الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

ابراهٌم الغطرٌفً

العمل و االنتاج

مطبعة لجنة التالٌف

1956

دار النهضة العربٌة

1999

دار النهضة العربٌة

1987

ابراهٌم المنجً

دعوى مكافحة االغراق

منشاة المعارف

2000

ابراهٌم رشاد

كتاب التعاون الزراعً

المطبعة االمٌرٌة

1935

ابراهٌم شحاتة

الضمان الدولً لالستثمارات االجنبٌة

دار النهضة العربٌة

1971

ابراهٌم شحاتة

معاملة االستثمارات االجنبٌة فً مصر

دار النهضة العربٌة

1972

ابراهٌم شحاتة

المشروعات االقتصادٌة الدولٌة المشتركة

جامعة عٌن شمس

1969

ابراهٌم عبد الرازق

موسوعة الدلٌل

منشاة المعارف

1997

القطن

دن

1956

سعر الصرف بٌن النظرٌة و التطبٌق

دار النهضة العربٌة

1922

ابراهٌم الفار

ابراهٌم الفار

ابراهٌم محمد ابو
العال
ابراهٌم محمد الفار
ابو الٌزٌد علً
المتٌت
ابو الٌزٌد علً

اتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة و مدى تاثٌرها على
اقتصادٌات الدول العربٌة
السٌاسة التجارٌة الخارجٌة و مدى اهمٌتها فً مواجهة
المتغٌرات االقتصادٌة الدولٌة(دراسة خاصة بالدول النامٌة)

الضرائب غٌر المباشرة

مإسسة شباب
الجامعة

1975

المتٌت
احمد ابو اسماعٌل

الضرائب غٌر المباشرة

دن

1970

اصول االقتصاد

دار النهضة العربً

1979

احمد ابو اسماعٌل

اصول االقتصاد

دار النهضة العربً

1966

احمد ابو اسماعٌل

اصول االقتصاد

دار النهضة العربً

1959

احمد البار

التطورات فً سوق البترول

دار الفنون للطباعة

1986

احمد الحصري

السٌاسة االقتصادٌة و النظم المالٌة فً الفقة االسالمً

دار الكتاب العربً

1986

احمد السمان

موجز االقتصاد السٌاسً

احمد السمان

الوقائع والنظرٌات االقتصادٌة

احمد السٌد النجار

عدالة الموازنة العامة للدولة (موازنة )2011-2010

احمد السٌد لبٌب

الدفع بالنقود االلكترونٌة الماهٌة و التنظٌم القانونً

مطبعة الجامعة
السورٌة
مطبعة الجامعة
السورٌة
المركز المصري

1944
1945
2010

للحقوق
دار الجامعه الجدٌدة

2009

احمد الغندور

العالقات االقتصادٌة الدولٌة

دار النهضة العربٌة

1970

احمد بدٌع بلٌح

االقتصاد الدولً

منشاة المعارف

د 0ت

احمد بدٌع بلٌح

التشرٌع الضرٌبً (الضرائب على الدخل فً ضوء الفقة)

منشاة المعارف

1987

احمد بدٌع بلٌح

السوق االوروبٌة المشتركة

منشاة المعارف

د.ت

احمد بدٌع بلٌح

قضٌة التنمٌة فً مصر

منشاة المعارف

د 0ت

احمد بدٌع مصطفى

التكتل االقتصادي االقلٌمً

مطابع الثقافة

د 0ت
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الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
الناشر

اسم المإلف

عنوان الكتاب

احمد بدٌع مصطفى

المشكلة الزراعٌة

دار الجامعات
المصرٌة

سنة النشر
دت

احمد جابر بدران

تموٌل القطاع الزراعً بصٌغ االستثمار االسالمٌة

بنك الكوٌت الزراعً

2004

احمد جامع

اتفاقٌات التجارة العالمٌة(و شهرتها الجات) ج-1ج2

دار النهضة العربٌة

2001

احمد جامع

الراسمالٌة الناشئة

دار المعارف

1968

احمد جامع

علم المالٌة العامة ج 1فن المالٌة العامة

دار النهضة العربٌة

احمد جامع

العالقات االقتصادٌة الدولٌة

دار النهضة العربٌة

1987

احمد جامع

العالقات االقتصادٌة الدولٌة للدول االشتراكٌة

دار النهضة العربٌة

1973

احمد جامع

موجز فً التحلٌل االقتصادي الجزئً

احمد جامع

علم االقتصاد

دار النهضة

19701965

1975

المصرٌة
دار النهضة العربٌه

1988

احمد جامع

مبادئ االقتصاد

دار الثقافة الجامعٌة

1990

احمد جامع

المإتمر االقتصادي االول

مطبعة مصر

1979

احمد جمال الدٌن

اآلثار االقتصادٌة و القانونٌة و االجتماعٌة المترتبة على

موسى
احمد جمال الدٌن

خصخصة وحدات قطاع االعمال العام

دن

2004

العالقات االقتصادٌة الدولٌة و نظرٌات التنمٌة

مكتبة الجالء الجدٌدة

1999

النظرٌات و النظم النقدٌة و المصرفٌة

دن

2003

دراسات فً تارٌخ مصر االقتصادٌة(ما قبل التارٌخ-

المجلس االعلى

الفرعونٌة)
انتاج القطن فً مصر

للثقافة
دن

دت

احمد زكً موسى

محاسبة و مراجعة الضرائب ج2

مكتبة االنجلو

1949

احمد سوٌلم العمري

االتجاهات االقتصادٌة و السٌاسٌة الحدٌثة

مكتبة االنجلو

1950

احمد سوٌلم العمري

مقدمة فً الدراسات االقتصادٌة

النهضة المصرٌة

1948

موسى
احمد جمال الدٌن
موسى
احمد رشاد موسى
احمد زكً

المإسسة العربٌة

1998

1984

احمد شرف الدٌن

االتجاهات التشرٌعٌة لمعاملة االستثمار ضرٌبٌا

احمد شرف الدٌن

اتجاهات السٌاسة الضرٌبٌة و اثرها على االستثمار

لالستثمار
االهرام االقتصادي

1989

احمد شرف الدٌن

الدلٌل القانونً لتوظٌف االموال

االهرام االقتصادي

1988

احمد شرف الدٌن

الدلٌل القانونً لتوظٌف االموال

دت

1988

احمد شرف الدٌن

فكرة القانون االقتصادي

احمد شرف الدٌن
احمد شرف الدٌن

مطبعة أبناء وهبه

الفتاوى و االحكام فً االستثمار و الضرائب فً مصر و

محمد حسان
الهٌئة العامة

الدول العربٌة

لالستثمار

فكرة القانون االقتصادي

دن
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1988
2002
1988

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر
المإسسة العربٌة

سنة النشر

احمد شرف الدٌن

المرشد الى اعداد تشرٌع االستثمار

احمد شلبى

االسالم و القضاٌا االقتصادٌة الحدٌثة

لالستثمار
دار االتحاد العربً

دت

احمد صادق

تارٌخ الدٌن المصري العام المالً و السٌاسً

دن

1944

موسسة شباب

1977-

الجامعة

1989

المكتبة الوطنٌة

1976

احمد عبد الحمٌد
عشوش
احمد عبد الحمٌد
عشوش
احمد عبد الحمٌد
عشوش

قانون النفط
قانون النفط اللٌبً (دراسة مقارنة)
النظام القانونً لالتفاقٌات البترولٌةفً دول مجلس التعاون
الخلٌجً (دراسة مقارنة مع االهتمام باالتفاقٌات ونظم

مإسسة شباب
الجامعة

دت

1990

البترول بالمملكة العربٌة السعودٌة)
االقتصاد السٌاسً لحماٌة قانون الملكٌة الفكرٌة

دار الجامعة الجدٌدة

2006

التشرٌع الضرٌبً الٌمنً

جامعة صنعاء

1989

شرف
احمد عبد الغفار

مبادئ التشرٌع الضرٌبً

مطبعة نهضة مصر

1990

الضرٌبة العامة على التركات

دن

1945

احمد عبدة محمود

مبادئ المالٌة العامة

دار المعارف

1971

احمد غنٌم

قرارات انشاء المشروعات الجدٌدة نظرٌا وتطبٌقٌا

المستقبل للطباعة

1999

السعود
احمد كامل عفٌفً

المشكالت العملٌة فً التشرٌعات الضرٌبٌة

دار الفكر العربً

1990

مراقبة مٌزانٌة الحكومة وحساباتها

مطبعة صالح الدٌن

1946

احمد كمال نور الدٌن

المرجع فً شئون الضرائب ج1

دن

دت

احمد ماهر عز

التشرٌع الضرٌبً المصري

جامعة الزقازٌق

1982

احمد محمد ابراهٌم

االقتصاد السٌاسً

مطبعة االعتماد

1928

احمد محمد ابراهٌم

بحوث اقتصادٌة -1التجارة الدولٌة

د.ن

1934

احمد محمد ابراهٌم

مذكرات فً االقتصاد السٌاسً

مطبعة مصر

1925

احمد محمد ابراهٌم

النظرٌات و السٌاسات النقدٌة

لجنة التالٌف

1949

احمد محمد ابراهٌم

النظرٌات والسٌاسات النقدٌة (بحوث اقتصادٌة)

دن

1936

احمد عبد الخالق
احمد عبد الرحمن
شرف
احمد عبد الرحمن

احمد كامل ابو

احمد محمد احمد

دور ادارة التسوٌق فً دعم التكامل االقتصادي العربً

المنظمة العربٌة

1978

عبد هللا
احمد محمد لطفً

معامالت البورصة

احمد محمد محرز

النظام القانونً للخصخصة

منشاة المعارف

احمد محمود حسنً

قضاء النقض الضرٌبً

منشاة المعارف

1986

مطبعة الفتح

1940

احمد ممدوح مرسً

الضرٌبة على االٌرادات علما و عمال ج 1النظرٌة العامة
للضرٌبة
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للعلوم االدارٌة
دار الفكر العربً

2006
2003

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف
احمد ممدوح مرسً
احمد ممدوح مرسً
احمد ممدوح مرسً
احمد هانً مختار
احمد ٌوسف الشحات
احمدغنٌم
ادرٌس الكراوي
اسامة السٌد عبد
السمٌع

عنوان الكتاب
الضرٌبة على االٌرادات علما و عمال ج 2الضرٌبة على
اٌرادات القٌم المنقولة
الضرٌبة على االٌرادت علما و عمال ج (1النظرٌة العامة
للضرٌبة)
الضرٌبة على االٌرادات علما و عمال ج 1النظرٌة العامة

دار النهضة العربٌة

المتخلفة (مع دراسة لحالة االقتصاد المصري)
الدٌون المتعثرة و االئتمان الهارب

دار الشافعً للطباعة

1991

دن

2001

االقتصاد المغربً

دار توبقال

1988

الفساد االقتصادي و اثرة على المجتمع

دار الجامعة الجدٌدة

2009

المحاكم االقتصادٌة وكافة القوانٌن التً تختص بنظرها
الشركات دولٌة النشاط ونقل التكنولوجٌا الى البلدان

اسامة محمد الفولً
اسامة محمد الفولً

مبادئ النقود والبنوك

الشٌخ
اسماعٌل ابراهٌم
عنانً
اسماعٌل الدسوقً
عامر
اسماعٌل عبد
الرحٌم شلبً
اسماعٌل عبد النبً
شاهٌن

الدار المصرٌة

2001

اللبنانٌة
دار الجامعة الجدٌدة

2005

دار الجامعة الجدٌدة

1997

الثانٌة و الثالثة
ضرٌبة المبٌعات فً المٌزان

دن

دت

المإلف

2001

اقتصادٌات االسكان

دن

دت

المرشد العملً فً ضرائب الشقق المفروشة

منشاة المعارف

1978

دلٌل الضرائب النوعٌة و الضرٌبة العامة على االٌراد

دن

1950

د.ن

1981

المستشار فً الضرٌبة العامة على المبٌعات المرحاتٌن

التجارة الدولٌة فً ضوء الفقة االسالمً و اتفاقٌات
الجات(دراسة مقارنة)
الدخل الدائم بٌن الحظر و االباحة فً الشرٌعة و القانون

اسماعٌل محمد عطٌة

اقتصادٌات المٌكنة الزراعٌة

اسماعٌل محمد هاشم

المدخل الى اساسٌات االقتصاد التحلٌلً

اسماعٌل محمد هاشم

1945

2009

للضرٌبة
موسوعة المحاكم االقتصادٌة -القوانٌن-قانون انشاء

اقتصادٌات النقود و التموٌل

اسماعٌل ابراهٌم

مطبعة فتح هللا

1940-

مطبعة فتح هللا

اسامة المجدوب

اسعد طاهر احمد

مطبعة الفتح

1940

1940

العولمة و االقلٌمٌة-مستقبل العالم العربً فً التجارة الدولٌة

اسامة محمد نور

الناشر

سنة النشر

مدى تاثر سٌاستنا التصنٌعٌة فً مصر بالتشرٌعات
الضرائبٌة القائمة
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دار الطباعة
المحمدٌة
الهٌئة المصرٌة
العامة للكتاب

1988
1986

دن

1963

دن

1956

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

اعاد محمود القٌسً

المالٌة العامة و التشرٌع الضرٌبً

دار الثقافة

1998

افداكوف بورودٌن

صناعة الدولة فً االتحاد السوفٌتً

دار التقدم

1977

اكادٌمٌة العلوم

آفاق التطور الزراعً فً افرٌقٌا

اكرم عبد الرحٌم

السوق الشرق اوسطٌة من هرتزل الى ما بعد باراك

االتحاد العام

االقتصاد المصري فً عهد الثورة

اكادٌمٌة العلوم
السوفٌتٌة
مركز الحضارة

1988
2000

العربٌة
االتحاد

1975

االمم المتحدة

التطورات االقتصادٌة فً افرٌقٌا

االمم المتحدة

1957

االمم المتحدة

التطورات االقتصادٌة فً الشرق االوسط

االمم المتحدة

1957

االمم المتحدة

1962

االمم المتحدة

1955
1973

االمم المتحدة
االمم المتحدة

التقرٌر السنوي للمفوض العام لوكالة االمم المتحدة الغاثة
الالجئٌن
التطورات االقتصادٌة فً الشرق االوسط بٌن عام -1953

البرت برسوم

1954
سٌناء المصرٌة

وزارة االعالم

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1982

البنك الدولً

1982

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1983

البنك الدولً

1983

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1984

البنك الدولً

1984

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1985

البنك الدولً

1985

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1986

البنك الدولً

1986

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1987

البنك الدولً

1987

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1988

البنك الدولً

1988

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1989

البنك الدولً

1989

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1991

البنك الدولً

1991

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1992

البنك الدولً

1992

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1993

البنك الدولً

1993

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1994

البنك الدولً

1994

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1995

البنك الدولً

1995

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1996

البنك الدولً

1996

البنك الدولً

تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1997

البنك الدولً

1997

البنك الدولً

مإشرات التنمٌة فً العالم 1999

البنك الدولً

1999

الجمعٌة المصرٌة

دور االستثمار الخاص فً تحقٌق اهداف التنمٌة

الحكومة المصرٌة

قانون المصلحة المالٌة المصرٌة

السٌد احمد عبد
الخالق
السٌد احمد عبد
الخالق

االثار االقتصادٌة و االجتماعٌة لغسٌل االموال
البنوك التجارٌة الدولٌة و ازمة المدٌونٌة العالمٌة
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الجمعٌة المصرٌة

1989

لالقتصاد السٌاسً
المطابع االمٌرٌة

1926

دن

1997

مكتبة النهضة
العربٌة

1992

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

السٌد احمد عبد

السٌاسات البٌئٌة و التجارة الدولٌة دراسة تحلٌلٌة للتاثٌر

الخالق
السٌد احمد عبد

المتبادل بٌن السٌاسات البٌئٌة و التجارة الدولٌة
المنافسة الدولٌة و تحرٌر التجارة العالمٌة و اسواق العالم

الخالق
السٌد خلٌل هٌكل

الثالث
الرقابة على المإسسات العامة االنتاجٌة و االستهالكٌة

السٌد عبد الحمٌد

العناصر الحٌوٌة لمشكلة السكان فً مصر

الدالً
السٌد عبد المولى

أصول االقتصاد

السٌد عبد المولى

اصول االقتصاد

السٌد عبد المولى
السٌد عبد المولى
السٌد عبد المولى

الناشر

سنة النشر

دار النهضة العربٌة

1994

مكتبة الجالء الجدٌدة

1996

منشاة المعارف

1971

مكتبة النهضة

دت

المصرٌة
دار النهضة العربٌة

1998

دار الفكر العربً

1977

المصرفً)
الوجٌز فً التشرٌعات االقتصادٌة

دعم الكتاب

2003

دار النهضة العربٌة

1992

التشرٌع الضرٌبً المصري

دار الفكر العربً

اقتصادٌات النقود و البنوك(النظام النقدي و النظام

التشرٌع الضرٌبً المصري(ضرائب الحكومة المركزٌة

19751976

على الدخل)
الضرٌبة الموحدة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن

دار الفكر العربً

1977

دار النهضة العربٌة

1995

السٌد عبد المولى

الضرائب على الدخل

دار الفكر العربً

1983

السٌد عبد المولى

الضرائب و المعامالت الدولٌة

دار النهضة العربٌة

1998

السٌد عبد المولى
السٌد عبد المولى

مطبعة جامعة

1991

السٌد عبد المولى

المالٌة العامة

السٌد عبد المولى

المالٌة العامة المصرٌة

القاهرة
دار النهضة العربٌة

1995

السٌد عبد المولى

الوجٌز فً المالٌة العامة

دار النهضة العربٌة

1997

السٌد عبد المولى

محاضرات فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة

دن

2001

السٌد عبد المولى

النظم النقدٌة و المصرفٌة

دار النهضة العربٌة

1988

السٌد عبد المولى

النظام الضرٌبً المصري ج 1الضرائب المباشرة

دار النهضة العربٌة

1990

السٌد عبد المولى

مبادئ التشرٌعات االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

1999

السٌد عبد المولى

الوجٌز فً المالٌة العامة

دار النهضة العربٌة

2003

السٌد عبد المولى

الوجٌز فً الضرائب على الدخل

دار النهضة العربٌة

السٌد عبد المولى
السٌد عبد المولى
السٌد عبد المولى
السٌد عبد المولى

الوجٌز فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة مع اشارة خاصة
لمصر
ضرائب الدخل بٌن التشرٌع الضرٌبً و التطبٌق المحاسبً
الوجٌز فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة مع اشارة خاصة
لمصر
اقتصادٌات النقود و البنوك
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19941992

دن

2002

مكتبة شادي

1990

دار النهضة العربٌة
دار النهضة العربٌة

20052002
1998

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف
السٌد عطٌة عبد
الواحد
السٌد عطٌة عبد
الواحد
السٌد عطٌة عبد
الواحد
السٌد عطٌة عبد
الواحد
السٌد عطٌة عبد
الواحد
السٌد عطٌة عبد
الواحد
السٌد عطٌة عبد
الواحد
السٌد عطٌة عبد
الواحد
السٌد عطٌة عبد
الواحد
السٌد عطٌة عبد
الواحد
السٌد عطٌة عبد
الواحد
السٌد عطٌة عبد
الواحد

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

التحلٌل االقتصادي الكلً

دار النهضة العربٌة

2002

االتجاهات الحدٌثة فً العالقة بٌن السٌاسة المالٌة والنقدٌة دار النهضة العربٌة

2003

دا ر النهضة العربٌة

1997

دار النهضة العربٌة

1993

دار النهضة العربٌة

دت

تحول الدول االشتراكٌة الى الراسمالٌة
دور السٌاسة المالٌة االسالمٌة فً تحقٌق (التنمٌة
االقتصادٌة و االجتماعٌة)
شرح احكام قانون الضرٌبة على العقارات المبنٌة الجدٌدة
شرح احكام قانون الضرٌبة الموحدة على دخل االشخاص
الطبٌعٌٌن و الضرٌبة على ارباح شركات االموال(دراسة
مقارنة بالفكر االسالمً)
العالقات االقتصادٌة الدولٌة ج2

دار النهضة العربٌة

2003

القٌم االخالقٌة فً السٌاسة المالٌة و االقتصادٌة

دن

دت

مبادئ االقتصاد االسالمً

دار النهضة العربٌة

1995

مبادئ و اقتصادٌات المالٌة العامة

دار النهضة العربٌة

2000

نظرٌة القٌمة عند الكالسٌك

دار النهضة العربٌة

1997

السٌد علٌوه
السٌد محمد الملط

نقود العالم متى ظهرت؟ و متى اختفت؟

السٌد محمد مدنً

التشرٌعات االقتصادٌة

دروٌش
القطب محمد القطب
المجلس االعلى
للفنون
المركز القومً
للبحوث

1997

نظرٌة القٌمة عند الكالسٌك
ادارة االقتصاد االسرائٌلً

العشرى حسٌن

دار النهضة العربٌة

1995

معهد البحوث و
الدراسات
الهٌئة المصرٌة

1977
1993

العامة للكتاب
دار النهضة العربٌة

1957

مبادئ علم االقتصاد

دن

1994

االسالم و االدارة و االقتصاد

دار الفكر العربً

1966

اساسٌات االقتصاد السٌاسً

دار الجامعة الجدٌدة

1963

ندوة الجرائم االقتصادٌة المستحدثة ج2

المركز

1994
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الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

المنظمة العربٌة

دراسات فً تنسٌق الخطط و التكامل االقتصادي العربً

المإتمر العلمً

المنهج االقتصادى فً االسالم(بٌن الفكر و

السنوي

التطبٌق)مج1.2.3.4
قرار وزٌر االقتصاد و التعاون االقتصادي رقم( 375لسنة

الهٌئة العامة
الوكالة االهلٌة
الولٌد صالح عبد
العزٌز
امل محمد شلبً

الناشر
المنظمة العربٌة
للتربٌةو الثقافة

سنة النشر
1978

دن

1983

)1977
االنظمة االقتصادٌة االساسٌة للمملكة

الهٌئة

1982

وزارة االعالم

2001

دور السٌاسة الضرٌبٌة فً تحفٌز االستثمارات

دار النهضة العربٌة

2002

دار الجامعة الجدٌدة

2006

الحد من آلٌلت االحتكار -منع االغراق واالحتكار من
الوجهة القانونٌة

امٌن محمد بدر

االلتزام الصرفً فً قوانٌن البالد العربٌة

انرٌك اوتٌزا

االعتماد الجماعً على الذات كؤستراتٌجٌة بدٌلة للتنمٌة

انطوان اٌوب

االقتصاد العربً بٌن التخلف و االنماء

معهد الدراسات
العربٌة
الهٌئة المصرٌة

1955
1985

العامة للكتاب
جامعة حلب

1966

انطوان اٌوب

دروس فً االقتصاد السٌاسً

جامعة حلب

دت

انطون صغٌر

محٌط الشرائع مج4

المطبعة االمٌرٌة

1955

الهواري
انور عبد الخالق

اقتصادٌات النقود و البنوك

دن

1983

دراسات عن تطبٌق نظام موازنة التخطٌط و البرامج فً

مركز البحوث

محمد
انور محمد شلبً

بعض الدول االجنبٌة المتقدمة
الضرٌبة على اٌراد القٌم المنقولة

للعلوم االدارٌة
دن

دت

اهاب اسماعٌل

تشرٌعات التعاون ج1

مطبعة الجامعة

1973

دن

1979

د.ن

1979
2007

انور اسماعٌل

اولولٌن كارلٌن
اولٌن -كارلٌن

اقتصادٌات النقل البحري:دراسة تحلٌلٌة عن العالقة بٌن
النقل البحري و التجارة الخارجٌة
اقتصادٌات النقل البحري:دراسة تحلٌلٌة عن العالقة بٌن

د 0ت

اٌمن عبد الحفٌظ

النقل البحري و التجارة الخارجٌة
حماٌة بطاقات الدفع االلكترونً

دن

اٌهاب الدسوقً

اقتصادٌات كفاءة البورصة

دار النهضة العربٌة

دت

اٌهاب الدسوقً

اقتصادٌات كفاءة البورصة

دار النهضة العربٌة

2000

دراسة التجربة المصرٌة
النقود و البنوك و البورصة

دار النهضة العربٌة

1995

دار النهضة العربٌة

2008

نظام الخصم و االضافة و التحصٌل لحساب الضرٌبة على

دار الطباعة و

الدخل

النشر االسالمٌة

اٌهاب الدسوقً
اٌهاب الدسوقً
اٌهاب عبدة نفادي

التخصٌصٌة و االصالح االقتصادي فً الدول النامٌة مع
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2001

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

أحمد شرف الدٌن

فكرة القانون االقتصادي

أحمد نظمى عبد

الناشر

النظام االقتصادى الحاضر

مطبعة أبناء وهبه
محمد حس
مكتبة النهضة

سنة النشر
1988
1954

الحمٌد
باسم نعٌم عوض

الرقابة المالٌة للجهاز المركزي للمحاسبات

المصرٌة
دار النهضة العربٌة

2010

باهر عتلم

االقتصاد الدولً

دن

د 0ت

باهر محمد عتلم

التجارة الخارجٌة

د.ن

1998

باهر محمد عتلم

مبادئ االقتصاد

دن

1996

باهر محمد عتلم

مبادئ علم االقتصاد الكلً و االقتصاد الجزئً

دن

1998

باهر محمد عتلم

المالٌبة العامة و مبادئ االقتصاد المالً

دار النهضة العربٌة

1973

باهر محمد عتلم

مبادئ علم االقتصاد

دن

دت

الجمر
برحمانً محفوظ

ضمانات االستثمار وفقا للقانونٌن المصري و الٌمنً

دار النهضة العربٌة

2012

الضرٌبة العقارٌة فً القانون الجزائري (دراسة مقارنة)

دار الجامعة الجدٌدة

2009

بدر على بن على

معهد الدراسات

1962

برمان الدجانً

تحلٌل بعض اوجة العالقات بٌن البالد العربٌة

برهان دجانً

المإسسات االقتصادٌة و عالقتهابالرفاه االنسانً

العربٌة
دار مكتبة الحٌاه

1958

بول لوروا بولٌو

االقتصاد الكلً (النظرٌة و السٌاسه)

دار المرٌخ

دت

بٌت التموٌل الكوٌتً

الفتاوي الشرعٌة فً المسائل االقتصادٌة

بٌت التموٌل

1987

بٌر كلٌر جٌة

االقتصاد التجاري

المطبعة السلفٌة

د 0ت

بٌال باالسا

نظرٌة التكامل االقتصادي

دار النهضة العربٌة

1964

دن

2001

دن

2000

دن

1998

د.ن

2004

دار النهضة العربٌة

2012

بٌلً ابراهٌم احمد
بٌلً ابراهٌم احمد
بٌلً ابراهٌم احمد
بٌلً ابراهٌم العلٌمً
تامر رٌمون فهٌم

مشكلة التلوث البٌئً(حجمها-اسبابها-اثارها)نظرة
اقتصادٌة اسالمٌة
السٌاسة االقتصادٌة االسالمٌة لترشٌد االستهالك الفردي
مدى اهتمام االقتصاد االسالمً باقامة مشارٌع البنٌة
االساسٌة
االسلوب االقتصادي االسالمً لمواجهة مشكلة االثراء غٌر
المشروع لموظفً الحكومة و القطاع العام
ضمانات االئتمان المصرفً

توفٌق ابو علم

المحاسبة امام القضاء فً منازعات الضرائب ج2

ج ف كراوذر

الموجز فً اقتصادٌات النقود

جابر جاد عبد
الرحمن
جابر جاد عبد
الرحمن

اقتصادٌات التعاون ج1
محاضرات فً المنظمات االقتصادٌة الدولٌة
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مكتبة االنجلو

1951

المصرٌة
دار الفكر العربً

1951

دار النهضة العربٌة

1968

معهد الدراسات
العربٌة

1955

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف
جابر جاد عبد
الرحمن
جابر فهمً عمران

الناشر

عنوان الكتاب
مبادئ االقتصاد
المنافسة فً منظمة التجارة العالمٌة -تنظٌمها-حماٌتها-
دراسة مقارنة

جابرجاد عبد الرحمن

االقتصاد السٌاسً

جابرجاد عبد الرحمن

مبادئ االقتصاد

مكتبة النهضة
المصرٌة
دار الجامعة الجدٌدة
مطبعة التفٌٌض
االهلٌة
مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة االنجلو

سنة النشر
1953
2011
1942
1953

جاد لبٌب

بناء االقتصاد المصري

جامعة المنصورة

مإتمر دور البنوك فً التنمٌة فً مصر

المصرٌة
الجامعة

1981

جان فرنسوا دونٌو

السوق المشتركة االوروبٌة

منشورات عوٌدات

1973

مطابع مإسسة

دت

1967

جاي تنبرج

التخطٌط المركزي

جرجس حنٌن

االطٌان و الضرائب فً القطن المصري

االهرام
المطبعة االمٌرٌة

1904

جعفر عبد السالم

االطار القانونً للنظام االقتصادي الدولً الجدٌد

دن

1977

مطبعة النهضة

1968

جالل احمد امٌن

االقتصاد القومً

جالل احمد امٌن

التخطٌط المركزي

الجدٌدة
مإسسة االهرام

1967

جالل احمد امٌن

مبادئ التحلٌل االقتصادي

مكتبة سٌد عبد هللا

1967

جالل احمد امٌن

الماركسٌة

مكتبة سٌد عبد هللا

1970

جالل الشافعً

المحاسبة الضرٌبٌة

مكتبة المدٌنة

1994

جالل الشافعً

الموسوعة الضرٌبٌة

دن

1998

جمال الدٌن محمد

اقتصادٌات مصر

مكتبة نهضة مصر

1950

جودة عبد الخالق

االقتصاد السٌاسً لتوزٌع الدخل فً مصر

الهٌئة المصرٌة
العامة للكتاب

1993

جودة عبد الخالق

االصالح االقتصادي وآثارة التوزٌعٌة

دار المستقبل العربً

1994

جودة عبد الخالق

مدخل الى االقتصاد الدولً

دار النهضة العربٌة

1978

جودة عبد الخالق

محاضرات فً االقتصاد الدولً

مكتبة نهضة الشرق

1977

جورج سول

المذاهب االقتصادٌة الكبرى

جورج قنواتً

القطن

مكتبة النهضة

1953

المصرٌة
مطبعة مصر

1954

جوستاف لوبون

سر تطور االمم

مطبعة المعارف

1913

جٌرهارو كولم

التخطٌط و الحرٌة فً اقتصادٌات العالم الجدٌد

دار الكرنك

د 0ت

جٌلباترٌك ادوارد

االستثمار فً البورصة

دار الفاروق

2000

جٌمس جوارتنً

االقتصاد الجزئً

دار المرٌخ

1987
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الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

حازم الببالوي

أصول االقتصاد السٌاسً

منشاة المعارف

حازم الببالوي

اصول االقتصاد السٌاسً

منشاة المعارف

حافظ ابراهٌم

الموجز فً علم االقتصاد

حامد دراز

مبادئ االقتصاد العام

حامد دراز

مبادئ االقتصاد العام

حامد عبد الحمٌد
دراز
حامد عبد الحمٌد
دراز
حامد عبد الحمٌد
دراز
حامد عبد الحمٌد
دراز
حامد عبد الحمٌد
دراز
حسام الدٌن عبد

دراسات فً السٌاسات المالٌة
دراسات فً السٌاسات المالٌة
الضرائب العقارٌة و التنمٌة االقتصادٌة

الضرائب العقارٌة و التنمٌة االقتصادٌة

19751985
1996
1913

الدار الجامعٌة
مإسسة شباب
الجامعة
الدار الجامعٌة
مإسسة شباب
الجامعة
الدار الجامعٌة
مإسسة شباب

المالٌة العامة

سنة النشر

الجامعة
مإسسة شباب
الجامعة

1988
1989
1987
1974
1986
1984
1989

الغنً
حسن احمد عبٌد

تطور المعامالت المصرفٌةفً عصر التكنولوجٌا الرقمٌة

جامعة حلوان

2004

تطبٌقات معاصرة فً االقتصاد الدولً

دار النهضة العربٌة

1997

حسن اسماعٌل

الزراعة االشتراكٌة السوفٌتٌة

المطابع االمٌرٌة

1964

حسن الغرباوي

ضرائب الدخل

د0ن

1984

حسن توفٌق

فن االستثمارات فً االوراق المالٌة

مطبعة الجامعة

1958

حسن حسنً

عقود الخدمات المصرفٌة

دار التعاون

1986

حسن عبد هللا

الجمهورٌة العربٌة المتحدة فً هٌئة االغذٌة و الزراعة

وزارة الزراعة

1963

حسن عبٌد

التعاون االقتصادي الدولً

دار النهضة العربٌة

1995

حسن عمر

االستثمارات و العولمة

دار الكتاب الحدٌث

2000

حسن عواضة

المالٌة العامة (دراسة مقارنة)

دار الطلٌعة

دت

حسن محمد كمال

دراسات فً النظم الضرٌبٌة

دن

1989

حسن محمد كمال

مشكالت ضرٌبٌة(تحلٌلها-اقتراحات حلها)

دن

1990

حسن محمد كمال

المحاسبة الضرٌبٌة

د.ن

1990

حسن محمود
الشافعً

العملة و تارٌخها

حسنً علً خربوش

تنسٌق النفقات العامة بٌن الدول العربٌة

حسنٌن محمد

النظم المالٌة فً مصر(زمن االٌوبٌٌن)
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الهٌئة المصرٌة
العامة للكتاب
مإسسة شباب
الجامعة
مطبعة جامعة
القاهرة

1980
1984
1964

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

حسٌن احمد خالف

ضرائب التركات

دار الكتاب العربً

1956

حسٌن احمد الجندي

النظام القانونً لتسوٌة منازعات االستثمار االجنبٌة

دار النهضة العربٌة

1965

حسٌن السٌد حسٌن

التشرٌعات االقتصادٌة

دن

2004

حسٌن السٌد حسٌن

مبادئ النقود والبنوك

دار النهضة العربٌة

2008

حسٌن السٌد حسٌن

مبادئ االقتصاد الدولً

دار النهضة العربٌة

2006

دار النهضة العربٌة

2005

و التنمٌة االقتصادٌة
ضرائب الدمغة علما و عمال

دار المعارف

1967

دن

1961

حسٌن حمدي

مشكلة البطالة

دن

1944

حسٌن خالف

اصول االقتصاد

مطبعة التفٌٌض

1950-

حسٌن خالف

االحكام العامة فً قانون الضرٌبة

االهلٌة
مكتبة النهضة

1949
1956-

حسٌن خالف

التجدٌد فً االقتصاد المصري الحدٌث

المصرٌة
دار احٌاء الكتب

1957
1962

حسٌن خالف

ضرٌبة التركات فً مصر

مطبعة الجامعة

1957

حسٌن خالف

ضرٌبة االرباح التجارٌة و الصناعٌة

حسٌن خالف

الوجٌز فً تشرٌع الضرائب المصرٌة

حسٌن خالف

الوجٌز فً تشرٌع الضرائب المصرٌة

حسٌن طة الفقٌر

االقتصاد الكوٌتً و االموال العربٌة قبل الغزو العراقً

حسٌن السٌد حسٌن
حسٌن الغمري
حسٌن حافظ

حسٌن عبد العال

المعامالت االقتصادٌة الدولٌة المترتبة على قٌام التبادل
الدولً
دراسة الطلب و تقدٌر االستهالك فً ظل التحول االشتراكً

مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة النهضة
مركز البحوث و
الدراسات الكوٌتٌة

1952
1952
1996

االتجاهات الحدٌثة فً ادارة الجودةو المواصفات
القٌاسٌة(االٌزو) 9000-90014و اهم التعدٌالت التً

دار الفكر العربً

حسٌن عبد هللا

ادخلت علٌها
البترول العربً (دراسة اقتصادٌة سٌاسٌة)

دار النهضة العربٌة

حسٌن عبد هللا

السكان و موارد الثروة فً مصر

حسٌن عبد هللا

سٌاسة التامٌم مالها وما علٌها

حسٌن علً الرفاعً

مبادئ االقتصاد

محمد

1954

مكتبة النهضة
المصرٌة
اتحاد كلٌة التجارة
مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة القاهرة

د 0ت
2003
1952
1951
1928
1956

حسٌن عمر

اقتصادٌات الحروب

حسٌن عمر

التخطٌط االقتصادي

الحدٌثة
دار المعارف

1967

حسٌن عمر

خالصة االقتصاد السٌاسً

مطبعة الترقً

1986
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الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

حسٌن عمر

موسوعة المصطلحات االقتصادٌة

حسٌن عمر

مبادئ التخطٌط االقتصادي

حسٌن عمر

المإسسات الدولٌة واثرها فً تطور االقتصاد العلمً

حسٌن عمر

نظرٌة النقود و الدوالرات االقتصادٌة

حسٌن عمر

االنتاج فً المجتمع االشتراكً

حسٌن عمر

الدخل و التنمٌة االقتصادٌة

حسٌن عمر

الدخل القومً و التطور االقتصادي

حسٌن عمر

الرفاهٌة االقتصادٌة

حسٌن عمر

المنافسة و االحتكار دراسة تحلٌلٌة رٌاضٌة)

حسٌن عمر

الناشر

مبادئ التخطٌط االقتصادي و التخطٌط التؤشٌري فً النظام

مكتبة القاهرة

1965

دار النهضة العربٌة

1960

مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة القاهرة
الحدٌثة
مكتبة القاهرة
الحدٌثة
مكتبة النهضة

1956
1956

دار النهضة العربٌة

1960

دار الفكر العربً

1998
1972
1974

حسٌن فهمً

الجنٌة المصري

منشاة المعارف

الرقابة على النقد فً مصر-دراسة تحلٌلٌة و تطبٌقٌة

المكتبة التجارٌة

لقواعد و انظمة النقد والئحة الرقابة و مٌزان المدفوعات

الكبرى
المكتبة التجارٌة

حسٌن محمد

1962

1999

حسٌن فهمً

حسٌن كامل مصطفى

1956

المصرٌة
دار الفكر العربً

دار االتحاد العربً

النقد و التجارة الخارجٌة للجمهورٌة العربٌة المتحدة

1967

الحدٌثة
ذات السالسل

االقتصادي الحر
الجنٌة المصري بعد الثورة

حسٌن كامل

سنة النشر

الكبرى

1957
1958

ضرٌبة التركات و رسوم االٌلولة فقها و قضاء وتطبٌقا

المإلف

1961

قوانٌن الربط الحكمً

مكتبة االنجلو

1971

هٌكل الصناعة االسرائٌلٌة -النظرٌة و التطبٌق

منشاة المعارف

1979

حمدي عبد العظٌم

اقتصادٌات التجارة الدولٌة

مكتبة زهراء الشرق

1999

حمدي عبد العظٌم

غسٌل االموال فً مصر و العالم

دن

1997

حنان عبد هللا عقٌل

رإى وتطلعات لمستقبل الثقافة بالمملكة العربٌة السعودٌة

دار النهضة العربٌة

2011

حنفً لبٌب حسٌن

مشاكل التصدٌر و االستٌراد

مكتبة الكٌالنً

1967

خالد الشاوي

نظرٌة الضرٌبة و التشرٌع الضرٌبً اللٌبى

جامعة بنغازي

1975

خالد المنوبً

اقتصاد المغرب العربً وراس المال العالمً

دار توبقال

1987

دن

2007

الغرباوي
حشمت مٌخائٌل
حمد سلٌمان
المشوخً

خالد محمد عبد العلً

االثار الماكرو اقتصادٌة لظهور مرض انفلونزا الطٌور
بمصر
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الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب
دور قطاع النفط و الغاز فً البرنامج االنمائً المارة ابو

خزعل الجاسم

ظبً ( )1985-1981و دورة فً تخطٌط التنمٌة
االقتصادٌة و االجتماعٌة

خضٌر عباس المهر
خالف عبد الجابر

التقلبات االقتصادٌة بٌن السٌاسة المالٌة و النقدٌة
احتكار اجهزة النفط التنظٌمٌة و االزمة الراهنة

خالف
خالف عبد الجابر

االجراءات الحمائٌة و التمٌٌزٌة التً تواجهها صادرات

خالف
خلٌل دروٌش

الدول العربٌة الى السوق الصناعٌة 1985-1975
سٌاسة المعونات الخارجٌة الٌابانٌة

خلٌل محمد خلٌل

دراسات الجدوى االقتصادٌة

خلٌل نبٌل سري

الوجٌز فً مبادئ علم االقتصاد

الناشر
دائرة التخطٌط
بابوظبً
عمادة شئون
المكتبات

سنة النشر
1981

1981

دار النهضة العربٌة

1985

دار النهضة العربٌة

1986

دار النهضة العربٌة

1995

مركز تطوٌر

2008

الدراسات العلٌا
دار التعاون

1939

التركات
المإتمر الضرٌبً الثانً  19-14مارس1964

دار الفكر العربً

1949

مصلحة الضرائب

دت

دم

انتقال القوى العاملة فً البالد العربٌة

دن

1994

دم

البطالة فً مصر

دار النهضة العربٌة

1989

دم

مقومات السٌاسة السكانٌة

دم

السٌاٌة االقتصادٌة فً خدمة االنسان

د0م
د 0م

دم

قوانٌن الضرائب المنقولة ورسم الدمغة و االٌلولة على

المإتمر العلمً السنوي الثالث عشر (استراتٌجٌات

د.م

مإسسات التموٌل)
االمن الغذائى العربى

جمعٌة الدراسات

1964

السكانٌة
دار التقدم

1947

دن

1997

منتدى الفكر العربى

1986

المعهد الثقافً

د.م

الجمارك

دم

االرصدة و المدٌمنٌة العربٌةللخارج

الجمركً
منتدى الفكر العربً

1987

دم

اعمال مإتمر االمم المتحدة للتنجارة و التنمٌة

االمم المتحدة

1977

دم

اعمال مإتمر االمم المتحدة للتنجارة و التنمٌة

االمم المتحدة

1976

دم

االتحاد السوفٌتً :التعجٌل بالتنمٌةاالقتصادٌة -االجتماعٌة

دم

شمال افرٌقٌا و التطور المعاصر

دم

لماذا احترقت (النمر ) االسٌوٌة؟

دم

البترول فً الجمهورٌة العربٌة المتحدة
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اكادٌمٌة العلوم
السوفٌتٌة
اكادٌمٌة العلوم
السوفٌتٌة
مطبعة المعارف
الجدٌدة
دن

1980

1987
1987
1998
1960

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر
رابطة ماموري

سنة النشر
1990

دم

التشرٌع المالً و الضرٌبً

دم

التعرٌفة الجمركٌة (ملحق دلٌل االنفتاح االقتصادي)

الضرائب
دن

1980

دم

التعدٌالت الجدٌدة للتعرٌفة الجمركٌة

بنك القوانٌن

د 0ت

دم

السوق العربٌة المشتركة و مستقبل االقتصاد العربً

جامعة اسٌوط

1997

دم

الجمارك

دن

1980

دم

التنمٌة و العالقات االقتصادٌة الدولٌة

دم

مقاالت مختارة فً التنمٌة و التخطٌط االقتصادي

دم

رسم الدمغة

الجمعٌة المصرٌة
للتخطٌط االقتصادي
الجمعٌة المصرٌة

1976
1968

للتخطٌط االقتصادي
المطابع االمٌرٌة

1973

بنك القوانٌن

د 0ت

حتى46/1978
قانون الضرائب على الدخل الجدٌد

بنك القوانٌن

د 0ت

بنك القوانٌن

د 0ت

قانون المبٌعات رقم 11لسنة 1991

المطابع االمٌرٌة

1991

مجلس الشعب
قانون استثمار المال العربً و االجنبً و المناطق الحرة

بنك القوانٌن

1982

مجلس الشعب

دت

دم

قانون االستثمار و الئحتة التنفٌذٌة

منشاة المعارف

دت

دم

قانون شركات االستثمار

المطبوعات القانونٌة

دت

دم

قوانٌن الجمارك و االستٌراد و التعرٌفة و االعفاء الجمركً

دار الفكر الحدٌث

1969

دار الفكر الحدٌث

1976

جامعة الدول العربٌة

1978

دم
دم
دم
دم
دم
دم

دم

شرح و التعلٌق على قوانٌن الضرائب الجدٌدة على الدخل و
االستهالك
قانون الضرائب الجدٌد رقم 14/1939مع التعدٌالت

قانون النقد االجنبً مع المذكرات االٌضاحٌة و تقارٌر لجان

القوانٌن الجدٌدة لالستٌراد و التصدٌر و النقد و قانون
الجمارك

دم

قوانٌن االستثمار فً الوطن العربً

دم

الكوٌت و عصر التنمٌة

دم

الالئحة التنفٌذٌة لقانون الضرائب على الدخل

دم

المجلد السنوي فً التشرٌعات الضرٌبٌة لعام 1975

دم

المجلس الدائم لتنمٌة االنتاج القومً

دم

دراسات فً التنمٌة و التكامل االقتصادي العربً
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مطبوعات رابطة
االجتماعٌٌن
بنك القوانٌن
هٌئة البحوث و
التشرٌع
دن
مركز دراسات
الوحدة العربٌة

1973
1982
1975
1955
1985

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف
دم
دم

دم

عنوان الكتاب

الناشر

سٌاسة التعلٌم الجامعً فً مصر-االبعاد السٌاسٌة و

مركز البحوث و

االقتصادٌة

الدراسات السٌاسٌة
معهد البحوث و

النفط و التنمٌة العربٌة فً عقد التسعٌنات
اتفاقٌات انشاء منظمة االقطار العربٌة المصدرة للبترول و
الشركات المنبثقة عنها

الدراسات العربٌة
منظمة االقطار
العربٌة المصدرة

سنة النشر
1991
1993

1983

للبترول

دم

المإتمر العلمً السنوي السابع -االسعار و الدخول فً مصر

جامعة المنصورة

1990

دم

المإتمر الضرٌبً االول 25-23فبراٌر 1980

جامعة االسكندرٌة

1980

دم

مإتمر تنمٌة التبادل التجاري مع دول غرب افرٌقٌا

دن

1963

دافٌدس الندز

بنوك و باشوات

دار المعارف

1966

دراسات فً الضرٌبة على االرباح التجارٌة و الصناعٌة -

مكتبة النهضة

الكتاب الثانً(تحدٌد دٌن الضرٌبة فً المرحلة االدارٌة)
مالٌة الدولة

المصرٌة
منشاة المعارف

1962

دومنٌك سلفاتور

نظرٌة اقتصادٌات الوحدة

ماكجروهٌل

دت

دومٌنٌك سلفاتور

االقتصاد الدولً

ماكروهٌل

1975

دالور علً
دالور علً

الهٌئة المصرٌة

د 0ت

1986

دٌفٌد ولٌم

مجموعات النقود

دٌنكٌفتش

البلدان النامٌة فً النضال من اجل االستقالل االقتصادي

العامة للكتاب
دار التقدم موسكو

1988

رابح رتٌب

التشرٌعات االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

2000

رابح رتٌب

الممول و االدارة الضرٌبٌة

دار النهضة العربٌة

1991

رابح رتٌب

موجز االقتصاد الدولً

دن

1991

راشد البراوي

حالة مصر االقتصادٌة فً عهد الفاطمٌٌن

راشد البراوي

حرب البترول فً الشرق االوسط

راشد البراوي

الموسوعة االقتصادٌة

رانٌا عمارة

تحرٌر التجارة الدولٌة و اثرانضمام مصر التفاقٌة الجات

مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة النهضة
المصرٌة
دار النهضة العربٌة
دار النهضة العربٌة

2007
2011

رانٌا محمود عمارة

دن

رانٌا محمود عمارة

االقتصاد السٌاسً

دار النهضة العربٌة

رشد البراوي

النظام االشتراكً

رشدى صالح عبد
الفتاح
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1962
1971

فً مجال الخدمات (جاتس) على مٌزان المدفوعات
العالقات االقتصادٌة الدولٌة

البنوك الشاملة و تطوٌر دور الجهاز المصرفً المصري

1948

مكتبة النهضة
المصرٌة
دن

20082010
1956
2000

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

رضا عبد السالم

اقتصادٌات الجرٌمة

دار السالم

2003

رضا عبد السالم

محددات االستثمار االجنبً المباشر فً عصر العولمة

دن

2002

رفعت العوضً

نظرٌة التوزٌع

المطابع االمٌرٌة

1974

رفعت المحجوب

االقتصاد السٌاسً

دار النهضة

1957
1972-

رفعت المحجوب

اصول االقتصاد السٌاسً

مطبعة المقتطف

رفعت المحجوب

االشتراكٌة

دار النهضة العربٌة

1980
1970

رفعت المحجوب

السٌاسة المالٌة

جامعة القاهرة

دت

رفعت المحجوب

اعادة توزٌع الدخل القومً

دار النهضة العربٌة

1964

رفعت المحجوب

حسابات الدخل القومً

رفعت المحجوب

السٌاسة المالٌة

مكتبة النهضة

1959

المصرٌة
جامعة القاهرة

دت

رفعت المحجوب

الطلب الفعلً

دار النهضة العربٌة

1980

رفعت المحجوب

المالٌة العامة -الكتاب الثانً (االٌرادات العامة)

دارالنهضة العربٌة

1968

رفعت المحجوب

المالٌة العامة (النفقات العامة و االٌرادات العامة)

دار النهضة العربٌة

1975

رفعت المحجوب

المالٌة العامة

دار النهضة العربٌة

1983

رفعت المحجوب

سٌاسة تخفٌض االنفاق العام

دار النهضة العربٌة

2000

رفعت المحجوب

المالٌة العامة ج 1النفقات العامة

دار النهضة العربٌة

1964

رفعت المحجوب

النظام االشتراكً

دار النهضة العربٌة

1969

رفعت المحجوب

تطور النظام االقتصادي

مطبعة نهضة مصر

1960

دور الرسوم الجمركٌة و تراخٌص االستٌراد فً التوجٌة

مكتبة االنجلو

االقتصادي بالجمهورٌة العربٌة المتحدة

المصرٌة
مكتبة النهضة

رفعت لبٌب متٌاس
رفلة افندي جرجس

النظم االقتصادٌة

المصرٌة
مركز دراسات

1960
1889
1989

رمزي زكً

االقتصاد العربً تحت الحصار

رمزي زكً

بحوث فً دٌون مصر الخارجٌة

الوحدة العربٌة
مكتبة مدبولً

1985

رمزي زكً

التضخم المستورد

دار المستقبل العربً

1986

مكتبة مدبولً

1986

دن

1987

رمزي زكً
رمزي زكً

حول حوار الدٌون و االستقالل مع دراسة عن الوضع
الراهن لمدٌونٌة مصر
فكر االزمة

رمزي زكً

مشكلة التضخم فً مصر

رمزي زكً

ازمة القروض الدولٌة

رمزي علً ابراهٌم

اقتصادٌات التنمٌة
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الهٌئة المصرٌة

1980

العامة للكتاب
المستقبل العربً

1987

منشاة المعارف

1991

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
الناشر

سنة النشر

اسم المإلف

دار النهضة العربٌة

2006

دار النهضة العربٌة

2001

رمضان صدٌق

التاجٌر التموٌلً -تاثٌرفكرتة القانونٌة فً معاملتة القانونٌة دار النهضة العربٌة

1998

رمضان صدٌق

الضرٌبة على دخل الشركات العاملة فً دولة الكوٌت

دار النهضة العربٌة

2003

رمضان صدٌق

الضرٌبة الموحدة فً القانون المصري

دار النهضة العربٌة

1999

رمضان صدٌق

الضرائب على التجارة االلكترونٌة (دراسة مقارنة)

دار النهضة العربٌة

2001

رمضان صدٌق

قانون الضرٌبة على الدخل الجدٌد

دار النهضة العربٌة

2006

رمضان صدٌق
رمضان صدٌق

عنوان الكتاب
انهاء المنازعة الضرٌبٌة الناشئة عن تطبٌق القوانٌن
الضرٌبٌة و االتفاقٌات
التشرٌع الضرٌبً المصري ج 1الضرائب على الدخول
العقارٌة

مكتبة النهضة

1979

روبرت هٌلبرونز

قادة الفكر االقتصادي

روفائٌل مسٌحة

الضرائب و مصروفات الدولة

المصرٌة
مطبعة المجلة

دت

روفائٌل مسٌحة

الضرائب و مصروفات الدولة

مطبعة المجلة

دت

التعلٌم المفتوح

2007
1973
1958

رإوف عبد المنعم

المحاسبة الضرٌبٌة()2الضرٌبة على دخل االشخاص

رٌاض نجٌب الرٌس

الطبٌعٌٌن
صراع الواحات و النفط ( هموم الخلٌج العربً)

مطابع اغرافٌك

زكرٌا احمد نصر

االقتصاد المصري ( هٌكلة و تطورة)

دار الكتاب العربً

زكرٌا احمد نصر

االسالٌب الرٌاضٌة فً البحث االقتصادي

زكرٌا احمد نصر

النظام االقتصادي

مطبعة نهضة مصر

زكرٌا احمد نصر

التحلٌل النقدي

مكتبة سٌد عبد هللا

زكرٌا احمد نصر

التحلٌل النقدي

دار الكتاب العربً

زكرٌا احمد نصر

عشر محاضرات فً الدخل القومً

زكرٌا احمد نصر

العالقات االقتصادٌة الدولٌة

مطبعة نهضة مصر

زكرٌا احمد نصر

مقدمة نظرٌة القٌمة

مطبعة نهضة مصر

زكرٌا احمد نصر

نظرٌة القٌمة

مكتبة سٌد عبدهللا

1957

زكرٌا احمد نصر

اصول االقتصاد السٌاسً

دار الجامعة الجدٌدة

دت

زكرٌا احمد نصر

النقد و االئتمان فً الراسمالٌة و االشتراكٌة

مطبعة المدنً

1965

زكرٌا احمد نصر

نظرٌة القٌمة

مكتبة سٌد عبد هللا

دت

عالم الكتب

1995

زكرٌا محمد بٌومً
زكرٌا محمد بٌومً

شرح قانون الضرٌبة على اجور و مرتبات العاملٌن
المصرٌٌن فً الخارج
شرح قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات
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معهد الدراسات
العربٌة

معهد الدراسات
العربٌة

دار قاصد كرٌم
للطباعة

1960
19641965
1958
1958
1957
19541953
1961

1991

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

زكرٌا محمد بٌومً

ضرٌبة الدخل فً التشرٌع السودانً

منشاة المعارف

1974

جامعة القاهرة

1974

جامعة الخرطوم

1974

زكرٌا محمد بٌومً

قانون الضرائب على الدخل رقم  157لسنة81

منشاة المعارف

1987

زكرٌا محمد بٌومً

مبادئ المالٌة العامة

دار النهضة العربٌة

1978

زكرٌا محمد بٌومً

المالٌة العامة االسالمٌة

دار النهضة العربٌة

1979

زكرٌا محمد بٌومً

موسوعة الضرٌبة الموحدة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن

عالم الكتب

1994

زكرٌا محمد بٌومً

المنازعات فً ضرٌبة المبٌعات

دار الكتب القانونٌة

1993

زكرٌا محمد بٌومً

المنازعات الضرٌبٌة فً ربط و تحصٌل الضرائب

زكرٌا مهران

النقود و السٌاسة النقدٌة ج1

زكً عبد المتعال

تارٌخ النظم السٌاسٌة و القانونٌة و االقتصادٌة

زٌن العابدٌن ناصر

البترول و معالم النظام المالً فً الكوٌت

زٌن العابدٌن ناصر

علم المالٌة العامة و النظام الضرٌبً

زكرٌا محمد بٌومً

زكرٌا محمد بٌومً

الطعون القضائٌة فً ربط الضرائب على الدخل مع دراسة
تحلٌلٌة فً التشرٌعٌن الضرٌبٌٌن الفرنسً و المصري
الطعون القضائٌة فً ربط الضرائب على الدخل مع دراسة
تحلٌلٌة فً التشرٌعٌن الضرٌبٌٌن الفرنسً و المصري

مطبعة جامعة

1990

القاهرة
مطبعة مصر

1944

مطبعة نوري

1935

مجلة الحقوق و

1977

الشرٌعة
دار النهضة العربٌة

1974

زٌن العابدٌن ناصر

مبادئ علم المالٌة العامة

دن

دت

زٌن العابدٌن ناصر

النظام الضرٌبً المصري

دار النهضة العربٌة

1968

زٌن العابدٌن ناصر

النظام الضرٌبً المصري

دار النهضة العربٌة

1969

زٌن العابدٌن ناصر

النظام الضرٌبً المصري

دار النهضة العربٌة

1966

دار النهضة العربٌة

1966

دار الجامعة الجدٌدة

2000

زٌن العابدٌن ناصر
زٌنب حسٌن عوض
هللا
زٌنب حسٌن عوض
هللا
زٌنب حسٌن عوض
هللا
زٌنب حسٌن عوض
هللا
زٌنب حسٌن عوض
هللا

النظام الضرٌبً المصري ج 1الضرائب النوعٌة على فروع
الدخل
مبادئ علم االقتصاد
محاضرات فً مبادئ االقتصاد

مطبعة جامعة
القاهرة

2004

اساسٌات المالٌة العامة

دار الجامعة الجدٌدة

2006

االقتصاد الدولً

دار الجامعة الجدٌدة

2004

االقتصاد الدولً

دار المعرفة الجامعٌة

1992
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الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف
زٌنب حسٌن عوض
هللا

الناشر

عنوان الكتاب
العالقات االقتصادٌة الدولٌة
دور المنح و المساعدات االجنبٌة فً تطوٌر المنظمات

الفتح للطباعة و
النشر

سنة النشر
2003

العامة فً مصر
االقتصاد الدولً-ج(1نظرٌة التجارة الدولٌة)

دن

2010

دار النهضة العربٌة

2001

سامً خلٌل

االقتصاد الدولً(ملخص و تطبقات)

دار النهضة العربٌة

2001

سامً خلٌل

االقتصاد الدولً (الكتاب االول)

دار النهضة العربٌة

2005

سامً خلٌل

االقتصاد الدولً (الكتاب الثانً)

دار النهضة العربٌة

2005

سامً خلٌل

نظرٌات االقتصاد الكلً الحدٌثة

مطابع االهرام

1994

سامً خلٌل

نظرٌة االقتصاد الكلً

دار النهضة العربٌة

1977

دن

2008

زٌنب عباس زعزوع
سامً خلٌل

سامً سالمة نعمان

الشركات دولٌة النشاط و اثرها على المنافسة و العمالة و
التصدٌر

سامً عفٌفً حاتم

االقتصاد المصري بٌن الواقع و الطموح

سامً عفٌفً حاتم

اقتصادٌا النقود و البنوك

سامً عفٌفً حاتم

اقتصادٌات التجارة الدولٌة

الدار المصرٌة

1988

اللبنانٌة
دن

2004

د.ن

2003

الدار المصرٌة

1986

سامً عفٌفً حاتم

التامٌن الدولً

سامً عفٌفً حاتم

التكتالت االقتصادٌة بٌن التنظٌر و التطبٌق

اللبنانٌة
د.ن

2003

سامً مختار شٌمً

ضرٌبة المرتبات و االجور تطبٌقا و تحدٌدا

العالمٌة

1964

سامً مختار شٌمً

ضرٌبة المرتبات و االجور تطبٌقا و تحدٌدا

العامٌة

1964

موسوعة التشرٌعات البترولٌة للدول العربٌة (منطقة

مطابع الدوحة

الخلٌج)

الحدٌثة
مكتبة النهضة

سعد عالم
سعد ماهر حمزة

التنمٌة االقتصادٌةفً السودان امكانٌتها و مشاكلها المادٌة

سعٌد الخضرى

الفكر االقتصادى العربى فى التنمٌة

1978
1956

المصرٌة
دار النهضة العربٌة

1990

سعٌد الخضري

ازمة البطالة و سوء استغالل الموارد العربٌة

دار النهضة العربٌة

1989

سعٌد الخضري

ازمة التشغٌل و العمالة فً الفكر االقتصادي الراسمالً

دار النهضة العربٌة

1989

االسالمً)
بحوث فً تارٌخ الفكر االقتصادي

دار النهضة العربٌة

1989

دن

دت

سعٌد النجار

تطور الفكر االقتصادي فً نظرٌة التجارة الخارجٌة

دن

1958

سعٌد النجار

نظرٌة الثمن

المطبعة العالمٌة

1961

سعٌد النجار

مقدمة فً علم االقتصاد

دار النهضة العربٌة

1957

سعٌد النجار

اقتصادٌات عجز المٌزانٌة

دن

1995

سعٌد النجار

التخصصٌة و التصحٌحات الهٌكلٌة فً البالد العربٌة

صندوق النقد العربً

1988

سعٌد الخضري
سعٌد النجار

الفكر االقتصادي الغربً فً النمو (نظرة انتقادٌة من العالم
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الناشر

سنة النشر

اسم المإلف

دار النهضة العربٌة

1964

دن

1955

التجارة الدولٌة
التنمٌة االقتصادٌة

دار الكتاب الحدٌث

1999

دن

1985

سلوى علً سلٌمان

العمالة المصرٌة العائدة

دار النهضة العربٌة

1988

سلوى علً سلٌمان

االتجار فً البشر بٌن االقتصاد الخفً و الرسمً

دار الجامعة الجدٌدة

سلٌمان حزٌن

التعاونٌات فً الوطن العربً

دن

سعٌد النجار
سعٌد لطفً غالً
سالمة فارس عرب
سلوى جرجس

سمٌر محمد عبد
العزٌز
سمٌر محمد عبد

عنوان الكتاب
التجارة الدولٌة فً ضوء الفقة االسالمً و اتفاقٌات
الجات(دراسة مقارنة)
احكام ضرٌبة الدمغة
وسائل معالجة اختالل توازن العقود الدولٌة فً قانون

اقتصادٌا االستثمار -التموٌل-التحلٌل المالً

مإسسة شباب
الجامعة

19771970
1966
1986

العزٌز
سمٌرة ابراهٌم اٌوب

االدخار الشخصى و السٌاسة الضرٌبٌة

منشاة المعارف

1983

اقتصادٌات النقل

دار الجامعة الجدٌدة

2002

سنٌة احمد ٌوسف

االطار القانونً للملف الضرٌبً

دار الجامعة الجدٌدة

2004

سوزي عدلً ناشد

مبادئ االقتصاد السٌاسً

دار النهضة العربٌة

2005

دار الجامعة الجدٌدة

2003

سوزي عدلً ناشد

التشرٌع الضرٌبً المصري دراسة فً قانون الضرٌبة
الموحدة على الدخل رقم  187لسنة  1993و تعدٌالتة
ظاهرة التهرٌب الضرٌبً الدولً واثارها على اقتصادٌات

دار المطبوعات

الدول النامٌة
الوجٌز فً المالٌة العامة

الجامعٌة
دار الجامعه الجدٌدة

2000

سولمون بروك

العملٌات االثنودٌمغرافٌة سكان العالم

اكادٌمٌة العلوم

1986

سوزي عدلً ناشد
سوزي عدلً ناشد

كلٌة االقتصاد و

1999

د 0ت

سٌد جاب هللا

مذكرات فً االقتصاد الزراعً

سٌد طة بدوي

االتفاقٌة العامة للتجارة فً الخدمات

العلوم السٌاسٌة
دار النهضة العربٌة

2004

سٌد طة بدوي

دور الشركات العابرة للحدود اجتذاب االستثمار االجنبً

دار النهضة العربٌة

2005

مجلس التعاون الخلٌج
مبادئ االقتصاد السٌاسً ج( 2نظرٌة القٌمة و التوزٌع)

دار النهضة العربٌة

2004

دار النهضة العربٌة

2007

سٌد طة بدوي

النقل التجاري للتكنولوجٌا الى البلدان النامٌة

دار النهضة العربٌة

2006

سٌد طه بدوي

االقتصاد النقدي و الدولً
االتفاقٌات العامة للتجارة فً الخدمات (جاتس) و اثرها فً

دن

2011

سٌد طه بدوي

مٌزان الخدمات المصري فً الفترة من-1995/1996

دار النهضة العربٌة

2004

سٌد طه بدوي

1999/2000
االتفاقٌة العامة للتجارة فً الخدمات

دار النهضة العربٌة

2004

سٌد طه بدوي

التشرٌعات االقتصادٌة وفقا الحدث التعدٌالت التشرٌعٌة

دار النهضة العربٌة

2003

سٌد طة بدوي
سٌد طة بدوي

دور الجهاز المصرفً فً تنشٌط القطاع الخاص فً دول
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الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

سٌد طه بدوي

التشرٌعات االقتصادٌة وفقا الحدث التعدٌالت التشرٌعٌة

دار النهضة العربٌة

2011

سٌد طه بدوي

التشرٌعات االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

2005

سٌد طه بدوي

مبادئ علم االقتصاد

دار النهضة العربٌة

2009

سٌد طه بدوي

مقدمة فً النقود و البنوك

دار النهضة العربٌة

2008

سٌد طه بدوي

مقدمة فً النقود و البنوك

دار النهضة العربٌة

سٌد طه بدوي

مبادئ العالقات االقتصادٌة الدولٌة

دار النهضة العربٌة

سٌد طه بدوي

النقل التجاري للتكنولوجٌا الى البلدان النامٌة

دار النهضة العربٌة

سٌد طه بدوي
سٌد مرعً

الوجٌز فً قانون الضرائب على الدخل (الصادر بالقانون
رقم 91لسنة )2005
االصالح الزراعً فً خمس سنوات

سٌر هورٌث الم

التفاضل و التكامل ج-1ج2

دار النهضة العربٌة
دن
المجلس االعلى
للعلوم

20052006
2010
2006
20122010
1957
1960

شارل عٌسوي

اقتصادٌات بترول الشرق االوسط

مإسسة سجل العرب

1966

شرٌف رمسٌس تكال

االسس الحدٌثة لعلم مالٌة الدولة

دار الفكر العربً

1979

شرٌف رمسٌس تكال

االسس الحدٌثة لعلم مالٌة الدولة

دار الفكر العربً

1979

شرٌف رمسٌس تكال

نظام الضرائب على الدخل فً مصر

دار الفكر العربً

1979

شعبان رافت حماد

المالٌة العامة

دن

2011

شعبان رافت حماد

العالقات االقتصادٌة الدولٌة مع اشارة خاصة لمصر

دن

د 0ت

شعبان رافت حماد

مبادئ علم االقتصاد

شركة الطبع االهلٌة

2009

دار التعاون

2013

شعبان عبده ابو العز

حرب العمالت وتاثٌرها على االقتصاد المصرى

دار النهضة العربٌة

2012

شمس الدٌن خفاجً

تشرٌعات التعاون

مكتبة الشباب

1966

شوقً احمد دنٌا

االسالم و التنمٌة االقتصادٌة

دار الفكر العربً

1979

شوقً احمد دنٌا

المدخل الحدٌث الى علم االقتصاد

دار الكتاب الحدٌث

2005

احدث التعدٌالت فً قوانٌن الضرائب مع المذكرات التفسٌرٌة دار الكتاب العربً

1953

شعبان رافت حماد

شوقً شرقاوي

المعاملة الضرٌبٌة لدخل االشخاص الطبٌعٌٌن وفقا الحكام
قانون الضرٌبة على الدخل رقم  91لسنة 2005

شوقً عبده الساهً

مراقبة الموازنة العامة للدولة فً ضوء االسالم

مطبعة حسان

1983

شٌروكوف

الثورة الصناعٌة فً بلدان الشرق

دار التقدم موسكو

1987

صابر زكً امام

التجربة المصرٌة فً خصخصة المشروعات العامة

دار النهضة العربٌة

2007

صالح البربري

الممارسات غٌر المشروعة فً بورصة االوراق المالٌة

دن

2001

صالح ٌوسف عجٌنة

مقدمة فً علم االقتصاد

صبحى تادروس

اقتصادٌات النقود والبنوك
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دار الجامعات
المصرٌة
الدار الجامعٌة

1964
1987

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

صبحى تادروس

النقود والبنوك

الدار الجامعٌة

1986

قرٌصة
صدٌق محمد عفٌفً

االقتصاد السري

دار النهضة العربٌة

1980

التسوٌق الدولً-نظم التصدٌر و االستٌراد

وكالة المطبوعات

1972

صفوت عبد السالم

اقتصادٌات انشاء المدن الجدٌدة

مكتبة المدٌنة

2002

صبحً تادرس

صفوت عبد السالم اثر استخدام النقود االلكترونٌة على دور المصارف المركزٌة دار النهضة العربٌة

2006

صفوت عبد السالم

االصالح االقتصادي و اثرة على مناخ االستثمار فً مصر

دار النهضة العربٌة

2007

صفوت عبد السالم

سعر الصرف

دار النهضة العرٌة

2000

صفوت عبد السالم

الشفافٌة و االفصاح و االثر على كفاءة سوق راس المال

دار النهضة العربٌة

2006

االثار االقتصادٌة للعولمةعلى القطاع المصرفً فً مصر

دار النهضة العربٌة

2003

اآلثار االقتصادٌة للعولمة على القطاع المصرفً فً مصر

دار النهضة العربٌة

2003

دار النهضة العربٌة

2005

دار النهضة العربٌة

2002

دار النهضة العربٌة

2004

عوض
صالح الدٌن حسن

الوحدة النقدٌة االوروبٌة و اثرها على االقتصاد المصري

دار النهضة العربٌة

2001

االسواق المالٌة

دار الفكر العربً

2008

صالح الدٌن حسن

االزمات المالٌة و االقتصادٌة العالمٌة (االسباب-التداعٌات-

السٌسً
صالح الدٌن حسن

سبل المواجهة)

دن

2009

غسٌل االموال

دار الفكر العربً

2003

صالح الدٌن حسٌن

االزمات المالٌة و االقتصادٌة العالمٌة

دن

2009

صالح الدٌن نامق

االقتصادٌات الدولٌة

صالح الدٌن نامق

دراسات فً السكان

صفوت عبد السالم
عوض
صفوت عبد السالم
عوض
صفوت عبد السالم

تقوٌم تجربة التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون

عوض
صفوت عبد السالم

الخلٌجً
الجات و منظمة التجارة العلمٌة و تحرٌر التجارة فً

عوض
صفوت عبد السالم

الخدمات المالٌة
منظمة التجارة العالمٌة و االستثمار االجنبً المباشر

عوض
صفوت عبد السالم

()f.d.i

السٌسً

مكتبة النهضة

1956

المصرٌة
دن

دت

صالح الدٌن نامق

دراسات فً االشتراكٌة

دار المعارف

1968

صالح السٌد جودة

بورصة االوراق المالٌة

مكتبة االشعاع

2000

صالح العطٌفً

المخالفة المالٌة بٌن الجرٌمة التادٌبٌة و الجرٌمة الجنائٌة

د.ن

1982

د.ن

1978

دار النهضة العربٌة

1999

صالح العطٌفً
صالح حسن سالمة

المخالفة المالٌة و رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات -
دراسة مقارنه
الضربٌة الموحدة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن
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الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

صالح زٌن الدٌن

االصالح الضرٌبً

دار النهضة العربٌة

2000

صالح زٌن الدٌن

اقتصادٌات التصدٌر و المناطق الحرة

دار النهضة العربٌة

2000

ضٌاء مجٌد

النظرٌة االقتصادٌة

دٌوان المطبوعات

1994

الموسوي
طارق جمعة سٌف

تامٌنات التجارة الخارجٌة

الجامعٌة
دار الفكر الجامعً

2008

طارق طه

السلوك التنظٌمً فً بٌئة العولمة واالنترنت

دار الفكر الجامعً

2008

طارق عبدالعال حماد

حاضنات االعمال

دار النهضة العربٌة

2005

دن

2002

تفعٌل سوق السندات تاحكومٌة

دار النهضة العربٌة

2005

الدمج المصرفى

دار النهضة العربٌة

2005

طارق عبدالعال حماد
طارق محمود عبد
السالم
طارق محمود عبد
السالم
طاٌل السعٌد شحاتة
طلعت اسعد عبد
الحمٌد
طلعت اسعد عبد
الحمٌد
طلعت الدمرداش
ابراهٌم
طلعت الدمرداش
ابراهٌم
طلعت الدمرداش
ابراهٌم
طلعت الدمرداش

ضرٌبة المبٌعات بمراحلها الثالث وفقا الحدث القوانٌن و
التعدٌالت

غرفة تجارة و صناعة الكوٌت

مإسسة الكوٌت
للتقدم العلمً

1985

كٌف تجذب عمٌال دائما؟ الجدٌد فً فن البٌع المتمٌز

المإلف

1999

مدٌر المبٌعات الفعال -كٌف تدٌر عملٌاتك البٌعٌة بكفاءة؟

المإلف

2000

الموارد االقتصادٌة

مكتبة القدس

1998

اقتصادٌات االنتاج (مدخل تحلٌل المشروعات)

دار النهضة العربٌة

2008

اصول االقتصاد السٌاسً

مإسسة الثقافة
الجامعٌة

2007

اقتصادٌات الخدمات الصحٌة

مكتبة المدٌنة

1999

ابراهٌم
طه احمد علً

النظرٌة االقتصادٌة

مكتبة القدس

2004

تسوٌة المنازعات الدولٌة االقتصادٌة

دار الجامعة الجدٌدة

2008

عادل ابراهٌم هندي

المعالم الرئٌسٌة الستراتٌجٌة التنمٌة الزراعٌة

منشاة المعارف

1980

عادل احمد حشٌش

اساسٌات علم االقتصاد

دار الجامعة الجدٌدة

1980

عادل احمد حشٌش

اصول االقتصاد السٌاسً

دار الجامعة الجدٌدة

2001

عادل احمد حشٌش

نحث فً االقتصاد السٌاسً

دار الطلٌعة

2009

عادل احمد حشٌش

اقتصادٌات المالٌة العامة

ابراهٌم
طلعت الدمرداش
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مإسسة الثقافة
الجامعٌة

1983
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اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

عادل احمد حشٌش

اساسٌات االقتصاد النقدى والمصرفى

دار الجامعة الجدٌدة

2004

عادل احمد حشٌش

اساسٌات المالٌة العامة

دار الجامعة الجدٌدة

2006

عادل احمد حشٌش

اصول الفن المالً لالقتصاد العام

دار المعرفة الجامعٌة

1977

مإسسة الثقافة

1984

عادل احمد حشٌش

اصول المالٌة العامة

عادل احمد حشٌش

اساسٌات االقتصاد الدولً

الجامعٌة
دار الجامعة الجدٌدة

1998

عادل احمد حشٌش

التشرٌع الضرٌبً المصري

دار الجامعة الجدٌدة

2001

عادل احمد حشٌش

التشرٌع الضرٌبً المصري

عادل احمد حشٌش

اصول االقتصاد السٌاسً

مإسسة الثقافة

1974

الجامعٌة
مطبعة لجنة التالٌف

1980

عادل احمد حشٌش

العالقات االقتصادٌة الدولٌة

دار الجامعة الجدٌدة

2000

عادل احمد حشٌش

مقدمة فً االقتصاد العام

دار الجامعة الجدٌدة

1998

عادل احمد حشٌش

مبادئ االقتصاد الدولً

عادل احمد حشٌش

مشكلة الدعم السلعً و االمن الغذائً فً مصر

عادل احمد حشٌش

الوسٌط فً الضرائب على الدخل

عادل عبد الفضٌل

مإسسة الثقافة
الجامعٌة
دار الجامعات
المصرٌة
دار الجامعات
المصرٌة

د 0ت
1980
1988

عٌد
عادل محمد خٌر

الربح و الخسارة فً معامالت المصارف االسالمٌة

دار الفكر العربً

2006

اهدار المبدا االتفاقً للتحكٌم فً قانون راس المال

دار النهضة العربٌة

1999

دار الجامعات

1982

عارف دلٌلة

الدعم السلعً و االمن الغذائى

عاصم االعرجً

نظرٌات التطوٌر و التنمٌة االدارٌة

المصرٌة
جامعة بغداد

1987

عاطف ابراهٌم محمد

ضمانات االستثمار فً البالد العربٌة

دن

1998

د.ن

1999

د.ن

2002

االئتمان
التشرٌع الضرٌبً المصري

مجلس الشعب

2002

دار النهضة العربٌة

1970

عاطف صدقً

التشرٌع الضرٌبً المصري

دن

1989

عاطف صدقً

الضرائب فً االتحاد السوفٌتً تنظٌمها و دورها

مطبعة نهضة مصر

1964

عاطف صدقً

مبادئ المالٌة العامة (1النفقات العامة)

دار النهضة العربٌة

1969

عاطف صدقً

المالٌة العامة

دن

دت

عاطف السٌد
عاطف السٌد
عاطف حسن النقلً
عاطف صدقً

الجات و العالم الثالث-دراسة تقوٌمٌة للجات واستراتٌجٌة
المواجهه
العولمة فً مٌزان الفكر -دراسة تحلٌلٌة
بنك فرنسا و السٌاسات النقدٌة و الرقابة على سٌاسة
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الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

عاطف صدقً

مبادئ المالٌة العامة

دار النهضة العربٌة

1977

عاطف صدقً

المالٌة العامة

دن

2E+07

عاطف صدقً

الضرائب على الدخل

دن

د 0ت

عاطف ولٌم اندراوس

اسواق االوراق المالٌة

دار الفكر العربً

التموٌل و االدارة المالٌة للمإسسات

دار الفكر الجامعً

2006

التوطن الصناعً فً االقلٌم المصري

دار النهضة العربٌة

1962

دار الهانً

2005

المطبعة الحدٌثة

1932

عاطف وٌلٌم
اندراوس
عاٌدة بشارة
عب الباسط وفا
عباس البحٌري

سٌاسة انقاص وقت العمل و التفعٌل االقتصادي,تناغم ام
تنافر؟ (تطبٌق على التجربة االوروبٌة)
ملخص القواعد المالٌة و القوانٌن

عباس البحٌري

الموسوعة المالٌة فً نظام موظفً الدولة المصرٌة ج1

عباس البحٌري

النظم المالٌة فً شإون الموظفٌن و المٌزانٌة

مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة النهضة
المصرٌة
دار الجامعات

20062008

1953
1949

عباس السٌد

االقتصاد السٌاسً

عبد الباسط وفا

الدورات االقتصادٌة العٌنٌة

المصرٌة
دار النهضة العربٌة

2001

عبد الباسط وفا

دراسات فً االقتصاد التعاونً

مكتبة عٌن شمس

1997

الوضاع القطاع فً مصر
الدورات االقتصادٌة العٌنٌة

دار النهضة العربٌة

2003

دار النهضة العربٌة

2001

عبد الباسط وفا

سٌاسة تحطٌم المشروعات من خالل االسعار

دار النهضة العربٌة

2001

عبد الباسط وفا

سوق النقود االلكترونٌة

دار الهانى

2003

عبد الباسط وفا

سٌاسات و ادوات مالٌة الدولة االسالمٌة

دار النهضة العربٌة

2005

عبد الباسط وفا

سٌاسات التجاة الخارجٌة

دار النهضة العربٌة

2000

عبد الباسط وفا

صناعة الصٌرفة الخاصة ودورها فى نعبئة المدخرات

دار النهضة العربٌة

2005

عبد الباسط وفا

فض منازعات الضرائب على الدخل بالطرٌق االداري

دار النهضة العربٌة

2001

عبد الباسط وفا

القطاع المصرفى

دار النهضة العربٌة

2004

دار النهضة العربٌة

2001

دار النهضة العربٌة

1998

دار النهضة العربٌة

2005

دار النهضة العربٌة

2005

عبد الباسط وفا
عبد الباسط وفا

عبد الباسط وفا
عبد الباسط وفا
عبد الباسط وفا
عبد الباسط وفا

الدور االقتصادي لقطاع البحوث العلمٌة مع االشارة

مإسسات راس المال المخاطر و دورها فً تدعٌم
المشروعات الناشئة
المخاطر الناشئة عن تقلبات االسعار فى سوق الصرف
االجنبى
مشكالت التجارة الخارجٌة
هل تستوجب المصارف التقلٌدٌة الٌدولوجٌة التموٌل
االسالمً؟
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دت

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

عبد الجلٌل هوٌدي

المالٌة العامة للحكم المحلً

دار الفكر العربً

1983

عبد الجلٌل هوٌدي

المالٌة العامة

دار الفكر العربً

1983

دار الفكر العربً

1983
1997

عبد الجلٌل هوٌدي

مبادئ المالٌة العامة فً الشرٌعة االسالمٌة( النفقات

عبد الحفٌظ عبد هللا

العامة)
التشرٌعات االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

عبد الحفٌظ عبد هللا

المدخل لدراسة التشرٌعات االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

1998

دار النهضة العربٌة

1998

دار التعاون

2006

دن

1984

عبد الحفٌظ عبد هللا
عبد الحفٌظ عبد هللا
عبد الحفٌظ عبد هللا

التشرٌع الضرٌبً (المعاملة الضرٌبٌة لفروع الدخل فً
اطار الضرٌبة الموحدة)
التشرٌع الضرٌبً (شرح القانون الجدٌد للضرٌبة على
الدخل رقم  91لسنة )2005
شرح قانون الضرائب على الدخل فً مصر

عبد الحفٌظ عبد هللا الضرٌبة الموحدة وفقا الحكام القانون  187لسنة  1993دار النهضة العربٌة

2005
2001-

عبد الحفٌظ عبد هللا

مبادئ االقتصاد

دن

عبد الحفٌظ عبد هللا

مبادئ االقتصاد ج2

دن

عبد الحفٌظ عبد هللا

مقدمة فً التشرٌعات االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

2002

عبد الحفٌظ عبد هللا

التشرٌعات االقتصادٌة

دعم الكتاب

1999

عبد الحفٌظ عبد هللا

المالٌة العامة

دن

2007

عبد الحفٌظ عبد هللا

المالٌة العامة

دار النهضة العربٌة

1997

عبد الحفٌظ عبد هللا

المالٌة العامة

دار النهضة العربٌة

عبد الحفٌظ عٌد

شرح قانون الضرائب على الدخل فً مصر

د0ن

عبد الحفٌظ عٌد
عبد الحكم محمد

2002
20032005

20002002
1984

المعاملة الضرٌبٌة لفروع الدخل فً اطار الضرٌبة الموحدة دار النهضة العربٌة

1995

مكتبة سٌد عبد هللا

1988
1949

االستثمار االجنبً و المشترك و فروع و مكاتب تمثٌل

عبد الحكٌم الرفاعً

الشركات االجنبٌة
االقتصاد السٌاسً

مطبعة لجنة التالٌف

عبد الحكٌم الرفاعً

االقتصاد السٌاسً

دن

1937

عبد الحكٌم الرفاعً

اقتصادٌات التخطٌط

دار النهضة العربٌة

دت

عبد الحكٌم الرفاعً

الرسوم الجمركً و التكتالت االقتصادٌة

دن

1966

عبد الحكٌم الرفاعً

السٌاسه الجمركٌة الدولٌة و التكتالت االقتصادٌة

مطابع االهرام

1975

عبد الحكٌم الرفاعً

الضرائب المباشرة (دراسة مقارنة)

مكتبة عبد هللا وهبة

1942

عبد الحكٌم الرفاعً

مبادئ النظرٌة العامة للضرٌبة

مكتبة دار النهضة

1953

العولمة المالٌة و امكانات التحكم-عدوى االزمات المالٌة

دار الفكر الجامعً

2005

عبد الحكٌم
الشرقاوي

27 / 53

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

اسم المإلف
الشرقاوي
عبد الحكٌم جمعة

العولمة المالٌة وتبٌٌض االموال

دار الجامعة الجدٌدة

2008

االحتكار وتؤثٌرة على بعض قطاعات االقتصاد المصري

دار النهضة العربٌة

2012

عبد الحكٌم جمعة

الغاز الطبٌعً (مستقبل النمو االقتصادي فً مصر)

دار النهضة العربٌة

2012

عبد الحكٌم مصطفى

اصالح النظام النقدى الدولى (ضرٌبة توبٌن )

دار الفكر الجامعً

2010

عبد الحكٌم مصطفى

التهرب الضرٌبً و االقتصاد االسود

دار الجامعة الجدٌدة

2006

عبد الحمٌد البعلى

اساسٌات العمل المصرفى االسالمى

مكتبة وهبة

1990

عبد الحمٌد الشوابً

الطعون الضرٌبة

منشاة المعارف

1990

عبد الحمٌد الشواربً

الطعون الضرٌبٌة

منشاة المعارف

د 0ت

عبد الحمٌد الغزالى

اقتصادٌات النقود والبنوك

دار الثقافة العربٌة

1995

عبد الحمٌد الغزالى

مقدمة فى االقتصادٌات الكلٌة (النقود والبنوك )

دار النهضة العربٌة

1986

عبد الحمٌد القاضً

اقتصادٌات المالٌة العامة

عبد الحكٌم

عبد الحمٌد
المنشاوي
عبد الحمٌد شرف
عبد الحمٌد محجوب
عبد الحمٌد محمد

شرح ضرٌبة المبٌعات

دن

من التخلف الى النهضة (رإٌة مقارنة)

دن

د 0ت

من ٌسحق من؟ الصراع التجاري فً صناعات التكنولوجٌا

الدار الدولٌة للنشر

العالمٌة

و التوزٌع
دار الجامعات

اقتصادٌات المالٌة العامة و النظام المالً فً االسالم
اقتصادٌات الذكاة

عبد الخالق النواوي

النظام المالً فً االسالم

عبد الرحمن الطٌارة

المالٌة العامة فً الجمهورٌة اللبنانٌة

عبد الرحمن توفٌق

استراتٌجٌات االستثمار البشري

عبد الرحمن زكى

مقدمة فى اقتصادٌات النقود والبنوك

عبد الرحمن زكً

مذكرات فً اقتصادٌات التجارة الخارجٌة

احمد
عبد الرحمن سري
احمد
عبد الرحمن ٌسرى
احمد

المصرٌة

1996

القاضى
عبد الحمٌد محمود

عبد الرحمن سري

دار الجامعات

1980

التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة فً االسالم
مقدمة فً االقتصاد الدولً
اقتصادٌات النقود
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1998
1980

المصرٌة
دن

1986

دار النهضة العربٌة

1973

معهد الدراسات
العربٌة
بمٌك
دار الجامعات
المصرٌة
دار الجامعات
المصرٌة
مإسسة شباب
الجامعة
دار الجامعات
المصرٌة
دار الجامعات
المصرٌة

1956
1996
د.ت
1976
د 0ت
19791983
1979

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

عبد الرحمن ٌسري

تطور الفكر االقتصادي

عبد الرإف احمد

اثر تحرٌرسعر صرف الجنٌه المصرى على تجارة مصر

الحنفى
عبد الستار بكري
عبد الستار سلمً
عبد الستار عبد
الحمٌد
عبد الستار عبد

الناشر
دار الجامعات
المصرٌة

سنة النشر
1983

الخارجٌة
بورصات االوراق المالٌة فً مصر

دار النهضة العربٌة

2009

دن

1988

سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة لتحرٌر التجارة الدولٌة فً

المركز االكادٌمً

السلع اثرها على االقتصاد المصري
تقٌٌم سٌاسات صندوق النقد الدولً للتثبٌت االقتصادي فً

للدراسات
المركز االكادٌمً

مصر

للدراسات

التكامل االقلٌمً العربً

دار النهضة العربٌة

2005

دار النهضة العربٌة

2005

دار النهضة العربٌة

2005
1969

2001
2001

الحمٌد
عبد الستار عبد

حدود تدخل الدولة فً المجال االقتصادي فً ظل اقتصاد

الحمٌد
عبد الستار عبد

السوق
ظاهرة الركود االقتصادي فً مصر ( اسبابها و طرق

الحمٌد
عبد السالم بدوي

عالجها)
ادارة القطاع العام فً المجتمع االشتراكً

مكتبة االنجلو

عبد السالم بدوي

التطورات السٌاسٌة و االقتصادٌة فً العالم العربً

المإلف

1959

عبد العال الصكبان

علم المالٌة العامة

دار الجمهورٌة

1966

عبد العال الصكبان

موجز فً المالٌة العامة

االهلٌة للنشر

1963

عبد العال الصكبان

المٌزانٌة و الضرائب المباشرة فً العراق

دن

1967

عبد العزٌز الصٌرفً

الضرائب على الثروة العقارٌة

دار الكتاب العربً

1953

عبد العزٌز سلٌمان

موسوعة المبادئ فً المواد التجارٌة و الضرائب

عبد العزٌز عبد هللا

تربٌة الٌسر و تخلف التنمٌة

عبد العزٌز عبد
الوهاب
عبد العزٌز عبد
الوهاب
عبد العزٌز قاسم
محارب

الجامع الحكام ضرائب الدمغة
المرجع فً احكام ضرائب الدمغة
االزمة المالٌة العالمٌة االسباب و العالج

عبد الغفار حنفً

اساسٌات االستثمار و التموٌل

عبد الغفار حنفً

اساسٌات التموٌل و االدارة المالٌة

عبد الغفار حنفً

البورصات

دار النشر للجامعات
المصرٌة
المجلس الوطنً
للثقافة و الفنون
مكتبة التجارة و
التعاون
مكتبة التجارة و
التعاون
دار الجامعة الجدٌدة
مإسسة شباب
الجامعة
دار الجامعة الجدٌدة
المكتب العربً
الحدٌث
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1950
1985
1981
1979
2011
2000
2002
1995

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

اسم المإلف

حماٌة المستهلك عب شبكة االنترنت

دار الفكر الجامعً

2006

دروس فً االقتصاد السٌاسً

دن

دت

دار الكتب

1997

1997
التعلٌق على ضرٌبة المبٌعات

دن

دت

دن

د 0ت

عبد الفتاح مراد

شرح قوانٌن االستثمار

دار الفكر الجامعً

1990

عبد الفتاح مراد

شرح قانون ضرٌبة االستهالك

دار الفكر الجامعً

1990

عبد الفتاح مراد

شرح قانون ضرٌبة االستهالك

دار الفكر الجامعً

1990

عبد الفتاح مراد

شرح اتفاقٌات الجات

د.ن

1995

د.ن

د.ت

د.ن

1997

دن

1992

عبد الفتاح بٌومً
حجازي
عبد الفتاح قندٌل
عبد الفتاح مراد
عبد الفتاح مراد
عبد الفتاح مراد

عبد الفتاح مراد
عبد الفتاح مراد
عبد الفتاح مراد

التعلٌق على قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم  8لسنة
1997
التعلٌق على قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم  8لسنة

شرح النصوص االنجلٌزٌة التفاقٌات الجات و منظمة
التجارة العالمٌة
شرح النصوص العربٌة التفاقٌات الجات و منظمة التجارة
العالمٌة
موسوعة االستثمار

مطبعة الجامعة

1937

عبد القادر العظٌم

علم االقتصاد

عبد القادر العظٌم

مبادئ علم االقتصاد ج1

دن

عبد القادر حسن على

العملة من بدء تطورها الى عهد االشتراكٌة

دن

1964

االوابك

1982

السورٌة

193119331938

عبد القادر معاشو

االوابك  :منظمة اقلٌمٌة للتعاون العربً و اداة للتكامل
االقتصادي

1977-

عبد الكرٌم صادق

االقتصاد المالً

منشاة المعارف

عبد الكرٌم صادق

النظم الضرٌبٌة (النظرٌة و التطبٌق)

منشاة المعارف

عبد هللا الصعٌدى

النمو االقتصادى والتوازن البٌئى

دار النهضة العربٌة

2002

عبد هللا الصعٌدي

التشرٌع الضرٌبى-قانون الضرٌبة على الدخل فً مصر

دار النهضة العربٌة

2009

عبد هللا الصعٌدي

التشرٌع الضرٌبى-قانون الضرٌبة على الدخل فً مصر

دار النهضة العربٌة

2006

دار النهضة العربٌة

2008

دار النشر المغربٌة

1981

عبد هللا الصعٌدي
عبد هللا عاشور
عبد هللا عبد الغنً

دراسة فً بعض اآلثار المترتبة على الدٌن العام
المحلً(القروض العامة الداخلٌة)
مشاكل الطاقة و التكنولوجٌا فً الدول النامٌة
التبادل و عملٌات االستثمار و االدخار
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المكتب الجامعً
الحدٌث

1983
1976

1982

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

عبد هللا عبد الغنً

المشكلة االقتصادٌة و نظرٌة االجور و االسعارفً االسالم

عبد هللا عبد الغنً

النظرٌة فً علم االنسان االقتصادي

عبد هللا محمد قسم

الناشر
المكتب الجامعً
الحدٌث
المكتب الجامعً
الحدٌث

سنة النشر
1984
1984

السٌد
عبد هللا هداٌة

التنمٌة فى الوطن العربى

دار الكتاب الحدٌث

1994

المشاركة والتنمٌة

دن

1998

عبد المجٌد المهٌلمً

التحلٌل الفنً لالسواق المالٌة

دن

2004

عبد المطلب عبد

السوق العربٌة المشتركة فً مواجهة السوق الشرق

الحمٌد
عبد المطلب عبد

اوسطٌة

مكتبة زهراء الشرق

د.ت

عقود المعامالت المالٌة و تطبٌقاتها المعاصرة

دار الفكر الجامعً

2007

عبد الملك عودة

سنوات الحسم فً افرٌقٌا

االنجلو المصرٌة

1969

عبد المنعم احمد البنا

االزمات والسٌاسات النقدٌة

عبد المنعم احمد البنا

النظرٌة االقتصادٌة

عبد المنعم القٌسونى

مقدمة النقود والتجارة الخارجٌة

الرازق

مكتبة
النهضةالمصرٌة
مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة النهضة
المصرٌة
المجلس القومً

1955
1953
1951

عبد المنعم راضى

التربٌة السكانٌة

عبد المنعم راضى

النقود والبنوك والتجارة الدولٌة

للسكان
د.ن

1978

عبد المنعم فوزي

دراسة مقارنة للسٌاسة المالٌة فً البالد العربٌة

منشاة المعارف

1968

عبد المنعم فوزي

مالٌة الدولة و الهٌئات المحلٌة

منشاة المعارف

1964

عبد المنعم فوزي

المالٌة العامة و السٌاسة المالٌة

منشاة المعارف

دت

عبد المنعم محمد

مجلس تعاون دول الخلٌج ومحاولة تطوٌرة على ضوء

دوٌدار
عبد المولى محمد

تجربة السوق االوروبٌة المشتركة

منشاة المعارف

د.ت

مرسً
عبد الناصر حسبو

الوجٌز فً شرح قانون الضرٌبة على الدخل

دن

2008

التداعٌات االقتصادٌة للفسادالمالً و االقتصادي

دار النهضة العربٌة

2011

عبد النعٌم مبارك

النقود والصٌرفة والسٌاسات النقدٌة

الدار الجامعٌة

1985

اقتصادٌات النشاط الحكومً

جامعة الكوٌت

1982

الفائض االقتصادي الفعلً

المطابع االمٌرٌة

1974

عبد الهادي علً
النجار
عبد الهادي علً
النجار
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دت

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف
عبد الهادي علً
النجار
عبد الواحد العفوري
عبد الواحد محمد
الفار
عبد الواحد محمد

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

مبادئ علم االقتصاد ج1

دار النهضة العربٌة

2001

العولمة و الجات -التحدٌات و الفرص

مكتبة مدبولً

2000

العولمة االقتصادٌة و سبل مواجهة اثارها السلبٌة

دار النهضة العربٌة

2009

الجوانب القانونٌة لالستثمارات العربٌة و االجنبٌة فً مصر

عالم الكتب

دت

دار النهضة العربٌة

1985
2004

الفار
عبد الواحد محمد

طبٌعة القاعدة الدولٌة االقتصادٌة فً ظل النظام الدولً

الفار
عبدهللا الصعٌدي

القائم
مبادئ االقتصاد(االنتاج و القٌمة و التوزٌع)

دن

اللوجستٌك كبدٌل للمٌزة النسبٌة

منشاة المعارف

2000

دار النهضة العربٌة

2001

منشاة المعارف

2000

دار الهانً

1996

دار النهضة العربٌة

2003

دار الجامعة الجدٌدة

2007
1967
1989

عبٌد علً احمد
الحجازي
عبٌد علً احمد

مصادر التموٌل مع شرح لمصدر القروض وبٌان كٌفٌة

الحجازي
عبٌد علً احمد

معاملتة ضرٌب
مشكالت النقل العربً البٌنً للبضائع(دراسة تحلٌلٌة -

الحجازي
عبٌد علً الحجازي

تطبٌقٌة)
دراٌة الجدوى للمشروع

عبٌر محمد سمٌر
عبٌر محمد علً

مدى تاثر مجال تجارة السلع الزراعٌة فً ظل منظمة
التجارة
العولمة واثرها على الطلب االستهالكً فً الدول النامٌة

عثمان احمد الخولً

مع االشارة الى وجهة النظر االسالمٌة
القواعد االقتصادٌة الزراعٌة

دار المعارف

عدلى حسٌن

محاضرات فى قانون النقد االجنبى

وزارة العدل

اقتصادٌات النقود والبنوك

دار النهضة العربٌة

اهم تشرٌعات االستثمار فً جمهورٌة مصر العربٌة

دار النهضة العربٌة

2003

التشرٌعات االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

2007

الوجٌز فً التشرٌعات االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

2001

تشرٌعات البنوك و االئتمان و االستثمار

دار النهضة العربٌة

1996

التشرٌع الضرٌبً

مكتبة النصر

1992

تطبٌقات ضرٌبٌة فً ضوء احكام قانون الضرٌبة الموحدة

دار النهضة العربٌة

1997

عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
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الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

عرفات التهامً

التشرٌع الضرٌبً(ضرائب الدخل وفقا الحكام القانون

ابراهٌم
عرفات التهامً

 157لسنة1981

ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهامً
ابراهٌم
عرفات التهمً
ابراهٌم
عز الدٌن ابراهٌم
عز الدٌن ابراهٌم
عزة احمد عبد

الناشر

سنة النشر

مكتبة النصر

1992

الضرٌبة الموحدة

دار النهضة العربٌة

1977

ضرائب الدخل فً التشرٌع الضرٌبى المصري

دار النهضة العربٌة

1993

مبادئ االقتصاد السٌاسً

دار النهضة

دت

مدخل الى دراسة القانون و االقتصاد

جامعة االسكندرٌة

اقتصادٌات المالٌة العامة

دن

2005

النقود والبنوك

دن

2007

النقود والبنوك

دار النهضة العربٌة

1997

النقود والبنوك

مكتبة النصر

1992

النقود والبنوك

دن

2010

محاضرات فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة

جامعة القاهرة

2008

دار النهضة العربٌة

2002

دار النهضة العربٌة

2002

دار النهضة العربٌة

1997
1921

حتمٌة اسلوب الضرٌبة على القٌمة المضافة الصالح
الضرٌبة العامة على المبٌعات فً مصر
مصر و تجمع الكومٌسا-دراسة فً العالقات التجارٌة
االقلٌمٌة
االوضاع االجتماعٌة و االقتصادٌة للفقراء فً القطاع غٌر

20062009

المجٌد
عزٌز خانكً

الرسمً فً مصر (دراسة مٌدانٌة)
شإإن مصرٌة

المطبعة العصرٌة

عصام احمد البهجً

الموسوعة القانونٌة لبورصة االوراق المالٌة

دار الجامعه الجدٌدة

2009

عصام الدٌن بسٌم

اتفاق المشروع الدولً المشترك

د.ن

1985

عصام الدٌن مصطفى

النظام القانونً لالستثمارات االجنبٌة الخاصة

دار النهضة العربٌة

1972

عاشور
على حافظ منصور

الدخل و التطوراالقتصادي فً البالد العربٌة

مطبعة الرسالة

1962

اقتصادٌات النقود والبنوك

دار الثقافة العربٌة

1994

على حافظ منصور

النظم النقدٌة والمصرفٌة

د.ن

1995

عصام ٌوسف
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اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

على حافظ منصور

النظم النقدٌة والمصرفٌة

دار الثقافة العربٌة

1997

على على حبٌش

نقل وتنمٌة التكنولوجٌا  :قضٌة الحاضر والمسستقبل

علً احمد السالوس

معامالت البنوك الحدٌثة فً ضوء االسالم

علً الحمامصً

مال الراسمالٌة

اكادٌمٌة البحث
العلمى والتكنولوجٌا
دار الحرمٌن
مكتبة النهضة
المصرٌة

آثار اتفاقات الجات على الهٌاكل الجمركٌة فً الوطن

1990
1983
1946

دن

2003

علً حافظ منصور

اقتصادٌات التجارة الدولٌة و النقود و البنوك

دار الثقافة العربٌة

1996

علً حافظ منصور

مقدمة فً التجارة الدولٌة

دار القلم الجدٌد

1975

علً عبد الرسول

المبادئ االقتصادٌة فً االسالم

دار الفكر العربً

دت

علً كرٌمً

النظام القانونً النتقال رإوس االموال بٌن االقطار العربٌة

علً مجاهد شاهٌن

قانون الضرائب على الدخل رقم  157لسنة81

علً الصغٌر دردور

علً مجاهد شاهٌن

علً مجاهد شاهٌن

العربً(الجماهٌرٌة كحالة)

الضرٌبة على االرباح التجارٌة و الصناعٌة و جدول
المناطق الحدٌة
ضرٌبة المهن الحرة و المهن غٌر التجارٌة علما و عمال-
الضرٌبة العلمة على االٌراد تشرٌعا و تطبٌقا-الالئحة
التنفٌذٌة و القرارات الوزارٌة لقانون تحقٌق العدالة

مركز دراسات

1990

الوحدة العربٌة
دن

1985

دن

د 0ت

دن

1979

الضرٌبٌة  46لسنة 1978
ضرٌبة الدمغة

المإلف

1982

قانون تحقٌق العدالة الضرٌبٌة  46لسنة1978

دن

د 0ت

دن

1985

دن

د 0ت

المإلف

1980

علً محمد نظٌف

طرق تهرٌب االموال و مكافحتها

دن

1954

عماد الدٌن الشربٌنً

الموازنة العامةو عالقتها بالخطة االقتصادٌة

المطبعة السلفٌة

1971

دن

2002

دار النهضة العربٌة

2002

دن

1931

علً مجاهد شاهٌن
علً مجاهد شاهٌن
علً مجاهد شاهٌن
علً مجاهد شاهٌن
علً مجاهد شاهٌن

عماد صالح سالم
عماد محمد اللٌثً
عمر طوسون
عوف محمد
الكفراوي

قانون الضرائب على الدخل -157/1981معدل-بالقانون
87/1983
الالئحة التنفٌذٌة و القرارات الوزارٌة
مرجع الضرائب(قانون ضرٌبة الدمغة رقم  111لسنة
)1980

ادارة االزمات فً بورصات االوراق المالٌة العربٌة و
العالمٌة
التبادل الدولً-دراسة فً منهجٌة و آلٌات التبادل
االقتصادي الدولً
كتاب مالٌة مصر من عهد الفراعنة الى االن
الرقابة المالٌة ( النظرٌة و التطبٌق)
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مإسسة شباب
الجامعة

1989

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف
عوف محمد
الكفراوي
عوف محمد

الناشر

عنوان الكتاب
سٌاسة االنفاق العام فً االسالم
المالٌة العامة فً االسالم

مإسسة شباب
الجامعة
مإسسة شباب

سنة النشر
1989
1993

الكفراوي
عٌسى عبدة

االقتصاد االسالمً مدخل و منهاج

الجامعة
دن

1974

عٌسى محمد ابو طبل

ضرٌبة التركات بٌن التشرٌع و التطبٌق المحاسبً

دار النهضة العربٌة

د 0ت

غازي حسٌن عناٌة

التضخم المالً

غرٌب الجمال

اقتصادٌات الوطن العربً

غرٌب الجمال

القطاع العام

غرٌب الجمال

مإسسة شباب

المصارف و االعمال المصرفٌة فً الشرٌعة االسالمٌة

فارس الخوري

والقانون
موجز فً علم المالٌة

فاروق عبد العظٌم

رٌاضٌات التموٌل و االستثمار

فاٌز السٌد اللمساوي

التعلٌق على قانون ضرٌبة المبٌعات

فرانكو رومانً

مقدمة فً االقتصاد

فرٌد احمد قبالن

االستثمار االجنبً المباشر فً الدول العربٌة

فرٌد النجار

االستثمار الدولً و التنسٌق الضرٌبً

فضل علً مثنً
فكري ابو الخٌر

االثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمٌة على التجارة
الخارجٌة و الدول النامٌة
المرجع فً احكام الالئحة المالٌة للموازنه و الحسابات

فالح سعٌد جبر

انعكاسات العولمة و تحرٌر التجارة على الصناعة العربٌة

فهمً محمود شكري

مشاكل سٌاسة و ادارة الموازنة فً الدول النامٌة

فإاد محمد الصقار

جغرافٌة التجارة الدولٌة

فإاد مرسً

االقتصاد السٌاسً االسرائٌلً

فإاد مرسً

اقتصادٌات النقود

فإاد مرسً

مشكالت االقتصاد المصري المعاصر
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الجامعة
معهد الدراسات

1985
1970

االسالمٌة
دن

1965

دار االتحاد العربً

1972

الجامعة السورٌة

1937

دار المطبوعات
الجامعٌة
روز الٌوسف
مإسسة شباب
الجامعة
دار النهضة العربٌة
مإسسة شباب
الجامعة

1982
1998
1992
2008
2000

مكتبة مدبولً

2000

دار الفكر العربً

1977

المنظمة العربٌة
للتنمٌة االدارٌة
المنظمة العربٌة

2001
1978

للعلوم االدارٌة
منشاة المعارف

1997

دار المستقبل العربً

1983

مكتبة النهضة
المصرٌة
منشاة المعارف

1953
1980

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

فإاد هاشم عوض

اقتصادٌات النقود و التوازن النقدي

دار النهضة العربٌة

1970

فإاد هاشم عوض

اقتصادٌات النقود و التوازن النقدي

دار النهضة العربٌة

1976

فٌصل محمد فكري

سهر الفائدة كاداة من ادوات السٌاسة االقتصادٌة

دن

1993

اسماعٌل
قبس حسن عواد

علم االجتماع االقتصادي و مشكالت الصناعة و التنمٌة

منشاة المعارف

1980

المالٌة العامة و التشرٌع المالً

دار ابن االثٌر

2010

قطب ابراهٌم محمد

السٌاسة المالٌة للرسول

قطب ابراهٌم محمد

الموازنة العامة للدولة

قطب ابراهٌم محمد

النظم المالٌة فً االسالم

كامل بكري

االقتصاد الدولً

قباري محمد

الهٌئة المصرٌة
العامة للكتاب
الهٌئة المصرٌة
العامة للكتاب
الهٌئة المصرٌة
العامة للكتاب
المكتب العربً
الحدٌث

1988
19771978
1986
1985
1984-

كامل بكري

الموجز فً علم االقتصاد

مطبعة المعارف

كراوزر

الموجز فً اقتصادٌات النقود

دار الفكر العربً

1986
1951

كرٌمة كرٌم

الفقر و توزٌع الدخل فً مصر

منتدى العالم الثالث

1994

كرٌمة محمد الزكً

اثار سٌاسة صندوق النقد الدولً على توزٌع الدخل القومً

منشاة المعارف

2004

مإسسة الكوٌت

1978

كمال احمد عسكر

بٌئة االستثمار الصناعً فً الكوٌت

كمال الجرف

االحكام العامة فً التشرٌع الضرٌبً

للتقدم العلمً
دن

1966

كمال الجرف

قانون الضرٌبة و كٌف طورت االشتراكٌة احكامة العامة

دن

1967

كمال الجرف

قانون الضرٌبة و كٌف طورت االشتراكٌة احكامة العامة

دن

كمال الجرف

المبادئ القانونٌة فً االحكام الضرائبٌة

كمال الجرف
كمال الجرف
كمال الجرف
كمال الجرف
كمال الجرف

المبادئ القانونٌة فً االحكام الضرائبٌة ( المجموعة
العاشرة)
المبادئ القانونٌة فً االحكام الضرائبٌة ( المجموعة
الثامنة)
المبادئ القانونٌة فً االحكام الضرائبٌة ( المجموعة
الخامسة)
نظام الضرائب المصري( الضرٌبة على كسب العمل)
نظام الضرائب المصري(الضرٌبة على االرباح التجارٌة و
الصناعٌة)
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دار الجامعات
المصرٌة
دار الجامعات
المصرٌة

19671968
19611952
1961

دار الكتاب العربً

1954

دن

1951

دار الكتاب العربً

1953

دن

1949

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

كمال الجرف

نظام الضرائب المصري ( الضرٌبة العامة على االٌراد)

دن

1951

دار الكتاب العربً

1954

دن

1949

كمال الجرف

نظام الضرائب المصري(الضرائب غٌر المباشرة-ضرٌبة
الدمغة)

كمال الحرف

نظام الضرائب المصري( الضرٌبة على اٌرادالقٌم المنقولة)

كمال الدٌن عبد الغنً

الخروج من فخ العولمة

المكتب الجامعً
الحدٌث

2002

كٌغام برتسٌان

تشرٌع الضرائب

المطبوعات الجامعٌة

1968

كٌغام برتسٌان

مالٌة عامة

جامعة حلب

1966

لبٌب شقٌر

تارٌخ الفكر االقتصادي

دار نهضة مصر

1977

لبٌب شقٌر

تارٌخ الفكر االقتصادي

نهضة مصر

1956

المكتب المصري

1971

لٌن سمٌث

اساسٌات علم السكان

ماجد ابراهٌم علً

البنك االسالمً للتنمٌة

الحدٌث
دار النهضة العربٌة

1982

التجمع المصرفً

جامعة حلوان

2004

مانع سعٌد العتٌبً

البترول واقتصادٌات االمارات العربٌة المتحدة

دار القبس

1977

مانع سعٌد العتٌبً

البترول واقتصادٌات االمارات العربٌة المتحدة

دار القبس

1977

ماٌكل ابدجان

االقتصاد

المجلس

1988

متولً محمد الجمل

مذكرات فً المحاسبة الضرٌبٌة

مجدي محب حافظ

الموسوعة الجمركٌة

ماجد عبد الحمٌد
عمار

مطبعة لجنة البٌان

1957

العربً
دار الفكر العربً

2005

مجدي محمود شهاب

مبادئ االقتصاد السٌاسً

دارالجامعة الجدٌدة

2003

مجدي محمود شهاب

االقتصاد المالً

دار الجامعة الجدٌدة

1999

مجدي محمود شهاب

اقتصادٌات النقود و المال

دار الجامعة الجدٌدة

2000

مجدي محمود شهاب

اقتصادٌات النقود و المال

دار الجامعة الجدٌدة

2002

مجدي محمود شهاب

االتجاهات الدولٌة لمواجهة ازمة الدٌون الخارجٌة

دار الجامعة الجدٌدة

1998

االقتصاد الدولً المعاصر(نظرٌة التجارة الدولٌة -النظام
مجدي محمود شهاب

الجدٌد للتجارة العالمٌة -اهم مشكالت االقتصاد الدولً
المعاصر)
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دار الجامعة الجدٌدة

2006

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

مجدي محمود شهاب

اصول االقتصاد السٌاسً

دار المعرفة الجامعٌة

2005

دار الجامعة الجدٌدة

1998

دار الجامعة الجدٌدة

1998

مجدي محمود شهاب
مجدي محمود شهاب

متغٌرات سوق العمل المحلى و انعكاساتها على مشكلة
البطالة فً مصر
الوحدة النقدٌة االوربٌة
الضرٌبة على االرباح التجارٌة و الصناعٌة (اٌرادات

مجدي محمود محب

النشاط التجاري و الصناعً ) والضرٌبة على اٌرادات

المتحدة للنشر

محروس حسن

رإوس االموال المنقولة
االسواق المالٌة و االستثمارات المالٌة

المإلف

1993

محسن احمد

الدٌون المتعثرة (الظاهرة  0000االسباب 0000

الخضٌري
محسن احمد

العالج)

اٌتراك للنشر

1997

الخضٌري
محسن احمد
الخضٌري

العولمة -مقدمة فً فكر و اقتصاد و ادارة عصر الالدولة
العولمة االجتٌاحٌة

مجموعة النٌل
العربٌة
مجموعة النٌل
العربٌة

2003

2000
2001

محسون بهجت جالل

مبادئ االقتصاد السٌاسً ج2

دن

1971

محسون بهجت جالل

مبادئ االقتصاد السٌاسً

مطبعة السعادة

1973

التشرٌع الضرٌبً المصري

دار النهضة العربٌة

2009

دار النهضة العربٌة

د 0ت

دار النهضة العربٌة

د.ت

المدخل فً االقتصاد

جهاز دعم الكتب

2010

االثار النقدٌة و االقتصادٌة و المالٌة للنقود االلكترونٌة

دار النهضة العربٌة

2003

موجز فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة و تارٌخ الفكر

دار الجامعات

االقتصادي
االحتكار و معالجتة فً الفقة االسالمً

المصرٌة
دار الفكر الجامعً

محمد احمد الرزاز

اقتصادٌات النقود و البنوك

دار الثقافة العربٌة

محمد احمد الرزاز

الضرائب على الدخل فً مصر

محمد ابراهٌم ابو
شادي
محمد ابراهٌم ابو

منظمة التجارة العالمٌة و دورها فً تسوٌة المنازعات

شادي
محمد ابراهٌم ابو

التجارٌة
منظمة التجارة العالمٌة و دورها فً تسوٌة المنازعات

شادي
محمد ابراهٌم ابو

التجارٌة

شادي
محمد ابراهٌم
الشافعً
محمد ابراهٌم غزالن
محمد ابو زٌد االمٌر
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مكتبة القاهرة
الحدٌثة

1978
2007
19952000
1973

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

محمد احمد الرزاز

الضرائب على الدخل فً مصر

محمد احمد الرزاز

مبادئ االقتصاد

محمد احمد الرزاز
محمد احمد عبد
الرإوف

الناشر

د 0ت

الحدٌثة
دار الثقافة العربٌة

دت

مبادئ االقتصاد

دار الثقافة العربٌة

1977

المنازعة الضرٌبٌة فً التشرٌع المصري المقارن

دار النهضة العربٌة

1998

محمد الجبالً

السوق االفرٌقٌة المشتركة بٌن السٌاسة و االقتصاد

محمد السانوسً

التجارة الدولٌة فً ضوء الفقة االسالمً و اتفاقٌات

محمد
محمد السعٌد محمد

الجات(دراسة مقارنة)
االقتصاد الزراعً

محمد السعٌد وهبة

مكتبة القاهرة

سنة النشر

صور التهرب الضرٌبً -الكتاب االولفً نطاق الضرٌبة على
االرباح التجارٌة و الصناعٌة

الدار القومٌة
للطباعة و النشر

1964

دار الفكر الجامعً

2007

مكتبة االنجلو

1949

المإلف

1963

مركز الدراسات

2003

محمد السٌد سلٌم

آسٌا و العولمة

محمد السٌد غالب

السكان دٌموغرافٌا و جغرافٌا

االسٌوٌة
االنجلو المصرٌة

1963

الجندي
محمد الصٌرفً

لقرض كاداة للتموٌل فً الشرٌعة االسالمٌة

دار النهضة العربٌة

1993

البورصات

دار الفكر العربً

2006

محمد الصٌرفً

مبادئ االقتصاد السٌاسً

دن

2007

محمد الفٌومً محمد

ادارة المشروعات

د.ن

د.ت

محمد الوطٌان

المدخل فً اساسٌات االستثمار

مكتبة الفالح

1990

محمد بدران

ضرائب و تطوٌر اقتصادٌات الدول العربٌة

محمد بدران

قوانٌن الضرائب فً مصر

محمد بدران

نظم التموٌل المحلً فً النظرٌة و التطبٌق

محمد حامد دوٌدار

اصول االقتصاد

محمد حامد عطا

الضرٌبة العامة على المبٌعات و احكام القضاء

محمد حسن الجبر

القانون التجاري السعودي

محمد الشحات

محمد حسن الجزٌري
محمد حسٌن

معهد الدراسات
العربٌة
دار مجلة التجارة

1971

دار النهضة العربٌة

1984

مطبعة النهضة

ضرٌبة الدخل فً التشرٌع المصري ج(1الضرٌبة على
اٌرادات رإوس االموال المنقولة)
النظام القانونً لالستثمار االجنبً فً المملكة العربٌة

اسماعٌل

السعودٌة

محمد حلمً مراد

اصول االقتصاد السٌاسً
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1965

الجدٌدة
دار الطباعة الحرة
عمادة شإون
المكتبات
مكتبة االنجلو
المصرٌة

1996
2007
1982
1954

دن

1994

دار المعرفة الجامعٌة

1961

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

محمد حلمً مراد

التخزٌن االلكترونً

دار الفكر العربً

1996

محمد حلمً مراد

تشرٌع الضرائب ج 1الضرائب المباشرة

مطبعة نهضة مصر

1963

جامعة الدول العربٌة

1959

دن

دت
1987
1990

محمد حلمً مراد

محمد حمدي

النظم الضرٌبٌة فً البالد العربٌة( )1الضرائب العامة
المباشرة فً الجمهورٌة العربٌة المتحدة و السودان و لبنان
الجغرافٌا التجارٌة االقتصادٌة و الجغرافٌا البشرٌة

(ال

محمد خلٌل البرعً

ٌعار)
مبادئ االقتصاد السٌاسً (االساسٌات)

دار الجامعة الجدٌدة

محمد خلٌل البرعً

التخلف والتنمٌة

دار الثقافة العربٌة

محمد خلٌل البرعً

العالقات االقتصادٌة الدولٌة

محمد خلٌل البرعً

اصول علم االقتصاد

مكتبة القاهرة

1974

الحدٌثة
دار الثقافة العربٌة

1996

محمد خلٌل البرعً

النظم االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

1994

محمد خلٌل البرعً

مقدمة فً النظرٌة االقتصادٌة

دن

1991

محمد خلٌل البرعً

مقدمة فً النقود و البنوك

دار القلم الجدٌد

1975

محمد خلٌل البرعً

النظم النقدٌة و المصرفٌة

دار الثقافة العربٌة

1994

محمد دوٌدار

االتجاة الرٌعً لالقتصاد المصري

دار نشر الثقافة

1982

محمد دوٌدار

االقتصاد المصري

محمد دوٌدار

االقتصاد الراسمالً الدولً

محمد دوٌدار

االقتصاد النقدي و التطور االقتصادي ج(1التعرٌف بالنقود)

محمد دوٌدار

االقتصاد الدولً

محمد دوٌدار

االقتصاد الراسمالً الدولً فً ازمتة

محمد دوٌدار

تارٌخ الفكر االقتصادي

محمد دوٌدار

دراسات فً االقتصاد المالً

محمد دوٌدار

دراسات فً السٌاسة المالٌة و التخطٌط المالً

محمد دوٌدار

مبادئ االقتصاد السٌاسً ج1

محمد دوٌدار

مبادئ علم االقتصاد

محمد دوٌدار

مبادئ االقتصاد السٌاسً

محمد دوٌدار

مبادئ االقتصاد السٌاسً

دار الجامعات
المصرٌة
منشاة المعارف
دار الجامعات

1978
1981
دت

المصرٌة
دار الجامعة الجدٌدة

1997

منشاة المعارف

1981

دار الجامعات
المصرٌة
منشاة المعارف
المكتب المصري

دت
1992
1968

الحدٌث
مطبعة التونسً

2010

دار الجامعة الجدٌدة

1993

المكتب المصري

2009

الحدٌث
الدار الجامعٌة

1975

محمد دوٌدار

مبادئ االقتصاد السٌاسً ج1

دن

1985

محمد دوٌدار

مبادئ االقتصاد السٌاسً

دن

1998

محمد دوٌدار

مبادئ االقتصاد السٌاسً ج(4االقتصاد المالً)

دار الجامعة الجدٌدة

2009
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اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

محمد دوٌدار

مبادئ االقتصاد النقدي

دار الجامعة الجدٌدة

2003

محمد دوٌدار

مبادئ االقتصاد السٌاسً و االقتصاد النقدي

دار الجامعة الجدٌدة

2007

محمد دوٌدار

مبادئ االقتصاد السٌاسً

دار الجامعه الجدٌدة

2006

محمد دوٌدار

مبادئ االقتصاد السٌاسً-االقتصاد الدولً

دار الجامعة الجدٌدة

2007

محمد دوٌدار

االقتصادٌات العربٌة و تحدٌات الثمانٌنٌات

منشاة المعارف

1982

محمد دوٌدار

فً اقتصادٌات التخطٌط االشتراكً

المكتب المصري
الحدٌث

1967

محمد رشاد كشمٌري

مبادئ النقود و االئتمان و التجارة الخارجٌة

مكتبة االنجلو

1953

محمد رشدي

التطور االقتصادي فً مصر ج-1ج2

دار المعارف

1972

محمد رئٌف مسعد

االقتصاد الدولً فً عصر التكتالت االقتصادٌة

دار الثقافة العربٌة

1997

محمد زكً شافعً

مقدمة فً النقود و البنوك

دن

1952

محمد زكً المسٌر

االقتصاد السودانً فً عشرٌن عاما

جامعة الخرطوم

1972

محمد زكً شافعً

التعاون النقدي الدولً االقلٌمى و العالمً

محمد زكً شافعً

مقدمة فً النقود و البنوك

معهد الدراسات
العربٌة
مكتبة النهضة
المصرٌة

1962
1953

محمد زكً شافعً

مقدمة فً النقود و البنوك

دار النهضة العربٌة

1981

محمد زكً شافعً

مقدمة فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة

دار النهضة العربٌة

1967

محمد سعٌد

االدارةالمالٌة و الموازنة العامة للدولة

دن

1972

محمد سوٌلم

ادارة المصارف التقلٌدٌة و المصارف االسالمٌة

دا ر الطباعة الحدٌثة

1987

محمد شتا ابو سعد

الحماٌة المدنٌة و الجنائٌة للتنمٌة االقتصادٌة

دار الهنا

1984

محمد شعبان بكر

الموسوعة الشاملة فً التطبٌق العملً للضرائب ج-1ج2

مطبعة المدنً

2002

محمد شفٌق عبد

اثر السوق االوروبٌة المشتركة على اقتصادٌات جمهورٌة

الفتاح
محمد شفٌق عبد

مصر العربٌة
اثر السوق االوروبٌة المشتركة على اقتصادٌات جمهورٌة

المكتبة العربٌة

1974

الفتاح
محمد شوقً

مصر العربٌة

المكتبة العربٌة

1974

االسالم و المشكلة االقتصادٌة

مكتبة االنجلو

دت

االسالم و المشكلة االقتصادٌة

دار الوطن

1987

ذاتٌة السٌاسة االقتصادٌة االسالمٌة

مكتبة االنجلو

1978

الفنجري
محمد شوقً
الفنجري
محمد شوقً
الفنجري
محمد صالح

مطبعة النهضة

اصول االقتصاد

الجدٌدة

41 / 53

1933

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

محمد صالح

الفكر االقتصادي العربً

مطبعة الرغائب

1932

دن

دت

مكتبة مصر

1956

دار النهضة العربٌة

1972

دن

1979

محمد صالح الشٌخ
محمد صبحً عبد
الحكٌم
محمد عادل الهامً
محمد عاطف
محمد عبد الحمٌد
السكري
محمد عبد السالم
سالمة

االثار االقتصادٌة و المالٌة لتلوث البٌئة ووسائل الحماٌة
منها
موارد الثروة االقتصادٌة ج-1ج2
المٌزانٌات التقدٌرٌة فً قطاعً االعمال و الخدمات و
استخداماتها فً مجاالت التخطٌط وتقٌٌم االداء و الرقابة
الدلٌل الضرٌبً لشركات االستثمار
مبادئ القضاء فً الضرائب
عملٌات و جرائم غسٌل االموال الكترونٌا

محمد عبد العزٌز

اقتصادٌات التجارة الخارجٌة

محمد عبد العزٌز

فصول فً التطور االقتصادي الحدٌث و المعاصر

محمد عبد العزٌز
احمد
محمد عبد العزٌز
االحرش
محمد عبد العزٌز
عجمٌة
محمد عبد العزٌز
عجمٌة
محمد عبد العزٌز
عجمٌة
محمد عبد العزٌز
محمد
محمد عبد العظٌم
محمد عبد العظٌم
الدكماوي
محمد عبد هللا العربً
محمد عبد هللا العربً
محمد عبد المنعم

العام و السوق االوروبٌة المشتركة
صندوق النقد و البنك الدولٌان ومناعة الفقر فً الدول
النامٌة
االقتصاد الدولً
اقتصادٌات التجارة الخارجٌة
اقتصادٌات التجارة الخارجٌة

مطبعة الجرٌدة
التجارٌة
دار المعارف
دار الجامعات
المصرٌة
مإسسة شباب
الجامعة
الدار القومٌة
للطباعةوالنشر
دار النهضة العربٌة
دار الجامعات
المصرٌة
دار الجامعات
المصرٌة
دار الجامعات
المصرٌة

1953
2010
1963
1984
د 0ت
2006
1978
1964
1963

الدور التموٌلً لصندوق النقد و البنك الدولٌٌن

دار الفكر الجامعً

2006

مبادئ االقتصاد السٌاسً

دار الجامعة الجدٌدة

2008

العالقات االقتصادٌة الدولٌة

د.ن

د.ت

موارد الدولة

مطبعة الجامعة

1949

مطبعة مصر

دت

المطبعة االمٌرٌة

1955

مبادئ علم المالٌة العامة و التشرٌع المالً ج(4قروض
الدولة)
اصول الجغرافٌا االقتصادٌة
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الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف
محمد عبد المنعم
الجمال

الناشر

عنوان الكتاب
الضرائب العقارٌة و المحلٌة

محمد عزت سالمة

تنظٌم المصانع و ادارة االنتاج

محمد على اللٌثً

مقدمة فً االقتصاد الرٌاضً

محمد علً حوات

العرب و العولمة -شجون الحاضر و غموض المستقبل

محمد علً رضا

دراساتفً االقتصاد السعودي
المحاسبة الضرٌبٌة على االرباح التجارٌة و الصناعٌة (فً

المكتب المصري
الحدٌث
المجلس االعلى
للعلوم
دار الجامعات
المصرٌة
مكتبة مدبولً
معهد البحوث و
الدراسات

سنة النشر
1970
1961
1968
2002
1977

دار النهضة العربٌة

1969

جامعة الكوٌت

1974

محمد علً عوض

الدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب االستثمارات

منشورات الحلبً

2007

محمد فهمً حسٌن

مبادئ االقتصاد السٌاسً

دن

1908

محمد فهمً لهٌطة

تارٌخ مص االقتصادي

مطبعة لجنة التالٌف

1944

محمد فإاد ابراهٌم

الضرٌبة على اٌراد القٌم المنقولة

محمد فإاد ابراهٌم

الضرٌبة على اٌرادات القٌم المنقولة

محمد علً شحاتة
محمد علً عمر الفرا

محمد فإاد ابراهٌم

التشرٌع المصري)
التنمٌة االقتصادٌة فً دولة الكوٌت (دراسة جغرافٌة
تحلٌلٌة)

مبادئ علم المالٌة العامة ج 1النفقات العامة و الموارد
العادٌة

محمد كامل الحارونً

ضرٌبة االٌرادات

مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة النهضة

1958
د 0ت
دت
1943
1943

محمد كامل الحارونً

ضرٌبة االرباح االستثنائٌة

محمد كامل امٌن

القواعد العمومٌة فً االفالس و البورصة

المصرٌة
المإلف

دت

محمد كامل عباس

مادة ضرٌبة الدمغة

المطبعة العثمانٌة

1947

محمد كمال الجرف

الضرائب غٌر المباشرة فً النظام المالً االسالمً

كلٌة الحقوق

1973

محمد لبٌب شقٌر

اتفاقٌات عقود البترول فً البالد العربٌة ج1

محمد لبٌب شقٌر

علم المالٌة العامة

محمد لبٌب شقٌر

العالقات االقتصادٌة الدولٌة

محمد لبٌب شقٌر

العالقات االقتصادٌة الدولٌة
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معهد البحوث و
الدراسات العربٌة
مكتبة النهضة
مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة النهضة
المصرٌة

1959
1957
1956
1958

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

محمد لبٌب شقٌر

النقود

محمد محروس
اسماعٌل
محمد محروس
اسماعٌل
محمد محروس محمد
محمد محروس محمد
محمد محمد السٌد

الناشر
مكتبة النهضة
المصرٌة

سنة النشر
1955

دراسات فً التطور االقتصادي

الدار الجامعٌة

1986

دراسات فً الموارد االقتصادٌة

الدار الجامعٌة

1985

مطبعة المدنً

2001

مطبعة المدنً

د 0ت

دار نشر الثقافة

1973
2007
1983

اضواء على الضرٌبة العامة على المبٌعات و احكام تجارة
الجملة و التجزئة
اضواء على الضرٌبة العامة على المبٌعات و احكام تجارة
الجملة و التجزئة
الوسٌط فً الضرائب على العقارات المبنٌة وشاغلٌها

محمد محمد الغزالً

وقانون االٌجارات الجدٌد
مشكلة االغراق

دار الجامعة الجدٌدة

محمد محمد بدران

نظم التموٌل المحلً فً النظرٌة و التطبٌق

دار النهضة العربٌة

محمد محمود الصٌاد

الموارد االقتصادٌة للجمهورٌة العربٌة المتحدة

محمد محمود غنٌمً

فائض العمالة فً الدول النامٌة

معهد البحوث و

1967

الدراسات العربٌة
عالم الكتب

1983

محمد مدحت عزمً

عالقات المشروع العام بالعمالء و الموردٌن

منشاة المعارف

دت

محمد مرسً فهمً

الضرٌبة العامة على االٌرادات و تطبٌقاتها العملٌة

مطبعة مصر

1959

مطبعة مصر

1956

االصالح االقتصادي
مبادئ االقتصاد التحلٌلً

دار النهضة العربٌة

1995

دن

1950

محمد مظلوم حمدي

النقود و اعمال البنوك و التجارة الدولٌة

دن

دت

محمد نجٌب جادو

ظاهرة التسرب الضرٌبً و اثارها المالٌة و االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

2004

محمد وجدي

قضاء الضرائب

عالم الكتب

1970

محمد وجدي عبد

قضاء الضرائب (جمٌع التشرٌعات الضرٌبٌة معلقا على

الصمد
محمد وجدي عبد

نصوصها باحكام القضاء)

عالم الكتب

1979

عالم الكتب

1970

محمد مرسً فهمً

محمد مصطفى احمد
محمد مظلوم حمدي

الصمد
محمدجواد العبوسً
محمود ابراهٌم
القلمونً

الضرٌبة على االرباح التجارٌة و الصناعٌة و تطبٌقاتها
العملٌة

ج 1االرباح الخاضعة للضرٌبة و كٌفٌة تحدٌدها

المساعدات االقتصادٌة الخارجٌة لمصر بٌن التنمٌة و

قضاء الضرائب -جمٌع التشرٌعات الضرٌبٌة
محاضرات فً مشكالت التقدم االقتصادي فً العراق

معهد الدراسات
العربٌة

المنازعات الضرٌبٌة فً اطار الضرٌبة العامة على المبٌعات دار الجامعة الجدٌدة
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1958
1998

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
الناشر

سنة النشر

اسم المإلف

الضرٌبة على ارباح شركات االموال
الثروة المعدنٌة وحقوق الدولة و الفرد فٌها

مكتبة الجالء الجدٌدة

1994

منشاة المعارف

1990

محمود داود

السٌاسة الزراعٌة

المطابع االمٌرٌة

1979

محمود رٌاض عطٌة

موجز فً المالٌة العامة

دار المعارف

1969

محمود رٌاض عطٌة

موجز فً المالٌة العامة

دن

1960

محمود رٌاض عطٌة

الوسٌط فً تشرٌع الضرائب

دار المعارف

1965

غسل االموال

دار الشروق

2004

هللا
محمود صالح

اصول المحاسبة

دن

1970

التكتالت االقتصادٌة الغربٌة

دن

1962

محمود صبح

االبتكارات المالٌة

المإلف

1998

محمود صبح

الصحة المالٌة-كٌف تجري فحصا مالٌا شامال لشركتك؟

د.ن

1996

محمود صبح

القرارات المالٌة االستراتٌجٌة

المإلف

1996

محمود عاصم

مجموعة احكام الضرائب

لجنة نشر الثقافة

1984

محمود عاصم

مجموعة احكام الضرائب

دن

دت

تشرٌع الضرائب(الدخل العقاري-التركات-الضرائب غٌر

مكتبة القاهرة

المباشرة)

الحدٌثة

تامالت فً المسالة االقتصادٌة المصرٌة

دار المستقبل العربً

محمود السٌد الناغً
محمود المظفر

محمود شرٌف
بسٌونً
محمود شوقً عطا

محمود عاطف البنا
محمود عبد الفضٌل

عنوان الكتاب
الضرٌبة الموحدة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن و

محمود عبد الفضٌل الفكر االقتصادي العربً و قضاٌا التحرر و التنمٌة و الوحدة
محمود محمد

مركز دراسات
الوحدة العربٌة

1967
1983
1985

الدمرداش
محمود محمد فهمً

المٌزانٌة العامة (دراسة مقارنة)

دار النهضة العربٌة

2005

التاجٌر التموٌلً

دن

1984

مإسسة شباب

1982

محمود ٌونس

اقتصادٌات النقود و الصٌرفة

محمودي مراد

النظرٌة العامة للمناطق االقتصادٌة الحرة

الجامعة
دار الكتاب الحدٌث

2002

محً محمد مسعد

ظاهرة العولمة االوهام و الحقائق

مكتبة االشعاع

1999

محً محمد مسعد

مبادئ االقتصاد السٌاسً (ج)4االقتصاد المالً

دار الجامعة الجدٌدة

2004

مختار طلبة

الموجز فً االقتصاد

دار النهضة العربٌة

2007

مختار طلبة

محاضرات فً مبادئ االقتصاد

دار النهضة العربٌة

2011

مختار عبد الحكٌم
طلبة
مختار عبد الحكٌم
طلبة

التبادل التجاري الدولً ج1
محاضرات فً اسس و تطور التجارة الخارجٌة
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مركز دعم الكتاب
الجامعً
مركز دعم الكتاب
الجامعً

2009
2004

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

اسم المإلف

تطور التشرٌعات االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

دت

تطور التشرٌعات االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

2000

التبادل التجاري الدولً

مركز دعم الكتاب

2007

محاضرات فً التشرٌعات االقتصادٌة

دعم الكتاب

2013

التشرٌعات االقتصادٌة

دن

2005

مبادئ النقود و البنوك و النظرٌة النقدٌة

مركز دعم الكتاب

2011

دار النهضة العربٌة

2012

الموجز فً المالٌة العامة

دار التعاون

2009

محاضرات فً اسس و تطورات التجارة الخارجٌة

جامعة القاهرة

2004

طلبة
مدحت امٌن

الموجز فً التشرٌعات االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

2007

نظرٌة التكالٌف فً التشرٌع الضرٌبً العراقً

دن

1980

مدحت اٌوب

كورٌا و العولمة

مدحت صادق

الجهاز المصرفً فً االقتصاد المخطط

مختار عبد الحكٌم
طلبة
مختار عبد الحكٌم
طلبة
مختار عبد الحكٌم
طلبة
مختار عبد الحكٌم
طلبة
مختار عبد الحكٌم
طلبة
مختار عبد الحكٌم
طلبة
مختار عبد الحكٌم
طلبة
مختار عبد الحكٌم
طلبة
مختار عبد الحكٌم
طلبة
مختار عبد الحكٌم

المالٌة العامة مع االشارة الى الموازنة العامة فً مصر قبل
و بعد ثورة ٌناٌر

التنزٌالت (النفقات) فً ضرٌبة الدخل فً التشرٌع

مركز الدراسات
االسٌوٌة
دار الجامعات
المصرٌة

2002
1977

دن

د 0ت

مدحت عباس امٌن

ضرٌبة الدخل فً التشرٌع الضرٌبً العراقً

المكتبة الوطنٌة

د 0ت

مراد علً

دراسات الجدوى و تقٌٌم المشروعات االستثمارٌة

دن

2007

انماء المنشآت الصغٌرة و المتوسطة الحجم بالدول

المنظمة العربٌة

النامٌةمن خالل االعمال الجماعٌة

للعلوم و االدارة
مكتبة النهضة

مدحت عباس امٌن

مصطفى ابو الفتوح

الضرٌبً العراقً (دراسة مقارنة)

مصطفى السقاف

الرقابة على النقد االجنبً فً مصر

مصطفى الصٌاد

الموسوعة الضرائبٌة الدائمة

مصطفى الصٌاد

الموسوعة الضرائبٌة الدائمة

مصطفى القونً

المالٌة العامة و الضرائب
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1977
1954

المصرٌة
دار الفكر العربً

1950

دار الفكر العربً

دت

مكتبة االنجلو
المصرٌة

1952

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

مصطفى النشرتً

السٌاسات النقدٌة و المصرفٌة

دار النهضة العربٌة

2003

التحلٌل االقتصادي الجزئً

دار النهضة العربٌة

2003

مبادئ علم المالٌة العامة

دارالنهضة العربٌة

1999

مصطفى حسنً
مصطفى
مصطفى حسنً
مصطفى
مصطفى رشدي
مصطفى رشدي
شٌحة
مصطفى رشدي
شٌحة
مصطفى رشدي
شٌحة
مصطفى رشدي
شٌحة
مصطفى رشدي

مإسسة الثقافة

النظرٌة النقدٌة

الجامعٌة

االقتصاد النقدي و المصرفً

الدار الجامعٌة

1982

اقتصادٌات النقود و المصارف والمال

دار المعرفة الجامعٌة

1996

اتفاقٌات التجارة العالمٌة فً عصر العولمة

دار الجامعة الجدٌدة

2004

االسواق الدولٌة-المفاهٌم و النظرٌات و السٌاسات

دار الجامعه الجدٌدة

2003

التشرٌع الضرٌبً و المالً

دار المعرفة الجامعٌة

1997

دار المعرفة الجامعٌة

1997

دار الجامعة الجدٌدة

1998

دار الجامعة الجدٌدة

1998

شٌحة
مصطفى رشدي

التشرٌع الضرٌبً و المالً طبقا الخر التعدٌالت حتى عام

شٌحة
مصطفى رشدي

1996
المعامالت االقتصادٌة الدولٌة-دراسة فً االقتصاد الدولً

شٌحة
مصطفى رشدي

من منظور اقتصادٌات السوق و التحرر االقتصادي

شٌحة
مصطفى كامل السعٌد

1982

الوجٌز فً االقتصاد التقدي و المصرفً و البورصات
نظرٌة القٌمة (الثمن)
مإتمر حول بعض الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌةفً

مطبعة جامعة
القاهرة

1991

دن

1977

مصطفى كامل السعٌد

نظرٌة القٌمة (الثمن)

دار النهضة العربٌة

1977

مصطفى كامل منٌب

قوانٌن استثمار المال العربً و االجنبً و المناطق الحرة

دار الفكر العربً

1978

مصطفى كامل منٌب

قوانٌن االستٌراد و التصدٌر و النقد

دار الفكر العربً

1978

دار الفكر العربً

1978

مصطفى كمال طة

بورصات االوراق المالٌة

دار الفكر العربً

2009

مصطفى كمال طه

عملٌات البنوك

دار الفكر الجامعً

2005

مصلحة البرٌد

تارٌخ البرٌد فً مصر

مصلحة البرٌد

1934

مصلحة الضرائب

المرشد الضرٌبً

المطابع االمٌرٌة

1968

مصطفى كامل السعٌد

مصر وألمانٌا

مصطفى كامل منٌب مجموعة القوانٌن المصرٌة فً االستٌراد و التصدٌر و النقد
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اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر
معهد االبحوث و

سنة النشر
1993

معهد البحوث

آلٌات التكامل االقتصادي العربً

معهد البحوث

دراسات حول ضمانات االستثمار

الدراسات العربٌة
المعهد

1978

معهد البحوث

مشكلة البطالة فً الوطن العربً

المعهد

1992

معهد التخطٌط

امكانٌة تطوٌر الضرائب العقارٌة لزٌادة مساهمتها فً

القومً

االٌرادات العامة للدولة فً مصر

المعهد

1989

معهد الدراسات

مجموعة محاضرات

معهد الدراسات

1993-

معهد الدراسات

مجموعة محاضرات

المصرفٌة
معهد الدراسات

94-96
1956-

معهد الدراسات

مجموعة محاضرات

المصرفٌة
معهد الدراسات

1957
1960-

معهد الدراسات

مجموعة محاضرات

المصرفٌة
معهد الدراسات

64-74
1959-

مغاوري شلبً علً

حماٌة المنافسة و منع االحتكار بٌن النظرٌة و التطبٌق

المصرفٌة
دار النهضة العربٌة

1987
2005

مطبعة عٌسى

1939

ملٌكة عرٌان

مركز مصر االقتصادي

مطبعة رمسٌس

1923

ممدوح الولً

اداء البنوك المصرٌة

مكتبة االداب

1999

دارالرٌاض للطبع

د 0ت

دن

1951

الضرٌبٌة(دراسة مقارنة)
مبادئ المالٌة العامة(النفقات -االٌرادات  -المٌزانٌة)

المإلف

1961

دن

2004

دائرة المعارف الضرٌبٌة(الكتاب االول -ج)1المرتبات

مطابع جرٌدة

ومافً حكمها و االجور و المكافآت و المعاشات

الصباح
الدار المصرٌة

مكسٌم بوبٌكوفر

منصور محمد نجٌد
منصور محمد نجٌد
منصور محمد نجٌد
منصور مٌالد ٌونس
منصور نجٌد

دلٌل الممولٌن العملً-و شرح قانون رقم  14لسنة
1939

دائرة المعارف الضرٌبٌة (الكتاب الثانً ) االرباح التجارٌة
و الصناعٌة
شرح التشرٌع الضرائبً المصري علما و عمال
المٌزانٌة من الناحٌة القانونٌة و المحاسبٌة و

منى قاسم

االصالح االقتصادي فً مصر

منٌر ابراهٌم هندى

شبهة الربا فى معامالت البنوك التقلٌدٌة واالسالمٌة

منٌر ابراهٌم هندي

االوراق المالٌة و اسواق راس المال

منٌر ابراهٌم هندي

ادوات االستثمار فً اسواق راس المال

منٌر ابراهٌم هندي

اساسٌات االستثمار فً االوراق المالٌة

اللبنانٌة
المكتب العربى
الحدٌث
منشاة المعارف
المكتب العربً

د 0ت
1997
1996
1993
1999

الحدٌث
منشاة المعارف

1999

منٌر ابراهٌم هندي

صنادٌق االستثمار فً خدمة صغار و كبار المدخرٌن

منشاة المعارف

1999

منٌر ابراهٌم هندي

الفكر الحدٌث فً مجال مصادر التموٌل

منشاة المعارف

1998
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اسم المإلف

عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

منٌر ابراهٌم هندي

الفكر الحدٌث فً مجال االستثمار

منشاة المعارف

1996

منٌر ابراهٌم هندي

مستقبل اسواق ارس المال العربٌة

منشاة المعارف

1995

منٌر ابو علم

المحاسبة فً قضاٌا الضرائب

د.ن

1949

منٌر محمد الجنبٌهى

النقود االلكترونٌة

دار الفكر الجامعً

2005

منٌر محمد الجنبٌهى

النقود االلكترونٌة
فض منازعات التجارة الدولٌة دراسة المبدا-التفاوض فً

دار الفكر الجامعً

2005

منٌرة احمد عبد هللا

اطار منظمة التجارة العالمٌة(موقف الجماهٌرٌة من

د.ن

2003

المنظمة)
منٌس اسعد عبد
الملك
منٌس اسعد عبد
الملك

موارد الدولة فً العصر الحدٌث

مكتبة االنجلو

1957

مٌزانٌة الدولة و السٌاسة المالٌة

مكتبة االنجلو

دت

موتٌلٌف

اسس علم االقتصاد

مإسسة شباب
الجامعة
المجاس االعلى

مإتمر

كتاب مإتمر القطن 1957

مإتمر

تطوٌر قطاع االعمال فً مصر

للعلوم
جامعة المنصورة

ناثان روزنبرج

الغرب و اسباب ثراءة

دار الفكر العربً

الضرٌبة على العقارات المبنٌة

دار الفكر العربً

ناجً محمد احمد
سعد

1984
1957
1992

2002

ادارة الجودة الشاملة فً شركات قطاع االعمال العام
نادٌة حمدي صالح

بالتطبٌق على شركات الغزل و النسٌج (دراسة نظرٌة

اكادٌمٌة السادات

نائل البابلً

مٌدانٌة)
موسوعة االستثمار

دار الفكر العربً

دت

تجربة مالٌزٌا فً تطبٌق االقتصاد االسالمً

دار الفكرالجامعً

2009

نبٌة فرج امٌن
الحصري
نبٌل الروبً

اقتصادٌات السٌاحة

نبٌل الروبً

التضخم فً االقتصادٌات المتخلفة

مإسسة الثقافة
الجامعٌة
مإسسة الثقافة
الجامعٌة
مإسسة الثقافة

1995

د 0ت
1973
1984

نبٌل الروبً

نظرٌة التضخم

نبٌل حشاد

الجات و مستقبل االقتصاد العالمً و العربً

الجامعٌة
دار النهضة العربٌة

1995

نجٌب ٌوسف

علم المالٌة العامة و التشرٌع المالً

دن

1946

ندوة

تحرٌر سعر الصرف و التضخم فً مصر

دن

2004

نزٌة عبد المقصود

االثار االقتصادٌة لالستثمارات االجنبٌة

دار الفكر العربً

2007
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اسم المإلف

عنوان الكتاب

نزٌة عبد المقصود

التكامل االقتصادي العربً و تحدٌات العولمة مع رإٌة

مبروك

اسالمٌة

نشات علً عبد العال

االستثمار و الترابط االقتصادي الدولً

دار الفكر الجامعً

نصر ابو العباس

الموسوعة فً الضرٌبة العامة على المبٌعات ج2

دن

1996

الموسوعة فً الضرٌبة العامة على المبٌعات ج1

دن

1996

الموسوعة فً الضرٌبة العامة على المبٌعات ج2

دن

1991

نصر ابو العباس
احمد
نصر ابو العباس
احمد
نعمة هللا نجٌب

تطبٌقات فً النظرٌة االقتصادٌة

نعمة هللا نجٌب

مبادئ علم االقتصاد

نعمة هللا نجٌب

تطبٌقات فً النظرٌة االقتصادٌة

نعمة هللا نجٌب

فصول فً نظرٌة القٌمة

نعمة هللا نجٌب

فصول فً نظرٌة القٌمة مدخل رٌاضً

نعمة هللا نجٌب

اسس االقتصاد السٌاسً

نعمة هللا نجٌب

النظرٌة االقتصادٌة (االقتصاد التحلٌلً الوحدي)

نعٌم اندراوس

موسوعة ضرائب االستهالك

نعٌم عطٌة

الناشر

سنة النشر

دار الفكر الجامعً

2006
2011

مإسسة شباب
الجامعة
مإسسة شباب
الجامعة
مإسسة شباب
الجامعة
مإسسة شباب
الجامعة
مإسسة شباب
الجامعة
دارالتقدم
مإسسة شباب
الجامعة
مصلحة الضرائب

مجموعة فتاوي و احكام مجلس الدولة فً الضرائب و

مكتبة القاهرة

الرسوم

الحدٌثة
مكتبة القاهرة

نعٌم عطٌة

فتاوى و احكام مجلس الدولة فً الضرائب و الرسوم

الحدٌثة

1984
1983
1983
1984
1984
1982
1981
د 0ت
1957
1957

نقوال الحداد

االشتراكٌة

مجلة الهالل

1920

نوح محمد

احكام و مبادئ النقض الضرٌبٌة

دن

1960

دار النهضة العربٌة

2013
1967

نور الهدى مصطفى

عضوٌة مصر فً منظمة الكومٌسا واثرها على اتفاقٌة

نوري خلٌل البرازي

المشاركة المصرٌة
الصناعة و مشارٌع التصنٌع فً العراق

دن

نوري عبد السالم

مفهوم االرباح فً االقتصاد التعاونً

دار مكتبة الفكر

1969

نٌكٌتٌن

التحوالت االقتصادٌة

دن

1984

هارون احمد عثمان

االقتصاد البحري مع اشارة خاصة لمشاكل الدول النامٌة

منشاة المعارف

1981

هانسن بنت

انظمة التجارة الخارجٌة و التنمٌة االقتصادٌة فً مصر
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الهٌئة المصرٌة
العامة للكتاب

1988

الكتب والمراجع فً االقتصاد والموجودة بمكتبة كلٌة الحقوق  -جامعة القاهرة
الناشر

سنة النشر

اسم المإلف

دار الجامعة الجدٌدة

2001

دن

2006

الطنطاوي
هدسون -جون

التطورات الحدٌثة فً الصناعة المصرفٌة

دن

2006

العالقات االقتصادٌة الدولٌة

دار المرٌخ

1987

هشام خالد

المإسسة العربٌة لضمان االستثمار

هشام خالد

البنوك االسالمٌة الدولٌة وعقودها

هشام خالد

الحماٌة القانونٌة لالستثمارات العربٌة

هشام خالد

خصائص و طبٌعة عقد الضمان -االستثمار العربً

هشام خالد

شرط الجنسٌة وفقا للنظام العربً لضمان االستثمار

هشام خالد

عقد ضمان االستثمار

هانً دوٌدار
هانً عبد هللا زوبع
هبة محمود

عنوان الكتاب
أثر االتفاقٌات العامة للتجارةفً الخدمات ( )g a t sفً
المهن الحرة
المعامله الضرٌبٌة للمنشات السٌاحٌة فً مصر و المشكالت
المترتبة علٌها

مإسسة شباب
الجامعة
دار الفكر الجامعً
مإسسة شباب
الجامعة
مإسسة شباب
الجامعة
مإسسة شباب

1988
2006
1988
1988
1988

الجامعة
دار الفكر الجامعً

2008

هشام علً صادق

النظام العربً لضمان االستثمار ضد المخاطر غٌر التجارٌة

منشاة المعارف

1977

هشام محمد دسوقً

علم االقتصاد ج1
دور السٌاسة المالٌة فً تحقٌق التنمٌة االجتماعٌة بٌن

دار النهضة العربٌة

2008

هشام مصطفى الجمل النظام المالً االسالمً و النظام المالً المعاصر (دراسة

دار الفكر الجامعً

2007

مقارنة)
هنري رٌتشارد سون

الجوانب االقتصادٌة و المالٌة للضمان االجتماعً

المطابع االمٌرٌة

1970

واٌن لٌمان

اهمٌة البترول فً الشرق االوسط

مطابع الدار القومٌة

د 0ت

وائل انور بندق

غسٌل االموال فً الدول العربٌة

دار الفكر الجامعً

2005

وجدي محمود حسٌن

اقتصادٌات العالم االسالمً

منشاة المعارف

1994

وجدي محمود حسٌن

العالقات االقتصادٌة الدولٌة

وجٌة شندي

المدفوعات الدولٌة

دار الجامعات

د.ت

المصرٌة
دار النهضة العربٌة

1975

تقرٌر لجنة الصناعات

المطبعة االمٌرٌة

1948

وزارة التعمٌر

خطة و اسلوب العمل و التصرف فً االراضى المستصلحة

الوزارة

1980

وزارة الخزانة

التعرٌفة الجمركٌة

المطابع االمٌرٌة

1961

وزارة التجارة و
الصناعة
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عنوان الكتاب

الناشر

سنة النشر

وزارة الزراعة

السٌاسات السعرٌة و التسوٌقٌة الزراعٌة

الوزارة

1987

وزارة المالٌة

قوانٌن و انظمة

الوزارة -االردن

د 0ت

البورصة و االوراق المالٌة

الوزارة

دت

االستثمار
وزارة شئون المراة

قانون الشركات الجدٌد ودورة فً دفع النشاط االستثماري

الوزارة

1981

القدرات االقتصادٌة للمراة

الوزارة

1998

وسٌم عبد الحمٌد

القوة العاملة فً دولة البحرٌن

وزارة شئون
االستثمار
وزارة شئون

ولٌد صالح عبد

معهد البحوث و
الدراسات

1988

العزٌز
وهبً البوري

حوافز االستثمار وفقا الحدث التشرٌعات االقتصادٌة

دار النهضة العربٌة

2005

البترول و التعاون العربً االفرٌقً

االوبك

1982

وهبً غبلاير

االزمة النقدٌة الدولٌة و مشاكل التنمٌة بعد حرب اكتوبر

وهٌب مسٌحة

النظرٌة النقدٌة

ووكر

التشرٌعات االجتماعٌة و االقتصادٌة

ٌاسر محمد جاد هللا

الملكٌة الفكرٌة و النمو االقتصادي

ٌحً الجمل
ٌحً عبد الرحمن
رضا
ٌسرى محمد ابو
العال
ٌسري محمد ابو
العال
ٌسري محمد ابو
العال
ٌسري محمد ابو
العال
ٌسري محمد ابو
العال
ٌسري محمد ابو
العال
ٌسري محمد ابو
العال

الهٌئة المصرٌة
العامة للكتاب
مكتبة النهضة
المصرٌة
مكتبة النهضة

1977
1975
1915

المصرٌة
مطبعة االسراء

2003

االشتراكٌة العربٌة

دار النهضة العربٌة

1967

الجوانب القانونٌة لمجموعة الشركات عبر الوطنٌة

دار النهضة العربٌة

1994

دن

1984

استراتٌجٌة االعالم و التنمٌة

دار الفكر الجامعً

2007

تحدٌد مفهوم استٌعاب االستثمارات المالٌة العربٌة

دار الفكر العربً

2007

سٌاسات التسعٌر فً التشرٌع المصري

دار الفكر الجامعً

2008

علم االقتصاد ج2

دار النهضة العربٌة

دت

اصول علم االقتصاد

مطبعة المنار

دت

المعامالت االقتصادٌة لالسواق فً النظام االسالمً

دار الفكر الجامعً

2008

الطاقة االستٌعابٌة و تنظٌم استثمار رإوس االموال
البترولٌة
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اسم المإلف
ٌسري محمد ابو

الناشر

عنوان الكتاب

سنة النشر

مبادئ االقتصاد البترولً وتطبٌقها على التشرٌع الجزائري دار النهضة العربٌة

1996

نظرٌة البترول بٌن التشرٌع و التطبٌق

دار الفكر الجامعً

2008

االستثمار الخاص

مكتبة االنجلو

1958

النامٌة)
دراسات فً االقتصاد السٌاسً

دار التقدم

1984

دار التقدم

1985

ٌوسف
ٌوسف الغرٌانً

النظام االقتصادي االسالمً

دن

2000

الدلٌل الجمركً للشركات و المإسسات فً مصر

دار الثقافة

1966

ٌوسف تادرس

االحكام العامة للضرائب

دن

1947

ٌوسف تادرس

االحكام العامة للضرائب

المطبعة العثمانٌة

1947

ٌوسف تادرس

الضرٌبة على كسب العمل

المطبعة العثمانٌة

1947

ٌونس احمد البطرٌق

اصول االنظمة الضرٌبٌة

ٌونس احمد البطرٌق

فً المالٌة العامة

العال
ٌسري محمد ابو
العال
ٌوجٌن بالك
ٌوري بوبوف
ٌوري بوبوف
ٌوسف ابراهٌم

دراسات فً االقتصاد السٌاسً (االمبرٌالٌة و البلدان

المكتب المصري

1966

الحدٌث
الدار الجامعٌة

1986

اقتصاد امارة ابو ظبً

دائرة التخطٌط

1976

مإتمر المدخرات فً مصر

جامعة المنصورة

1989

مإتمر االسعار و الدخول فً مصر

جامعة المنصورة

1990

نماذج العقود -شركات االستثمار

المطبوعات القانونٌة

دت
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