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Principles of auditing and other assurance
servies
متطلبات اقامة اقسام فعالة للرقابة الداخلية في المصارف
التجارية
اصدارات المعايير الدولية لممارسة التدقيق
المحاسبة االدارية
اصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
مدخل النظرية المحاسبية
المحاسبة المتقدمة
رقابة وتقييم االداء الحكومي
Principles of taxation
Financial ficcounting
نظم المعلومات المحاسبية
Financial accounting principles
Fundamental funancal
علم تدقيق الحسابات
معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية
تقييم المشروعات االستثمارية
انظمه محاسبه ماليه متخصصه
تطبيقات محاسبيه وماليه باستخدام الحاسوب
المدخل الى التدقيق والتأكيد
التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدوليه للتدقيق
محاسبه التكاليف – قياس – تخطيط  -ورقابه
المحاسبه المتقدمه باتجاهات حديثه
القاموس الدولي – المحاسبه والتدقيق انكليزي عربي
اساسيات المحاسبه في الشركات المساهمه
نظريه المحاسبه الماليه
التدقيق الداخلي والحكومي
مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها
تدقيق الحسابات – االطار النظري

مجلس معايير المحاسبة الدولية
زكو
فؤاد سليمان
عبد السالم لفته سعيد
سالم محمد عبود
محمد عطية مطر
أسامة الحارس
حسين القاضي
قاسم محسن الحبيطي
سالم محمد عبود
سالم محمد عبود
صادق راشد الشمري
عماد يوسف الشيخ
كمال حسن جمعة الربيعي
خالد جمال الجعارات
نصيف جاسم الجبوري
Ray . o. wbettengton
كريم حمود فرج
االتحاد الدولي للمحاسبين
ري اتش جاريسون
االتحاد الدولي للمحاسبين
رضوان حلوة رضوان
سعاد سعيد غزال
جاسم محمد خلف
Solly m. jones
Fred Philips and other
ابراهيم الجزراوي
John j.wild
Thomes p. solmands
خالد امين عبدهللا
محمد ابو نصار
امين السيد احمد
د .رضوان حلوه
د .نضال محمود
د .أحمد حلمي
د .أحمد حلمي
د .طالل عبدالحسن
د .طالل عبدالحسن
د .احمد حلمي
د .احمد حلمي
د .احمد حلمي
د .احمد حلمي
د .رضوان العناتي
د .ايهاب نظمي
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تدقيق الحسابات  -االجراءات
التقنيات المحوسبه في تدقيق البيانات المالية
المحاسبه المتقدمه
محاسبه الضرائب ضريبه الدخل والمبيعات
المحاسبه الحكوميه
المحاسبه الحكوميه
علم تدقيق الحسابات
محاسبه التكلفه المعاصرة
المعايير المحاسبيه الدوليه
المحاسبه الدوليه
االصول المحاسبيه واالسس العلميه في محاسبه التكاليف
محاسبه المنشأت الماليه (البنوك وشركات التأمين)
محاسبه المنشأت العامه والخاصه
النظام المحاسبي للبنوك االسالمي
المحاسبه الضريبيه
المحاسبه االداريه – التخطيط والرقابه وصنع القرار
محاسبه التكاليف في المنشأت الصناعيه
مبادئ المحاسبه الماليه من االلف الى الياء
المحاسبه الماليه االصول العلميه والعمليه
المحاسبه الدوليه ومعاييرها
المحاسبه الحكوميه
معايير اعداد التقاريير الماليه الدوليه عرض البيانات الماليه
النظم المحاسبيه المتخصصه وتطبيقاتها العمليه
اساسيات البحث العلميفي المحاسبه
المحاسبه الماليه المتقدمه
ادارة الكلفة وتحليل الربحيه
Accounting in English
المراجعه االداريه والتشغيليه
محاسبه الشركات اموال  -اشخاص
محاسبه عقود االنشاء
تحليل القوائم المالية
الرياده في المحاسبه والتدقيق
تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدوليه
نظريه محاسبيه
المحاسبه المتوسطه االصول العلميه والعمليه
نظريه المحاسبه
تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبيه
محاسبه التكاليف المعياريه
محاسبه النفط في ظل العقود السائده
التدقيق والتاكيد المتقدم
مراجعه الحسابات بين النظريه والتطبيق
نظام التكاليف الصناعيه
محاسبه الشركات
محاسبه الشركات

د .ايهاب نظمي
د .أسعد محمدعلي
د .محمد مطر
د .محمد ابو نصار
د .خالد شحاده
د .محمد فضل
د .خالد أمين
د .صالح ابراهيم
د .فارس جميل
د .سعود جايد
د .احمد كلبونه
د .ايهاب نظمي
د .زاهرة سواد
د .شهاب احمد سعيد
د .ايمن حداد
د .احمد حلمي
د .اسماعيل يحيى
د .فيصل محمود
د .غالب عوض
د .حسين القاضي
د .رافت سالمه
د .حسين يوسف
د .محمد مطر
د .احمد حلمي
د .حسين القاضي
د .ثناء علي
د .سعود جايد
د .عبدالوهاب نصر
د .رضوان حلوة
د .احمد حلمي
د .مؤيد راضي
د .احمد حلمي
د .علي عبدالقادر
احمد راهي
د .غالب عوض
د .سامي محمد
د .نضال محمود
د .احمد حلمي
د .حسين القاضي
د .احمد حلمي
د .يوسف محمود
د .محمد عبدالفتاح
د .احمد حلمي
د .معتز امين
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اساسيات المحاسبه المتقدمه
االصول المحاسبيه واالسس العلميه في محاسبه التكاليف
محاسبه التكاليف (المنظورين التقليدي والحديث)
التقنيات المحوسبه في تدقيق البيانات الماليه
المحاسبه الحكوميه
محاسبه النفط والغاز
االسس العلميه والعمليه في المحاسبه الحكوميه
التأهيل النظري للممارسات المهنيه المحاسبيه
ركائز منع التحريف والتالعب في القوائم الماليه
المحاسبه الحكوميه
المحاسبة المصرفية
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نظرية المحاسبة
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اصول المحاسبة القومية
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مبادئ المحاسبة المالية
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بحوث عمليات محاسبية
المحاسبة الحكومية
المحاسبة في علم الضرائب
المدخل الى تدقيق الحسابات المعاصر
المحاسبة في المنظمات المالية المصارف االسالمية
مبادئ المحاسبة المالية
المراجعة عن المسؤلية االجتماعية في المصارف االسالمية
Intermediate Aecounting
المحاسبة االدارية االستراتيجية
مراجعة الحسابات في بيئة التجارة االلكترونية
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دراسات في قضايا ومشاكل محاسبية معاصرة
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تحليل القوائم المالية الغراض االستثمار
دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية
التحليل المالي باستخدام البيانات المحاسبية
Accounting information systems
Management Accounting
Financial and Management Accounthng
Advanced Aaccounting
Cost Accounting
Intermedulo Accounting
Auditing and Assuranceservics
المحاسبة المصرفية في البنوك التجارية االسالمية
نظرية محاسبية
Mangerial Accounting
Makagerial Accounting
التقارير المالية
دليل تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعايير العربية الموافقة
تدقيق البنوك واالدوات المالية المشتقة

د .سامي محمد
د .سامي محمد
د .محمد عبدالفتاح
د .اسعد محمد
د .اسماعيل خليل
د .عبدالخالق مطلك
د .بشير عبدالعظيم
د .محمد مطر
محمد جمال
يونس علي
ثائر صبري الغبان
د.عبد الرزاق قاسم
الشحادة واخرون
د.حامد طلبة ابو هيبة
د.خالد جمال جعارات
واخرون
د.مؤيد عبد الحسين الفضل
عبد الرزاق جاسم
ياسر صالح الفريمات
غسان فالح المطارنة
مجيد جاسم الشماع
مسعد محمود
مجيد جاسم
امجد سعد الدالوي
د .محمد الفيومي محمد واخرون
ايمن محمد صبري شعبان
د .محمد عباس بدوي د .االميرة ابراهيم
عثمان
كمال الدين الدهراوي
د.سمير كامل محمد د .محمد ابراهيم راشد
د .محمود عبد الحليم الخاليلة
Mar shall B. Romney
John Burns
Charles T. Hoorgren
Paul Marcas Fischer
Charles T. HORNGREN
Donalde .Kieso
ALVINA . Arens
فؤاد توفيق
Vernon kam
Rayh. Garrison
Rouald W. Hilton
طارق عبد العا ل
طارق عبد العا ل
احمد حلمي جمعة
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المحاسبة الحكومية والمحاسبة االقتصادية القومية
تحليل وتصميم النظم المحاسبية
المحاسبة في المنشأت المالية
محاسبة التكاليف مدخل حديث
اساسيات نظم المعلومات المحاسبية وتكنلوجيا المعلومات
التدريب المحاسبي والمالي
النظام المحاسبي للبنوك االسالمية
المحاسبة المالية مدخل نظم المعلومات
المحاسبة الدولية
االنظمة المحاسبية المتخصصة
محاسبة التكاليف المعيارية
محاسبة التكاليف مدخل اداري
دراسات في نظرية المحاسبة
محاسبة االصول البيولوجية
دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات
محاسبة التكاليف في المنظمات الصحية
محاسبة عقود التأمين
المحاسبة المالية المتقدمة
المحاسبة في قطاع السياحة والفنادق
محاسبة االصول
اساسيات المعرفة المحاسبية
اصول المراجعة الداخلية
محاسبة النفط المبادىء واالجراءات
مراجعة الحسابات في بيئة التجارة االلكترونية
نظام التكاليف الصناعية قياس ورقابة
المعايير المحاسبية الدولية واالداء المالي للشركات
المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية
محاسبة المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين
دليل الطالب في الترقية
االساليب الكلمية في المحسبة
المدخل الى التدقيق والتأكيد الحديث
المحاسبة في شركات التأمين
المحاسبة االدارية
اصول المراجعة
المحاسبة المصرفية بين النظرية والتطبيق
المحاسبة االدارية
نظم المعلومات المحاسبية مدخل معاصر
معجم العلوم المالية المصرفية والمحاسبية
مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق
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نظم المعلومات المحاسبية

.374
.375
.376

محاسبة المؤسسات الفندقية
التضخم والمعالجات المحاسبية
المحاسبة البيئية

محمد عادل الهامي
د .محمود محمود السجاعي
ثائر صبري الغبان
نائل عدس
سليمان مصطفى
سعيد عطاهللا سيد
شهاب احمد
محمد عباس بدوي
مفتاح علي سائح
احمد عبد الملك
لؤي محمد
تشارلز هورنجرن
د.محمود السيد الناغي
د .احمد حلمي جمعة
د .محمد فضل مسعد
د .محمود محمود السجاعي
د .احمد حلمي جمعة
مجيد عبد زيد حمد
د .محمود محمود السجاعي
د.محمد سامي راضي
د.طالل محمد الججاوي
د .وجدي حامد حجازي
د.عبد الملك اسماعيل مجر
ايمن محمد صبري محال
د.محمد عبد الفتاح العشماوي
د.فارس جميل الصوفي
د.محمد المبروك ابو زيد
د.عبد الرزاق قاسم الشحادة
د.احمد حلمي جمعة
د.مكرم عبد المسيح باسيلي
د.احمد حلمي جمعة
د.نضال فارس العربيد
د.نضال محمود الرمحي
د.حامد حلبه محمد ابو هيبة
د.ناجي جمال
د.مصطفى يوسف
د.احمد زكريا زكي عصيمي
د.محمود علي عطوان
د.يوسف محمود جربوع
د.السيد عبد المقصود محمد د.ناصر نور
الدين
د.محمد نبيل عالم
د.سعود جايد مشكور د.محمد حسن رشم
د.محمد عباس بدوي
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التدقيق والرقابة في البنوك
محاسبة االدوات المالية
اصول المحاسبة
رقابة ديوان المحاسبة االدارية المسبقة
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المحاسبة األدارية
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نظم المعلومات المحاسبية في تكنلوجيا المعلومات
المحاسبة المالية المتقدمة
المحاسبة الدولية
قراءات في المحاسبة والمراجعة القضائية
المحاسبة االدارية
المراجعة وحوكمة الشركات
المحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات االجتماعية االخرى
المحاسبة المالية
نظرية المحاسبة
التحكم المؤسسي وستراتيجية وظيفة التدقيق
المحاسبة المتوسطة
المحاسبة في صناديق االستثمار
نظم ونظريات التكاليف مدخل معاصر
تطبيقات حديثة في المحاسبة االدارية
نظم المعلومات المحاسبية
المحاسبة اساس لقرارات االعمال
اصول المراجعة الخارجية
المراجعة المتقدمة
التقييم ( تقدير قيمة بنك الغراض االندماج والخصخصة )
التقييم الذاتي للرقابة
تطلعات حديثة في المراجعة
القياس المحاسبي ومحدداته وانعكاساتها
ضوابط اخالقيات مراقب الحسابات
المحاسبة لغير الماليين
دليل محاسبة الزكاة لالفراد والشركات
sox
متطلبات الرقابة الداخلية في ضوء قانون
المحاسبة الحكومية تطبيقاتها المركزية والالمركزية في العراق
دراسات في المحاسبة االدارية االستراتيجية
المحاسبة االدارية المتقدمة للفكر االستراتيجي
االسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات
الموسوعة المحاسبية العداد المحاسبة
مراجعة انظمة المحاسبة االلكترونية
نظم المعلومات المحاسبية االطار الفكري والنظم التطبيقية
محاسبة التكاليف الحديثةمن خالل االنشطة
المحاسبة المتقدمة
المحاسبة الضريبية
العمليات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثة
الشامل في مبادء المحاسبة

د.خالد امين عبد هللا
د.احمد حلمي جمعة
جيميس أ  .كاشين جويل ج  .ليرفر
د .وسيم نقوال ابو سعد
أ.م صالح الكواز
أ.م فائز نعيم
د .كمال الدين الدهراوي
د .عامر محمد سلمان الجنابي
فردريك تشوي
د .امين السيد احمد لطفي
فيصل جميل السعايدة
د .امين السيد احمد لطفي
د .سلطان محمد السلطان
Gedwin and Alalerman
جاك كاثي واخرون
د .سالم محمد عبود
د .سالم محمد عبود
اسامة عبد المنعم الخولي
د .سالم محمد عبود
د .سالم محمد عبود
بول  .ج ستنبارت
روبرت ميجز واخرون
د .شحاتة السيد شحاتة
د .عارف عبدهللا عبد الكريم
د .طارق عبد العال حماد
رشا  .الغول
د .امين السيد احمد لطفي
د .طالل الججاوي
د .شحاتة السيد شحاتة
د .شحاتة السيد شحاتة
مبروك محمد نصير
رشا الغول
د .سعود جايد مشكور
ناصر نور الدين عبد اللطيف
د .احمد حسين علي حسين
د .محمد مصطفى سليمان
مبروك محمد نصير
د .شحاتة السيد شحاتة
د .احمد حسين علي حسين
د.اسماعيل حجازي
د.طالل الكسار
د.فؤاد توفيق ياسين
د.خالد امين عبدهللا
ط.عبد الستار الكبيسي
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مفايم اساسية في قياس االصول الثابتة
محاسبة المقاوالت بين النظرية والتطبيق
اساسيات نظم المعلومات المحاسبية
محاسبة التكاليف قياس وتحليل
محاسبة التكاليف منهاج علمي وتطبيقي
المحاسبة المتقدمة
تطور معايير التدقيق والتاكيد الدولية
محاسبة الشركات االشخاص واالحوال
Financial policy and management
Accouating
International Accounting
Financial Accounting
Practical Accounting
Financial Decision Making
Aduanced . Accounting
مبادئ المحاسبة المالية الدورة المحاسبية
مبادئ المحاسبة المالية –الدورة المحاسبية ومشاكل االعتراف
والقياس
المحاسبة في شركات التامين
اساسيات المعرفة المحاسبية
تدقيق الحسابات
نظم المعلومات المحوسبة
المحاسبة الدولية
المحاسبة االدارية المتقدمة
محاسبة التكاليف الصناعية
المحاسبة االدارية
التاهيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية
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