
الكتب الحديثة  /المحاسبة

[الكل] الكلية : 

جامعة اربد الهلية

ص.ب  :2600
اربد  -الردن

[الكل]التخصص : 

رقم التصنيف إلى: 657657.999رقم التصنيف من:

المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

العربيةاللغة

نوع المادة
نجيب  مسعود عمانمؤسسة الوراق  نجي657,92018محاسبة شركات الموال وتطبيقاتها كتاب

 1 

محمد عمر احمد الدياش عمانغيداء للنشر والتوزيعمحمط657,028520191تحليل وتنظيم نظم المعلومات المحاسبية كتاب

 2 

محمد عمر احمد الدياش عمانغيداء للنشر والتوزيعمحمط657.45220191المراجعة والرقابة في النظم المحاسبية كتاب

 2 

رأفت حسن  النجار عمانغيداء للنشر والتوزيعرأفط657.4620191معايير المحاسبة الضريبية كتاب

 2 

خالد جمال الجعارات  : IPSASs معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
الجزء الول

عماندار الصفاء للنشر  خالط657.120181 كتاب

 2 

خالد جمال الجعارات  : IPSASs معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
الجزء الثاني

عماندار الصفاء للنشر و  خالط657.120181 كتاب

 2 

أحمد حلمي  جمعة  عماندار صفاء للنشر  أحمط657.4220191محاسبة التكاليف الدارية كتاب

 2 

حسام الدين  الخداش  عماندار المسيرة للنشر  حساط657.48202014أصول المحاسبة المالية  :الجزء الول كتاب
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وليد زكريا  صيام  عماندار المسيرة للنشر  حساط657.48202014أصول المحاسبة المالية  :الجزء الول كتاب
عبد الناصر ابراهيم  نور

 1 

حسام الدين  الخداش  عماندار المسيرة للنشر  عبدط657.4820207أصول المحاسبة المالية  :الجزء الثاني كتاب
وليد زكريا  صيام 

عبد الناصر ابراهيم  نور
 1 

إيهاب نظمي إبراهيم عماندار المسيرة للنشر  عبدط65720203المحاسبة المتوسطة كتاب
عبد الناصر ابراهيم  نور

 1 

رأفت سلمة محمود عماندار المسيرة للنشر  رأفط657.83520213المحاسبة الحكومية كتاب
 1 

محمد  أبو نصار  معايير المحاسبة والبلغ المالي الدولية  :الجوانب 
النظرية والعملية

محمط657.920203 كتاب

جمعة  حميدات
 1 

عبدالله نعمة  جعفر  المحاسبة المالية والدارية والتمويل  :لطلبة ورجال 
العمال

عماندار وائل للنشر    عبدط65720211 كتاب

 1 

نواف محمد فخر  عماندار وائل للنشر    نواط657.4220211محاسبة التكاليف المتقدمة كتاب
عبد الرزاق قاسم شحادة

 1 

محمد  أبو نصار  عماندار وائل للنشر    محمط657.4220203محاسبة التكاليف كتاب
 1 

غالب عوض  الرفاعي  عماندار وائل للنشر    عبدط657.83320201محاسبة البنوك وشركات التأمين كتاب
عبد الرزاق قاسم شحادة

 1 

محمد  ابو نصار عماندار وائل للنشر    محمط657.4620203محاسبة الضرائب  :ضريبة الدخل والمبيعات كتاب
 1 

اسماء نعمان الناصري عماندار وائل للنشر    اسمط65720201المعرفة المحاسبية كتاب
 1 

صهيب مصطفى القضاة عماندار الحامد للنشر صهيط657.0320201مصطلحات المال والعمال إنجليزي  -عربي كتاب
 1 
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