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معجم المصطلحات التجارية / انكليزي - عربي1
وجدي رزق غالي ، جاك ادم

معجم المصطلحات االقتصادية والمالية / انكليزي - عربي2

فن المراسالت التجارية /عربي  - انكليزي باستخدام البريد االلكتروني3
ترجمة محمد فاتح المدرس

2009د. المهندس محمد القاسمالمرجع الكامل في التحكم الكهربائي الصناعي4

5Computer Dictionary  / معجم مصطلحات الكمبيوتر الشامل
جفري وايت

6
قاموس الهندسة الكهربائية الجديد / أنكليزي - فرنسي - الماني - 

عربي مع جداول ورسوم توضيحية
مراجعة وتحرير د. مهندس أنور 

معجم المصطلحات المحاسبية والمالية واالدارية / أنكليزي - عربي7
د. عدنان عابدين

2008

القاموس االمين لتنمية المحاسبين8
د . سالم محمد عبود

2008

9
معجم مصطلحات العلوم االدارية والمحاسبية واالنترنيت/ انكليزي 

عربي
د. طارق شريف يونس 

2005

قاموس مالي ومصرفي/   عربي - فرنسي - انكليزي10
د. عدي قصيور

2006

قاموس مالي ومصرفي/  انكليزي - فرنسي - عربي11
د. عدي قصيور

2009

قاموس مالي ومصرفي/  فرنسي - انكليزي - عربي12
د. عدي قصيور

2009

القاموس الدولي المحاسبة والتدقيق / أنكليزي - عربي13
د. أحمد حلمي جمعة 

2011

معجم المصطلحات المالية واإلدارية / عربي - أنكليزي14
د. شريف مصباح أبو كرش 

2010

مصطلحات االقتصاد والمال وادارة االعمال / إنكليزي - عربي15
المحامي نبيه غطاس 

16
قاموس المصطلحات التجارية واالقتصادية والمالية / انكليزي - 

فرنسي - عربي
منى جريح

17
قاموس المورد الحديث / انكليزي - عربي

منيرالبعلبكي / د. رمزي منير البعلبكي
2011

18
معجم مصطلحات صندوق النقد الدولي / انجليزي - فرنسي -عربي ، 

طبعة ثالثة
صندوق النقد الدولي

2008

19
معجم للمصطلحات المالية والمصرفية والتجارية

ميسون ابراهيم المشاهدي / ميادة ذنون االشقر
2014

20

الدليل االسترشادي ليصاغة شرط التحكيم في العقود
Commerial Law Development Program

21
معجم المصطلحات االقتصادية والقانونية

حسن النجفي
1982

22 The Central Bank Directory  Central Banking Publications London 2011-2016- 2018- 2019-2021

23

دليل المصارف والمؤسسا ت المالية العربية / الجزء األول - الجزء 
اتحاد المصارف العربيةالثاني -الجزء الثالث

2009

24

االعتمادات المستندية وخطابات الضمان وبعض المصطلحات التجارية
د. جاسم حميد زعيل
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