
 ١

 قسم الحاسبات/ اساسيات علم الحاسوب
  
 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل في   ١

  الرياضيات الساسية
  سيمورليثبتز

سلسلة علم نفسك بنفسك الحاسبات اللكترونية   ٢
  ونظم المعلومات

  د.محمد الفيومي محمد

  توماس بارتي  المدخل لعلم الحاسبات  ٣
  ترجمة/جورج مدبك  في مكاتب المحاسبة الكومبيوتر  ٤

  اعداد/راتب قبيقة
موسوعة عالم الكومبيوتر الشخصي   ٥

  المواصفات والميزات الخاصة بالكومبيوتر
  جمع واعداد /راتب قبيقة

  المهندس/فايز فوق العادة  )١ما هو الكومبيوتر(ج  ٦
  المهندس/فايز فوق العادة  )٢ما هو الكومبيوتر(ج  ٧
) ٣الكومبيوتر لغة واداء(ج موسوعة عالم  ٨

 Cobolآوبول
  د.مظهر طايل

  )٢موسوعة عالم الكومبيوتر لغة واداء(  ٩
  

  د.مظهر طايل

الدآتور المهندس/سعد   الحاسب بين يديك  ١٠
  علي الحاج بكري

قحطان محمد صالح   الة العصر الكومبيوتر حرب التكنولوجيا  ١١
  الجميلي

  د.عبد الحسن الحسيني  )١الكومبيوتر والبرمجة باللغات(ج  ١٢
)وادارة العمال الجزء الول ١الكومبيوتر(  ١٣

  للمبتدئين
  د.عبد العزيز فهمي هيكل

  بيتر نورتون  في أعماق الحاسب الشخصي  ١٤

  مارك تشامبرز  آيف تجمع جهاز آومبيوترفور داميز  ١٥
  آمال رفيع رشيد الجراح  االفاق المستقبلية ألستخدام الحاسبات  ١٦
 سامي آاظم حسن الراحي  )١يوتر في المدارس(الكومب  ١٧
تعلم تجميع وصيانة الكومبيوتر تجميع   ١٨

  الكومبيوتر وصيانة األعمال الشائعة
  د.أحمد آاظم

  وديع وهيب ساويرس  االالت المفكرة  ١٩



 ٢

 Basicالكومبيوتر للهواة البرامج بلغة بيسك   ٢٠
  لغة(سمودية )البكتروم وعرب رام

  أنيس حبلي

ام الكومبيوتر في المختبرات والعيادات استخد  ٢١
  الطبية والمستشفيات

  ج.هدبك

  أ.عمر مكداشي  لغات الكومبيوتر الراقية واصول برامجياتها  ٢٢
تطبيقات المساحة والجيوديا بإستخدام   ٢٣

  الميكروآومبيوتر
محمد رشاد الدين 
  مصطفى حسين

  فاروق محمد العامري  الحاسبة اليدوية والكومبيوتر  ٢٤
  د.عبد العزيز فهمي هيكل  الكومبيوتر والتحليل االحصائي  ٢٥
  د.عبد العزيز فهمي هيكل  تطبيقات الكومبيوتروالرياضية والمالية  ٢٦
  رافت عدس  اسياسيات الكومبيوتر ونظم المعلومات  ٢٧
  اسامة الحسيني  الكومبيوتر؟آيف يفكر  ٢٨
فؤاد فاضل جميل   الكومبيوتر بين يديك  ٢٩

  الشيخلي
  ستخدام الحاسوب في التعليما  ٣٠

  
  يحيى محمد نبهان

  فاروق سيد حسن  قيود استعماالت الحاسب اآللي  ٣١
  
  

 قسم الحاسبات/ آتب بلغة بيسك
  
 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
  د. عبدالعزيز فهمي هيكل   الكومبيوتر والتحليل االحصائي بلغة بيسك   ١
  اين. ي . بيكمان  الحاسبة االلكترونية وبرمجتها بلغة بيسك  ٢
  د.عادل محمود احمد  ١الحاسبات الشخصية والبرمجة بلغة بيسك ج  ٣
المدخل لعلم الحاسبات االلكترونية والبرمجة   ٤

  بلغة بيسك 
د.عالء عبدالرزاق محمد 

  الرفاعي
  د. مظهر طايل   الكومبيوتر لغة واداء (باسيك)  ٥
اعداد // عدنان عبداهللا   اهم االسس للغة بيسك  ٦

  رعم
اعداد / هيفاء هادي صالح   الورآاء لغة البيسك  ٧

  الرآابي



 ٣

  د. سميرة عبد حسن آبة  لغة البيسك لبرمجة الحاسبات الدقيقة   ٨
الكومبيوتر واالقتصاد القياسي (البرامج   ٩

  باسيك)
  د. عبد العزيز هيكل

اعداد / د. حسن لعيبي   الحاسبة  الشخصية وبرمجتها بلغة بيسك  ١٠
  ناصر

  د. عبد الحسن الحسيني  رمجة بلغة البازكالب  ١١
  جاك تايبر شاين  دليل لغة باسكال  ١٢
  م. عالء الدين شمس الدين  البيسك العملي للحاسبات الشخصية وادقيقة  ١٣
  رياض عزيز مرزة  برمجة الحاسبات الشخصية بلغة البيسك  ١٤
  خالد ضاري الطائي  الحاسبة االلكترونية والبرمجة بلغة بيسك  ١٥
  د. محمد السعيد خشبة   اسليب تخطيط البرامج بلغة البيسك   ١٦
  سامر عبدالجبار المطلبي   لغة البرمجة بيسك  ١٧
اعداد/ هيفاء هادي صالح   الورآاء ( لغة بيسك)   ١٨

  الرآابي
  د. مهدي فاضل موسى  برمجة الحاسبات االلكترونية بلغة بيسك  ١٩
  سامي الرماحي  بيسكاصول برمجة الحاسبة االلكترونية بلغة   ٢٠
مبادئ في علوم الحواسيب االلكترونية و   ٢١

  البرمجة بلغة بيسك
  سرمد زآو

  د.عادل محمود احمد  ٢الحاسبات الشخصية والبرمجة بلغة بيسك ج  ٢٢
  اساسيات علم الكومبيوتر والبرمجة بلغة بيسك  ٢٣

  
  ار  نابي جياووكڱرز

سلسلة ملخصات شوم / نظريات ومسائل في   ٢٤
  رمجة بلغة بيسكالب

  بايرون  س. جوتفريد

  توماس وورث  مقدمة الى لغة بيسك  ٢٥
  د. انيس محمد وفيق حبلي  فيجوال بيسك   ٢٦
  د. انيس محمد وفيق حبلي  هلب آومبايلر  ٢٧
     ٢٠٠٥فيجوال بيسك   ٢٨
  م. محمد جالل قاوجي  فيجوال بيسك ( آتاب المبرمج)  ٢٩
  
  
  
  
  



 ٤

 وبولقسم الحاسبات/ البرمجة بلغة آ
  
 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
  توماس وورث  مقدمة الى لغة الكوبول   ١
  د. عبد الحسن الحسيني  البرمجة بلغة الكوبول  ٢
  صالح راشد الحدبائي  مقدمة في البرمجة بلغة آوبول   ٣
د. سنان محمود عطار   مدخل الى لغة آوبول   ٤

  باشي
  المبرمج/اسامة شعبان  موسوعة البرمجة االلكترونية (لغة الكوبول)  ٥
  اسامة محمود صالح  برمجة الحاسبات االلكترونية بلغة الكوبول  ٦
  د. محمد السعيد خشبة  اساليب تخطيط  البرامج بلغة الكوبول   ٧

  
 قسم الحاسبات/ سلسلة ملخصات شوم

  
 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
  جون ر.هيوبارد   )٢(ج  ++ Cالبرمجة بلغة   ١
شوم نظريات ومسائل في  سلسلة ملخصات  ٢

  ٢ج Cالبرمجة بلغة 
  بايرون س. جوتفريد

) سلسلة ملخصات ١(ج  ++Cالبرمجة بلغة   ٣
  شوم 

  جون ر. هيو بارد

  جونزوآوفيسكي  بور الند جي بيلدر بدون التريب الجيد  ٤
  ترجمة/خالد العلوي

  جاك ثايير شاين  دليل لغة باسكال  ٥
  ترجمة/مفيد شرف الدين

  
 ت/ هياآل متقطعةقسم الحاسبا

  
 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
  د.جاسم طعمة سرسوح  هياآل متقطعة   ١
  د. صباح عبد العزيز علي  هياآل البيانات   ٢

  
  
  



 ٥

 قسم الحاسبات/ لغة فورتران
  
  المؤلف اسم الكتابالتسلسل
  د.سعد علي الحاج بكري  مقدمة في الفورتران   ١
  د. محمد السعيد خشبة  ران أساليب تخطيط البرامج بلغة الفورت  ٢
-برمجة الحاسبات االلكترونية بلغة فورتران   ٣

٧٧  
  د.محمد الفيومي

  د. محمد زآي محمد   فورتران مدخل الى الحاسبات االلكترونية  ٤
  دانيال د.ماآراآن  دليل البرمجة بلغة الفورتران   ٥
  اسامة شعبان  )٢لغة الفورتران فور(ج  ٦
. محمد عبدالعزيز ابراهيم د  مقدمة في الفورتران   ٧

  حسن 
سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل في   ٨

  البرؤمجة بالفورتران
  سيمور ليبشتز

  د.مظفر فاضل البياتي  مقدمة في لغة فورتران   ٩
  د.محمد احمد عز العرب  الباسيك والفورتران فور   ١٠
براهيم الشيخ د. عبد المطلب ا  برمجة الحاسبات االلكترونية بلغة الفورتران   ١١

  احمد
  د.م. داخل حسن جريو  البرمجة بلغة فورتران  ١٢
  د.عوض منصور  برمجة الحاسبات االلكترونية بلغة فورتران  ١٣
  د.مظهر صايل  )٢موسوعة الكومبيوتر(ج  ١٤
  ج. أ. اشكروفت  ٧٧البرمجة بلغة الفورتران   ١٥
   

 قسم الحاسبات/ آتب االنترنت
  
 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
دليل المواقع العربية على االنترنت /الدليل   ١

  األآبر
  د.خالد العامري

  إد تيلور  الشبكات سوبر بايبل  ٢
  بيل افجن  يجوال بيسك دوت نت بايبلڤ  ٣
  ديفيد الدربروك  بايبل ٢٠٠٢فرونت بيج   ٤
  ديفيد آراودر  إنشاء صفحات الويب بايبل  ٥



 ٦

  دوج لو  الشبكات فورداميز  ٦
  رون جليستر  ات شهادة الشبك  ٧
  رون جيلستر  شبكات سيسكوفورداميز  ٨
  ايميلي فاندرفير  ا سكريبتڤاچ  ٩
  بل هاتفيلد  ي .دوت .نتپأي. إس.   ١٠
  اشادور نفست   ٢٠٠٣فورنت بيج   ١١
مدخل إلى االنترنت وتكنولوجيا الحاسب   ١٢

  الشخصي 
  د.م.خالد الطويل

تخطيط وتصميم وترآيب شبكات الحاسب   ١٣
  االلي

  

  ريف فتحي الشافعي ش

دليل مواقع دول مجلس التعاون الخليجي على   ١٤
  االنترنت

  د. خالد العامري 

  م. عبدالحميد عبد العاطي   تعلم اوراآل ويب دي بي في لمح البصر  ١٥
  مازن مغايري   تعلم االنترنت مستوى متقدم   ١٦
  برادلي براوت أي ٩تطوير تطبيقات الويب باستخدام اوراآل   ١٧
  ادوارد وبليت   مايكروبايبل ٢٠٠٢فرونت بيج   ١٨

  
  
  

   OFFICEقسم الحاسبات/ برامج 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  واالس قرانج  فورداميز ٢٠٠٣مايكروسوفت اوفيس   ١
  ادوارد وبليت  اآس بي بايبلاوفيس   ٢
  ادوارد ويليت   مايكرو بايبل ٢٠٠٢اآسيس   ٣
  فيرجينيا اندرسن  ٢٠٠٢اآسيس   ٤
  دواين جيفورد ورفاقه  أنيلشيد ٩٧أآسس   ٥
مع تطبيقات فيجوال بيسك مني  ٢٠٠٢اآسس   ٦

  بايبل
  فرجينيا اندرسن

  فور داميز ٢٠٠٣اآسس   ٧
  

  جون آوفيلد



 ٧

المهارات العلمية في ...اآسل الجداول   ٨
األلكترونية ألجتيازك إمتحان رخصة قيادة 

  الحاسوب الدولية

  د.فراس محمد العزة

  جمال ابو طالب  ٢٠٠٠مايكروسوفت اآسل تعلم...   ٩
  جيني آورتر   ماسترنج ٢٠٠٢إآسيل    ١٠
  آونراد آارلبيرج  سوبر بايبل ٢٠٠٢اآسيل   ١١
  جون واآينباخ  مع تطبيقات فيجوال بيسك  ٢٠٠٢اآسيل   ١٢
  ستيفان آوبيستيك  باور بوينت في خطوات سهلة   ١٣

  
  قسم الحاسبات/ الكترونية الحاسوب وتطبيقاته

  
 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
مبادئ في علوم الحواسيب االلكترونية   ١

  والبرمجة بلغة بيسك
  سرمد زآو

  د.حمزة عباس الوادي  مبادئ ترتيب الحاسبات االلكترونية  ٢
  د.محمد السعيد خشبة  مقدمة في التجهيز االلكتروني للبيانات   ٣
  روجر توآهايم  االلكترونيات الرقمية  ٤
واإلدراك(مقدمة في علوم الحاسبات الحاسبات   ٥

  االلكترونية)
  روجر هنت

  د.حافظ السامرائي  الحاسبات االلكترونية المصغرة   ٦
  د. عمر حسنين  استخدام الحاسب االلكتروني  ٧
  د. محمد السعيد خشبة  مقدمة في الحاسبات االلكترونية  ٨
  د.ليلى صالح العلي  الحاسبات االلكترونية الشخصية  ٩
  باري ووالرد  وائر المتكاملة الرقمية والحاسباتالد  ١٠
  د.محمد الفومي  اسس الحاسبات األلكترونية ومعالجة البيانات  ١١
الحاسبات األلكترونية بداياتها..انواعها   ١٢

 استخداماتها

  د.منذر نعمان التكريتي

  
  
  
  
  



 ٨

  
  قسم الحاسبات/ البرمجة

  
 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
نظم المعلومات باستخدام مقدمة في تحليل   ١

  الكومبيوتر
  د. عوض منصور

  د. عبد ذياب العجيلي  اساسيات الكومبيوتر والبرمجة بلغة برولوج   ٢
  صالح رسول حمزة  برمجة عددية   ٣
  اندل اوبل  آشف اسرار قواعد البيانات   ٤
ترجمة واعداد /م. عالم   الشبكات العصبية  ٥

  زآي عيسى
عبدالوهاب  د. عماد  علم المعلومات   ٦

  الصباغ
  د. عبدالكريم البحراني  برمجة الحاسبة االلكترونية مع تطبيقات   ٧
  أ. د. عوض منصور  تحليل نظم المعلومات باستخدام الكومبيوتر  ٨
عالء الدين عويد محمد   الحاسبات االلكترونية وبرمجتها   ٩

  صالح
  د. مكي هادي جواد  برمجة الحاسبات االلكترونية  ١٢
  ناصر بودجليدا  د البيانات النظرية والتطبيققواع  ١٥
  د. عبد الحسن الحسيني  المساعد في البرمجة  ١٦
البرمجة خطوة   خطوة على حاسبتي الورآاء   ١٧

  وصخر
 د.محمد زآي محمد خضر

  د. عبد الحسيني  المساعد في البرمجة  ٢٠
د. زياد عبد الكريم   برمجة الكومبيوتر  ٢١

  القاضي
  جون أو دوناهو  لبيانات باستخدام جافابرمجة قواعد ا  ٢٢
  صالح سعادة  V.B.Aبرمجة الحزم المكتبية   ٢٣

  عالء حمدان
  االن ج.بلومان  آشف أسرار نظرية األرجحية  ٢٤

  ترجمة د.نوار الهوا
برمجة قواعد البيانات بإستخدام بيسك فجوال   ٢٥

  دوت نت فورداميز
  ريتشارد مانسفيلد



 ٩

  مني بايبل٢٠٠٢أآسل تحليل البيانات بإستخدام  ٢٦
  

آاري براج/جون واآيتباخ

مجلس البحث   أساسيات برمجة الحاسبات الشخصية  ٢٧
العلمي/مرآز البحوث 
  اللكترونية والحاسبات

  
  آتب حاسبات متنوعة

  
  

 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
  آيلي ميردوك  بايبل ٤ماآس ستوديوثري دي   ١
  كآيلي ميردو  فورداميز٥ثري دي فور ماآس  ٢
  شامس مورتيير بايبل ٥ماآس ستوديو ثري دي  ٣
  نجوى الخباز Oracle qiالمبتدئ   ٤
  عبد الحميد عبد العاطي  في لمح البصر ٢٠٠٠تعلم اوراآل ديفلوبير   ٥
  آرون نيومان  تأمين اوراآل  ٦

  مارلين ثريالوت
  بي اس وودز  فالش ام اآس اصدار المطورين سوبر بايبل  ٧
  برايان اندرداهل  المصممين سوبر بايبل فالش ام اآس اصدار  ٨
  بي اس وودز  سوبر بايبل ٥فالش   ٩
  جريدي ليت  فالش ام اآس فورداميز  ١٠

  الين فينكيليثاين
  مارك ميد لبروك  فورداميز ٢٠٠٤أتوآاد   ١١
  براين ماثيوس  flx&designثري دي  ٢٠٠٠اتوآاد   ١٢
  مايكل توت ادوبي افتر افيكتس ميني بايبل  ١٣

  آينكوفشيري 
  أمين عبد المعبود في لمح البصر ٢٠٠١تعلم ستاد برو   ١٤
  بريان أوستين  المشكلة والحل في خطوات سهلة ٢٠٠٠عام   ١٥
  مايكل توت  ادوبي ايالستريتور ميني بايبل  ١٦

  شيري آينكوف
  مايكل توت  ادوبي بريمير ميني بايبل   ١٧

  شيري آينكوف



 ١٠

ح في لم ٧.٤٤األصدار ٢٠٠٠تعلم حساب   ١٨
  البصر

  أمين عبد المعبود

  أورسون آيلوج Authorware 5)( 5اوثروير  ١٩
 Sue Plumley  بايبل ٢٠٠٠مايكرو سوفت بابلشر   ٢٠
 Brian Austin  في خطوات سهلة ٢٠٠٠بابليشر   ٢١
  أديلي درويال  بايبل ٦ادوبي برايميير   ٢٢
  عبد الكريم البيكو MAT LAB 6.5الدليل المرجعي والتعليمي   ٢٣
  الوسائط المتعددة الرقمية  ٢٤

  
  نيجل تشابمان
  جيني تشابمان

  عوض منصور  ٦المرجع األساس في نظام تشغيل ام اس دوز   ٢٥
  جمال سلمان

بول آاآرت ودايفيد   يومًا ١٤في   3D studio MAX2علم نفسك   ٢٦
  آولويك

  عوض منصور  نظام تشغيل المستقبل يونكس  ٢٧
  د.عبد العجيلي

  
  

 NDOWSWIآتب برنامج 
  

 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
 Microsoftدليل المستخدم لنظام التشغيل    .١

Windows 
Microsoft 

Corporation 
بإعتماد  Microsoft Windowsالشروع في    .٢

  اللغة العربية
  نجوى عرنوق

تعلم استكشاف مشاآل ويندوز وحلها في لمح    .٣
  البصر

  عبد الحميد عبد العاطي

  اندريه الموت  ندوز فورداميزبرمجة األلعاب في وي   .٤
  ترجمة/د.خالد العامري

  أ.م.عوض منصور  مع النوافذ ٣-٢-١لوتس    .٥
  جمال سلمان

٦.   Microsoft Windows 2000 
Professionخطوة خطوة  

  

Active Education 
  ترجمة/مرآزالتعريب 



 ١١

٧.   Microsoft Windows XP جيري جويس وماريانا   بلمحة
  مون

ترجمة/مرآز التعريب 
  مةوالترج

٨.   Microsoft Windows Me Millennium 
Editionاصدار األلفية بلمحة  

جيري جويس وماريانا 
  مون

ترجمة/مرآز التعريب 
  والترجمة

 Microsoft window for saleالشروع في    .٩
with  new pc only  بأعتماد اللغة العربية  

 

الترجمة والتنسيق نجوى 
  عرنوق 

  
  
  
  
  
  


