
 )جبر خطي –مجرد(
 

 ت أسم الكتاب أسم المؤلف دار النشر سنة الطبع

ػهٙ جبضى . د.أ دار انًطٛرح  2002

 انزًًٛٙ

 1 يمذيخ فٙ انججر انخطٙ

يطجؼخ انزؼهٛى  1292

ثغذاد/انؼبنٙ   

خبنذ أحًذ .د.أ.1

 أنطبيرائٙ

ضؼذ اثراْٛى .د.2

 يٓذ٘

    1يمذيخ فٙ انججر انخطٙ  ج

     

2 

ؼهٛى يطجؼخ انز 1292

ثغذاد/انؼبنٙ   

خبنذ أحًذ .د.أ.1

 أنطبيرائٙ

ضؼذ اثراْٛى .د.2

 يٓذ٘

يمذيخ فٙ انججر انخطٙ       

2ج  

3 

ضًٕٛر نٛجشس      .د / 1222 ضهطهخ يهخصبد شٕو َظرٚبد  

 ٔ يطبئم فٙ انجر انخطٙ 

4 

رحٛى َٕٚص كرٔ .د دار دجهخ 2009

 انؼسأ٘

 انًصفٕفبد ٔانًحذداد

 

5 

دار جٌٕ ٔاٚم  1292

 ٔأٔالدِ نٛزذ

 انججر انخطٙ انًجطظ     ْٕارد أَزٌٕ

(انطجؼخ انثبَٛخ)  

6 

 

 (تبولوجي)
 

 

 ت أسم الكتاب أسم المؤلف دار النشر سنة الطبع

يطجؼخ انزؼهٛى  1291

ثغذاد –انؼبنٙ   

يحًذ جٕاد ضؼذ أنذٍٚ  .د.1

ػرٚجٙ انسٔثؼٙ   .د.2        

يحًذ انجُبثٙ.د.3  

 1 انزجٕنٕجٛب أنؼبيّ

جغ ثًطبثغ ط 1295

 جبيؼخ انًٕصم 

أضبضٛبد أنزجٕنٕجٛب  ٔنٛبو ثٛرفٍ

 أنؼبيّ

2 

 

 

 (تحليل عددي)
 

 ت أسم الكتاب أسم المؤلف دار النشر سنة الطبع

يذٚرٚخ دار انكزت  1222

 نهطجبػخ ٔ انُشر

 رٚزشبرد ثٕردٍٚ.1

دٔكالش فٓٛس.2  

أنجسء )أنزحهٛم انؼذد٘   

 (أالٔل

1 



 (تحليل رياضي وعقدي)
 

طبعسنة ال  ت أسم الكتاب أسم المؤلف دار النشر 

طجغ ثًطبثغ  1291

جبيؼخ انًٕصم 

يذٚرٚخ يطجؼخ 

 انجبيؼخ

يمذيّ فٙ انزحهٛم  ػبدل غطبٌ َؼٕو.د.أ

 انرٚبضٙ

1 

طجغ ثًطبثغ  1293

جبيؼخ انًٕصم 

يذٚرٚخ يطجؼخ 

 انجبيؼخ

 خبنذ أحًذ أنطبيرائٙ.أ1.

ْبد٘ صبثر .د.2

 يصطفٗ

 2 أنذٔال أنؼمذّٚ ٔرطجٛمبرٓب

 

 

 (االحصاء)

 

 ت أسم الكتاب أسم المؤلف دار النشر سنة الطبع

انذار انذٔنٛخ  2000

نالضزثًبرٚخ 

 انثمبفٛخ يصر

ضهطهخ يهخصبد شٕو  ضًٕٛر نٛجشس.د

 (أالحزًبالد)

 (انطجؼخ انراثؼخ  )

1 

دار انجُبٌ  2002

انًركس 

-انزٕزٚغ)انرئٛطٙ

(انًكزجخ  

ػجذأنطٛف حطٍ .د

 شٕيبٌ

 2 أنزطجٛمٙ يمذيخ فٙ أالحصبء

يكزت انطٕداٌ  2002

 ثرٚبيزذاد َبصر

ػجذأنطٛف حطٍ .د

 شٕيبٌ

 

يمذيخ فٙ أالحصبء ٔ أالضزُزبج 

 أالحصبئٙ

 

3 

 

(Differential Equations  – معادالت تفاضلية) 
 

 ت أسم الكتاب أسم المؤلف دار النشر سنة الطبع

طجغ ثًطبثغ  1295

جبيؼخ انًٕصم 

يذٚرٚخ يطجؼخ 

 انجبيؼخ 

ضؼٛذ يحطٍ .د.1

 انخساػٙ 

خبنذ أحًذ انطبيرائٙ .2  

َظرٚخ انًؼبدالد 

 انزفبضهٛخ االػزٛبدٚخ 

1 

ػطب هللا ثبير انؼبَٙ   .د / 1220  

 

يمذيخ انٗ انًؼبدالد 

 انزفبضهٛخ انجسئٛخ 

2 



 (علم الحاسبات)

 

 ت أسم الكتاب أسم المؤلف دار النشر سنة الطبع

دار انكزت انؼهًٛخ  1226

غنهُشر ٔانزٕزٚ  

خبنذ أثٕ انفزٕح فضبنّ. د يذخهك أنٗ انحبضت  

انشخصٙ ٔاألجٓسح 

 انًهحمّ

1 

يُشٕراد جبيؼخ  1221

 َبصر انخًص

شٕلٙ ػجذ انًطهت . د

 ػجبش

انحبضٕة انشخصٙ ٔنغخ 

 انجٛطك

2 

يحًذ انطؼٛذ خشٛجخ.د يطبثغ انٕنٛذ 1292 انطهطهخ انًطٕرح فٙ  

انكًجٕٛرر ٔانجريجخ 

 انجٛطك انًزمذو

3 

شٕراد جبيؼخ يُ 1221

 انزحذ٘

يحًذ يحًٕد حًٛذح.د.1  

َؼًٛخ حطٍ رزٔلٙ.د.2  

رحهٛم ٔرصًٛى انُظى 

انًفبْٛى ٔانزطجٛمبد 

 نهُظى انحبضٕثٛخ

4 

يطجؼخ دار  1222

 انحكًخ

جبضى طؼًّ ضرضٕح.د  5 ْٛبكم يزمطؼخ 

يحًذ أحًذ انغٕٛيٙ.د يكزجخ انفالح 1299 أضبضٛبد انكًجٕٛرر  

 ٔانجريجّ ثهغخ ثٛطك

6 

يحًذ أحًذ انغٕٛيٙ.د يكزجخ انفالح 1299 ثريجخ انكًجٕٛرر ثهغخ  

 كٕثم

1 

يحًذ أحًذ انغٕٛيٙ.د يكزجخ انفالح 1292 أضبضٛبد َظى انكًجٕٛرر  

 ٔانجريجّ ثهغخ ثبضكبل

9 

انذار انذٔنٛخ  1223

نهُشر ٔانزٕزٚغ 

يصر/انمبْرح  

ضهطهخ يهخصبد شٕو  نٕراَص َٕٛكٕير

َظرٚبد ٔيطبئم فٙ 

انكٕثم انجريجّ ثهغخ  

 ٚزضًٍ انكٕثم انٓٛكم

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (تفاضل)
 

 ت أسم الكتاب أسم المؤلف دار النشر سنة الطبع

دار انفكر  2001

َبشرٌٔ 

 ٔيٕزػٌٕ

 انرٚبضٛبد  خبنذ لبضى ضًٕر

CALCULUS 

1 

دار انذٔنٛخ نهُشر  1222

ٔانزٕزٚغ انمبْرح 

 يصر

شجٛجم. يٕارٖ ر  ضهطهخ يهخصبد شٕو 

َظرٚخ ٔ يطبئم فٙ 

انزفبضم ٔانزكبيم انًزمذو 

انطجؼخ )               

(انخبيطخ  

 

2 

انذار انذٔنٛخ  1222

نهُشر ٔانزٕزٚغ 

يصر/انمبْرح  

فراَك اٚسر. د  ضهطهخ يهخصبد شٕو 

فٙ  ٔ يطبئم بدَظرٚ

حطبة انزفبضم ٔانزكبيم 

انطجؼخ )              

(انخبيطخ  

 

3 

 

 

 (رياضيات عامة)
 

غضُخ انطج  د أضى انكزبة أضى انًؤنف دار انُشر 

-يطبثغ انرضبنخ  1291

 انكٕٚذ

 انرٚبضٛبد فٙ حٛبرُب زألركبشجٕرٚر

 

 

1 

ضهٛى حطٍ ػجذ .د.1 / /

 ػهٙ

 كبظى يحًذ حطٍ.د.2

 رٚبض شبكر َؼٕو.د.3

 اثراْٛى غرثبٌ.د.4

 2 طرق رٚبضٛخ يزُٕػخ

دار انشذ ٔانفرلبٌ  1292

نهُشر ٔانزٕزٚغ 

 ججم انحٙ –ػًبٌ 

شبرع خبنذ ثٍ  –

 انٕنٛذ

فرٚذ كبيم اثٕ زُٚخ.د انرٚبضٛبد يُبْجٓب ٔاصٕل  

 رذرٚطّٛ

3 



يطجؼخ انجبيؼخ  1296

 انزكُٕنٕجٛخ

 رحٛى ػجذ انكزم.د1.

ػجذ انطالو ػجذ األيٛر 

 2.د. ػجبش

انفٛسٚبء انجبيؼٛخ انًٛكبَٛك 

ٔخٕاص انًبدح ٔانحركخ 

انطجؼخ )انًٕجٛخ ٔانحرارح 

(انثبَٛخ  

 

4 

 

 (كتة عامة)
 

 ت أسم الكتاب أسم المؤلف دار النشر سنة الطبع

طجغ فٙ نجُبٌ  2002

دار انؼهى 

 نهًالٍٚٛ

 يُٛر انؼكٛهٙ.1

ريس٘ يُٛر ا .د.2

 نؼكٛهٙ

انًٕرد انحذٚث  لبيٕش اَكهٛس٘ 

 ػرثٙ-

1 

يكزجخ انرٔاد  1261

نهطجبػخ 

 –انٕزٚرٚخ 

شبرع اثٙ 

طبنت لرة 

انًجًغ انؼهًٙ 

 انؼرثٙ

 ٙاحًذ حمٙ ْهحه.د.1

 ػجبش ػجذ يٓذ٘.د.2

َٕر٘ ػجبش ػجذ .د.3

 انهخ انؼهٕاَٙ

 2 يجبدٖء انزرثٛخ 

دار انشؤٌٔ  1296

 انثمبفٛخ انؼبيخ

يمذيخ فٙ دراضخ انًجزًغ  د.انٛبش فرح

انؼرثٙ ٔانحضبرح انؼرثٛخ 

(انطجؼخ انثبَٛخ)  

 

3 

يطبثغ االْراو  1213

 انزجبرٚخ

اصٕل ػهى انُفص               أحًذ ػسد راجغ.د

(انطجؼخ انزبضؼخ)  

 

 

4 

طجغ ثًطبثغ  1295

جبيؼخ 

انًٕصم 

يذٚرٚخ يطجؼخ 

 انجبيؼخ

 5 طرق انجحث انؼهًٙ ٔيُبْجٓب ٔجٛخ يججٕة.د

انمذش نهطجبػخ  2002

 ٔانُشر

ػجذ انطالو ثذٔ٘ .د.1

 ٕٚضف

ػجذ انغفٕر كرٚى .د.2

  ػهٙ

 انطٛذ ٔضٛى اضًبػٛم ػجذ

دنٛم انطٛرِ انؼهًٛخ ألػضبء 

فٙ كهٛخ ال انٓٛئّ انزذرٚطٛخ 

 ررثٛخ نهجُبد

 

 

6 



يطجؼخ انًُظًخ  2005

انؼرثٛخ نهزرثٛخ 

 ٔانثمبفخ ٔانؼهٕو

 انكزبة انًرجغ فٙ ربرٚخ  االيخ  /

 انؼرثٛخ

 

1 

 1296 انثمبفخ انؼبيخ  

ٔزارح انثمبفخ 

 ٔاالػالو

انٛبش فرح.د رطٕر االٚذٕٚنٕجٛخ انؼرثٛخ  

 انثٕرٚخ 

(انطجؼخ انثبَٛخ)  

  

9 

جبيؼخ  1211

 انًٕصم

يذٚرٚخ دار 

انكزت نهطجبػخ 

 ٔانُشر

طبنت َبْٙ .د.1

 انخفبجٙ

ػجذ انطالو ػجذ .د.2

 االيٛر ػجبش

 

 2 انًٛكبَٛك نطهجخ انؼهٕو ٔانُٓذضخ 

طجغ ثًطبثغ  1295

جبيؼخ 

انًٕصم 

يذٚرٚخ يطجؼخ 

 انجبيؼخ 

 رٔثرد ضُذ.1

 ارثر كبرٍٚ.2

االضزجٕاة االثذاػٙ ٔاضبنٛت  

االصفبءانًزحًص             

(نطجؼخ انثبَٛخا)  

 

10 

دار انشؤٌٔ  1291

انثمبفٛخ انؼبيخ 

ٔزارح انثمبفخ 

 ٔاالػالو

 11 فٙ انثمبفخ ٔانحضبرح  انٛبش فرح.د

طجغ ػهٗ َفمخ  1293

جبيؼخ ثغذاد 

يطجؼخ جبيؼخ 

 ثغذاد

 جًبل حطٍٛ االنٕضٙ.1

 2.ايًٛخ ػهٙ خبٌ

 12 ػهى َفص انطفٕنخ ٔانًراْمخ

يُٛر يحًٕد .د  / /

 انٕرر٘

بد فٙ انرٚبضٛبد فٙ يصطهح

 انزؼهٛى انؼبو

13 

يطجؼخ انًجًغ  1295

 انؼهًٙ انؼرالٙ

يصطهحبد ػهًٛخ انمطى انثبنث  /

ػهى .ػهى انحٕٛاٌ.انرٚبضٛبد

ػهى انُفص ٔانطت .انزرثٛخ

(ػرثٙ-أَكهٛس٘)انُفطٙ    

14 

دار انكزت  2000

 ٔانٕثبئك ثجغذاد

 ػبدل غطبٌ َؼٕو.د.1

 ثبضم ػطب انٓبشًٙ.د.2

 

ٙ اضص يمذيخ ف 

 انرٚبضٛبد

15 

 


