
 المؤلف العنوان النسخ الجديد القديم

 البرمجة التركيبية باسكال وهياكل البيانات 3 1 2

احمد حسين النعيمي وسيم 

 عبد االمير الحمداني

 البرمجة بلغة الفورتران 1 2 3

داخل حسن جريو محمد 

 جواد عبداللةالموسوي

 ماكراكن0دانيال د دليل البرمجة بلغة الفورتران 6 3 4

 البرمجة بلغة باسكال 4 4 5

رعدخير  -----محمد سماكة 

 اللة االسدي

 رياض عزيز مرزه برمجة الحاسبات الشخصية  بلغة البيسك 1 5 7

9 6 3 

االس المنطقية والبرمجية للحاسبات 

 االلكترونية

---محمد زكي محمد خضير 

 نبيل خليل عمار

 فورتران مدخل الى الحاسبة االلكترونية 7 7 10

نبيل ----محمد محمد زكي

 خليل عمر

 مهدي فاضل موسى العبيدي البرمجة بلغة بيسك 1 8 6

 سعد على الحج بكري الحاسبة بين يديك 1 9 8

 صباح عبد العزيز قواعد البيانات وهنظمة ادارتها 4 10 11

 الحاسب الرقمي الكترونيات 1 11 12

معن ----محمود شكر مجيد 

 محمد شاكر خليل

 صباح عبد العزيز على في برمجة الحاسبات االلكترونيةمقدمة  3 12 13

 عبد الحسن الحسيني البمجة بلغة كوبول 2 13 14

 عبد الحس الحسيني مدخل حول البرمجة بلغة باسكال 1 14 15

 عبد الحس الحسيني البرمجة االنشائية بلغة باسكال 1 15 16

 احسان كاظم شريف القرشي البرمجة بلغة بيسك 1 16 17

 محمد زكي محمد خضير مدخل الى برمجة الحاسبات 77فؤرتران  3 17 18

 قاسم عبد القادر صالح كل ماتحتاج ان تعرفة عن النظام التشغيلي 3 18 19

 بايرون س ج جوتفريد سلسلة شوم---البرمجة بلغة البيسك   1 19 20

 سميمورليبشتز سلسلة شوم---البرمجة بالفورتران   5 20 21

 كيلر 0ارثرم  البرمجة بلغة الباسكال 9 21 22

24 22 1 

الماينر -الحاسبات االلكرونية المصغرة 

 جارلس ام كيلمر -وكومبيوتر 

 فريد فهمي زيارة البرمجة بلغة بيسك 1 23 25

 حسن لعيبى ناصر البرمجة بلغة لبيسك 1 24 23

 اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية 6 25 26

االلكترونية مركز البحوث 

 والحاسبات

 هالل هادي صالح بحوث العمليات وتطبيقاتها 1 26 27

28 27 8 

المجهزات والحاسبات الدقيقة لطلبة الهندسة 

 ووالرد-باري ج  والفنين

 داخل حسن جريو الحاسبات المايكروية للمهندسين العلميين 4 28 29

 داخل حسن جريو اساسيات الحاسبة االلكترونية 8 29 31

 سامي كاظم حسن الرماحي اصول برمجة الحاسبة االلكترونية بلغة بيسك 5 30 33

 زياد عبد الكريم القاضي البرمجة الهيكلية باستخدام لغة باسكال 1 31 32

 يوسف اوراها يا قو المقدمة الغنية في  الحاسبات االلكترونية 6 32 34



 عبد الكريم البحرانى برمجة الحاسبة االلكترونية مع تطبيقات 10 33 35

 نعمة دياب خلف الدليمي 77البرمجة بلغة الفورتران  1 34 36

 عوض منصور برمجة بيسك للناشئين 1 35 37

 مظهر طايل الجزء الثالث -واداء  ---لغة --الكمبيوتر  1 36 38

 محمد هحمد الفيومي اساسيات الكمبيوتر والبرمجة بلغةبيسك 1 37 39

 عالء الدين عويد االلكترونية وبرمجتها الحاسبات 1 38 40

41 39 1 

مقدمة في تحليل نظم المعلومات باستخدام 

 الكمبيوتر

محمد ابو  -عوض منصور 

 النور

 محمد زكي محمد خضير مبادى الحاسبات االلكترونية 1 40 42

 المنطق الرقمي و عمل الحاسبة االلكترونية 2 41 43

عبد  ---روبرت س بارون 

 علي الفائزالرضا 

 حمزة عباس السوادي مبادى ترتيب الحاسبات االلكترونية 2 42 44

 انعام عبود جعفر اساليب البرمجة الحديثة 1 43 46

 خالد عبد الرحمن حسين البرمجة والتحليل العددى 1 44 47

 داخل حسن جريو باسكال مقدمة في البرمجة المنهجية 1 45 48

 عوض منصور تطبيقات علمية وهندسيةمع  77فورتران  1 46 49

 عدنان عبد اللة عمر اهم االس للغة بيسك 3 47 50

51 48 7 

المبادى االساسية والممارسة للمعالجات 

 داخل حسن جريو المجهرية

 سنان محمود عطار باشى لغة بيسيك تطبيقات في الهندسة الكهربائية 3 49 52

 الدقيق الهندسةالرقمية وهندسة المعامل 1 50 55

الحسيني  ---س ج كاهل 

 طه الشربيني

54 51 1 word 2002تعليم   محمد شيخو معمو 

 المعالجات المايكروية و التصميم المنطقى 1 52 56

داخل  - - -رونالدكروتز 

 حسن جريو

 الحاسوب  المعدات   البرمجيات 2 53 57

صالح ارشيد العقيلى  خالد 

 امين البلشة

 حسن مجيد حسون مبادءالحاسبةالشحصيةوملحقاتهاونظامالتشغيل 10 54 58

 عبد الحسن الحسيني البرمجة بلغة كوبل 1 55 60

 صالح رسول حمزة البرمجة بلغة بيسك 1 56 59

 محمد شحادة  جاسم الخورزميات   المخططات  االنسانية 1 57 93

 مالفينو  و  ليج االلكترونيك الرقمي 1 58 30

 الكترونياتالحاسب الرقمي 1 59 12

معن ----محمود شكر مجيد 

 محمد شاكر خليل

 عدنان حميد جاسم العنبكى الدكاءاالصناعى 1 60 53

 قاسم عبد القادر صالح كل ماتحتاج ان تعرفة عن النظام التشغيلي 2 61 19

 بيترنورتون دليل المبرمجين الجديد 7 62 651

 البدراوىوائل  التحليل االنشائي 1 63 661

 جورج اومورا الدليل الكامل 1 64 644

 بريان سميث المرجع السريع لبرامج نورتون الخدماتية 4 65 643

  ؟ 1 66 646

محمد رشاد الدين مصطفى تطبيقات المساحة والجيوديسيا  للميكرو  1 67 128



 حسين كومبيوتر

 السواديحمزة عباس  مبادى ترتيب الحاسبات االلكترونية 1 68 44

 حسن طالب يونس تطبيقات الكمبيوتر في الهيدروليكا 1 69 115

 هالفرسون-مايكل  خطوة خطوة 1 70 645

 سامح نعال Autocadاالسس التطبيقية في الـ  1 71 647

 البرمجة بلغة البيسك 1 72 

د. مهدي فاضل موسى 

1992 

 اد تيتل شبكات الحواسيب 1 73 

 رسوميات الحاسوب 1 74 

زينغانغ كسيانغ  روي 

 بالستوك

 احمد عبد محمد صالح الحاسبات المبرمجة للمهندسين 1 75 

 76 1 autocad2009 وهبي محمد معاد 

 لجنة الترجمه spssاالحصاء باستخدام   1 77 

 مصطفى محمد مشلح project 2003ادارة المشاريع باستخدام  1 78 

 سلسلة شوم---الرياضيات االساسية للحاسب  8 79 

بيومي  ----سيمورليبشتز 

 ابراهيم بيومي

 81 1 primavera 6 للبرنامج المرجع التقني  

 81 1 primavera 6 باسم  منال محمود للبرنامج المرجع التقني 
 


