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الحاسوب والبرمجيات
المنهاج التدريسي االساسي في الكمبيوتر واالنترنت
طرق تدريس الحاسوب
المجتمع المعلوماتي والحكومة االلكترونية
شبكات الحاسوب وتراسل البيانات
المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واالنترنت
الدليل التعليمي
Photoshop cs5
دورة خاصه
Access 2010
دورة خاصه
Excel 2010
C++
من البدايه الى البرمجه الكيانيه
معالجه الصور بواسطه الكمبيوتر
نظم المعلومات والتشغيل االلكتروني
موسوعه مستخدمي
Access 2007
المرجع الشامل في
Auto cad 2008
دورة خاصه ب
Word 2007
أسس اختيار البرمجيات
فجوال بيسك 6
البيانات الحاسوبيه باستخدام
Java 3d ,java 2d
الشامل في ادارة قواعد البيانات
موسوعه
Java script
تعلم
Corel draw x5
اساسيات الحاسوب واالنترنت
احترف
Delphi . net
البرمجه بلغه
QB
تعلم
Visual studio2010
دورة خاصه
Office 2010
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د .ناصر حسين المفرجي
د .جلنار محمد
محمد صباح مهندس
سعد صديق بهنسي
سعد صديق بهنسي
ريم مصطفى الدبس
رسميه ابو موسى
د .زياد محمد عبود
موسى عبدهللا حمدان
عز واسماعيل عفانه
د .عمر محمد يونس
د .مزهر العاني
د .عامر ابراهيم
جيينفير سميث
لجنه الترجمه والتاليف
لجنه التاليف والترجمه
د .نضال خضير
محمد صديق بهنسي
د .ثناء علي
نبيل كوراني
ترجمه ظافر محمود
زياد غريواني
أريك فان
زليخا امين
دانيال لبيغ
ترجمه نهى حنون
ساري علي حاج
مترجم انس قباني
د .زياد محمد عبود
لؤي عبداللطيف
د .تحسين علي
جو مايو
ترجمه نبيل كوراني
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المرجع الكامل في ادارة المشاريع والدليل التعليمي المتحان
PMP
نظم المعلومات المحوسبه ودعم اتخاذ القرار
نظم دعم القرار والنظم الذكيه
نظم المعلومات والتشغيل االلكتروني
تكنولوجيا الحوكمه االلكترونيه
الحاسوب والبرمجيات الجاهزة 2117
الحاسوب والبرمجيات الجاهزة المهارات االساسية
الرسم بالحاسوب باستخدام لغةC++
QB
البرمجة بلغة
مهارات البرمجة بلغة فيجوال بيسك
الرسم البياني باستخدام برنامج Matlab
وجها لوجه الهاكرز بال اقنعة
شبكات الحاسوب واالتصاالت
تحليل وتصميم انظمة المعلومات الحاسوبية
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الرياضيات المتقطعة في علم الحاسوب
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الحاسوب ورياضيات المال واالستثمار
visual Jtt6
علم نفسك في  21يوما
خدمات المعلومات المحسوبة وفق نظام w .misis
Compilers
Digtal mage processing
Control systems
Absolute C++
Digital signal processing
Network analysis and sgnthesis
المنطق العائم وتطبيقاته الهندسية
كتاب المبرمج jsp
تيسير office 2010
visual Basic 2012
المرجع االساسي لمستخدمي
المرجع االساسي لمستخدمي windows 7
البرمجة المتقدمة باستخدام visual Basic . Net
Chow to program
C++ How to pragram
Network security Bible
االدارة الكاملة لقواعد المعطيات
المرجع االساسي لمستخدمي Adobe Flash cs4
المرجع االساسي لمستخدمي power point 2010
المرجع االساسي لمستخدمي Adobe Photoshop
Digital Funda mentals
البرمجة وحل المسائل في Matlab
أوراكل دايزانير
3ds Max 2009
موسوعة التصميم في
تعلم sharepoint 2010
المرجع االساسي لمستخدمي شبكات الكمبيوتر النظرية والتطبيق
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معد ثابت
د .عبدهللا ابراهيم
د .مها مهدي
د .ثناء علي قبان
سوسن زهير المهتدي
محمد بالل الزغبي
محمد بالل الزغبي
عباس حنون االسدي
د .تحسين علي الحطاب
د.ياسر صادق مطيع
د.عباس خماس الساعدي
د.مأمون نعيم
عبد الفتاح عارف
د.محمد نور عبدهللا برهان
د .جلنار محمد هادي الجبوري د.ناصر
حسين سلمان الفرجي
د .منصور الشمالي
ريك لينيكير
د .مؤيد يحيى خضر
Alfred NAho
Rafaelc . gonzales
V . krigh . namerthi
Walter savitch
John G. proakis
B.R. Gupta
تيموثي روس
خالد عبدالساتر الشمعة
مجدي محمد ابو العطا
مجدي محمد ابو العطا
مجدي محمد ابو العطا
مجدي محمد ابو العطا
Paul Deital Harvey beital
Paul Deital
Eric coleواخرون
نحى حنحون
مجدي محمد ابو العطا
مجدي محمد ابو العطا
مجدي محمد ابو العطا
Thomas L. Floyo
محمد شيخو معمو
بيتر كولتزك بول دروسي
عبد الرحمن الشبيب
اسماعيل عنجريني
مجدي محمد ابو العطا
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بنى البيانات في C++
دراسة االختزال في التصميم الجرافيكي
دليل الشبكات الالسلكية
الصيغ والداالت في Excel 2010
اسرار وخفايا ملفات pdf
80X86البرمجة والتجميع
المعالجات
 ILLustratorدليل االستخدام cs5
االلكترون والكهرباء والميكانيك
المنهجيات والتقنيات وادارة العمليات الحديثة
اضواء على البرمجة في visual Basic .Net
الكترونيات الحاسوب لفني الصيانة والشبكات
أساليب البرمجة
قواعد بيانات oracleحلول وتقنيات الخبراء
دليل االستخدام power pointe
فن االلكترونيات الدارات التماثلية
تطوير البرامج باستخدام ch4.0
اتصاالت رقمية
كل شيء عن u.s.B
Microprocessor and Applications
Computer fundamentais
Data and computer
الرسم الهندسي
تحليل البيانات باستخدام spss 17.0
صناعة الفديو الرقمي باستخدام After Effect
ادارة البرامجيات
دليل تطوير البرامجيات الشامل
 19خطيئة في أمن البرامجيات
التصميم الهندسي باستخدام solid works
تصميم وتنفيذ نظم التشغيل الحديثة
هيكلية البيانات والمعلومات
تحليل وتصميم االنظمة
وحدات ادخال واخراج الحاسوب
تكنلوجية االتصال الحديثة في عصر المعلومات
البرمجة المتقدمة باستخدام visual C++ Net.
القرصنة – الفنون االساليب والتدابير
oracle
ادارة قواعد بيانات
windows 8
خطوة خطوة
oracle
قواعد بيانات
Visual Basic 6
اصول الرسم الهندسي باستخدام االدوات والحاسوب
الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب االوتوكاد
اساسيات االلكترونيات الرقمية الحديثة
التطبيقات العملية التصاالت البيانات
C++
هياكل البيانات بلغة

ساري علي حسين
اكرم جرجيس
مصطفى محمد مشلح
لجنة الترجمة والتأليف
نجوى خباز
حسام العلوني
الين وينهان
مهيار سليم المنصور
أندر يادي لوتشيا
علي سليم العبادي
سليم ادريس
د .دالل صاداق الجواد
Thomas kyte
مصطفى اطرابيشي
باول هورويتز
مارك ميكاليس
ريم مصطفى الدبس
ظافر محمود
Arun Rand
Rajwanti sharma
William stallings
محمد عبدهللا الدرايسة
ماريجا نورو سيس
معتز كورجو
د .سعد عبد الستار المهداوي
راجيندر سانغون
نجوى مصطفى الخباز
ظافر محمود
ريمان الليني
د .احمد عبد العزيز
د .عبد االمير خلف حسين
د .حسين سالمة
د .حسن عماد مكاوي
مجدي محمد ابو العطا
نجوى مصطفى الخباز
جميل سواس
سيمريان ادرياني راسن
ديمة نهاد قصاب
محمد جالل قاوجي
رزان ابراهيم ابو صالح
محمد القاضي واخرون
ضياء العسال
جيمس جولدمان
عصام الصفار

عباس حنون حسن.د
احمد سليم الزول
Dalverman
John sharp
David money harris
Purna Chandra Biswal
Behrouz A. forouzan
p.j. Deitel
p.j. deitel
Angela Bessant
Julia case Bradley
p.J Deitel
John m. senior
Rob carter and other
Sanjay sharma
s. swapne kumar
R.k. singh
Gunnison carbone
D.Basavoyya
Jeffery D. will man
Dieter gellmann
Norman Balabanancan
William stallings
Vasudev k. Aatre
Ravi gary
ايمان جميل مهداوي
محمد بالل الزغبي وآخرون.د
جيري جوينس ماريان مون
جويس كوكس
صالحات وآخرون
معزوز عبدهللا.د
عبد االمير خلف حسين
خضر مصباح اسماعيل الطيطي
محمد عبد االله ذباح الجمل
شيراثرانين بندرافيز
بنيامين س بالنشارد
نيل سكالتر
Faras m. AL-AZZek
بتريكيا ايجبيرتون
راي تريكر
Sapna katiyar
جورج أمورا
عبد الحميد بسيوني
ريم مصطفى الدبس

C++ الرسم بالحاسوب باستخدام لغة البرمجة
الشامل في حوسبة المكتبات ومراكز المعلومات
Interpreting qualitative data
Microsoft visual cH
Digital design and computer Architative
Discrete Mathematics and graph Theory
Data commurucation and Networking
Java a how to program
C++ How to program
Learning to pass ECDL syllabus 4.0
Programming in visual basic 2010
Internet and word web tlaw to program
Opitical fiber communication
Typographic design formand
cammunication
Mobile and wireless communication
Aguide to wireless sensor net work
Fiber-optic canmunication system
Open source enterprise solutions
Essentda is of data processing
A first course in database systems
Computer security
Digital logic Design principles
Operating systems
Network theory and filter Design
Microwave and radar Engineering
علم الحاسوب وتطبيقاته
مهارات الحاسوب واالنترنيت
windows 7 بلمحة
خطوة خطوةOffice word 2007
الحاكمات المنطقية المبرمجة
طرق التتشفير للمبتدئين
اساسيات امن المعلومات والحاسوب
االتصاالت تقنيات حديثة
كتاب لوحة الفنان للرسم في فوتوشوب وباينر
ادارة هندسة النظم
دليل تكنولوجيا االلكترونيات
Web design and development
رسومات الحاسب اآللي
االلكترونيات البصرية وتكنولوجيا االلياف البصرية
Telecommunication Networks
Auto cat 2010 الدليل الكامل
الصحة االلكترونية
نظم االتصاالت
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John pollock
Herbert Taub
Stephen M. Alessi
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R.kelly Rainer
Deefak karg
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Joseph M. fox
K.C. kapur
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Jave script
Principles of communication systems
Multimedia for Learning
Digital communication
Introduction to information systems
Vlsi design
المصفوفات
Software and its development
Reliability in engineering design
Elements of simulation
Linear programming in Pascal
Basic liner programming
Distributed systems computing over
networks
Distributed operating
Network theory
Object – oriented analysis and design
using UML
Object – oriented programming
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Parallel computers
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Software Engineering
System simulation , modeling & languages
System software
Wireless & Mobile communication
Wireless communication
Artificial neural networks
Communication protocol engineering
Computer graphics
Control systems comonents
Control systems
Cryptography and information security
Cryptography and network security
Electrical circuity analysis
Electronic devices and integrated circuits
Cloud computing based projects using
8085 microprocessor programming and
interfacing
Artificial intelligence
C++ and object oriented programming
Computer hardware
Computer organization and architecture
Data communications and computer
networks
Data structures
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S k basu
B somanathan nair
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M n bandgo padhyay
Madhuri joshi
Bhavanari satganarayana
جبار عبدحقي

Design and analysis of algorithms
Design methods and analysis of
algorithms
Digital electronics and logic design
Digital image processing and pattern
recognition
Communication engineering
Digital image processing
Discrete mathematics and graph theory
حزمة البرامج االحصائية
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