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تاريخ النرش

 - 1970

1979

Microeconomicsاإلقتصاد الجزيئ: االختيار الخاص والعام1
جيمس جوارتني، ريتشارد سرتوب ؛ ترجمة 

محمد عبد الصبور محمد عيل
752

القاهرة : مكتبة الفالح، 2009 
]1430[

1970

تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني 2
 Assessment of student learning and

formative Synthesis
جورج ف وآخرون. ترجمة محمد أمني 

املفتي وآخرون
417

القاهرة : دار ماكجروهيل للنرش، 
]1391[ 1971

1971

Variables composite applicationsاملتغريات املركبة وتطبيقات 3
دويل ف ، ترششل ترجمة بديع توفيق 

محمد حسن 
360

نيويورك، الواليات املتحدة 
األمريكية : دار ماكجروهيل 

للنرش، 1948 ]1368[
1973

Theory of economics Unityنظرية اقتصاديات الوحدة 4
دومينيك سلفاتور ترجمة سعد الدين 

الشيال
1974اقتصاد368

introduction to Computer Scienceاملدخل لعلم الحاسبات 5
توماس باريت ، ترجمة سعيد بسيوين 

الجزيري
471

القاهرة : املكتبة األكادميية، 
1975

1975

نظريات ومسائل يف اإلقتصاد الدويل6
 Theories and issues in the international

economy
251دومينيك سالفاتور ، ترجمة محمد العدل

القاهرة ؛ نيويورك، الواليات 
املتحدة األمريكية : دار 
ماكجروهيل للنرش، 1975

1975

Introduction to psychologyمدخل علم النفس 7
تأليف لندال . دافيدوف ترجمة سيد الطواب 

وآخرون
826

القاهرة : دار ماكجروهيل، 1976 
]1396[

1976

مقدمة يف اإلستكشاف الجيوفيزيايئ8
 Introduction to Geophysical

Exploration
ملتون ب ، ترجمة أسامعيل شعبان 

اسامعيل
747

القاهرة : دار ماكجروهيل للنرش ؛ 
الرياض : دار املريخ، 1950 1369

1976

9
نظريات ومسائل يف حساب التفاضل 

والتكامل
Theories and issues in calculus1976لقاهرة : ماكجروهيل، 1967 ]454فرانك آيرز ترجمة نخبة من املتخصصني

Bsaút science of immunologyبسائط علم املناعيات 10
توليس . ر . بوري ترجمة محمد هيثم 

الخياط 
154

ميالنو، إيطاليا : دار دلفني، 1980 
]1400[

1977

11
نظريات ومسائل يف الدوال املركبة 

مع مقدمة يف التناظر الحافظ للزوايا 
وتطبيقاته 

 Theories and issues in the vehicle
 functions with the introduction of

 symmetry in the keeper of the corners
and its applications

القاهرة : مؤسسة األهرام، 1977 474موراي ر . شبيحل ترجمة حسن العوييض
]1397[1977

Theories and issues at the forefront of نظريات ومسائل يف مقدمة علم النفس 12
Psychologyالقاهرة : دار ماكجروهيل، الرياض 371أرنوف ترجمة عادل عز الدين األشول

1977: دار املريخ 1977
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Organizing librariesتنظيم املكتبات 13
ش . ر ، رانجاناثان  تعريب سامء زيك 

املحاسني
1978مكتبات224

الرياضيات وتطبيقاتها يف العلوم اإلدارية 14
واإلجتامعية 

 Mathematics and its Applications in
the Social and Administrative Sciences

هوارد انتون وآخرون تعريب محمد قنديل 
وهادي الحداد 

1978رياضيات900

4531979روبرت رتيش ، ترجمة امني الفتيPlanning for teachingالتخطيط للتدريس15
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Thermodynamicsالديناميكا الحرارية 16
هيندريك س . فان نيس ترجمة احمد فؤاد 

باشا
لقاهرة : دار ماكجروهيل للنرش، 471

]1392[ 19721980

Theories and issues in arraysنظريات ومسائل يف املصفوفات 17
تأليف فرانك آيرز ؛ ترجمة نخبة من األساتذة 

املتخصصني ؛ مراجعة فاروق البتانوين
القاهرة : دار ماكجروهيل، 1974 258

]1394[1980

القاهرة : دار املريخ، 1980 104ترجمة احمد أنور عمرTextbookالكتاب املدريس18
]1400[1980

Engineering Mechanicsامليكانيكا الهندسية 19
جوزيف ف . شيليل ترجمة سعد كامل 

احمد مسعود 
736

القاهرة ؛ نيويورك، الواليات 
املتحدة األمريكية : دار 

ماكجروهيل، 1980 ]1400[
1980

The psychology of learningسيكولوجية التعلم 20
سيتوارت ه، هولس وآخرون- ترجمة فؤاد 

ابو حطب وآمال صادق
1980الرياض : دار املريخ، 1980 ]1400[559

Date of librariesتاريخ املكتبات 21
ألفرد هيسيل ، نقله إىل العربية شعبان 

عبد العزيز خليفه 
1980مكتبات235

Heat and Thermodynamicsالحرارة والديناميكا الحرارية 22
مارك و . زميانسيك ترجمة محسن سامل 

رضوان
القاهرة : دار ماكجروهيل، 1981 655

]1401[1980

Theories and issues in the principles of نظريات ومسائل يف املبادىء الرقمية 23
digital

روجرل توكهيم ترجمة سهري عبد الحي 
عبد الحميد 

2261980

6311981ميشيل ج . سينكو ترجمة السيد عيل حسنChemistsالكيامء24

تاريخ التعليم عند املسلمني واملكانة 25
اإلجتامعية لعلامئهم 

 When the history of education and
social status of Muslim scholars to1981تاريخ144منري الدين أحمد ترجمة سامي الصقار

Theories and issues in numerical نظريات ومسائل يف التحليل العددي26
analysis

فرانسيس شيد ، ترجمة محمد عيل 
السمري

القاهرة : دار ماكجروهيل للنرش، 534
]1388[ 19681981

نظريات ومسائل يف تحليل املتجهات 27
ومقدمة لتحليل الكميات املمتدة 

 Theories and issues in vector analysis
 and an introduction to the analysis of

quantities extended
القاهرة : دار ماكجروهيل للنرش، 285موراي ر . شبيجل ترجمة سمرية رستم 

]1394[ 19741981

القاهرة : مؤسسة األهرام، 1981 350رينالد ف . جايلز ترجمة عمرو صربيTheories and issues in fluid mechanicsنظريات ومسائل يف ميكانيكا املوائع 28
]1401[1981

املجهزات والحاسبات الدقيقة لطلبة 29
الهندسة والفنيني 

 Almjhzac Computing and precise
 engineering students and

professionals

باري ج . ووالرد ترجمة اسامة محمد 
النحاس

3001981
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نظريات ومسائل يف املاكينات الكهربية 30
والكهروميكانيكيات 

 Theories and issues in the electrical
machinery and Allekeromekant

سيد أ. نزار ترجمة رساج الدين السيد أبو 
شادي

245
نيويورك، الواليات املتحدة 
األمريكية : دار ماكجروهيل 

للنرش، 1981 ]1401[
1981

الرياضيات املتقدمة للمهندسني 31
والعلميني 

 Advanced mathematics for engineers
and scientists

موراي ر. شبيجيل ترجمة سعد كامل احمد 
مسعود 

القاهرة : دار ماكجروهيل، 1982 533
.14021982

القاهرة : مؤسسة األهرام، 1972 589وليام هـ . ترجمة عبد القادر محسن Electromagnetic Engineeringالكهرومغناطيسية الهندسية 32
]1392[1982

حساب التفاضل والتكامل والهندسة 33
القاهرة : دار ماجروهيل للنرش، 867وليم دوريف ترجمة محمد عيل السمريCalculus and Analytical Geometryالتحليلية 

]1391[ 19711982

Summary Shum in Geneticsمخترص شوم يف الوراثة 34
وليم د. ستانسفيلد ترجمة عيل عبد 

السالم  وفتحي عبدالتواب
395

نيويورك، الواليات املتحدة 
األمريكية : دار ماكجروهيل 

للنرش، 1969 ]1389[
1982

Berkeley decision in Physicsمقرر بريكيل يف الفيزياء35
إيفيند هـ. ويكامن ؛ ترجمة خليل محمد 

إبراهيم عبده، محمد عبد الله سمري
367

نيويورك، الواليات املتحدة 
األمريكية : دار ماكجروهيل للنرش 
؛ الرياض : دار املريخ، 1965 ]1385[

1982

Mechanics sites and applications ميكانيكا املواقع وتطبيقاتها الهندسية 36
engineering

روبرت ل . دوجريت  وجوزيف فرانزيني 
ترجمة قداح شاكر قداح 

1982هندسة638

الدوائر املنطقية واستخدامات املجهزات 37
Logic circuits and uses Almjhzac flouryالدقيقية 

نويل م . موريس ترجمة سهري عبد الحي 
عبد الحميد 

3591982

Theories and issues in organic نظريات ومسائل يف الكيمياء العضوية 38
chemistry القاهرة : دار مكجروهيل، 1980 620هربرت مايسليش ترجمة أحمد اسالم

]1400[1982

نظريات ومسائل يف النظرية اإلقتصادية 39
الكلية 

 Theories and issues in macroeconomic
theory القاهرة : دار ماكجروهيل ؛ 248بوجني أ. ديولوي ترجمة محمد العدل

1982الرياض : دار املريخ، 1982 ]1402[

Theory of electrical power systemsنظرية أنظمة الطاقة الكهربائية 40
اوليل أ. الجارد ترجمة اسامة الدسوقي 

وهاين عسل
684

نيويورك، الواليات املتحدة 
األمريكية : دار ماكجروهيل 

للنرش، 1981 ]1401[
1982

نظريات ومسائل يف الرياضيات االساسية 41
للحاسب 

 Theories and issues in mathematics
basic computer

سيمور ليبشتز ترجمة بيومي ابراهيم 
بيومي

القاهرة : دار ماكجروهيل للنرش، 440
]1402[ 19821983

Electronics operationاإللكرتونيات العملية 42
باري ج ووالرد ترجمة عامد الدين خلف 

الحسيني
208

نيويورك، الواليات املتحدة 
األمريكية : دار ماكجروهيل 

للنرش، 1978 ]1398[
1983
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القاهرة : الدار العربية للنرش 226أ.ج . د جاردنز ترجمة عبد الفتاح طايلGenetic laboratory exercisesالتدريبات الوراثية املعملية 43
1983والتوزيع، 1985 ]1405[

القاهرة : دار ماكجروهيل للنرش، 215باري ج . ووالرد ترجمة سمري شاهني Digital Integrated Circuits Computingالدوائر املتكاملة الرقمية الحاسبات 44
]1398[ 19781983

Organic Chemistryالكيمياء العضوية 45
ستانيل ه، باين ترجمة أحمد عبد العزيز 

ياسني 
1248

نيويورك، الواليات املتحدة 
األمريكية : دار ماكجروهيل، 1980 

]1400[
1983

Fundamentals of Zoologyأساسيات علم الحيوان 46
تراس ، ي ، ستور وآخرون ترجمة محمد عبد 

الواحد وآخرون
القاهرة : دار ماكجروهيل، 1983 745

]1403[1983

The foundations of biochemical أسس الكيمياء الحيوية الجوانب العامة 47
aspects of public

اميل ل . سميث وآخرون - ترجمة سعد 
شهاب وآخرون

القاهرة : دار ماكجروهيل، 1980 386
]1400[1983

Assets accountingأصول املحاسبة 48
جيمس آ. كاشني وجويل لرينر ترجمة 

ابراهيم السباعي ومحمد ابو رمان
1983محاسبة391

Introduction to the biological diversity مقدمة يف بيولوجية الحرشات وتنوعها 49
of insects and

هاول ف. دايل، جون ت. دوين، بول ر. 
أهرلتش ؛ ترجمة أحمد لطفي عبد السالم 

القاهرة : املكتبة األكادميية، 921
]1403[ 19831983

Theories of economics Unityنظرية اقتصاديات الوحدة : أسلوب ريايض50
جيمس م . هندرسون ترجمة متوكل 

مهلهل
القاهرة : دار ماكجروهيل، 1983 508

]1403[1983

نظريات ومسائل يف اإلحصاء واإلقتصاد 51
Theories and Econometricsالقيايس

دوينيك سالفاتور ترجمة سعدية حافظ 
منترص

282
نيويورك، الواليات املتحدة 

األمريكية : دار ماكجروهيل، 1982 
]1402[

1983

نظريات ومسائل يف مقاومة املواد 52
 Theories and issues in resistant

materials

تأليف وليم أ. ناش ؛ أعد الكتاب حسب 
النظام املرتي للوحدات س. أ. ن. ستربجس 

؛ ترجمة عمرو عزت
517

القاهرة : دار ماكجروهيل للنرش، 
]1392[ 1972

1983

525يل . ارمان بيرت ترجمة أحمد شوقي حسن Genetics and evolution of behaviorوراثة وتطور السلوك 53
نيويورك، الواليات املتحدة 
األمريكية : دار ماكجروهيل 

للنرش، 1976 ]1396[
1983

791جاديش س ترجمة أحمد فؤاد غالبSports for Darcy bioscienceالرياضة لداريس العلوم الحيوية 54
القاهرة : دار ماكجروهيل للنرش، 

]1399[ 1979
1984

Population Geography ,جغرافية السكان ،55
جون كالرك ترجمة محمد شوقي وابراهيم 

ميك 
1984جغرافيا259
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56
نظريات ومسائل يف تكنولوجيا 

االلكرتونيات 
 Theories and issues in Electronics

Technology
495ميلتون كوفامن ترجمة أحمد الخشن 

القاهرة ؛ نيويورك، الواليات 
املتحدة األمريكية : دار 

ماكجروهيل للنرش، 1982 ]1402[
1984

elementary Food Scienceأسس علوم األغذية 57
جون ت , ر . نيكرسونوآخرون ترجمة واصل 

محمد أبو العال وصبحي بسيوين
410

القاهرة : الدار العربية للنرش 
والتوزيع، 1985 ]1405[

1985

Farm animalsحيوانات املزرعة 58
جون هامون ترجمة أحمد عبد السالم 

الرشبيني وآخرون
1985زراعة326

القاهرة : دار املعارف، 1977 248يوجني ليفيت ، تعريب عزت عبد العظيمSichaelologih depressionسيكلولوجية اإلكتئاب59
]1397[1985

Plant Physiologyفسيولوجيا النبات 60
روبرت م . ديلفني وفرانسيس ويذام 

ترجمة محمد رشاقي
1985احياء922

Epilepsy : diagnosis and treatmentالرصع : تشخيصه وعالجه 61
موجنس دام ، ترجمة عبد الغفور عبد 

املغيث تركستاين وبسيوين بسيوين
1985طب204

1985اقتصاد656مايكل ابدجامن ، تعريب محمد منصور Macroeconomics : theory and policyاإلقتصاد الكيل : النظرية والسياسة 62

1986لغة226بيرت نيومارك ترجمة محمود صينيTrends in Translationاتجاهات يف الرتجمة 63

64
أزمة العامل يف التعليم من منظور 

الثامنيان 
 The crisis of the world in education

from the perspective of Alosmanian
1986تربية418فيليب كومز ، ترجمة شكري حلمي وآخرون

The history of South Africaتاريخ جنوب افريقيا 65
جديون س . وير ترجمة عبد الرحمن عبد 

الله الشيخ 
1986تاريخ280

Soils of the worldترب العامل 66
ي. م . يوجيس ترجمة سامي العامري 

واالمني حسن
1986زراعة196

1986مكتبات272ش . ر . رنجاناثان  ترجمة حسن عيل الحلوة Principles of classification librariesمبادىء تصنيف املكتبات 67

Cost Accounting : An Introduction محاسبة التكاليف : مدخل إداري68
administrative

تشارلز هورنجون ترجمة أحمد حجاج 
ومحمد البدوي

1986محاسبة700

Cost Accounting : An Introduction محاسبة التكاليف : مدخل إداري69
administrative 1986محاسبة642تشارلز هورنجون وآخرون ترجمة أحمد حجاج
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International Economic Relationsالعالقات اإلقتصادية الدولية 70
تأليف جون هدسون، مارك هرندر ؛ ترجمة 

طه عبد الله منصور، محمد عبد الصبور 
محمد عيل

1987اقتصاد856

1987اقتصاد778باري سيجل - ترجمة محمد منصورMoney and Banking and the Economyالنقود والبنوك واإلقتصاد71

Deciduous orchidsبساتني الفاكهة املتساقطة االوراق72
وليام هرني تشاندلر ترجمة كامل الدين 

محمد
1987زراعة596

 Evergreen Orchidsبساتني الفاكهة مستدمية الخرضة 73
وليام هرني تشاندلر ترجمة غازي البنا  

وعبدالعال حجازي
1987زراعة509

Computer and business information الكمبيوتر وتشغيل املعلومات اإلدارية 74
processing

وليم ديفز ترجمة محمود عبد الرحمن 
البكري

1988حاسب708

perspective on the nature of نظرة يف طبيعة جغرافيا 75
geography

ريتشارد هارتشورن ترجمة عبد العزيز بن 
عبد اللطيف آل الشيخ وعيىس الشاعر

1988جغرافيا236

اسلوب مرتب ومنظم لفورتران7677
جون ديقيز وتوماس هوفامن - ترجمة 

رسور رسور
1988حاسب612

Fortran 77أسلوب مرتب ومنظم لفورتران 7777
جوردن ديفيز ، توماس هوفامن  ترجمة 

رسور عيل ابراهيم رسور 
1988حاسب612

Accounting information systems for نظم املعلومات املحاسبية التخاذ القرارات 78
decision-making

ستيفن أ ، موسكوف وآخرون ترجمة كامل 
الدين سعيد 

1988محاسبة1003

Macroeconomics : choice of public and اإلقتصاد الكيل : اإلختيار العام والخاص79
private

 تأليف جيمس جوارتني، ريجارد أسرتوب 
؛ ترجمة وتعريب عبد الفتاح عبد الرحمن، 

عبد العظيم محمد ؛ مراجعة كامل سلامن 
العاين ؛ تقديم سلطان املحمد السلطان.

1988اقتصاد718

Managerial Accountingاملحاسبة اإلدارية 80
ليسرت إ. هيجرت، سريج ماتولتش ؛ ترجمة 

أحمد حامد حجاج
1988محاسبة727

auditing to theory and practiceاملراجعة بني النظرية والتطبيق81
وليم توماس ، أمرسون هنيك ترجمة 

احمد حامد حجاج وكامل سعيد
1988محاسبة1073

The way the media and the messageاإلعالم وسيلة ورسالة 82
جون مريل وآخرون ترجمة ساعد خرض 

الحاريث
1989اعالم352
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Deconstruction : Theory and Practiceالتفكيكية : النظرية واملامرسة 83
كريستوفر نوريس - ترجمة صربي محمد 

حسن 
1989لغة296

Cases in Management Information الحاالت يف نظم املعلومات اإلدارية 84
Systems

راميوند مكليود وجورج شبل - ترجمة رسور 
عىل ابراهيم رسور

1989ادارة319

Sociologyعلم اإلجتامع85
بيث هس وآخرون - ترجمة محمد 

الشعبيني
1989اجتامع770

Introduction to Microbiologyمقدمة يف علم امليكروبيولوجيا86
ج. ف. ولكنسون ؛ ترجمة نبيل إبراهيم 

حجازي
1989زراعة208

The basics of agricultural machineryاساسيات اآلالت الزراعية 87
د. أ. كبرن وآخرون - ترجمة احمد السيد أحمد 

وعمر حسن
1989زراعة1129
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األدب اإلنجليزي من البدايات يف القرن 88
an outlineof british literature السابع 

ج. تورتيل جينيث وروبريتس ترجمة احمد 
الشويخات

1990ادب368

Computers and information الحاسبات األلية وتشغيل املعلومات 89
processing

روبرت سرتن وآخرون - ترجمة رسور رسور 
وعاصم الحامحمي

1990حاسب880

MISنظم املعلومات اإلدارية 90
راميوند مكليود - ترجمة رسور عىل 

ابراهيم رسور
1990ادارة670

1991لغة393رنيه وليك اوسنت وارن ترجمة عادل سالمة Theory of Literatureنظرية األدب 91

Fundamentals of Managementأساسيات اإلدارة 92
جاري ديسلر ترجمة عبد القادر محمد عبد 

القادر
1991ادارة872

السالسل الزمنية من الوجهة التطبيقية 93
ومناذج بوكس جنكر

 Time series of destination and Applied
models Buckeyes Juncker

والرت فاندل - ترجمة عبد املرىض عزام 
وأحمد هارون

1992حاسب572

 Modern Advanced Accountingاملحاسبة املتقدمة 94
جون الرس وموسش- ترجمة وصفي ابو 

املكارم
1992محاسبة852

1992القاهرة : دار املريخ، 1992 ]1412[508اريك فالمهولز تعريب محمد عصام Human Resources Accountingاملحاسبة عن املوارد البرشية 95

96
تحسيب عمليات الفهرسة يف املكتبات 

ومراكز املعلومات 
 Thsab indexing operations in libraries

and information centers
1992مكتبات412ايريك ج . هنرت - ترجمة جامل الفرماوي

1992الرياض : دار املريخ، 1970 ]1390[386هارولد ريجنالد - ترجمة فيصل محمد الزراد Modification of human behaviorتعديل السلوك البرشي97

بحوث التسويق98
 marketing research an applied

approach
كينز وتايلر - ترجمة عبدالرحمن بيلة 

وعبدالفتاح النعامين
1993تسويق648

Diseases of  greenhouses plantsأمراض نباتات البيوت املحمية 99
ج. فليترش - ترجمة سليامن محمد الحزب 

وآخرون
1993زراعة476

Biologicalبيولوجي 100
جون ، كيمبال ترجمة شاكر حامد وعادل 

الجزار
1993احياء1670

كيمبل بيولوجي علم األحياء101
جون كيمبال - ترجمة شاكر حامد وعادل 

الجزار
1993زراعة1672
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التقويم اإلجتامعي للمرشوعات 102
 the social apparisal of projects a text in

cost benefit analysis
دي . بليو بريس وآخرون -  ترجمة محمد 

حمدي السباخي
1993اقتصاد353

1994اقتصاد472روجر كالرك - ترجمة فريد بشري طاهر The economics of the industryاقتصاديات الصناعة 103

Labor economicsاقتصاديات العمل 104
رونالد ايرنربج وروبرت سميث - ترجمة فريد 

طاهر
1994اقتصاد622

التخطيط اإلقتصادي عىل املستوى 105
الجمعي

 Economic Planning at the collective
level

روجر أ. باولز وآخرون - ترجمة نعمة الله 
نجيب ابراهيم 

1994اقتصاد224

Comparative economic systemsالنظم اإلقتصادية املقارنة 106
بول جريجوري وآخرون - ترجمة  طه عبد 

الله منصور
1994اقتصاد768

Data base step by stepأساسيات قواعد البيانات 107
مارك جيلينسون تعريب رسور عيل 

ابراهيم رسور
1994حاسب433

elements of food  Engineering   مبادىء هندسة التصنيع الغذايئ 108
ارنيست ل. واطسون وآخرون ترجمة عبد 

الوهاب شلبي قاسم 
1994زراعة395

Economics of developmentاقتصاديات التنمية 109
تأليف مالكومل جبلز ... ]وآخ.[ ؛ ترجمة 

طه عبد الله منصور، عبد العظيم محمد 
مصطفى 

1995اقتصاد912

Poet and shapeالشاعر والشكل 110
جدسون جريوم تعريب صربي محمد حسن 

وعبدالرحمن القعود
1995لغة428

الطرق األساسية يف اإلقتصاد الريايض 111
 fundamental methods of
mathematical economics

ألفا س. شيانج ؛ ترجمة نعمة الله نجيب 
إبراهيم.

1995اقتصاد1171

Financial Accountingاملحاسبة املالية 112

والرت ب. ميجس، روبرت ف. ميجس ؛ مراجعة 
أحمد حامد حجاج، سلطان محمد السلطان، 
محمد هاشم البدوي ؛ ترجمة وصفي عبد 

الفتاح أبو املكارم.

1995محاسبة1092

Decimal Classification SUMMARYتصنيف ديوي العرشي   113
ملفيل ديوي ؛ تعريب وترجمة فؤاد 

إسامعيل فهمي.
1996مكتبات1501
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Money and Banking and the Economyالنقود والبنوك واإلقتصاد 114
جيمس اس وأخرون   ، ترجمة السيد 

عبدالخالق
1996اقتصاد717

التحليل اإلحصايئ للمتغريات املتعددة من 115
الوجهة التطبيقية 

 Statistical analysis of multiple
variables of the interface of Applied

ريتشارد جونسون  ودين وشون - ترجمة 
عبداملرىض عزام

1997رياضيات938

Statistics for librariansاإلحصاء للمكتبيني 116
راي ل . كاربنرت والني فاسو ترجمة سيد 

حسب الله ومحمد غندور
1881998

األخوان السعوديون يف عقدين 1328 – 117
1349 هـ 1910 م – 1930 م 

 ibn Saud's warriors of islam in 1328 -
1349 e 1910 --1,930 m 1998تاريخ334جون س . حبيب ترجمة صربي محمد حسن

Computing in the Information Ageالحاسبات يف عرص املعلومات 118
روبرت سرتن ، نانيس سرتن - ترجمة رسور 

رسور
1998حاسب1025

1998علوم عسكرية136شارلز مرينيس تعريب صربي حسن War and demographyالحرب والدميوغرافيا 119

ليس ولدي : األطفال واملخدرات : دليل 120
I have notاألرسة إىل األبناء واملخدرات

بث لولسون وملرينيوتن ترجمة صربي 
محمد حسن 

1998اجتامع291

1998ادارة624اوما سيكارون - ترجمة إسامعيل بسيوينطرق البحث يف اإلدارة121

modern Production and Operations ادارة اإلنتاج والعمليات 122
Management

الوود إس ، راكيش يك سارن تعريب محمد 
محمود الشواريب

1999ادارة1048

Project Managementادارة املرشوعات 123
جاك مرييديث صموئيل مانتل، ترجمة رسور 

عيل ابراهيم رسور
1999ادارة1127

Structured cobol programmingبرمجة الكوبل املهيكلة 124
نانيس سرتن ، روبرت سرتن ، ترجمة رسور 

عيل ابراهيم رسور 
1999حاسب1033
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The social impact of computersالتأثري اإلجتامعي للحاسبات 125
ريتشارد روسينربج تعريب رسور عيل 

ابراهيم رسور
2000حاسب737

2000لغة636ستيفن بنكر ترجمة حمزة املزينيLanguage instinctالغريزة اللغوية 126

127   c++ 2000حاسب896لويس جارنت - ترجمة رسور رسوربناء التطبيقات االدارية بلغة

2000ادارة1155ايفرام توربان تعريب رسور عيل ابراهيم Support systems administrationنظم دعم االدارة 128

Managing innovation and changeادارة أنشطة اإلبتكار والتغيري129
نيجل كنج ، نيل اندرسون ترجمة محمود 

حسني
2000ادارة342
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العنوان األصيل : Business today.اإلدارة املعارصة130
تأليف دافيد راتشامن ... ]وآخ.[ ؛ ترجمة 

رفاعي محمد رفاعي، محمد سيد أحمد 
عبد املتعال.

2001ادارة702

Human Resource Managementادارة املوارد البرشية 131
جاري ديسلر ترجمة محمد سيد عبد 

املتعال
2001ادارة614

132
إلدارة االسرتاتيجية : مدخل متكامل : 

الحاالت العملية

شارلز هل، جاريث جونز ؛ ترجمة رفاعي 
محمد رفاعي، محمد سيد أحمد عبد 

املتعال.
1575

القاهرة : مكتبة الفالح، 2008 
]1428[

2001

اإلدارة االسرتاتيجية مدخل متكامل133
تأليف شارلز هل، جاريث جونز ؛ ترجمة 

ومراجعة رفاعي محمد رفاعي، محمد 
سيد أحمد عبد املتعال

2001ادارة771

2001القاهرة : دار املريخ، 2001 ]1421[794دافيد ستامري - ترجمة رسور رسورشبكات املناطق املحلية134
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Re-engineering the organizationاعادة هندسة املنظمة 135
جيفري لوينثال - ترجمة خالد بن عبد الله 

الدخيل
2002ادارة173

اقتصاديات املوارد والبيئة 136
 Resource economics and the

environment
انطوين س . فيرش ترجمة عبد املنعم 

ابراهيم 
2002اقتصاد276

تحليل وتصميم النظم  : منهج مهيكل 137
 introduction be Systems analysis and

design a structured approach
بيني كيندال تعريب رسور عىل ابراهيم 

رسور 
2002حاسب797

حقوق امللكية الفكرية138
كارلوس كوريا - ترجمة السيد احمد 

عبدالخالق
2002اقتصاد268

Modern Database Managementادارة قواعد البيانات الحديثة 139
فريد مكافادين وآخرون - ترجمة رسور 

عيل رسور
2002حاسب1011

Managerial accountingاملحاسبة اإلدارية 140
تأليف ر. إتش جاريسون، إريك نورين ؛ 

ترجمة محمد عصام الدين زايد
2002محاسبة1027

Managerial accountingملحاسبة اإلدارية141
أليف ر. إتش جاريسون، إريك نورين ؛ ترجمة 

محمد عصام الدين زايد
10272002

 auditing: an integrated approachاملراجعة : مدخل متكامل142
تأليف ألفني أرينز، جيمس لوبك ؛ ترجمة 

محمد محمد عبد القادر الديسطي
2002محاسبة1064

143
تحسني عملية نظم الربامج بنموذج نضج 

املقدرة
232جوزيف راينوس - ترجمة رسور رسور

القاهرة : مكتبة الفالح، 2008 
]1428[

2002
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applied data commanicationsالتطبيقات العملية التصاالت البيانات 144
جميس جولدمان ، تعريب رشور عيل 

ابراهيم رسور
2003حاسب1048

managerial financeالتمويل اإلداري145
فرد ويستون ويوجني برجام  ترجمة عدنان 

داغستاين وآخرون
2003ادارة704

Computing tools for an information الحاسبات واإلتصاالت واإلنرتنت 146
age

هـ .ل كابرون تعريب رسور عىل ابراهيم 
رسور

2003حاسب1180

Essentials of conservation bilogyأساسيات الصون الحيوي147
ريتشارد برمياك تعريب محمد عبد العزيز 

الدمرداش
2003زراعة701

Computer graphicsرسومات الحاسب اآليل148
برتيكيا ايجريتون ، وليم هال تعريب رسور 

عيل رسور
2003حاسب497

هندسة نظم الربامج مبساعدة الحاسب 149
 Software engineeringاآليل

ميشيل بونت ، تعريب رسور عيل ابراهيم 
رسور

2003حاسب1123

اإلحصاء للتجاريني مدخل حديث150
جورج كانافوس ودون ميلر - ترجمة سلطان 

عبدالحميد
2003رياضيات888

تكامل اعادة الهندسة مع ادارة الجودة 151
الشاملة 

 Integration re- engineering with Total
 Quality

جوزيف كيالدا ترجمة رسور عيل ابراهيم 
رسور

2003حاسب620

الجيزة، مرص ؛ القاهرة : دار 432نوح فيلدمان - ترجمة عبدالرحمن عبداللهما بعد الجهاد152
2003املريخ للنرش، 2003 ]1423[
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Artificial Intelligence : A Guide to الذكاء الصناعي 153
Intelligent Systems

ميشيل نيجنفيتسيك تعريب رسور عيل 
ابراهيم رسور

2004حاسب554

New leadersالقادة الجدد 154
تأليف دانيال جوملان، ريتشارد بوياتزيس، 

آين مايك ؛ ترجمة عثامن الجبايل 
املثلويث، بشري أحمد سعيد.

2004ادارة356

International Accountingاملحاسبة الدولية 155
تأليف فردريك تشوي، كارول آن فروست، 

جاري مييك ؛ تعريب محمد عصام الدين زين 
2004محاسبة632

امللكية الفكرية : التنوع البيولوجي 156
2004اقتصاد147مارتن هور - ترجمة السيد احمد عبدالخالقوالتنمية املستدامة

2004حاسب560اليستري مكمونيس - ترجمة رسور رسورالنهج الشيئي لنظام بيسك املريئ157

Managing change successfullyإدارة التغيري بنجاح 158
االن وليمز وآخرون ترجمة رسور عيل 

ابراهيم رسور
2004ادارة459

Behavior in organizationsإدارة السلوك يف املنظامت 159
جريالد جرينربج وروبرت بارون - ترجمة  

رفاعي رفاعي واسامعيل بسيوين
2004ادارة820

2004ادارة173كولني كارنال - ترجمة رسور رسورthe Change Management Toolkitصندوق ادوات إدارة التغيري160

2004تاريخ181جورج بوش - ترجمة عبدالرحمن عبداللهthe valley of visionوادي الرؤيا161

محمد صىل الله عليه وسلم مؤسس 162
2004تاريخ668جورج بوش - ترجمة عبدالرحمن الشيخالدين االسالمي

2004االحصاء1152لنكولن تشاو ترجمة عبد املريض حامد Statistics in administrationاألحصاء يف اإلدارة 163

تاريخ النرش

2004

مكتبة
دار املريخ
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إصدارات عام 2005

مكتـبـــة
دار املريخ



سنة الرتجمة املجالعدد الصفحاتاملؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم

http://www.sotp-marsad.com/translate/haut.php

2005اقتصاد188بهاجرياث الل داس ، تعريب رضا عبد السالم WTO agreementsاتفاقات منظمة التجارة العاملية 164

Operations Managementادارة العمليات 165
سكوت شافري وجاك مريديث - ترجمة رسور 

عيل ابراهيم رسور
2005حاسب1162

السيكس سيجام166
بيت باند والري هولب - ترجمة أسامة 

مسلم
2005رياضيات142

Intermediate Accountingاملحاسبة املتوسطة 167
دونالد كيسو ، جريي وبجانت ترجمة احمد 

حامد
2005محاسبة776

Managing teams : a strategy for إدارة الفريق168
success

تأليف نييك هاييس ؛ تعريب رسور عيل 
إبراهيم رسور ؛

2005ادارة276

حقوق امللكية الفكرية حامية ام نهب169
 Protect or plunder : : ترجمة لـ

 understanding intellectual property
rights

فاندانا شيفا - ترجمة السيد احمد 
عبدالخالق

2005اقتصاد199

قيادة الفريق دليل النجاح لنظم إدارة 170
2005ادارة284شارلز مارجرييسون - ترجمة رسور رسورTeam leadershipالفريق

Introductory programming with object مقدمة للربمجة بلغة C++ الشيئية171
oriented C + + :an is perspective

جان هارينجتون تعريب رسور عيل إبراهيم 
رسور

2005حاسب531

2005اقتصاد188بهاجريات داس - ترجمة رضا عبدالسالممنظمة التجارة العاملية172

تاريخ النرش

2005

مكتبة
دار املريخ
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إصدارات عام 2006

مكتـبـــة
دار املريخ



سنة الرتجمة املجالعدد الصفحاتاملؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم

http://www.sotp-marsad.com/translate/haut.php

173
اإلحصاء يف اإلدارة مع التطبيق عىل 

الحاسب اآليل
 Statistics for business with Computer

applications
إدوارد مينيكا وزوريانا كورزيجا - ترجمة 

رسور عىل ابراهيم 
656

القاهرة : مكتبة دار املعرفة، 
]1426[ 2006

2006

األساليب الكمية يف اإلدارة174
ديفد أندرسون وآخرون - ترجمة محمد 

توفيق 
2006رياضيات630

الدول النامية175
يلامظ اكيوز - ترجمة السيد احمد 

عبدالخالق
2006اقتصاد218

املحاسبة أساس قرارات األعامل176
 تأليف روبرت ف. ميجس ... ]وآخ.[ ؛ ترجمة 

وتعريب مكرم عبد املسيح باسييل، محمد 
محمد عبد القادر الديسطي

2006محاسبة1300

مبادىء إدارة الخطر والتأمني177
جورج ريجدا - ترجمة محمد البلقيني 

وإبراهيم مهدي
2006ادارة978

2006اقتصاد214بهاجريات داس - ترجمة احمد الشحاتمقدمة التفاقات منظمة التجارة العاملية178

179
مقدمة للتقنيات املعارصة يف عرص 

املعلومات
ميشيل هاكر وروبرت باردن - ترجمة رسور 

رسور وخالد الدخيل
2006حاسب868

نظرية املحاسبة180
ريتشارد رشويدر وآخرون - ترجمة خالد 

كاجيجي وابراهيم فال
2006محاسبة695

2006اقتصاد872ميشيل تودارو - ترجمة محمود حسنيالتنمية االقتصادية 181

تاريخ النرش

2006

مكتبة
دار املريخ
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إصدارات عام 2007

مكتـبـــة
دار املريخ



سنة الرتجمة املجالعدد الصفحاتاملؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم

http://www.sotp-marsad.com/translate/haut.php

1086برنالد تايلور الثالث - ترجمة رسور رسورIntroduction to management scienceمقدمة يف علم اإلدارة182
القاهرة : مكتبة الفالح، 2007 

]1427[
2007

183
نظم دعم القرارات إلدارة العمليات وبحوث 

العمليات
فاهيد لطفي وكارل بيجلز - ترجمة رسور 

رسور
2007حاسب575

Hospitality Marketing Managementادارة تسويق الضيافة 184
روبرت ريد ودافيد بوجانيك ترجمة رسور 

عيل ابراهيم رسور
647

القاهرة : مكتبة دار املعرفة، 
]1427[ 2007

2007

اإلرهاب من املنظور النفيس185
 From the perspective of psychological

terrorism
2007نفيس368كريس ستوات ترجمة مشاعل املطريي

International Economicsاإلقتصاد الدويل186
موردخايل كريانني تعريب محمد ابراهيم 

منصور وعيل عطيه
2007اقتصاد423

international money financeالنقود والتمويل الدويل187
يس هالوود و رونالد ماكدونالد - ترجمة 

محمود حسني
2007اقتصاد748

ترجمة لـ : Critical issues for survival...إدارة املخاطر188
آالن وارنج وإيان كليندون - ترجمة رسور 

رسور
2007ادارة669

189
إدارة جودة الخدمة يف الضيافة والسياحة 

ووقت الفراغ
425جاي مبويل وآخرون - ترجمة رسور رسور

القاهرة : مكتبة دار املعرفة، 
]1427[ 2007

2007

 Marketing Hospitalityتسويق الضيافة 190
كايس هسو وتوم بورز ترجمة رسور عيل 

ابراهيم رسور
2007تسويق543

منذجة القرارات وبحوث العمليات191
باري رندر وآخرون - ترجمة مصطفى 

موىس
2007حاسب902

Financial Accountingاملحاسبة املالية 192
تأليف والرت ميجس، روبرت ف. ميجس ؛ 
ترجمة وصفي عبد الفتاح أبو املكارم، 

محمد هاشم البدوي
2007محاسبة1092

تسويق الضيافة يف االنرتنت193
بار باراكوكس ووليم كويلزر - ترجمة رسور 

رسور
2007تسويق465

تاريخ النرش

2007

مكتبة
دار املريخ
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إصدارات عام 2008

مكتـبـــة
دار املريخ



سنة الرتجمة املجالعدد الصفحاتاملؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم

http://www.sotp-marsad.com/translate/haut.php

2008اقتصاد754مارتني ريكينس - ترجمة محمود حسنياقتصاديات املرشوع194

االبداع يف حل املشاكل195
روبرت فلود وميشيل جاكسون - ترجمة 

رسور رسور
2008حاسب325

2008القاهرة : ]د. ن.[، 2008 ]1428[724جاري شنايدر - ترجمة رسور رسورالتجارة االلكرتونية196

الفيزياء  امليكانيكا والديناميكا الحرارية197
رميوند أ. سريواي ... ]وآخ.[ - ترجمة صالح 

كامل اللبني وآخرون
824

الرياض ؛ القاهرة : دار املريخ، 
.1429 2008

2008

198
لفيزياء للعلميني واملهندسني : ]الفيزياء 

الحديثة[
390رميوند سريواي ؛ ترجمة أحمد أمني حمزة

القاهرة : مكتبة الفالح، 2008 
]1428[

2008

2008فيزياء400رسوي - ترجمة أحمد حمزه وآخرونالفيزياء الكهربائية199

الفيزياء املوجات امليكانيكية200
رميوند أ. سريواي، روبرت ج. بكرن، جون و. 

جيويت ؛ ترجمة أحمد أمني حمزة، طه زيك 
سكر

2008فيزياء312

2008رياضيات134هريبرث سكوسىك - ترجمة محمد خشانالهندسة غري اإلقليدية201

2008ادارة410ديفيد سيكينج - ترجمة يوسف الحامقيتنظيم املعارض واملؤمترات202

رس الضحك: يف الرتاث الفاريس203
شوشا عصار وغايب -ترجمة سامية آل 

شيباين
2008لغة276

تاريخ النرش

2008

مكتبة
دار املريخ
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إصدارات عام 2009

مكتـبـــة
دار املريخ



سنة الرتجمة املجالعدد الصفحاتاملؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم
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اإلدارة االسرتاتيجية لإلمدادات204
جيمس ستوك ودوجالس المربيت - ترجمة 

رسور رسور
2009القاهرة : دار املريخ، 2009 1113.1430

إلدارة املالية : النظرية والتطبيق العميل205
أوجني بريجهام وميشل ابراهارات - ترجمة 

رسور رسور
2009ادارة735

الجودة الشاملة اإلدارة والتنظيم206
جيمس ايفان وجيمس دين - ترجمة رسور 

رسور
2009ادارة580

القاهرة : مكتبة الفالح، 2009 416لني فوسرت - ترجمة مصطفى موىستقنية النانو: علم وابداع207
]1430[2009

رياضيات التمويل واالستثامر208
ستفن شاو، لورانس شاو ؛ تعريب ومراجعة 

إبراهيم محمود مهدي، محمد توفيق 
البلقيني.

2009اقتصاد1183

نظم املعلومات املحاسبية  209
بول ستينبارت ومالرشال رومني - ترجمة 

قاسم الحسيني
القاهرة : مكتبة الفالح، 2009 1119

]1430[2009

إدارة اللوجيستيات210
رونالد هـ. بالو ؛ ترجمة تريك إبراهيم 

سلطان، أسامة أحمد مسلم.
القاهرة : مكتبة الفالح، 2009 861

]1430[2009

تاريخ النرش

2009

مكتبة
دار املريخ
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إصدارات عام 2010

مكتـبـــة
دار املريخ



سنة الرتجمة املجالعدد الصفحاتاملؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم
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اتخاذ القرارات الصعبة211
روبرت كليامن وتريينيس - ترجمة رسور 

رسوروعبدالله العزاز
2010حاسب1062

اقتصاديات النقود والتمويل الدويل212
جوزيف دانيالو وديفني فانهوز - ترجمة 

محمزد حسني 
القاهرة : مكتبة الفالح، 2010 631

]1431[2010

Microeconomics : Concepts and اإلقتصاد الجزيئ : املفاهيم والتطبيقات 213
Applications 2010اقتصاد640جي هولنت ترجمة كامل العاين

2010اقتصاد656مايكل ابدجامن تعريب محمد منصور Macroeconomics : theory and policyاإلقتصاد الكيل : النظرية والسياسة 214

Public Finance in Theory and Practiceاملالية العامة يف النظرية والتطبيق215
ريتشارد موسجريف وأخرون -  ترجمة 

محمد حمدي
2010اقتصاد484

إدارة عالقة العميل216
يف كومار ويرنر رينارتز - ترجمة رسور 

رسور
2010تسويق558

مقدمة إلدارة املواد217
توين ارنولد وستيفني شاميان - ترجمة 

رسور رسور
2010ادارة721

2010محاسبة332دان جي وراى ويتنجن - ترجمة ثناء القباينمدخل إىل معاينة املراجعة218

219
حوكمة الرشكة األطراف الراصدة 

واملشاركة
كينيت كيم وجون نوفسيثجر - ترجمة 

محمد العشاموي وغريب غنام
2010محاسبة190

تاريخ النرش

2010

مكتبة
دار املريخ
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إصدارات عام 2011

مكتـبـــة
دار املريخ



سنة الرتجمة املجالعدد الصفحاتاملؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم

http://www.sotp-marsad.com/translate/haut.php

تقنية املواد الهندسية : األساليب 220
التطبيقية لفحصها واختبار خواصها

تأليف فرنر شات ؛ ترجمه عن األملانية الخري 
املربوك سعيد موىس.

الرياض ؛ الجيزة، مرص : دار املريخ 412
2011للنرش، 2013 1434.

2011ادارة1354ريتشارد بريل وآخرون - ترجمة رسور رسوراساسيات متويل املنشأة221

222
البدء يف أعامل تجارة الجزئة املربحة 

وتشغيلها
2011تسويق290جيم ديون وتربتوبينج - ترجمة رسور رسور

2011ادارة862رونالداتش بالو - ترجمة تريك سلطانإدارة اللوجسيستيات: تخطيط وتنظيم223

تجهيزات اإلنتاج الصناعية224
هلفرد فيباخ وآخرون - ترجمة الخري 

املربوك موىس
2011هندسة508

تحليل القوائم املالية225
جورج فوسرت - ترجمة خالد كاجيجي 

وإبراهيم فال
2011محاسبة566

2011هندسة412فرنر شات - ترجمة الخري املربوك موىستقنية املواد الهندسية226

تنمية املوارد البرشية227
جون ويرنر وانرى ديساميون - ترجمة 

رسور رسور
2011ادارة535

Introduction to Operations Researchمقدمة يف بحوث العمليات 228
حمدي ، أ . طه تعريب أحمد حسني عيل 

حسني 
القاهرة : دار املريخ للنرش، 2016 772

]1437[2011

تاريخ النرش

2011

مكتبة
دار املريخ
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إصدارات عام 2012

مكتـبـــة
دار املريخ



سنة الرتجمة املجالعدد الصفحاتاملؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم
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2012فيزياء904عيل عمر - ترجمة محمد الصالحي وآخرونمبادىء فيزياء الحالة الصلبة229

2012لغة144إعداد وترجمة جامل الجدرىمحتارات من أقوال نيتشه230

تاريخ النرش

2012

مكتبة
دار املريخ
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إصدارات عام 2013

مكتـبـــة
دار املريخ



سنة الرتجمة املجالعدد الصفحاتاملؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم
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2062013ترجمة محمد حمزاوياالدارة الحديثة للمواد البرشية231

البالغة والتواصل232
ديرت الهوف ووفالرتاود الهوف - ترجمة 

محمد أبو حطب.
2013تربية380

املحاسبة اإلدارية ملتخذي القرار233
ايدي ميالين وبيرتا تريل - ترجمة زهري 

دردر
2013محاسبة628

املراجعة املحاسبية وخدمات التأكيد234
الفني ارين وجيمس لوبيتيش - ترجمة 

محمد عشاموي
2013محاسبة1330

القاهرة : الرياض : دار املريخ 408فريتس رميان - ترجمة محمد أبو حطبأشكال الخوف األساسية235
2013للنرش، 2013 ]1434[

6142013ايان بروكيس وآخرون - ترجمة اسامة بديربيئة إدارة األعامل الدولية236

2013تربية260كريستيام هيلامن - ترجمة اسامة بديرلغة الجسد237

تاريخ النرش

2013

مكتبة
دار املريخ
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إصدارات عام 2014

مكتـبـــة
دار املريخ



سنة الرتجمة املجالعدد الصفحاتاملؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم
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طرق البحث يف املحاسبة238
مالكو سميث - ترجمة عبيد املطريي 

وآخرون
2014محاسبة344

مبادىء املحاسبة239
ويجانت وآخرون - ترجمة مصطفى أبو 

عامره ونزار الشوميان
2014محاسبة742

تاريخ النرش

2014

مكتبة
دار املريخ
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إصدارات عام 2015

مكتـبــة
دار املـريخ
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12362015جوجارات - ترجنة عفاف الدش وهند عوده  االقتصاد القيايس240

7122015لورنس هاملنون - ترجمة رمضان الفيتورياالحصاء باستخدام ستاتا241

بحوث التسويق يف بيئة املعلومات 242
الرقمية

جوزيف هري وآخرون - ترجمة جامل 
الشواديف واسامعيل بسيوين

10562015

2015اقتصاد مارك هريسيشريي - ترجمة وليد نبيل اساسيات االقتصاد االداري243

االقتصاد االداري: االدوات االقتصادية ألتخاذ 244
 القرارات

بول كيت وفيليب يانج - ترجمة محمود 
حامد

 2015

2015اقتصاد دافيد هاميان - ترجمة شعبان فهمي املالية العامة: التطبيقات املعارصة245

2015تربية853روبرت سالفني - ترجمة عبدالعاطي أحمدعلم النفي الرتبوي246

2015ادارة جوزيف ويز - ترجمة رسور رسوراخالقيات األعامل247

2015فرانسيسديبولد - ترجمة هند عودهاساسيات التنبؤ248

اسرتاتيجية التوظيف249
جان ام فيلبس وآخرون - ترجمة يوسف 

مناع
2015

2015ادارةصامويل كريتو واس كيوتواإلدارة الحديثة: املفاهيم واملهارات250

التفاوتات والتوافقات الصناعية251
فلرب وآخرون - ترجمة الخري املربوك 

موىس
2015

2015فييل غرو - ترجمة الخري املربوك موىسالرسم الفني امليكانييك252

5182015تشارلز لندهومل - ترجمة عبدالرحمن الشيخالرشق األوسط اإلسالمي الكبري253

املنظومات الهيدروليكية والنيوماتيكية254
برتفيل وآخرون - ترجمة الخري املربوك 

موىس
2015

2015ادارة1285لونجنيكز ، موور، بيتي - ترجمة رسور رسورإدارة األعامل الصغرية255

تاريخ النرش

2015

مكتبة
دار املريخ



سنة الرتجمة املجالعدد الصفحاتاملؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم

http://www.sotp-marsad.com/translate/haut.php

أخالقيات األعامل: طريقة إدارة أصحاب 256
2015ادارة734جوزيف ويز - ترجمة رسور رسوراملصالح والقضايا

2015ادارة1513وليم ستيفنسون - ترجمة رسور رسورأساسيات إدارة العمليات257

طرق اإلنتاج الصناعية258
بلوما وآخرون - ترجمة الخري املربوك 

موىس
2015

2015سانت فيلبي -ترجمة عبدالرحمن الشيخقلب الجزيرة العربية259

2015روبرت ه وآخرون - ترجمة شعبان فهميمبادىء األقتصاد الجزيئ260

نظم املعلومات االدارية: ادارة الرشكة 261
الرقمية

كينيث لودون وجايت لودون - ترجمة رسور 
رسور

10832015

2015فرنر شات - ترجمة الخري املربوك موىسهندسة القياس الصناعية262

تاريخ النرش

2015

مكتبة
دار املريخ
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مخطــط بيــاين يوضــح عــدد اإلصــدارت مــن العــام 1971 إيل عــام 2015م

مكتبة
دار املريخ


