
رقم السجلاسم المؤلفعنوان الكتاب

ونيك المنفرد والمتكامل ن  االلكتر 710صادق باقر حسي 

ي النوعي للمواد غت  العضويه
ي االسس النظريه للتحليل الكيميائ 

301اسماعيل خليل الهيتر

ي النوعي للمواد غت  العضويه
ي االسس النظريه للتحليل الكيميائ 

309اسماعيل خليل الهيتر

ي والكيمياء الضوئيه
306جالل محمد صالح الداينمك الكيميائ 

ن سعيد الكيمياء االشعاعيه 307علي عبد الحسي 

ن سعيد الكيمياء االشعاعيه 308علي عبد الحسي 

ن سعيد الكيمياء االشعاعيه 316علي عبد الحسي 

ياويه العملي ن 313محمود شاكر سعيد.د الكيمياء الفت 

ياويه العملي ن 314محمود شاكر سعيد.د الكيمياء الفت 

ياويه العملي ن 315محمود شاكر سعيد.د الكيمياء الفت 

يائيه للبوليمرات ن 305أ.انا, تاكر  الكيمياء الفت 

317جالل محمد صالح الكيمياء الكهربائيه

ر اداه التكنولوجيه الحديثه ن 318فارس جاسم محمد االماره اللت 

ي. الهندسه االليه
ي مدئن

1014احمد فيصل العمرمقرر للصف الثائن

1812غانم حميد حسن الهاشمي تفتيش السدود وسالمتها

ي
ي هاركريفس مبادئ الداينميك الحراري الكيميائ  319ج 

ي
ي هاركريفس مبادئ الداينميك الحراري الكيميائ  320ج 

ي
ي هاركريفس مبادئ الداينميك الحراري الكيميائ  321ج 

ي
ي هاركريفس مبادئ الداينميك الحراري الكيميائ  322ج 

861سنكر.فردنانيد ل مقاومه المواد

863عبد الرزاق عرعور مقاومه المواد

879عبد الرزاق عرعور مقاومه المواد

882عبد الرزاق عرعور مقاومه المواد

883عبد الرزاق عرعور مقاومه المواد

885عبد الرزاق عرعور مقاومه المواد

ي مقاومه المواد
886وجيه محمد الدخاجن

887عبد الرزاق عرعور مقاومه المواد

890محمد نظمي زنزلي مقاومه المواد

892محمد نظمي زنزلي مقاومه المواد

893عبد الرزاق عرعور مقاومه المواد

ي مقاومه المواد حساب االنشاءات 881سعد قباقبج 
ن ن والعلميي  ي الرياضيات المتقدمه للمهندسي 

ن
1677شبيجل.موراي ر نظريات ومسائل ف

617محمد نوري خياطه نقل وتوزي    ع القدره الكهربائيه

633محمد نوري خياطه نقل وتوزي    ع القدره الكهربائيه

695محمد نوري خياطه نقل وتوزي    ع القدره الكهربائيه

ي 500
ي التحليل االنشائ 

ن
1959خليل ابراهيم واكدمسأله محلوله ف

visual basicن بصبوص 1414محمد حسي 

1700ابراهيم صقرابار المياه

ي يامي نحن متهمون...ائ 
يعتر 2154علي شر

ي تدريس العلوم
ن
137رؤوف عبد الرزاق.داتجاهات حديثه ف

1958فاروق عبد اللطيفاتزان السفن

1613ربان حسن محمد الناضورياتزان السفن للربانيه وضباط المالحه

758عبد الخالق معروفاجهزه االرسال

635اسماعيل عزيز رضااجهزه القياس التطبيقيه

696اسماعيل عزيز رضااجهزه القياس التطبيقيه

697اسماعيل عزيز رضااجهزه القياس التطبيقيه

ف  ي نظري وعمليExeel 2007احتر
ن
1999مصطفن عبد الشاف

وعات باستخدام  ف اداره المشر يmicrosoft project 2007احتر
1955عمرو عنائن

783اروين مينارد.دادارة اعمال الطاقه الكهربائيه



1663محمد بازينهاداره االفراد عل السفن

1003عبد الستار محمد العلياداره االنتاج

ن النظريه والتطبيق 1005عبد الستار محمد العلياداره االنتاج بي 

ن النظريه والتطبيق 1006عبد الستار محمد العلياداره االنتاج بي 

1010عبدهللا الخطيباداره البحوث العلميه ومحاسبه التكاليف

2112خضت  كاضم حموداداره الجوده الشامله

ي2001 -2000اداره الجوده الشامله ومتطلبات االيزو
1787خليل ابراهيم محمود العائن

ه وعات الصغت  2113ماجده العطيهاداره المشر

يه 1359زكي محمود هاشماداره الموارد البشر

يه 1360زكي محمود هاشماداره الموارد البشر

يه 1361زكي محمود هاشماداره الموارد البشر

يه 1362زكي محمود هاشماداره الموارد البشر

يه 1363زكي محمود هاشماداره الموارد البشر

يه 1364زكي محمود هاشماداره الموارد البشر

يه 1365زكي محمود هاشماداره الموارد البشر

يه 1366زكي محمود هاشماداره الموارد البشر

وعات التشيد 1956ايمن عبد العزيز عبد السالماداره مشر

وعات التشيد 1988ايمن عبد العزيز عبد السالماداره مشر

1060شيت نعمانادخال ال الكيمياء الصناعيه

1061شيت نعمانادخال ال الكيمياء الصناعيه

1284شيت نعمانادخال ال الكيمياء الصناعيه

1306شيت نعمانادخال ال الكيمياء الصناعيه

1004احمد فؤاد راشد(تعريب العلوم الهندسيه)اساسسيات هندسة االنتاج

ر ن ن القيسياساسيات البرصيات واللت  2093غازي ياسي 

ي.داساسيات التنظيم الصناعي
23خالد عبد الرحيم الهيتر

ونيه 44داخل حسن جريواساسيات الحاسبه االلكتر

859سعد علي الطعان.داساسيات الخرسانه المسلحه

888سعد علي الطعان.داساسيات الخرسانه المسلحه

922سعد علي الطعان.داساسيات الخرسانه المسلحه

1351عبد الرحمن العامرياساسيات الديناميكا الحراريه

1352عبد الرحمن العامرياساسيات الديناميكا الحراريه

2013عبد الرحمن العامرياساسيات الديناميكا الحراريه

2058عبد الرحمن العامرياساسيات الديناميكا الحراريه

2059عبد الرحمن العامرياساسيات الديناميكا الحراريه

2060عبد الرحمن العامرياساسيات الديناميكا الحراريه

746فان وايلن.جوردون جاساسيات الديناميكا الحراريه الكالسيكيه

747فان وايلن.جوردون جاساسيات الديناميكا الحراريه الكالسيكيه

760فان وايلن.جوردون جاساسيات الديناميكا الحراريه الكالسيكيه

764فان وايلن.جوردون جاساسيات الديناميكا الحراريه الكالسيكيه

774فان وايلن.جوردون جاساسيات الديناميكا الحراريه الكالسيكيه

791فان وايلن.جوردون جاساسيات الديناميكا الحراريه الكالسيكيه

وكيمياويه 1152منظمة االقطار المصدرهاساسيات الصناعه البتر

152علي الجبورياساسيات الطرائق العدديه

153علي الجبورياساسيات الطرائق العدديه

154علي الجبورياساسيات الطرائق العدديه

155علي الجبورياساسيات الطرائق العدديه

156علي الجبورياساسيات الطرائق العدديه

157علي الجبورياساسيات الطرائق العدديه

616توسي.رونالد ج.داساسيات النبضه والدوائر الكهربائيه

1664محمود ربيع الملطاساسيات الهندسه البحريه



740برهان محمود العلياساسيات انتقال الحراره

767برهان محمود العلياساسيات انتقال الحراره

768برهان محمود العلياساسيات انتقال الحراره

775برهان محمود العلياساسيات انتقال الحراره

786برهان محمود العلياساسيات انتقال الحراره

788برهان محمود العلياساسيات انتقال الحراره

789برهان محمود العلياساسيات انتقال الحراره

1267برهان محمود العلياساسيات انتقال الحراره

2029برهان محمود العلياساسيات انتقال الحراره

50منذر نعمان بكراساسيات برمجه الحاسبات الشخصيه

51منذر نعمان بكراساسيات برمجه الحاسبات الشخصيه

52منذر نعمان بكراساسيات برمجه الحاسبات الشخصيه

53منذر نعمان بكراساسيات برمجه الحاسبات الشخصيه

54منذر نعمان بكراساسيات برمجه الحاسبات الشخصيه

55منذر نعمان بكراساسيات برمجه الحاسبات الشخصيه

56منذر نعمان بكراساسيات برمجه الحاسبات الشخصيه

57منذر نعمان بكراساسيات برمجه الحاسبات الشخصيه

به 1718فوث.د.هاساسيات علم التر

بوي 116مجي الدين توقاساسيات علم النفس التر

ي الكيمياء العامه
ن
2111سهت  نظمي عبدالرحمناساسيات ف

به ياء التر ن 1713مهدي ابراهيم-دانيال هليل اساسيات فت 

اق الداخلي ين)اساسيات محركات االحتر ن 1963مفيد محمد النمري(ديزل-بتن

اق الداخلي ين)اساسيات محركات االحتر ن 1964مفيد محمد النمري(ديزل-بتن

اق الداخلي ين)اساسيات محركات االحتر ن 1965مفيد محمد النمري(ديزل-بتن

ي المركبات االليه
ن
اساسيات منظومات نقل الحركه ف

1920صالح محمد ابو غريسمنظومه التعليق والتوجيه والمكابح

227سالم حسن الشماع.داساسيات ميكانيك الكم

ي انتقال الحراره
ن
ن رجب محمداساسيات وامثله و تمارين ف 1633حسي 

1679رفعت محمود سالماسباب تلف الخرسانه واساليب االصالح والوقايه

1084ابراهيم محمود منصوراستخالص المعادن الالحديديه

1085ابراهيم محمود منصوراستخالص المعادن الالحديديه

1086ابراهيم محمود منصوراستخالص المعادن الالحديديه

1087ابراهيم محمود منصوراستخالص المعادن الالحديديه

1088ابراهيم محمود منصوراستخالص المعادن الالحديديه

ي
وئن 37سمت  القطباستعمال  وتطبيقات الحاسب االلكتر

ي
وئن 38سمت  القطباستعمال  وتطبيقات الحاسب االلكتر

ي
وئن 39سمت  القطباستعمال  وتطبيقات الحاسب االلكتر

ي
وئن 40سمت  القطباستعمال  وتطبيقات الحاسب االلكتر

ي وتطبيقاته
644داخل حسن جريواسس التصميم المنطفر

ي وتطبيقاته
719داخل حسن جريواسس التصميم المنطفر

1736مأمون احمدالحالقاسس التلفزيون الملون
ن 835كنانه محمد ثابتاسس الجيولوجيا للمهندسي 
ن 836كنانه محمد ثابتاسس الجيولوجيا للمهندسي 

ي حقل مركزي
ن
ن موساسس العزم الحركي والحركة ف 2069عبدهللا حسي 

1282سكوج.دوغالس أاسس الكيمياء التحليليه

ي الناحيه الميكانيكيه
ن
1316نيشفاتال.تيدر أاسس الكيمياء العضويه ف

332نيشفاتال.تيدر أاسس الكيمياء العضويه من الناحيه الميكانيكيه

669علي بدوراسس النظريات الكهربائيه

ونيه ناسس الهندسه االلكتر 537صادق باقر حسي 

ونيه 582رياض كمال الحكيماسس الهندسه االلكتر



ونيه ناسس الهندسه االلكتر 606صادق باقر حسي 

ونيه ناسس الهندسه االلكتر 622صادق باقر حسي 

ونيه ناسس الهندسه االلكتر 667صادق باقر حسي 

ونيه ناسس الهندسه االلكتر 676صادق باقر حسي 

ونيه 692طارق حميد سعيداسس الهندسه االلكتر

ونيه 1334رياض كمال الحكيماسس الهندسه االلكتر

640علي عادل كيالياسس الهندسه الكهربائيه

670علي عادل كيالياسس الهندسه الكهربائيه

672علي عادل كيالياسس الهندسه الكهربائيه

566محمد نوري خياطه(المحوالت واالت التيار المستمر)اسس الهندسه الكهربائيه

778دووت.ديفيد باسس انتقال الحراره

779دووت.ديفيد باسس انتقال الحراره

1281دووت.ديفيد باسس انتقال الحراره

1294دووت.ديفيد باسس انتقال الحراره

2019دووت.ديفيد باسس انتقال الحراره

2023دووت.ديفيد باسس انتقال الحراره

2119عثمان محمد عثماناسس تجاره االثاث وتطبيقاتها

1013محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1024محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1028محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1029محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1030محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1031محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1032محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1033محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1034محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1035محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1036محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1037محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1038محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1039محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1756محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

1809محمد صالح حميد العنبكياسس حسابات الهندسه الكيمياويه

يف فتجي الشافعياسس ومبادئ المساحه البحريه 1612شر

يه يف فتجي الشافعي(قياس المسافات االفقيه والرأسيه)اسس ومبادئ المساحه التاكيومتت  1623شر

يف فتجي الشافعياسس ومبادئ المساحه التفصيليه 1629شر

يف فتجي الشافعياسس ومبادئ المساحه التفصيليه 1630شر

ي 382نجم قمر الدهاماسماك العراق والخليج العرئ 

جاصالح المحركات الكهربيه 598روبرت روزنت 

جاصالح المحركات الكهربيه 639روبرت روزنت 

2088محمود محمد الجراحاصول البحث العلمي

ي 371محمد نجيب حسناصول البيدولوج 

ي 372محمد نجيب حسناصول البيدولوج 

ي 373محمد نجيب حسناصول البيدولوج 

ي 374محمد نجيب حسناصول البيدولوج 

ي 375محمد نجيب حسناصول البيدولوج 

407داك.ك.م.جاصول الهيدروليك الهندسي

ي العراق
ن
ن ف بويي  ن التر 82صبجي خليل عزيز.داعداد المهندسي 

ي العراق
ن
ن ف بويي  ن التر 138صبجي خليل عزيز.د.ااعداد المهندسي 

ياقتصاديات الماليه العامه
97توفيق المرايائر



95محمد ازهر السماك.داقتصاديات النفط

96محمد ازهر السماك.داقتصاديات النفط

اق الداخلي صيانه وعمره المحرك 2123صالح محمد ابو غريساالت االحتر

يه ي اداره المواد البشر
ن
2137طاهر محمود الكاللدهاالتجاهات الحديثه ف

699علي عادل الكيالياالتصاالت الكهربائيه

ونيه وطرق القياس ياالجهزه االلكتر 711مهند محمد صت 

ي اعمال الرفع المساجي
ن
يف فتجي الشافعياالجهزه المساحيه الحديثه ف 1620شر

ات العشوائيه 206باسل يونس ذنون.داالحتماليه والمتغت 

ي توفيقاالحصاء الهندسي 88ناج 

يف فتجي الشافعياالختيارات الطبيعيه والميكانيكيه والكيمياويه لالسمنت العادي والشي    ع التصلد 1957شر

ياالخالق للشباب والطالب والناشئه
يعتر 2163علي شر

وعات الهندسيه 1949محمد عبدهللا الريدياالداره االقتصاديه للمشر

1611عبد العزيز عبد الباعث حامد"لضابط وربابنه السفن"االرصاد الجويه

ي والحجمي للكيمياء التحليليه الالعضويه
325هادي كاظم عوض.داالساسيات النظريه التحليل الكمي الوزئن

ي والحجمي للكيمياء التحليليه الالعضويه
506هادي كاظم عوض.داالساسيات النظريه التحليل الكمي الوزئن

انيات والخرائط الكونتوريه ن يف فتجي الشافعياالساليب الفنيه المتقدمه العداد المت  1619شر

يف فتجي الشافعياالساليب الفنيه لالعداد واستخدام وحفظ الخرائط المساحيه 1621شر

1657امجد ابراهيم شحادهاالستاتيكا

503حماد يوسف حماداالستاتيكا الهندسيه

1745حماد يوسف حماداالستاتيكا الهندسيه

298خرصن عبدالعباس حمزه.داالستخدامات السلميه للطاقه الذريه

299خرصن عبدالعباس حمزه.داالستخدامات السلميه للطاقه الذريه

ن(الجداول الفنيه)االسس التكنلوجيه ت جراتت  1344انجلت 

ت(اشغال النجاره العامه)االسس التكنولوجيه 1077عبد المنعم عاكف-وارنر هت 

ت(اشغال النجاره العامه)االسس التكنولوجيه 1109عبد المنعم عاكف-وارنر هت 

كيبات الكهربيه ي التر
ن
1759احمد عبد المتعالاالسس العمليه ف

ياالسس النفسيه لالبتكار واساليب تنميته
1416ممدوح عبد المنعم الكنائن

ياالسالم ومدارس الغرب
يعتر 2168علي شر

ي
821فارس عيساالشغال العامه لطالب السنه الرابعه الفرع المدئن

ي
822فارس عيساالشغال العامه لطالب السنه الرابعه الفرع المدئن

1469بدر الدين قوجهاالالت الحراريه الخفيفه

614محمد مضيف برياالالت الكهربائيه

651نبيل ميخائيل عيداالالت الكهربائيه

654محمد مضيف برياالالت الكهربائيه

ياالالت المائيه
565خت  الدين حفر

ي(تصميم المضخات)االالت المائيه
578خت  الدين حفر

ي خدمه التطبيقات الكهربائيه
ن
ونيات ف 645موريس.نويل مااللكتر

ي خدمه التطبيقات الكهربائيه
ن
ونيات ف 650موريس.نويل مااللكتر

ي خدمه التطبيقات الكهربائيه
ن
ونيات ف 665موريس.نويل مااللكتر

ي خدمه التطبيقات الكهربائيه
ن
ونيات ف 666موريس.نويل مااللكتر

ي خدمه التطبيقات الكهربائيه
ن
ونيات ف 1790موريس.نويل مااللكتر

ونيك ن.دااللكتر 646الياس ابو شاهي 

ونيك  ونيه"االلكتر ن"اسس الهندسه االلكتر 619صادق باقر حسي 

ونيك  ونيه"االلكتر ن"اسس الهندسه االلكتر 663صادق باقر حسي 

ونيك  ونيه"االلكتر ن"اسس الهندسه االلكتر 668صادق باقر حسي 

ونيك  ونيه"االلكتر ن"اسس الهندسه االلكتر 678صادق باقر حسي 

ونيك  ونيه"االلكتر ن"اسس الهندسه االلكتر 702صادق باقر حسي 

ونيك  ونيه"االلكتر ن"اسس الهندسه االلكتر 703صادق باقر حسي 

ونيك  ونيه"االلكتر ن"اسس الهندسه االلكتر 704صادق باقر حسي 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 677الت 



ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 679الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 680الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 681الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 682الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 683الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 684الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 685الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 686الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 687الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 705الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 706الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 707الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 708الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 709الت 

ونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ت بول مالفينوااللكتر 1310الت 

يااللمنيوم وسبائكه 2095قحطان خلف الخزرج 

ياجمل روح عابده (عليه السالم)االمام السجاد
يعتر 2160علي شر

987محمد عبد المجيد نصاراالمان الصناعي الوقايه من الحوادث الصناعيه

ي العلوم البيئيه للتعليم العالي والجامعي
ن
84مصطفن عبدالعزيزاالنسان والبيئه مرجع ف

ياالنسان والتاري    خ
يعتر 2164علي شر

ي البلدان العربيه
ن
1104اسامه الرفاعياالنشاءات الخرسانيه ف

ه ن ن مصيلجياالنشاءات المدنيه المتمت  1950محمود حسي 

ه ن ن مصيلجياالنشاءات المدنيه المتمت  1989محمود حسي 

ي محنه الثالث(ع)األمام علي
ن
يمحنة االنسان.محنه التشيع.محنه التاري    خ)ف

يعتر 2151علي شر

يالبايوميكانيك
459فؤاد توفيق السامرائ 

يالبايوميكانيك
558فؤاد توفيق السامرائ 

139محمد زيان عمرالبحث العلمي مناهجه وتقنياته

يالبحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات 720عامر ابراهيم قنديلج 

1386ذوقان عبيدات(اساليبه-ادواته-مفهومه)البحث العلمي

1387ذوقان عبيدات(اساليبه-ادواته-مفهومه)البحث العلمي

1388ذوقان عبيدات(اساليبه-ادواته-مفهومه)البحث العلمي

1389ذوقان عبيدات(اساليبه-ادواته-مفهومه)البحث العلمي

1415ذوقان عبيدات(اساليبه-ادواته-مفهومه)البحث العلمي

مجة بلغة بيسك 1848فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1849فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1850فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1851فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1852فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1853فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1854فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1855فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1856فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1857فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1858فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1859فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1860فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1861فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1862فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1863فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1864فريد فهمي زيارةالت 



مجة بلغة بيسك 1865فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1866فريد فهمي زيارةالت 

مجة بلغة بيسك 1867فريد فهمي زيارةالت 

كيبيه باسكال وهياكل البيانات مجه التر ن النعيميالت  75احمد حسي 

كيبيه باسكال وهياكل البيانات مجه التر ن النعيميالت  78احمد حسي 

مجه اللغويه العصبيه 1791اندرو برادبريالت 

مجه بلغة البيسك 35حسن صادق الرصاف. دالت 

مجه بلغة الفورتران ن(ملخصات شوم نظريات ومسائل)الت  1278سيمور ليبشتر

مجه بلغة برولوك 48خالد جرحيس التايميالت 

مجه بلغة فورتران 74داخل حسن جريوالت 

مجه بلغة فورتران 136داخل حسن جريوالت 

مجه بلغة فورتران 1712داخل حسن جريوالت 

مجه بلغة فورتران 2037داخل حسن جريوالت 

مجه بلغة فورتران 2038داخل حسن جريوالت 

مجه بلغة فورتران 2039داخل حسن جريوالت 

ك ن مجه بلغه البت  113مكي هادي جواد(البيسك)الت 

مجه بلغه البيسك نالت  ي كوميتن ن كوفمان-جت  16جي 

مجه بلغه بيسك 147مهدي فاضل موس العبيديالت 

مجه بلغه بيسك 1807صالح رسول حمزهالت 

مجه بلغه بيسك  2صالح رسول حمزهquick basicالت 

815جورج الياسالبيتوز مسبق االجهاد

816جورج الياسالبيتوز مسبق االجهاد

يد وتكييف الهواء 1303ترون.ر.االتت 

ي الجيولوجيا الهندسيه
ن
يه ف 853محمود رستمالتجارب المختت 

ات الكهربائيه ن 653الياس فرج هللا طوشانالتجهت 

ات الكهربائيه ن 655الياس فرج هللا طوشانالتجهت 

509ابراهيم النعسانالتحريك شهاده الميكانيك

ي 
675الياس فرج هللا طوشان(انظمه- عنارص-نظريات )التحكم االلي الكهربائ 

ي 
717الياس فرج هللا طوشان(انظمه- عنارص-نظريات )التحكم االلي الكهربائ 

1655احمد عبد المتعالالتحكم الهيدروليكي وتطبيقاته

41مازن مغايريالتحكم بنظام ويندوز

ي نظم المعلومات الجغرافيه 
ن
ي للبيانات المكانيه ف

1879يمان سنكريGISالتحليل االحصائ 

ي نظم المعلومات الجغرافيه 
ن
ي للبيانات المكانيه ف

1880يمان سنكريGISالتحليل االحصائ 

ي للكباري
يف فتجي الشافعيالتحليل االنشائ  1974شر

ي للكباري
يف فتجي الشافعيالتحليل االنشائ  1975شر

ي لالداره واالقتصاد
يالتحليل الرياضن

ي روي العائن 197صت 

1245دورن.ماكراكن التحليالت العدديه مع حاالت دراسيه باستخدام لغه فورتران

20عبد العزيز مصطفن عبد الكريمالتخطيط الصناعي

ن والمواصفات 1755مدحت فضيل فتح هللاالتخمي 

ي دوله الكويت
ن
ي سياساته والياته وانجازاته ف

1447حمود فهد المضفالتدريب التطبيفر

1440حمود فهد المضفالتدريب وتقنياته المستقبليه

1442حمود فهد المضفالتدريب وتقنياته المستقبليه

1452حمود فهد المضفالتدريب وتقنياته المستقبليه

1453حمود فهد المضفالتدريب وتقنياته المستقبليه

1454حمود فهد المضفالتدريب وتقنياته المستقبليه

1445حمود فهد المضفالتدريب ومجاالته

1455حمود فهد المضفالتدريب ومجاالته

1456حمود فهد المضفالتدريب ومجاالته

1457حمود فهد المضفالتدريب ومجاالته

ي المنشأت الصناعيه والتجاريه والعامه
ن
كيبات الكهربيه ف 1780احمد عبد المتعالالتر



يالتشيع مسؤوليه
يعتر 2161علي شر

ي لطبقات الرصف بالطرق االسفلتيه
يف فتجي الشافعيالتصميم االنشائ  1994شر

ي لالعمده  الخرسانيه المسلحه
1985خليل ابراهيم واكدالتصميم االنشائ 

ي للساللم الخرسانيه
1984خليل ابراهيم واكدالتصميم االنشائ 

ي للكمرات الخرسانيه المسلحه طبقا للكود المرصي
1777خليل ابراهيم واكد.مالتصميم االنشائ 

1946سعيد علي خطابالتصميم المعماري لالبنيه التعليميه

ونيه وبرمجتها بلغه الكول ي للحاسبه االلكتر
718داخل حسن جريوالتصميم المنطفر

ات التشغيل ن يش ماوريالتصنيع واالستخدام االقتصادي لتجهت  231هيتن

ي االبنيه
ن
829جورج الياسالتطبيقات العمليه للبيتون المسلح حساب العنارص الحامله ف

ي االبنيه
ن
831جورج الياسالتطبيقات العمليه للبيتون المسلح حساب العنارص الحامله ف

ي االبنيه 
ن
830جورج الياسالحساب عل اساس الحاالت )التطبيقات العمليه للبيتون المسلح حساب العنارص الحامله ف

942جورج الياس(حساب احواض خزانات المياه)التطبيقات العمليه للبيتون المسلح

ان المستمره والبالطات المنعزله والمستمره)التطبيقات العمليه للبيتون المسلح ن 889جورج الياس(حساب الجت 

ان المتصالبه)التطبيقات العمليه للبيتون المسلح ن ي الجسور ذات الجت 
ن
ات ف 940جورج الياس(محارصن

ي خزانات الغالل)التطبيقات العمليه للبيتون المسلح
ن
ات ف 818جورج الياس(محارصن

ي المستمر من التخطيط ال التطبيق
1441حمود فهد المضفالتعليم التطبيفر

ي المستمر من التخطيط ال التطبيق
1443حمود فهد المضفالتعليم التطبيفر

ي المستمر من التخطيط ال التطبيق
1448حمود فهد المضفالتعليم التطبيفر

ي المستمر من التخطيط ال التطبيق
1449حمود فهد المضفالتعليم التطبيفر

ي المستمر من التخطيط ال التطبيق
1450حمود فهد المضفالتعليم التطبيفر

ي المستمر من التخطيط ال التطبيق
1451حمود فهد المضفالتعليم التطبيفر

يالتفاضل
1170خالد احمد السامرائ 

1044خالد محمود داؤد.دالتفاعالت العضويه االساسيه

2115محمد بكر نوفلالتفكت  والبحث العلمي

ي مراكز المعلومات
ن
يالتقنيات واالجهزه الحديثه ف 46عامر ابراهيم قنديلج 

يالتقنيه النانويه 2077قحطان خلف الخزرج 

يالتقنيه النانويه 2078قحطان خلف الخزرج 

ي هندسه االنتاج
ن
1002بثينه شاكر محمودالتكاليف ف

2082صالح محمد الرواضيهالتكنولوجيا وتصميم التدريس

249لطيف حميد علي.دطرق السيطره-المصادرلكيمياء الكلوب-التلوث الصناعي 

ي
1578حامد طالب السعدالتلوث الهوائ 

ي
1579حامد طالب السعدالتلوث الهوائ 

ي
1580حامد طالب السعدالتلوث الهوائ 

ي
1581حامد طالب السعدالتلوث الهوائ 

ي
1582حامد طالب السعدالتلوث الهوائ 

ي
1583حامد طالب السعدالتلوث الهوائ 

ي
1584حامد طالب السعدالتلوث الهوائ 

ي
1585حامد طالب السعدالتلوث الهوائ 

ي
1586حامد طالب السعدالتلوث الهوائ 

ي
1587حامد طالب السعدالتلوث الهوائ 

ي
1837حامد طالب السعدالتلوث الهوائ 

ي وتحديث الصناعه
1761صالح محمود الحجارالتوازن البيت 

موديناميك الهندسيه وانتقال العمل والحراره 748روجرز.س.ف.جالتر

موديناميكا الهندسيه والنقل الحراري نالتر 794فالديمت  ناشوكي 

وات والموارد البحريه 1598حامد طالب السعدالتر

وات والموارد البحريه 1599حامد طالب السعدالتر

وات والموارد البحريه 1600حامد طالب السعدالتر

وات والموارد البحريه 1601حامد طالب السعدالتر

وات والموارد البحريه 1602حامد طالب السعدالتر

وات والموارد البحريه 1603حامد طالب السعدالتر



وات والموارد البحريه 1604حامد طالب السعدالتر

وات والموارد البحريه 1605حامد طالب السعدالتر

وات والموارد البحريه 1606حامد طالب السعدالتر

وات والموارد البحريه 1607حامد طالب السعدالتر

1437مرزوق يوسف الغنيمالثقافه الصحيه

1501جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1502جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1503جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1504جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1506جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1507جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1508جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1509جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1510جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1511جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1519جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1520جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1521جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1522جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1523جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1524جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1525جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1526جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1527جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1528جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1529جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1530جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1531جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1532جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1533جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1534جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1535جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1536جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1537جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1538جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1539جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1540جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1541جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1542جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1543جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

1544جامعة بغدادالثقافه الوطنيه والقوميه

ي العلوم االداريه واالحصائيه
ن
176عادل ابراهيم برجل.دالجت  الخطي تطبيقاته ف

يالجت  والتحليل
158احمد علوظن

الجداول الفنيه للخرسانه 

ن محمد جمعه(طرائح-مواصفات-تحويالت-مكونات-معدالت)والتشطيبات 1779حسي 

ب المرويه 3دي دبليو جيمزالجديد عن التر

854دزكان.نالجيلوجيا الهندسيه وميكانيك الصخور

855دزكان.نالجيلوجيا الهندسيه وميكانيك الصخور

380خالد جالل علي(الخامات الفلزيه)الجيولوجيا االقتصاديه

ي-مارالندالجيولوجيا البنائيه 376بيلينكر-ئ 



ي-مارالندالجيولوجيا البنائيه 377بيلينكر-ئ 

ي-مارالندالجيولوجيا البنائيه 378بيلينكر-ئ 

ي-مارالندالجيولوجيا البنائيه 383بيلينكر-ئ 

368فاروق صنع هللا العمريالجيولوجيا العامه

1704سهل السنويالطبيعيه والتاريخيه: الجيولوجيا العامه

848محمود رستمالجيولوجيا الهندسيه

ن عليالجيولوجيا الهندسيه 850مقداد حسي 

ن عليالجيولوجيا الهندسيه 851مقداد حسي 

ن عليالجيولوجيا الهندسيه 852مقداد حسي 

857ابراهيم علي عبيدوالجيولوجيا الهندسيه

858ابراهيم علي عبيدوالجيولوجيا الهندسيه

864ابراهيم علي عبيدوالجيولوجيا الهندسيه

1618فخري موس نخلهالجيولوجيا الهندسيه

يالجيولوجيا الهندسيه
1703مجيد عبود جاسم الطائ 

ن عليالجيولوجيا الهندسيه 1742مقداد حسي 

ي وكيف يغت  حياتنا
وئن 115جوزيف نيومانالحاسب االلكتر

ونيه وبرمجتها 67عالء الدين عويد محمد صالحالحاسبات االلكتر

ونيه وبرمجتها 68عالء الدين عويد محمد صالحالحاسبات االلكتر

ونيه وبرمجتها 69عالء الدين عويد محمد صالحالحاسبات االلكتر

ونيه وبرمجتها 1318عالء الدين عويد محمد صالحالحاسبات االلكتر

ونيه وبرمجتها 1482عالء الدين عويد محمد صالحالحاسبات االلكتر
ن ن والعلميي  2042داخل حسن جريوالحاسبات المايكرويه للمهندسي 

نت نيت)الحاسوب واالنتر ي(IC3) (االنتر 1944محمد بالل الزعت 

يالحج الفريضه الخامسه
يعتر 2155علي شر

ن خيار الفاجعه والفالح يالحر انسان بي 
يعتر 2165علي شر

ن 796سنيدن و كت الحراره التطبيقيه للمهندسي 

موداينمكس 744زامنسكي.مارك دبليوالحراره والتر

موداينمكس 745زامنسكي.مارك دبليوالحراره والتر

موداينمكس 750مارك دبليو زيمسنكيالحراره والتر

موداينمكس 759مارك زيمانسكيالحراره والتر

موداينميك 251هاشم عبود قاسم- رمزي حنا ميشو الحراره والتر

موداينميك 265هاشم عبود قاسم- رمزي حنا ميشو الحراره والتر

موداينميك 754هاشم عبود قاسم- رمزي حنا ميشو الحراره والتر

موداينميك 763هاشم عبود قاسم- رمزي حنا ميشو الحراره والتر

يالحراره والديناميكا الحراريه
بيتن 7محمود احمد الشر

8زيمانسكي.مارك والحراره والديناميكا الحراريه

753زيمانسكي.مارك والحراره والديناميكا الحراريه

769زيمانسكي.مارك والحراره والديناميكا الحراريه

770زيمانسكي.مارك والحراره والديناميكا الحراريه

771زيمانسكي.مارك والحراره والديناميكا الحراريه

772زيمانسكي.مارك والحراره والديناميكا الحراريه

773زيمانسكي.مارك والحراره والديناميكا الحراريه

1041سميث.م.جالحركيات الكيميائيه الهندسيه

1042سميث.م.جالحركيات الكيميائيه الهندسيه

1048سميث.م.جالحركيات الكيميائيه الهندسيه

1059سميث.م.جالحركيات الكيميائيه الهندسيه



1151سميث.م.جالحركيات الكيميائيه الهندسيه
ن يوارث ادم (ع)الحسي 

يعتر 2157علي شر

797عبد الجبار نعمه خليفهالحلقه الدراسيه خزن الطاقه المتولده عن تطبيقات الطاقات الجديده والمتجدده

يف فتجي الشافعيالحلول الهندسيه المثل لمشكالت الثبات واالتزان بالمنشأت والعنارص الهندسيه المختلفه 1972شر

يف فتجي الشافعيالحلول الهندسيه المثل لمشكالت الثبات واالتزان بالمنشأت والعنارص الهندسيه المختلفه 1973شر

ول والغاز 1976محمد احمد السيد خليلالحمايه من التأكل لمعدات انتاج ونقل وتصنيع البتر

ول والغاز 1977محمد احمد السيد خليلالحمايه من التأكل لمعدات انتاج ونقل وتصنيع البتر

ي النجف وقم 
ن مدرستر 2173فيصل الكاضميلبنان نموذجا-الحوزات الشيعيه المعارصه بي 

يالخصائص
ي الفتح عثمان بن جتن 1473ائ 

يالخصائص
ي الفتح عثمان بن جتن 1474ائ 

15مارتن أتجرين(مبادئ العمل التقنيه وتطبيقات المنظومه)الخاليا الشمسيه

595نبيل ميخائيل عيدالخواص العامه للمواد الكهربائيه

2084ريم مصطفن الدبسالدارات الكهربائيه تجارب عمليه

ي والكيمياء الضوئيه
326جالل محمد صالحالداينمك الكيميائ 

يالدعاء
يعتر 2159علي شر

ي ومواجهه انتشار اسلحه الدمار الشامل وتخطيط السياسه االمنيه
ن ديفسالدفاع الجوي والصاروجن 1918جاكلي 

ي
ي الصائغالدفاع المدئن

ر
452بهنام رزوف

ن دكترcomptlaatالدليل الدراسي الكامل للشهاده 1881كوينير

ن دكترcomptlaatالدليل الدراسي الكامل للشهاده 1882كوينير

مجيه GISالدليل العلمي لالداره نظم المعلومات الجغرافيه  يف فتجي الشافعي ArcGIS باستخدام المجموعه الت  1948شر

وعات الهندسيه باستخدام   الدليل العملي الداره المشر

primavera 5.3يف فتجي الشافعي 1990شر

ي والهندسه المدنيه
1110هيئه التخطيطالدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال المبائن

ي والهندسه المدنيه
1111هيئه التخطيطالدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال المبائن

ي والهندسه المدنيه
1112هيئه التخطيطالدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال المبائن

ي والهندسه المدنيه
1113هيئه التخطيطالدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال المبائن

ي والهندسه المدنيه
1114هيئه التخطيطالدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال المبائن

ونيه 674هولت.تشارلز أالدوائر االلكتر

ونيه االنظمه المتكامله الرقميه والتماثليه نالدوائر االلكتر 625صادق باقر حسي 

ونيه االنظمه المتكامله الرقميه والتماثليه نالدوائر االلكتر 721صادق باقر حسي 

ونيه االنظمه المتكامله الرقميه والتماثليه نالدوائر االلكتر 847صادق باقر حسي 

ونيه االنظمه المتكامله الرقميه والتماثليه نالدوائر االلكتر 1309صادق باقر حسي 

ونيه االنظمه المتكامله الرقميه والتماثليه نالدوائر االلكتر 1313صادق باقر حسي 

ونيه االنظمه المتكامله الرقميه والتماثليه نالدوائر االلكتر 1716صادق باقر حسي 

1766موريس.نويل مالدوائر المنطقيه واستخدامات المجهزات الدقيقه

ي فرع الميكانيك)الديناميك الحراري
541بدر الدين قوجه(للصف الثائن

ي فرع الميكانيك)الديناميك الحراري
765بدر الدين قوجه(للصف الثائن

يالديناميكا الحراريه
1353وليد المومتن

يالديناميكا الحراريه
2132وليد المومتن

817هيات.دي.آنالرسم الميكانيكي

400نبيل محمد مطشرالرسم الهندسي

448نبيل محمد مطشرالرسم الهندسي

449نبيل محمد مطشرالرسم الهندسي

450نبيل محمد مطشرالرسم الهندسي

451نبيل محمد مطشرالرسم الهندسي

611نبيل محمد مطشرالرسم الهندسي

1608احمد زكي حلميالرسم الهندسي

نالرسم الهندسي 1711عبد الرسول عبد الحسي 

ي حسنالرسم الهندسي لطلبه كليات الزراعه 402ناطق صت 

ي حسنالرسم الهندسي لطلبه كليات الزراعه 403ناطق صت 



ي حسنالرسم الهندسي لطلبه كليات الزراعه 404ناطق صت 

ي حسنالرسم الهندسي لطلبه كليات الزراعه 405ناطق صت 

ي حسنالرسم الهندسي لطلبه كليات الزراعه 406ناطق صت 

ل والملوحة ن 937حميد نشأت اسماعيلالري والت 

ل والملوحه المصدر العالمي للمعلومات ن 953حميد نشأت اسماعيلالري والت 

ل والملوحه المصدر العالمي للمعلومات ن 955حميد نشأت اسماعيلالري والت 

ل والملوحه المصدر العالمي للمعلومات ن 956حميد نشأت اسماعيلالري والت 

ل والملوحه المصدر العالمي للمعلومات ن 976حميد نشأت اسماعيلالري والت 

ل والملوحه المصدر العالمي للمعلومات ن 977حميد نشأت اسماعيلالري والت 

ل والملوحه المصدر العالمي للمعلومات ن 978حميد نشأت اسماعيلالري والت 

ل والملوحه المصدر العالمي للمعلومات ن 979حميد نشأت اسماعيلالري والت 

ل والملوحه المصدر العالمي للمعلومات ن 980حميد نشأت اسماعيلالري والت 

ي كليات االداره واالقتصاد
ن
124علي عزيز عليالرياضيات المنتهيه لطلبه الصف االول احصاء ف

ي كليات االداره واالقتصاد
ن
125علي عزيز عليالرياضيات المنتهيه لطلبه الصف االول احصاء ف

ي كليات االداره واالقتصاد
ن
126علي عزيز عليالرياضيات المنتهيه لطلبه الصف االول احصاء ف

ي كليات االداره واالقتصاد
ن
127علي عزيز عليالرياضيات المنتهيه لطلبه الصف االول احصاء ف

ي كليات االداره واالقتصاد
ن
128علي عزيز عليالرياضيات المنتهيه لطلبه الصف االول احصاء ف

161ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

162ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

163ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

164ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

165ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

166ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

167ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

168ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

169ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

170ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

527ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

1834ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

1835ارون كريزكالرياضيات الهندسيه المتقدمه

120خالد عبد الحميد نوري(للصفوف الثالثه)الرياضيات الهندسيه

123خالد عبد الحميد نوري(للصفوف الثالثه)الرياضيات الهندسيه

133خالد عبد الحميد نوري(للصفوف الثالثه)الرياضيات الهندسيه

135خالد عبد الحميد نوري(للصفوف الثالثه)الرياضيات الهندسيه

146خالد عبد الحميد نوري(للصفوف الثالثه)الرياضيات الهندسيه

148خالد عبد الحميد نوري(للصفوف الثالثه)الرياضيات الهندسيه

780خالد عبد الحميد نوري(للصفوف الثالثه)الرياضيات الهندسيه

1292خالد عبد الحميد نوري(للصفوف الثالثه)الرياضيات الهندسيه

1904خالد عبد الحميد نوري(للصفوف الثالثه)الرياضيات الهندسيه

132ماري جادرك-ستانلي لينوكسالرياضيات لطلبة الهندسه والعلوم التطبيقيه

144ستانلي لينوكس ماريالرياضيات لطلبة الهندسه والعلوم التطبيقيه

ي وميكانيك وكهرباء
ي مدئن

218خالد ماغوطالرياضيات للصف الثائن

134شحاده االسديالتحليل الرمزي-التوابع الخاصه: الرياضيات

150الهام حمصيالمصفوفات:الرياضيات

986مكي مجيد عبودالساحبات ووحدات القدره فيها

988مكي مجيد عبودالساحبات ووحدات القدره فيها

1001مكي مجيد عبودالساحبات ووحدات القدره فيها

1762صالح محمود الحجارالمشكله االثر الحل: السحابه الدخانيه

1701مارسيل ماريالسدود

1659مدحت عباس خلوضيالسفينه والقانون البحري



ي ي الخليج العرئ 
ن
1569منصور مطنت  عبد الكريم الراويالسكان والقوى العامله ف

يالسكك الحديديه 924عبد الكريم الحلت 

يالسكك الحديديه 925عبد الكريم الحلت 

يالسكك الحديديه 949عبد الكريم الحلت 

2016محمد عبد الرضا الشمريالسالمه واالمن الصناعي

يالسلوك الجمعي 85حاتم الكعت 

715ابو بكر احمد السيد.دالشبكات الرقميه

638هيو هيلدرث سكلنكالشبكات الكهربائيه

656هيو هيلدرث سكلنكالشبكات الكهربائيه

وط والمواصفات العامه لالعمال 1945سعيد علي خطابوالدهانات (معدالت االداء)البياض-الشر

يالشهاده
يعتر 2153علي شر

1772محمد علي علي فرجالرصف الصجي ومعالجه المخالفات السائله

ي العراق
ن
1927هادي عبداالزيرجالصناعات النفطيه ف

ي العراق
ن
1928هادي عبداالزيرجالصناعات النفطيه ف

ي العراق
ن
1929هادي عبداالزيرجالصناعات النفطيه ف

ي العراق
ن
1930هادي عبداالزيرجالصناعات النفطيه ف

ي العراق
ن
1931هادي عبداالزيرجالصناعات النفطيه ف

ي العراق
ن
1932هادي عبداالزيرجالصناعات النفطيه ف

ي العراق
ن
1933هادي عبداالزيرجالصناعات النفطيه ف

ي العراق
ن
1934هادي عبداالزيرجالصناعات النفطيه ف

ي العراق
ن
1935هادي عبداالزيرجالصناعات النفطيه ف

ي العراق
ن
1936هادي عبداالزيرجالصناعات النفطيه ف

ياء العامه والتطبيقيه,الضوء ن 252محمد بشت  مكيالفت 

297خرصن عبدالعباس حمزه.دالطاقه الذريه واستخدامها

730ميسل دبتلرالطاقه الشمسيه

784عاطف دبسالطاقه الشمسيه وتطبيقاتها

1749عاطف دبسالطاقه الشمسيه وتطبيقاتها

ي مفاهيم وانظمة وتطبيقات العمليات النوويه
ن
785موري.ل.رالطاقه النوويه مقدمه ف

ي مفاهيم وانظمة وتطبيقات العمليات النوويه
ن
793موري.ل.رالطاقه النوويه مقدمه ف

ي مفاهيم وانظمة وتطبيقات العمليات النوويه
ن
2028موري.ل.رالطاقه النوويه مقدمه ف

ي ي الوطن العرئ 
ن
ي االول)الطاقه ف 810منظمه االقطار العربيه(وقائع مؤتمر الطاقه العرئ 

ي ي الوطن العرئ 
ن
ي االول)الطاقه ف 811منظمه االقطار العربيه(وقائع مؤتمر الطاقه العرئ 

ي ي الوطن العرئ 
ن
ي االول)الطاقه ف 812منظمه االقطار العربيه(وقائع مؤتمر الطاقه العرئ 

ي ي الوطن العرئ 
ن
ي االول)الطاقه ف 813منظمه االقطار العربيه(وقائع مؤتمر الطاقه العرئ 

ي ي اقطار الخليج العرئ 
ن
1057عبد الستار محمد العليالطاقه وصناعة النفط والغاز ف

ي نظر االسالم
ن
16(قدس)السيد الشهيد محمد الصدرالطائفيه ف

يالطرق 1804عبد الكريم الحلت 

1624محمد صادق العدوىهندسه صحيه-الطرق االقتصاديه لمعالجة المخلفات السائله 

ي الجيولوجيا
ن
يائيه ف ن يالطرق الجيوفت  ي-شارمائ 

ن
360ف

ي الجيولوجيا
ن
يائيه ف ن يالطرق الجيوفت  ي-شارمائ 

ن
361ف

ي الهندسه
ن
145عبد االله يونسالطرق العدديه ف

ي الهندسه
ن
198عبد االله يونسالطرق العدديه ف

ي قراءة اهل الحجاز
ن
101صاحب ابو جناحالظواهر اللغويه ف

ي قراءة اهل الحجاز
ن
102صاحب ابو جناحالظواهر اللغويه ف

ي حياتنا
ن
يالعلم النانوي ودوره ف 2110قحطان خلف الخزرج 

131خليل ابراهيم الحماش.دالعلم نظرياته وتطبيقاته

1076جواد هاشمالعلم والتكنولوجيا والتنميه الصناعيه

ي ي الوطن العرئ 
ن
387ابراهيم بدرانالعلم والتكنولوجيا والتنميه ف

984زامت.ج.سالعلوم التكنولوجيه للسيارات



985زامت.ج.سالعلوم التكنولوجيه للسيارات

990زامت.ج.سالعلوم التكنولوجيه للسيارات

ي معالجه مياه الرصف
ن
ن رجب اغاالعمليات التمهيديه ف 963فخري ياسي 

ي معالجه مياه الرصف
ن
ن رجب اغاالعمليات التمهيديه ف 968فخري ياسي 

ي معالجه مياه الرصف
ن
ن رجب اغاالعمليات التمهيديه ف 969فخري ياسي 

ي معالجه مياه الرصف
ن
ن رجب اغاالعمليات التمهيديه ف 970فخري ياسي 

ي معالجه مياه الرصف
ن
ن رجب اغاالعمليات التمهيديه ف 971فخري ياسي 

ي معالجه مياه الرصف
ن
ن رجب اغاالعمليات التمهيديه ف 972فخري ياسي 

973مايرون ال بيكمانالعمليات الصناعيه تشغيل وفحص االنتاج

يالعوده ال الذات
يعتر 2158علي شر

36ستيف كرنسونالف باء نظام الكواترو

271ستيف كرنسونالف باء نظام الكواترو

داغالرواشح: الفايروسات  453احسان شفيق دمت 
ن ي لصدام حسي  اتيج  1517صباح محمود محمدالفكر االستر
ن ي لصدام حسي  اتيج  1518صباح محمود محمدالفكر االستر

12احمد حسن فرحاتمعالمه,الفكر االسالمي مفهومه

1346ايمن سعدي محمدالفنون الصناعيه

ياء ن الفت 

النسو فن

272عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

273عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

274عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

275عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

276عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

277عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

278عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

279عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

280عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

281عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

282عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

283عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

284عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

285عالء الدين عبدهللا

ياء ن الفت 

النسو فن

286عالء الدين عبدهللا

ياء ن 2011النسو فنالفت 

ياء التطبيقيه ن نالفت  290سعيد خرصن حسي 

ياء التطبيقيه ن نالفت  292سعيد خرصن حسي 



ياء الجزيئيه ن 288خالد عبدهللا جاسمالفت 

ياء الحديثه ن 2109احمد علي عبيدهللاالفت 

ياء العامه والتطبيقيه  ن ياء الحديثه-الفت  ن 289مرسيل داغرمبادئ الفت 

ياء العامه والتطبيقيه  ن ياء الحديثه-الفت  ن 291مرسيل داغرمبادئ الفت 

ياء العامه والتطبيقيه ن 576محمد بشت  مكي(ميكانيك الموائع)الفت 

ياء العامه ن ي كليه الهندسه: الفت 
ن
يالحراره لطالب السنوات االعداديه ف

262رياض الدرسر

ياء العامه ن ي كليه الهندسه: الفت 
ن
يالحراره لطالب السنوات االعداديه ف

263رياض الدرسر

ياء العمليه بوحدات أي ارميتاج ن 18ادمون طوبيا جورج.دالفت 

ياء العمليه نسخه معدله ن 222سكوايرز.ل.جالفت 

ياء العمليه نسخه معدله ن 223سكوايرز.ل.جالفت 

ياء العمليه نسخه معدله ن 224سكوايرز.ل.جالفت 

ياء الكهربائيه ن 270ميشيل حالقالفت 

ياء الميكانيكيه ن فانا ياش سالمهالفت  2108مت 

ياء النسبيه  ن 2101وسام احمد عبد العزيزالخاصه والعامه:الفت 

ياء النوويه ن 2067مناف عبد حسنالفت 

ياء النوويه والطبيه ن يالفت 
1923عذاب طاهر الكنائن

ي االتصاالت
ن
نالقاموس الجديد ف 1354فاروق سيد حسي 

ي خدمة االنسان
ن
957محمد فوزي عبد العزيزالقدره المائيه ف

ي المستقبل
ن
نبرنامج عمل لصناعه كهربائيه متواصله.القوى المحركه ف 1639كريستوفر فالفي 

2133محمد عبد الكريم عاليهالقياده الكهرورئويه والكهروهيدروليكيه

2135عدنان يوسف العتومالقياده و التغيت  الطريق نحو النجاح

620ابراهيم محمد حسنالقياسات الكهربائيه

621ابراهيم محمد حسنالقياسات الكهربائيه

659مظفر انور النعمهالقياسات الكهربائيه

660مظفر انور النعمهالقياسات الكهربائيه

661مظفر انور النعمهالقياسات الكهربائيه

662مظفر انور النعمهالقياسات الكهربائيه

1597ابراهيم محمد حسنالقياسات الكهربائيه

664ميشيل منصورالقياسات الكهربائيه واجهزتها

693ميشيل منصورالقياسات الكهربائيه واجهزتها

694ميشيل منصورالقياسات الكهربائيه واجهزتها

ونيه تجارب عمليه 2085ريم مصطفن الدبسالقياسات الكهربائيه وااللكتر

ونيه 1367الري جونسالقياسات واالجهزه االلكتر

ونيه 1368الري جونسالقياسات واالجهزه االلكتر

ونيه 1369الري جونسالقياسات واالجهزه االلكتر

ونيه 1370الري جونسالقياسات واالجهزه االلكتر

ونيه 1371الري جونسالقياسات واالجهزه االلكتر

ونيه يالقياسات والمقايس االلكتر
بيتن ي طه الشر

597الحسيتن

2147علي محمود بيوميالقيمه المعماريه والفن التشكيلي

ي
ر
يت الطبيعي العراف يت والكت  يالكت 

354عبد السالم حموسر

ي
ر
يت الطبيعي العراف يت والكت  يالكت 

355عبد السالم حموسر

ي
ر
يت الطبيعي العراف يت والكت  يالكت 

359عبد السالم حموسر

ي
ر
يت الطبيعي العراف يت والكت  يالكت 

369عبد السالم حموسر

ي
ر
يت الطبيعي العراف يت والكت  1223عبد السالم حموشالكت 

ي البلدان المتعددة اللغات
ن
81ابو الحسنالكتاب ف

ونيات السيارات 1355عبد الفتاح حسن احمدالكتر

ونيات القدره ي سكيهالكتر 636رمزي احمد-ج 

2097خليفه مصباح خليفه(الكشف عن الشقوق الحمضيه والقاعديه)التحليل النوعي . الكمياء العمليه غت  العضويه

648ناظم حسون احمدالكهربائيه والمغناطيسيه

1332ناظم حسون احمدالكهربائيه والمغناطيسيه



ن القيسيالكهربائيه والمغناطيسيه 2139غازي ياسي 

602علي ابراهيم مهدي العزاويالكهرومغناطيسيات

603علي ابراهيم مهدي العزاويالكهرومغناطيسيات

596هايت.ج.أ.ويامالكهرومغناطيسيه الهندسيه

599هايت.ج.أ.ويامالكهرومغناطيسيه الهندسيه

604وليام هابتالكهرومغناطيسيه الهندسيه

632وليام هابتالكهرومغناطيسيه الهندسيه

300رونالد جونسنالكيمياء التناسقيه

كيبيه يالكيمياء الحيويه التر لويزد وكامل حمود الركائ  352بت 

كيبيه يالكيمياء الحيويه التر لويزد وكامل حمود الركائ  353بت 

وجيثيتو الفسفوريه)الكيمياء الصناعيه ن.د(الصناعات النتر 1307عزيز احمد امي 

1074كوركيس عبد ال ادمالكيمياء العضويه الصناعيه

2009كوركيس عبد ال ادمالكيمياء العضويه الصناعيه

334جواد فياض المياح.د-كيمب.دالكيمياء العضويه العملي

يالكيمياء العضويه العمليه
1حنان عبد الجليل راضن

346وليم كيمبالكيمياء العضويه العمليه

350وليام كيمب.دالكيمياء العضويه العمليه

ن.دالكيمياء العضويه المتقدمه للصفوف الثالثه لكليات العلوم 266فهد علي حسي 

ن.دالكيمياء العضويه المتقدمه للصفوف الثالثه لكليات العلوم 333عادل سعيد.د-فهد علي حسي 

ن.دالكيمياء العضويه المتقدمه للصفوف الثالثه لكليات العلوم 347فهد علي حسي 

ن.دالكيمياء العضويه المتقدمه للصفوف الثالثه لكليات العلوم 348فهد علي حسي 

ن.دالكيمياء العضويه المتقدمه للصفوف الثالثه لكليات العلوم 349فهد علي حسي 

ياويه ن 2180 شارما ك كالكيمياء الفت 

ياويه  ن ن سعيدمبادئ شعه التفاعالت الكيمياويه: الكيمياء الفت  310علي عبد الحسي 

ياويه  ن ن سعيدمبادئ شعه التفاعالت الكيمياويه: الكيمياء الفت  311علي عبد الحسي 

ياويه  ن ن سعيدمبادئ شعه التفاعالت الكيمياويه: الكيمياء الفت  312علي عبد الحسي 

ياويه  ن ن سعيدمبادئ شعه التفاعالت الكيمياويه: الكيمياء الفت  324علي عبد الحسي 

ياويه  ن ن سعيدمبادئ شعه التفاعالت الكيمياويه: الكيمياء الفت  330علي عبد الحسي 

ياويه ن 250انيس عبد الوهاب النجارمسائل وحلول:الكيمياء الفت 

ياويه ن 1295انيس عبد الوهاب النجارمسائل وحلول:الكيمياء الفت 

ياويه ن 1754انيس عبد الوهاب النجارمسائل وحلول:الكيمياء الفت 

يائيه  ن 244محمود شاكر سعيد.د(العملي)الكيمياء الفت 

يائيه للبوليمرات ن 207أ.انا, تاكر الكيمياء الفت 

زالكيمياء الالعضويه الحديثه 338وهولدي.كامت 

340عصام جرجيس سلومي.دالكيمياء الالعضويه العملي

كيبيه 302موري وداوسنالكيمياء الالعضويه المقارنه التر

كيبيه 304موري وداوسنالكيمياء الالعضويه المقارنه التر

كيبيه 343موري وداوسنالكيمياء الالعضويه المقارنه التر

ي الزكومكيمياء العنارص المماثله: الكيمياء الالعضويه 337مهدي ناج 

ي الزكومكيمياء العنارص المماثله: الكيمياء الالعضويه 345مهدي ناج 

1015محمود عمر عبدهللاالكيمياء الهندسيه للصفوف االول

1021محمود عمر عبدهللاالكيمياء الهندسيه للصفوف االول

يالهندسه المدنيه-الكيمياء الهندسيه للصفوف االول
يفن ن الشر 1018طالب حسي 

يالهندسه المدنيه-الكيمياء الهندسيه للصفوف االول
يفن ن الشر 1019طالب حسي 

يالهندسه المدنيه-الكيمياء الهندسيه للصفوف االول
يفن ن الشر 1058طالب حسي 

ي والعلمي  االدئ 
13عدنان محمد الخطيباللغه العربيه للصف الحادي عشر

1466رياض الدباغ-لوناب ليولدالماء هو االساس

76داخل حسن جريوالمبادئ االساسيه والممارسه للمعالجات المجهريه

1319داخل حسن جريوالمبادئ االساسيه والممارسه للمعالجات المجهريه

ي االحصاء
ن
87هويل.بول جالمبادئ االوليه ف



ي االحصاء
ن
89هويل.بول جالمبادئ االوليه ف

ي االحصاء
ن
91هويل.بول جالمبادئ االوليه ف

ن أالمبادئ االوليه لهندسه االرض والمياه 931شواب.جلي 

ن أالمبادئ االوليه لهندسه االرض والمياه 938شواب.جلي 

ن أالمبادئ االوليه لهندسه االرض والمياه 939شواب.جلي 

ن أالمبادئ االوليه لهندسه االرض والمياه 941شواب.جلي 

ن أالمبادئ االوليه لهندسه االرض والمياه 950شواب.جلي 

ن أالمبادئ االوليه لهندسه االرض والمياه 951شواب.جلي 

ليه ن ي الورشه المتن
ن
ي)المحركات الكهربائيه ف

1794جيم كوكس(تكنولوجيا التعليم الفتن

296كوركيس عبدال ادمالمخاطر الكيمياويه واالمان

329كوركيس عبدال ادمالمخاطر الكيمياويه واالمان

331كوركيس عبدال ادمالمخاطر الكيمياويه واالمان

464لطيف حميد عليطرق السيطره-كيمياء التلوث-المدخل الصناعي المصادر

1125داخل حسن جريوالمدخل ال اجهزه القياس الكهربائيه وانظمتها

1698داخل حسن جريوالمدخل ال اجهزه القياس الكهربائيه وانظمتها

1340وليد اسماعيل السيفو.دالمدخل ال االقتصاد القياسي

2121طالل محمد نور عطارالمدخل ال البحث العلمي

195روس.شلدون مالمدخل ال النماذج االحتماليه

196روس.شلدون مالمدخل ال النماذج االحتماليه

86خاشع محمود الراوي.د.أالمدخل ال تحليل االعداد

ي علم التحريك الحراري
ن
2138محمود صالح الزعموط(الديناميكا الحراريه)المرجع الشي    ع ف

267عبد المجيد محمد الدباغ.دالمركبات الكيميائيه الكهربائيه

268عبد المجيد محمد الدباغ.دالمركبات الكيميائيه الكهربائيه

ي للبيع المباشر والدعايه ويج  1921محمد عبده حافظالمزي    ج التر

217ويليام ايرفنالمساحه االنشائيه

ي)المساحه التصويريه 1350منصور عبيد(الفوتوغرامتر

يف فتجي الشافعيالمساحه الجيوديسيه 1682شر

209علي شكريطرق الرفع:المساحه المستويه 

انيات والكميات ن 14علي سالم شكري.دالمساحه المستويه المت 

ي المساحه الجويه)المساحه المستويه والطوبوغرافيه
ن
215عبد الكريم توما(وفصل ف

216علي شكريالمساحه المستويه والمائيه

ي توفيقالمساحه الهندسيه 211ناج 

ي توفيقالمساحه الهندسيه 214ناج 

212يوسف صيامالمساحه وتخطيط المنحنيات

213يوسف صيامالمساحه وتخطيط المنحنيات

ي ي الوطن العرئ 
ن
ي ف

996حسن فهمي جمعهالمسأله الزراعيه واالمن الغذائ 

1349شادي ابو شيسالمشاغل الهندسيه

ي.حسابات عنارصها-تخطيطها-تصميمها:المطارات
يالصف الرابع مدئن 691عبد الكريم الحلت 

1202انور محمود عبد الواحد.دالمعاجم التكنلوجيه التخصيصيه معجم الحراريات والفران الصناعيه

ي .معجم المصطلحات التكنولوجيه االساسيه :المعاجم التكنولوجيه التخصصيه  " مع التعاريف"عرئ 

ي ن ي ,فرنسي,انكلت 
1198حماد يوسف حمادمع اشكال ولوحات توضيحيه- المائن

ي .معجم مصطلحات التكنولوجيا الكيميائيه:المعاجم التكنولوجيه التخصصيه  " مع التعاريف"عرئ 

ي ن ي,فرنسي,انكلت 
2052يحت  مصطفن العجماويالمائن

ي .المعاجم التكنولوجيه التخصصيه االت الورش ي" مع التعاريف"عرئ  ن ي,فرنسي,انكلت 
1200محمد عبد النصت  القديمالمائن

ي .المعاجم التكنولوجيه التخصصيه معجم تشكيل المعادن ي" مع التعاريف"عرئ  ن ي,فرنسي,انكلت 
1199انور محمود عبد الواحدالمائن

ي: المعاجم التكنولوجيه التخصصيه معجم مصطلحات الحديد والصلب 1201محمد عبد العزيز خطابمع )عرئ 

يد وتكييف الهواء)المعاجم التكنولوجيه التخصصيه ي .(التت  ي" مع التعاريف"عرئ  ن ي,فرنسي,انكلت 
1197انور عبد الواحدالمائن

ي.معجم مصطلحات الهندسه الكهربائيه :المعاجم التكنولوجيه التخصصيه مع           )عرئ 

ي,(التعاريف ن ي,فرنسي,انكلت 
1221احمد مختار شافعيمع رسومات واشكال توضيحيه. المائن

ن نقارالمعادالت التفاضليه لطالب السنه االول الهندسيه 1126حسي 



يالمعادن الالحديديه وسبائكها 2073قحطان خلف الخزرج 

يالمعادن الالحديديه وسبائكها 2074قحطان خلف الخزرج 

ي
610رونالد كروتزالمعالجات المايكرويه والتصميم المنطفر

ي
716رونالد كروتزالمعالجات المايكرويه والتصميم المنطفر

ي
1951رونالد كروتزالمعالجات المايكرويه والتصميم المنطفر

يالمعامالت الحراريه للمعادن والسبائك الحديديه والالحديديه 2086قحطان خلف الخزرج 

1089عويد زهمك الراوي.دالمعامالت الحراريه للمعارف الحديديه والالحديديه

ي الموحد ونيه)المعجم العرئ  ي.(لمصطلحات الحاسبات االلكتر ن ي-فرنسي-انكلت  يعرئ 
ن انطوئن 1258روستالي 

ي الموحد ونيه)المعجم العرئ  ي.(لمصطلحات الحاسبات االلكتر ن ي-فرنسي-انكلت  يعرئ 
ن انطوئن 1259روستالي 

ي الموحد ونيه)المعجم العرئ  ي.(لمصطلحات الحاسبات االلكتر ن ي-فرنسي-انكلت  يعرئ 
ن انطوئن 1260روستالي 

ي الموحد ونيه)المعجم العرئ  ي.(لمصطلحات الحاسبات االلكتر ن ي-فرنسي-انكلت  يعرئ 
ن انطوئن 1261روستالي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1178اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1179اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1180اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1181اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1182اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1183اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1184اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1185اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1186اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1187اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1188اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1189اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1190اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1191اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1192اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1193اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1194اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1323اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1324اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1325اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1326اتحاد المهندسي 

ن العربالمعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيه للهندسه والتكنولوجيا والعلوم 1327اتحاد المهندسي 

ي مراحل التعليم العام 
ن
ياء:المعجم الموحد للمصطلحات العلميه ف ن ي عبد الصاحبمعجم مصطلحات الفت  1246ناج 

ي مراحل التعليم العام 
ن
ياء:المعجم الموحد للمصطلحات العلميه ف ن ي عبد الصاحبمعجم مصطلحات الفت  1247ناج 

ي مراحل التعليم العام 
ن
ياء:المعجم الموحد للمصطلحات العلميه ف ن ي عبد الصاحبمعجم مصطلحات الفت  1255ناج 

ي مراحل التعليم العام
ن
1205حامد عبد الفتاح جوهرمعجم مصطلحات علم الحيوان.المعجم الموحد للمصطلحات العلميه ف

ي مراحل التعليم العام
ن
1207حامد عبد الفتاح جوهرمعجم مصطلحات علم الحيوان.المعجم الموحد للمصطلحات العلميه ف

ي مراحل التعليم العام
ن
1262عبد العزيز السيدمعجم مصطلحات علم النبات: المعجم الموحد للمصطلحات العلميه ف

ي مراحل التعليم العام
ن
1231محمد السويسمعجم مصطلحات الرياضيات:المعجم الموحد للمصطلحات العلميه ف

ي مراحل التعليم العلي
ن
يالمعجم الموحد للمصطلحات العلميه ف

ر
1203المجمع العلمي العراف

ي مراحل التعليم العلي
ن
1206عطيه عاشور-محمد السويس.دالمعجم الموحد للمصطلحات العلميه ف

ي علم االداره
ن
1009ابراهيم عباس نتوالمفاهيم االساسيه ف

ونيه ي الحاسبات االلكتر
ن
1818يوسف اوراها ياقوالمقدمه الفنيه ف

1847محمد زكي محمد خضت المكائن الكهربائيه

624محمد زكي محمدخرصن.دالمكائن الكهربائيه والمحوالت ومكائن التيار المستمر

561جون هندر ماشالمكائن الكهربائيه وتطبيقاتها

787جون هندر ماشالمكائن الكهربائيه وتطبيقاتها

اكالحفارات الميكانيكيه والهيدروليكيه.المكائن والمعدات االنشائيه الثقيله  803باسل جميل ستر

اكالحفارات الميكانيكيه والهيدروليكيه.المكائن والمعدات االنشائيه الثقيله  805باسل جميل ستر



اكالكريدر-البلدوزر. المكائن والمعدات االنشائيه الثقيله 804باسل جميل ستر

اكالكريدر-البلدوزر. المكائن والمعدات االنشائيه الثقيله 806باسل جميل ستر

اكالكريدر-البلدوزر. المكائن والمعدات االنشائيه الثقيله 1788باسل جميل ستر

1646علي عبدهللاالمالحه االرضيه واشغال الخريطه

ي العراق
ن
114كمال عبد القادر وليالمالحه النهريه ف

17طه تايه النعيميالمناهج الهندسيه وافاق المستقبل

689فردريك هيلالمنطق الرقمي والمعامالت الدقيقه

690فردريك هيلالمنطق الرقمي والمعامالت الدقيقه
ن 1512فارس عبدهللاالمنظور الفكري عند الرفيق القائد صدام حسي 

بويه واالجتماعيه ي البحوث التر
ن
1411عبدهللا عبد الرحمن الكندريالمنهجيه العلميه ف

بويه واالجتماعيه ي البحوث التر
ن
1412عبدهللا عبد الرحمن الكندريالمنهجيه العلميه ف

بويه واالجتماعيه ي البحوث التر
ن
1413عبدهللا عبد الرحمن الكندريالمنهجيه العلميه ف

2117جالل بشت  شسمالمواد االنشائيه

2134سعيد عبد العاليالمواد االنشائيه

ي الصناعات الكهربائيه
ن
ن احمد قاسم سليمالمواد الهندسيه ف 623امي 

يالمواد الهندسيه واختباراتها 2056قحطان خلف الخزرج 

يالمواد الهندسيه واختباراتها 2057قحطان خلف الخزرج 

14نجم عبد االمت  سعيداختيارها,تصميمها ,مدخل ال خواصها . المواد الهندسيه

862عبد الكريم محمد عطامقاومتها واختبارها. المواد الهندسيه

ي البرصة ومشكالتها المعارصة
ن
45حسن خليل حسن المحمودالموارد المائية ف

ي والمناطق المجاوره ي الوطن العرئ 
ن
ي-جان خوريالموارد المائيه ف 964عبدهللا الدروئ 

ي يه للمواد الهيدروجيولوج  ي وثيقه مرجعيه وتفست  ي الوطن العرئ 
ن
ي-جان خوريالموارد المائيه ف 967عبدهللا الدروئ 

1056مجموعه هيئاتالمواصفات القياسيه المرصيه الختبار المواد المعدنيه والوصالت الملحومه

1080مجموعه هيئاتالمواصفات القياسيه المرصيه الختبار المواد المعدنيه والوصالت الملحومه

ي)المورد ن ي-قاموس انكلت  1470منت  البعلبكي(عرئ 

ي)المورد ن ي-قاموس انكلت  1471منت  البعلبكي(عرئ 

يتجارب علميه مصوره: الموسوعة العلميه المصوره
2146محمد الدجائن

ونيه ي.مالموسوعه االلكتر 613محمد نزير المتنت 

ونيه ي.مالموسوعه االلكتر 630محمد نذير المتنت 

ونيه ي.مالموسوعه االلكتر 637محمد نذير المتنت 

1166ضياء جواد العامليالموسوعه العربيه للصابون والمنظفات

1167ضياء جواد العامليالموسوعه العربيه للصابون والمنظفات

1168ضياء جواد العامليالموسوعه العربيه للصابون والمنظفات

1169ضياء جواد العامليالموسوعه العربيه للصابون والمنظفات

2149محمد دبسالموسوعه العلميه الميشه

205داخل حسن جريوالموسوعه العلميه لجامعة البرصه

1155داخل حسن جريوالموسوعه العلميه لجامعة البرصه

1156داخل حسن جريوالموسوعه العلميه لجامعة البرصه

1328عبد الرزاق محمد اسودالموسوعه الفلسطينيه

1329عبد الرزاق محمد اسودالموسوعه الفلسطينيه

1330عبد الرزاق محمد اسودالموسوعه الفلسطينيه

1331عبد الرزاق محمد اسودالموسوعه الفلسطينيه

199ميخائيل عبد االحدالموسوعه الفلكيه المبسطه

200ميخائيل عبد االحدالموسوعه الفلكيه المبسطه

201ميخائيل عبد االحدالموسوعه الفلكيه المبسطه

202ميخائيل عبد االحدالموسوعه الفلكيه المبسطه

203ميخائيل عبد االحدالموسوعه الفلكيه المبسطه

208ميخائيل عبد االحدالموسوعه الفلكيه المبسطه

ي المساحه المستويه والطوبوغرافيه
ن
دراسه الموقع - الموسوعه الهندسيه المدنيه والمعماريه ف

به ي- نظريه االنشاءات وتعميماتها- وميكانيكا التر
1683عبد اللطيف ابو العطا البقريانشاء المبائن



يالميتالورجيا الميكانيكيه 2045ديتر.ا.ج 

225فاولس.كرانت رالميكانيك التحليلي

476فاولس.كرانت رالميكانيك التحليلي

477هكدونالميكانيك الهندسي

478هكدونالميكانيك الهندسي

479هكدونالميكانيك الهندسي

480هكدونالميكانيك الهندسي

483دريد عزوز.د(الستاتيك)الميكانيك الهندسي 

467دريد عزوز.دالميكانيك الهندسي الستاتيك

1789كامل عبد االمت  الشماع.د"موجز وتمارين"الميكانيك الهندسي

1899كامل عبد االمت  الشماع.د"موجز وتمارين"الميكانيك الهندسي

1900كامل عبد االمت  الشماع.د"موجز وتمارين"الميكانيك الهندسي

1901كامل عبد االمت  الشماع.د"موجز وتمارين"الميكانيك الهندسي

1902كامل عبد االمت  الشماع.د"موجز وتمارين"الميكانيك الهندسي

1903كامل عبد االمت  الشماع.د"موجز وتمارين"الميكانيك الهندسي

1153ستيايلز.هكدن (االستاتيك)الميكانيك الهندسي

993هكدن ستيل(الستاتيك)الميكانيك الهندسي

1302فاهم فخري عبد القادر(علم الكون)الميكانيك الهندسي

641كامل عبد االمت  الشماع.د(موجز وتمارين)الميكانيك الهندسي

1123كامل عبد االمت  الشماع.د(موجز وتمارين)الميكانيك الهندسي

1289كامل عبد االمت  الشماع.د(موجز وتمارين)الميكانيك الهندسي

1311كامل عبد االمت  الشماع.د(موجز وتمارين)الميكانيك الهندسي

1748كامل عبد االمت  الشماع.د(موجز وتمارين)الميكانيك الهندسي

االستاتيك:الميكانيك الهندسي
ي
هكدون-وجيه الدخاختن

higdon1338

االستاتيك:الميكانيك الهندسي
ي
هكدون-وجيه الدخاختن

higdon2184

ن ديناميكا مجموعة الجسيمات واالجسام المتماسكه ي.دالميكانيك للمهندسي 
ن
ف 255فاروق احمد الت 

ن ديناميكا مجموعة الجسيمات واالجسام المتماسكه ي.دالميكانيك للمهندسي 
ن
ف 256فاروق احمد الت 

يام.ل.جs1الميكانيكا الهندسه االستاتيكا لطبقة  4مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  465مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  466مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  468مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  481مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  485مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  486مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  489مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  490مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  491مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  492مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  499مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  500مت 

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه  501مت 

454شيللي.جوزيف ف(أستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 

1800نلسون.و.االميكانيكا الهندسيه االستاتيكا والديناميكا

يام.ل.ج(الديناميكا)الميكانيكا الهندسيه االستاتيكا 12مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 10مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 11مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 457مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 461مت 



يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 484مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 487مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 488مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 493مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 494مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 495مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 496مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 497مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 498مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 502مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 1333مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 1339مت 

يام.ل.ج(االستاتيكا)الميكانيكا الهندسيه 1577مت 

2014سفيان توفيق احمداالستاتيكا ومقاومه المواد, الميكانيكا الهندسيه

2129سفيان توفيق احمداالستاتيكا ومقاومه المواد. الميكانيكا الهندسيه

ن  يديناميكا مجموعه الجسيمات واالجسام المتماسكه.الميكانيكا للمهندسي 
ر
ف 221فاروق احمد الت 

يفالنظريه الحركيه للغازات والحراره الديناميكيه 287ابراهيم ابراهيم شر

ي
618فياض عبداللطيف النجمالنظريه الحركيه للغازات والميكانيك االحصائ 

ي اساسيات الهندسه الكهربيه
ن
1719وحيد مصطفن احمدالنظريه واالداء والتطبيق ف

1007ستانلي غولد هابرالنظم االداريه لهندسه التشييد

1008ستانلي غولد هابرالنظم االداريه لهندسه التشييد

كيب والتكنولوجيا 1075لطيف حميد عليالنفط المنشأ والتر

كيب والتكنولوجيا 1095لطيف حميد عليالنفط المنشأ والتر

كيب والتكنولوجيا 1288لطيف حميد عليالنفط المنشأ والتر

ي ي دول الخليج العرئ 
ن
1052عاطف كبورسالنفط والتصنيع والتنميه ف

ي البرصه ونينوى
ي محافظتر

ن
94عباس علي التميميالنمو الصناعي ف

ي
ن
يد وتكييف الهواء: النواجي العمليه الحديثه ف ي بولسالتت  1141صت 

1092شو.ل.بالهايدريدات الالعضويه

يد وتكيف الهواء ي بولسالهندسة الكهربائية للتت  29صت 

يد وتكيف الهواء ي بولسالهندسة الكهربائية للتت  647صت 

1774محمد علي علي فرجالهندسه الصحيه اختبارات ومواصفات المياه

1942محمد صادق العدوى"الرصف الصجي-االمداد بالمياه"الهندسه الصحيه

1961محمد صادق العدوى"الرصف الصجي-االمداد بالمياه"الهندسه الصحيه

سيب)اعمال تنقيه المياه . الهندسه الصحيه شيح/التر 1773محمد علي علي فرج(الكيماويات/التطهت / التر

649ميشيل حالقالهندسه الكهربائيه

698عبد العزيز جودتالهندسه الكهربائيه

594نبيل ميخائيل عيد(االالت الكهربائيه)الهندسه الكهربائيه 

1708سميثالهندسه المستويه

1735سميثالهندسه المستويه

كه 470براون.ج.لالهندسه الميكانيكيه نظريه الصناعه والدراسات المشتر

كه 471براون.ج.لالهندسه الميكانيكيه نظريه الصناعه والدراسات المشتر

كه 472براون.ج.لالهندسه الميكانيكيه نظريه الصناعه والدراسات المشتر

كه 473براون.ج.لالهندسه الميكانيكيه نظريه الصناعه والدراسات المشتر

كه 474براون.ج.لالهندسه الميكانيكيه نظريه الصناعه والدراسات المشتر

كه 1645براون.ج.لالهندسه الميكانيكيه نظريه الصناعه والدراسات المشتر

يالهندسه الوصفيه
408جاسم شهاب حيائن

يالهندسه الوصفيه
409جاسم شهاب حيائن

يالهندسه الوصفيه
410جاسم شهاب حيائن

يالهندسه الوصفيه
411جاسم شهاب حيائن

يالهندسه الوصفيه
412جاسم شهاب حيائن



يالهندسه الوصفيه
413جاسم شهاب حيائن

يالهندسه الوصفيه
414جاسم شهاب حيائن

يالهندسه الوصفيه
415جاسم شهاب حيائن

يالهندسه الوصفيه
416جاسم شهاب حيائن

يالهندسه الوصفيه
417جاسم شهاب حيائن

فهالهندسه الوصفيه 419علي مصطفن مشر

ن محمد خليل وهيبالهندسه الوصفيه 421امي 

يالهندسه الوصفيه
422جاسم شهاب حيائن

يالهندسه الوصفيه
423جاسم شهاب حيائن

يالهندسه الوصفيه
424جاسم شهاب حيائن

فهالهندسه الوصفيه 425علي مصطفن مشر

426مدحت فضيل فتح هللاالهندسه الوصفيه

436هاشم عبود الموسويالهندسه الوصفيه

ن محمد خليل وهيبالهندسه الوصفيه 438امي 

ن محمد خليل وهيبالهندسه الوصفيه 439امي 

ن محمد خليل وهيبالهندسه الوصفيه 440امي 

ن محمد خليل وهيبالهندسه الوصفيه 441امي 

ن محمد خليل وهيبالهندسه الوصفيه 442امي 

ن محمد خليل وهيبالهندسه الوصفيه 443امي 

ن محمد خليل وهيبالهندسه الوصفيه 444امي 

ن محمد خليل وهيبالهندسه الوصفيه 1705امي 

427محب عزيز عبد المسيحالهندسه الوصفيه التطبيقيه

437محب عزيز عبد المسيحالهندسه الوصفيه التطبيقيه

429وجيه ناعومالهندسه الوصفيه لطلبه كليات الهندسه والمعاهد العليا الصناعيه

418عماد محمد ازهر البكريالهندسه الوصفيه للمهندس و المعماري

يالهندسه والمهندس 1714محمود الشكرج 

2099ابراهيم محمد سعيد بدراناساسيات ومفاهيم: الهندسه والمهندس 

856محمد سليمان حسنالهيدرولوجيا الهندسيه

ي.دالهيدرولوجيا الهندسيه
944نزار علي السبتر

ي.دالهيدرولوجيا الهندسيه
945نزار علي السبتر

946محمد سليمان حسنالهيدرولوجيا الهندسيه

947محمد سليمان حسنالهيدرولوجيا الهندسيه

952محمد سلمان حسنالهيدرولوجيا الهندسيه

954محمد سلمان حسنالهيدرولوجيا الهندسيه

يالهيدرولوجيا الهندسيه
1342نزار علي سبتر

يالهيدرولوجيا الهندسيه
1343نزار علي سبتر

ي المساحه
ن
ي ف  العرئ 

ن 1808سيف غالب العمريالوجت 

245خليل مجيد الكاظميالوقود السائل وحمايه المعادن من التأكل

246خليل مجيد الكاظميالوقود السائل وحمايه المعادن من التأكل

247خليل مجيد الكاظميالوقود السائل وحمايه المعادن من التأكل

264خليل مجيد الكاظميالوقود السائل وحمايه المعادن من التأكل

ي التطبيقات الهندسيه
ن
1667علي ابراهيم سعدانتقال الحراره ف

يبمستوى /لطلبه السنه االول /وحدات التصفيه/انتقال الحراره الختصاص التشغيل والسيطره 248ضمياء محمود محمد الجلت 

يبمستوى /لطلبه السنه االول /وحدات التصفيه/انتقال الحراره الختصاص التشغيل والسيطره 269ضمياء محمود محمد الجلت 

ي
ن ليفونانشاء المبائن 30زهت  ساكو+ارتي 

ي
ن ليفونانشاء المبائن 1830زهت  ساكو+ارتي 

ي
ن ليفونانشاء المبائن 1831زهت  ساكو+ارتي 

ي
ن ليفونانشاء المبائن 1939زهت  ساكو+ارتي 

ي
ن ليفونانشاء المبائن 1940زهت  ساكو+ارتي 

ي
ن ليفونانشاء المبائن 2017زهت  ساكو+ارتي 



ي
ن ليفونانشاء المبائن 2183زهت  ساكو+ارتي 

ي والمواد البنائيه
1105يوسف الدوافانشاء المبائن

ي والمواد البنائيه
1321يوسف الدوافانشاء المبائن

ي والمواد البنائيه
1937يوسف الدوافانشاء المبائن

ي والمواد البنائيه
1938يوسف الدوافانشاء المبائن

ي تكنولوجيا البناء
1146محمد احمد عبدهللاانشاء مبائن

نانظمه السيطره الذاتيه 989كوو.سي.بنجامي 

نانظمه السيطره الذاتيه 1286كوو.سي.بنجامي 

2012محمد عبدالرضا الشمريأسس الصيانه الميكانيكيه

مجه المنهجيه ي الت 
ن
204وليم فنداليباسكال مقدمه ف

ي الصناعه
ن
1291تركي ابراهيم سلطانبحوث العمليات ف

1757هالل هادي صالحبحوث العمليات وتطبيقاتها

ي االداره)بحوث العمليات
ن
ي(تحليل كمي ف

ر
ف 2120حسن علي مشر

نبراد التجميع االساليب الفنيه والعدد المستعمله ت جريتر 642انجلت 

ونيه بلغة بيسك 31مهدي فاضل موسبرمجة الحاسبات االلكتر

ونيه بلغة بيسك 33مهدي فاضل موسبرمجة الحاسبات االلكتر

ونيه بلغة بيسك 45مهدي فاضل موسبرمجة الحاسبات االلكتر

ونيه بلغة بيسك 58مهدي فاضل موسبرمجة الحاسبات االلكتر

ونيه بلغة بيسك 59مهدي فاضل موسبرمجة الحاسبات االلكتر

ونيه بلغة بيسك 60مهدي فاضل موسبرمجة الحاسبات االلكتر

ونيه بلغة بيسك 61مهدي فاضل موسبرمجة الحاسبات االلكتر

ونيه بلغة بيسك 62مهدي فاضل موسبرمجة الحاسبات االلكتر

ونيه بلغة بيسك 63مهدي فاضل موسبرمجة الحاسبات االلكتر

ونيه بلغة بيسك 64مهدي فاضل موسبرمجة الحاسبات االلكتر

ونيه بلغة بيسك 65مهدي فاضل موسبرمجة الحاسبات االلكتر

ونيه بلغة بيسك 77مهدي فاضل موسبرمجة الحاسبات االلكتر

ونيه بلغة فورتران مع تحليل عددي 1314عوض منصور.دبرمجة الحاسبه االلكتر

66ستيف وليامسبرمجة الماكنتوش بلغة التجميع

ونيه بلغة كوبول 34اسامه محمود صالح(كوبل)برمجه الحاسبات االلكتر

1304عوض منصوربرمجه الحاسبات بلغه بيسك

32عبد الرحمن بصيلهبرمجه الحاسبات مقدمه ال علوم الكومبيوتر

21زكي عبد الجبار الجبوري. دبرصية المعادن

107رجب بركات1981-1869بلديه البرصه 

958سايمن انس- هنتر راوس تاري    خ الهيدروليك

959سايمن انس- هنتر راوس تاري    خ الهيدروليك

960سايمن انس- هنتر راوس تاري    خ الهيدروليك

961سايمن انس- هنتر راوس تاري    خ الهيدروليك

962سايمن انس- هنتر راوس تاري    خ الهيدروليك

يتاري    خ ومعرفه االديان
يعتر 2169علي شر

612محمد نوري خياطهتجارب الهندسه الكهربائيه

ي المستمر
ي التعليم التطبيفر

ن
1446حمود فهد المضفتجارب دوليه ف

ياء المتقدمه ن ي الفت 
ن
ي الذريه والنوويه والحاله الصلبه)تجارب ف

ن
يف(ف 2106كريمه محمد الشر

384محمد انيس الليلهتجميع ومعالجه مياه الفضالت

1592محمد انيس الليلهتجميع ومعالجه مياه الفضالت

ات التشغيل تصنيفها وظائفها وعنارصها ن يش ماوريتجهت  229هيتن

ات التشغيل ن ات التقليديه ذات االستخدام العام)تجهت  ن يش ماوري(التجهت  230هيتن

825عبد الفتاح ديوانتحليل االجهادات ونظريه االنشاءات

826عبد الفتاح ديوانتحليل االجهادات ونظريه االنشاءات

827عبد الفتاح ديوانتحليل االجهادات ونظريه االنشاءات

828عبد الفتاح ديوانتحليل االجهادات ونظريه االنشاءات



1596رمزي احمد عبد الحليمتحليل انظمه القدره الكهربائيه

ي ايوب العزيتخطيط ومعدات وطرق االنشاء 823محمد صت 

ي ايوب العزيتخطيط ومعدات وطرق االنشاء 824محمد صت 

ي ايوب العزيتخطيط ومعدات وطرق االنشاء 1715محمد صت 

ي الجدران الحامله وتفاصيلها المعماريه
1106انيس جواد سلمانتركيب المبائن

ي الجدران الحامله وتفاصيلها المعماريه
1322انيس جواد سلمانتركيب المبائن

يترميم المنشأت الخرسانيه 1947السيد عبد الفتاح القصت 

يترميم المنشأت الخرسانيه 1970السيد عبد الفتاح القصت 

1320مايكل دور الشخصيهIBMتسبيك حواسيب 

1043جورج يوناثان شكيس.د(الطرق الكيميائيه)تشخيص المركبات العضويه

1094جورج يوناثان شكيس.د(الطرق الكيميائيه)تشخيص المركبات العضويه

724عبد المهدي مثتن شهابتشغيل محركات التيار المتناوب ذات الثالثه اطوار بواسطه الموصالت الهوائيه

725عبد المهدي مثتن شهابتشغيل محركات التيار المتناوب ذات الثالثه اطوار بواسطه الموصالت الهوائيه

1778مارتن كليفتشكيل القالووظ بالمخرطه

1792سيد احمد.م-ويكفورد.اي.ارتشكيل وتشطيب الهياكل المعدنيه

ي محمد فهميتصاميم الخرسانه المسلحه
926هائن

ي محمد فهميتصاميم الخرسانه المسلحه
927هائن

ي محمد فهميتصاميم الخرسانه المسلحه
928هائن

ي محمد فهميتصاميم الخرسانه المسلحه
929هائن

ي محمد فهميتصاميم الخرسانه المسلحه
2010هائن

92هولدن.ر.و-كرافن.س.بتصميم االبار حفر وانتاج

93هولدن.ر.و-كرافن.س.بتصميم االبار حفر وانتاج

ي الصناعيه
ي تصميم المبائن

ن
1995خليل ابراهيم واكدتصميم االطارات الخرسانيه واستخدامها ف

729احمد يوسف الحسنتصميم االالت

609ميشيل منصورتصميم االالت الكهربائيه

948محمد زهري.باليفانوف دتصميم الجسور لطرق السيارات

ن التميميتصميم المشأت الخرسانيه والمنشأت مسبقه الجهد 2128عالء محمود حسي 

ن التميميتصميم المنشأت الخرسانيه المسلحه 1803عالء محمود حسي 

ي المنشأت الماليه
ن
ي ف 1011السيد عبد المقصود بيانتصميم النظام المحاست 

يتصميم وتحليل التجارب
90محمود حسن المشهدائن

يه 1097قدامه المالحتصنيع رمال السباكه العراقيه لمواد تماسك محليه دراسه مختت 

1793محمود االنور.م.د-ديفد جيمستصنيع نماذج الطائرات

نتطبيقات المساحه والجيوديسيا  باستخدام الميكروكومبيوتر 714محمد رشاد الدين مصطفن حسي 

نتطبيقات المساحه والجيوديسيا  باستخدام الميكروكومبيوتر 1816محمد رشاد الدين مصطفن حسي 

ونيات ي الكهربائيه وااللكتر
ن
2022امجد عبد الرزاق كرجيهتطبيقات عمليه ف

ي الجيولوجيا العامه
ن
ف(خرائط-احافت -صخور-معادن)تطبيقات ف ي عثمان مشر

1668محمد عبد الغتن

2089عباس خماس الساعديANSYSتطبيقات هندسيه باستخدام برنامج 

ي علم هندسه المواد باستخدام لغة
ن
يVISUAL BASIC 6,تطبيقات هندسيه ف 2118قحطان خلف الخزرج 

نmattabتعلم برمجة 1870مازن نعمه للمبتدئي 

نmattabتعلم برمجة 1871مازن نعمه للمبتدئي 

42مازن مغايريتعلم صيانة الكومبيوتر

ف باالمثله  ي3Ds MAXتعلم واحتر
ن
1991مصطفن عبد الشاف

2171علي محمد علي دخيل(عليهم السالم)تفست  القرأن الكريم عن الرسول واهل بيته 

انسستر تقريبات دوائر التر
ي سعد محمد خليفه الجنائ 

ت بول مالفينو 1753الت 

ي
يف فتجي الشافعيتقسيم وتسويه االراضن 1634شر

ي
يف فتجي الشافعيتقسيم وتسويه االراضن 1635شر

اده 2131محمد خليفه التليبتقنيات الت 



تقنيات الخراطه

التهامي جاب - محمد خليفه التليب 

2065هللا

تقنيات الخراطه

التهامي جاب - محمد خليفه التليب 

2066هللا

2061محمد عبدهللا الدرايسهتقنيات الخرسانه

2062محمد عبدهللا الدرايسهتقنيات الخرسانه

2071محمد خليفه التليبتقنيات السباكه

2072محمد خليفه التليبتقنيات السباكه

807سامي محسن دخيله.دتقنية اجزاء السيارات

808سامي محسن دخيله.دتقنية اجزاء السيارات

809سامي محسن دخيله.دتقنية اجزاء السيارات

1752سامي محسن دخينه.دتقنية اجزاء السيارات

112بهنام فرج كاتاي"ميكانيك اجهزه الحفر"تقنيه اجهزه الحفر الختصاص 

وفيسورتقنيه الخرسانه 1681نيفل.م.أ.الت 

ي االنشاء واالستدامه
ن
ه لبناء كبت . تقنيه النانو ف 17صدى عبد الخالق حسن الياشيمواد صغت 

ي االنشاء واالستدامه
ن
ه لبناء كبت . تقنيه النانو ف 18صدى عبد الخالق حسن الياشيمواد صغت 

ي االنشاء واالستدامه
ن
ه لبناء كبت . تقنيه النانو ف 19صدى عبد الخالق حسن الياشيمواد صغت 

ي ومعالجتها لمقاومه الزالزل
يتقويه المبائن 1626محمد بسام الحلت 

ونيه ونيات صيانه واصالح االجهزه االليكتر ليتكنلوجيا االلكتر
ن 1765تريفور ليتن

31مؤيد نوري الخلفتكنلوجيا الخرسانة

ي 1822انور عبد الواحدموسوعه علميه مصوره: تكنولوج 

ي انطوان سميثتكنولوجيا اداره المشاري    ع الهندسيه والمقاوالت 2090هتن

ي عرص المعلومات
ن
2حسن عماد مكاويتكنولوجيا االتصال الحديثه ف

ونيات ونيات)تكنولوجيا االلكتر ونيه (االليكتر ونيه)الدوائر االلكتر 1720مايك تولياالسس النظريه والتطبيقات  (االليكتر

ونيات ونيات)تكنولوجيا االلكتر ونيه (االليكتر ونيه)الدوائر االلكتر 1775مايك تولياالسس النظريه والتطبيقات  (االليكتر

ونيات ونيات)تكنولوجيا االلكتر انزيستور (االليكتر 1776ستان اموسدوائر التر

1971محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا االلياف الصناعيه

ونيات الدليل العملي للمحوالت 1758ايرفينج جوتليبتكنولوجيا االليكتر

وعات وتجارب السيموس ونيات مشر 1764رائده االنور-نيوتن براجاتكنولوجيا االليكتر

ي
ن الكهربائ  27علي كامل الشيخليتكنولوجيا التسخي 

ي الخراطه التشكيليه
ي دي وولشوتكنولوجيا التعليم الفتن

1797ئر

ي
نفن صناعه السبائك:تكنولوجيا التعليم الفتن ي اسي  1795تت 

ي تطوير المواقف التعليميه
ن
يتكنولوجيا التعليم ف

1390عبد العزيز علي الدشتر

ي تطوير المواقف التعليميه
ن
يتكنولوجيا التعليم ف

1391عبد العزيز علي الدشتر

ي تطوير المواقف التعليميه
ن
يتكنولوجيا التعليم ف

1392عبد العزيز علي الدشتر

ي تطوير المواقف التعليميه
ن
يتكنولوجيا التعليم ف

1393عبد العزيز علي الدشتر

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1394اقبال بهبهائن

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1395اقبال بهبهائن

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1396اقبال بهبهائن

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1397اقبال بهبهائن

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1398اقبال بهبهائن

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1399اقبال بهبهائن

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1400اقبال بهبهائن

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1401اقبال بهبهائن

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1402اقبال بهبهائن

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1403اقبال بهبهائن

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1404اقبال بهبهائن

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1405اقبال بهبهائن

ي- الغريب زاهر (نظره مستقبليه)تكنولوجيا التعليم
1406اقبال بهبهائن

895مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه



896مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

897مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

898مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

905مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

906مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

908مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

910مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

911مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

912مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

913مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

916مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

919مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

920مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

921مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

923مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

930مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

932مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

933مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

934مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

935مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

936مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

2182مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانه

1025احمد علي العريانتكنولوجيا الخرسانه مواد الخرسانه المسلحه وصناعتها

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 389فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 390فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 391فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 392فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 393فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 394فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 395فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 396فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 397فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 398فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 1823فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 1824فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 1825فاندر ويلليجي 



تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 1826فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 1827فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 1828فاندر ويلليجي 

تكنولوجيا الرسم الهندسي

ث .ب.س فت 

ن- 1829فاندر ويلليجي 

نتكنولوجيا اللحام بالمواد المالئه 1798توبل كي 

1298نيكوالييف- ماليشيف جتكنولوجيا المعادن

1644محمد اسماعيل عمر"المسلح"تكنولوجيا تصنيع البالستيك المقوى 

1796قاوس.ايه.دبليوتكنولوجيا وفن اللحام

ي
يد التطبيفر ي.سيتكييف الهواء والتت 

1127كوزلنك.ئر

ي
يد التطبيفر ي.سيتكييف الهواء والتت 

1128كوزلنك.ئر

ي
يد التطبيفر ي.سيتكييف الهواء والتت 

1130كوزلنك.ئر

ي
يد التطبيفر ي.سيتكييف الهواء والتت 

1131كوزلنك.ئر

ي
يد التطبيفر ي.سيتكييف الهواء والتت 

1144كوزلنك.ئر

1771محمد علي علي فرجتلوث البيئه والطرق الهندسيه للمعالجه االبتدائيه والنهائيه لمياه الرصف الصجي

فvisual basicتنفيذ برامج المحاسبه باستخدام  1993فريد نرص مشر

79ليل عبدالواحد الفرحان.دتوفت  الموارد للمكتبات المدرسيه ارشادات وتوصيات

80ليل عبدالواحد الفرحان.دتوفت  الموارد للمكتبات المدرسيه ارشادات وتوصيات

ي عالم البناء
ن
ن رودمانثوره ف 1625دافيد مالي 

1091محمد ازهر سعيد السماكجغرافيه النفط والطاقه

1706الهي.ه .فردريك جيولوجيا الحقل

ي ن حميد كريمجيولوجيا الخليج العرئ  356حسي 

ي ن حميد كريمجيولوجيا الخليج العرئ  357حسي 

ي ن حميد كريمجيولوجيا الخليج العرئ  358حسي 

381عبدهللا شاكر السيابجيولوجيا النفط

907ابراهيم هوالحساب االنشاءات

849يوسف زكي بطرسحساب التفاضل و التكامل

160توماس.ب.جحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه

181توماس.ب.جحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه

727توماس.ب.جحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه

1279توماس.ب.جحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه

1832توماس.ب.جحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه

1833توماس.ب.جحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه

1905توماس.ب.جحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه

1906توماس.ب.جحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه

1907توماس.ب.جحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه

1908توماس.ب.جحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه

1909توماس.ب.جحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه

1910توماس.ب.جحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه

ي.وليم ه حساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه
1914دورجن

ي.وليم ه حساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه
1915دورجن

ي.وليم ه حساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه
1916دورجن

ي.ه .وليمحساب التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه
ن
2044دورف

ي.وليم هحسابات التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه
171دروجن

ي.وليم هحسابات التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه
174دروجن

ي.وليم هحسابات التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه
180دروجن

ي.وليم هحسابات التفاضل والتكامل والهندسه التحليليه
183دروجن



1053كنعان احمد توفيقحفر ابار النفط والغاز

ه يحفله الجن قصص قصت 
2174بخيت طالع الزهرائن

حقوق االنسان والطفل والديمقراطيه

ي الجده  ماهر - رياض عزيز- رعد ناج 

1838صالح

حقوق االنسان والطفل والديمقراطيه

ي الجده  ماهر - رياض عزيز- رعد ناج 

1839صالح

حقوق االنسان والطفل والديمقراطيه

ي الجده  ماهر - رياض عزيز- رعد ناج 

1840صالح

حقوق االنسان والطفل والديمقراطيه

ي الجده  ماهر - رياض عزيز- رعد ناج 

1841صالح

حقوق االنسان والطفل والديمقراطيه

ي الجده  ماهر - رياض عزيز- رعد ناج 

1842صالح

حقوق االنسان والطفل والديمقراطيه

ي الجده  ماهر - رياض عزيز- رعد ناج 

1843صالح

حقوق االنسان والطفل والديمقراطيه

ي الجده  ماهر - رياض عزيز- رعد ناج 

1844صالح

حقوق االنسان والطفل والديمقراطيه

ي الجده  ماهر - رياض عزيز- رعد ناج 

1845صالح

حقوق االنسان والطفل والديمقراطيه

ي الجده  ماهر - رياض عزيز- رعد ناج 

1846صالح

حقوق االنسان والطفل والديمقراطيه

ي الجده  ماهر - رياض عزيز- رعد ناج 

1941صالح

ياء التطبيقيه ن نحلول اسئله الفت  242سعيد خرصن حسي 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 512دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 514دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 515دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 519دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 520دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 521دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 522دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 524دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 531دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 538دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 542دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 543دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 545دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 551دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 563دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 1337دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 1810دوكالس.اف.ج 

ي ميكانيك الموائع
ن
يحلول المسائل ف 1917دوكالس.اف.ج 

خامات البناء

عدلي - محمد عبدهللا الدرايسه 

2079محمد عبد الهادي

خامات البناء

عدلي - محمد عبدهللا الدرايسه 

2080محمد عبد الهادي

1799اليكس ويسخامات التصنيع

917سوامي.ان.ارخرسانه مسلحه جديده

918سوامي.ان.ارخرسانه مسلحه جديده

1124سوامي.ان.ارخرسانه مسلحه جديده

1702سوامي.ان.ارخرسانه مسلحه جديده



1741سوامي.ان.ارخرسانه مسلحه جديده

564محمد نبيل سالم(فرع العماره)خواص المواد 

1738محمد نبيل سالم(فرع العماره)خواص المواد 

ي.دخواص المواد الهندسيه ن كزكج  533صالح امي 

ي.دخواص المواد الهندسيه ن كزكج  540صالح امي 

ي.دخواص المواد الهندسيه ن كزكج  549صالح امي 

ي.دخواص المواد الهندسيه ن كزكج  562صالح امي 

ي.دخواص المواد الهندسيه ن كركج  1740صالح امي 

2015عبدهللا محمد عبدهللا مغاريخواص المواد الهندسيه

2136عبدهللا محمد عبدهللا مغاريخواص المواد الهندسيه

ي(لطالب السنه االول قسم الميكانيك)خواص المواد واختبارها
456محمد عدنان فروائر

ي(لطالب السنه االول قسم الميكانيك)خواص المواد واختبارها
546محمد عدنان فروائر

ي حساب الكميات
ن
2094عدلي محمد عبد الهاديدراسات ف

وع مزرعه االنتصار 981عبدهللا قاسم الفخريدراسه الجدوى الفنيه واالقتصاديه لمشر

وع مزرعه االنتصار 982عبدهللا قاسم الفخريدراسه الجدوى الفنيه واالقتصاديه لمشر

وع مزرعه االنتصار 983عبدهللا قاسم الفخريدراسه الجدوى الفنيه واالقتصاديه لمشر

ي الكروماتوغرافيا
ن

323ديفد عبود واندراوسدراسه تمهيديه ع

ي الكروماتوغرافيا
ن

328ديفد عبود واندراوسدراسه تمهيديه ع

ي االعمال المساحيه المختلفه
ن
يف فتجي الشافعيدليل استخدام محطات الرفع المتكامله ف 1684شر

ي
وئن 1662عمار عرياندليل المهندس االلكتر

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
التصميم االقص والحدى واللدن -دليل المهندس االنشائ 

1676عبد الرحمن مجاهد احمدللعنارص والمنشأت الخرسانيه المسلحه

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
التصميم المرن للعنارص والمنشأت -دليل المهندس االنشائ 

1673عبد الرحمن مجاهد احمدالخرسانيه المسلحه

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
التصميم المرن للعنارص والمنشأت -دليل المهندس االنشائ 

2002عبد الرحمن مجاهد احمدالخرسانيه المسلحه

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
1671عبد الرحمن مجاهد احمدالخرسانه العاديه وخواصها-دليل المهندس االنشائ 

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
2005عبد الرحمن مجاهد احمدالخرسانه العاديه وخواصها-دليل المهندس االنشائ 

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
1675عبد الرحمن مجاهد احمد(أ)المنشأت الخرسانيه الخاصه-دليل المهندس االنشائ 

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
1943عبد الرحمن مجاهد احمد(أ)المنشأت الخرسانيه الخاصه-دليل المهندس االنشائ 

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
2007عبد الرحمن مجاهد احمد(أ)المنشأت الخرسانيه الخاصه-دليل المهندس االنشائ 

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
ضبط جوده واختبارات الخرسانه -دليل المهندس االنشائ 

اطات تنفيذها 1672عبد الرحمن مجاهد احمدالمسلحه بالموقع واشتر

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
ضبط جوده واختبارات الخرسانه -دليل المهندس االنشائ 

اطات تنفيذها 2001عبد الرحمن مجاهد احمدالمسلحه بالموقع واشتر

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
2003عبد الرحمن مجاهد احمدعيوب وفحص وترميم وتقويه -دليل المهندس االنشائ 

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
1670عبد الرحمن مجاهد احمدمكونات الخرسانه المسلحه وخواصها-دليل المهندس االنشائ 

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
1747عبد الرحمن مجاهد احمدمكونات الخرسانه المسلحه وخواصها-دليل المهندس االنشائ 

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
2000عبد الرحمن مجاهد احمدمكونات الخرسانه المسلحه وخواصها-دليل المهندس االنشائ 

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
به وتصميم االساسات-دليل المهندس االنشائ  2004عبد الرحمن مجاهد احمدميكانيكا التر

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
1674عبد الرحمن مجاهد احمدالتغطيات الخاصه بالمنشأت :دليل المهندس االنشائ 

ي لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه
2006عبد الرحمن مجاهد احمدالتغطيات الخاصه بالمنشأت :دليل المهندس االنشائ 

يد ن عمال التت  ي فرانك.ددليل المهندسي  يدئ  1147مت 

يد ن عمال التت  ي فرانك.ددليل المهندسي  يدئ  1148مت 

يد ن عمال التت  ي فرانك.ددليل المهندسي  يدئ  1149مت 

يد ن عمال التت  ي فرانك.ددليل المهندسي  يدئ  1150مت 

ي 
ي: دليل مهندس المبائن

ن محمد جمعهالدليل الفتن 1638حسي 

ي
ن محمد جمعهالدليل االداري:دليل مهندس المبائن 1637حسي 

ي االالت الكهربائيه واالنظمه االتوماتيكيه
ن
1763احمد عبد المتعال(اوتوماتيكيه)دوائر التحكم ف

ي قطاع االتصاالت
ن
7علي نارص الخويلديدور الهيئات التنظيميه ف



ي قطاع االتصاالت
ن
8علي نارص الخويلديدور الهيئات التنظيميه ف

ي قطاع االتصاالت
ن
9علي نارص الخويلديدور الهيئات التنظيميه ف

ي قطاع االتصاالت
ن
10علي نارص الخويلديدور الهيئات التنظيميه ف

ي قطاع االتصاالت
ن
11علي نارص الخويلديدور الهيئات التنظيميه ف

ي الحركه الوطنيه منذ تأسيسه حتر 
ن
ي العراق ف

ن
اكي ف

ي االشتر 1513هادي حسن1958 تموز 14دور حزب البعث العرئ 

ي الحركه الوطنيه منذ تأسيسه حتر 
ن
ي العراق ف

ن
اكي ف

ي االشتر 1514هادي حسن1958 تموز 14دور حزب البعث العرئ 

ي الحركه الوطنيه منذ تأسيسه حتر 
ن
ي العراق ف

ن
اكي ف

ي االشتر 1515هادي حسن1958 تموز 14دور حزب البعث العرئ 

ي الحركه الوطنيه منذ تأسيسه حتر 
ن
ي العراق ف

ن
اكي ف

ي االشتر 1516هادي حسن1958 تموز 14دور حزب البعث العرئ 

ازات الميكانيكيه ن 673عدنان محمد جواد.ددورة االهتر
ن 741دولتل.اس.جسي(بالوحدات العالميه)ديناميات الحراره للمهندسي 
ن 742دولتل.اس.جسي(بالوحدات العالميه)ديناميات الحراره للمهندسي 
ن 755دولتل.اس.جسي(بالوحدات العالميه)ديناميات الحراره للمهندسي 
ن 766دولتل.اس.جسي(بالوحدات العالميه)ديناميات الحراره للمهندسي 
ن 795دولتل.اس.جسي(بالوحدات العالميه)ديناميات الحراره للمهندسي 

567عارف ابو صفيهديناميك الحراره الميتالورجيه

631عارف ابو صفيهديناميك الحراره الميتالورجيه

736براون.د.وديناميك الحراره والمكائن الحراريه

737براون.د.وديناميك الحراره والمكائن الحراريه

738براون.د.وديناميك الحراره والمكائن الحراريه

739براون.د.وديناميك الحراره والمكائن الحراريه

756براون.د.وديناميك الحراره والمكائن الحراريه

757براون.د.وديناميك الحراره والمكائن الحراريه

761براون.د.وديناميك الحراره والمكائن الحراريه

762براون.د.وديناميك الحراره والمكائن الحراريه

كو شاكر فتاحديناميكا السيارات 1300شت 

579محمد رأفت احمد شعالنديناميكا الغازات

581محمد رأفت احمد شعالنديناميكا الغازات

605محمد رأفت احمد شعالنديناميكا الغازات

ين ي القرن العشر
ن
13نعمان سعد الدين النعيميذرى العلم ف

1557دار الحريهرجال ومدينه

1558دار الحريهرجال ومدينه

1559دار الحريهرجال ومدينه

1560دار الحريهرجال ومدينه

1561دار الحريهرجال ومدينه

1562دار الحريهرجال ومدينه

1563دار الحريهرجال ومدينه

1564دار الحريهرجال ومدينه

1565دار الحريهرجال ومدينه

1566دار الحريهرجال ومدينه

1567دار الحريهرجال ومدينه

1568دار الحريهرجال ومدينه

399محرم انور مراد الشيخرسم المخططات البيانيه الهندسيه

121رياض احمد عزترياضيات متقدمه للدراسات الهندسيه

140رياض احمد عزترياضيات متقدمه للدراسات الهندسيه

141رياض احمد عزترياضيات متقدمه للدراسات الهندسيه

142رياض احمد عزترياضيات متقدمه للدراسات الهندسيه

143رياض احمد عزترياضيات متقدمه للدراسات الهندسيه

149عبد المطلب ابراهيمرياضيات متقدمه للدراسات الهندسيه

1614نيلسون.د.أ(االستاتيكا)سلسلة ملخصات شوم الميكانيكا الهندسية

1615نيلسون.د.أ(االستاتيكا)سلسلة ملخصات شوم الميكانيكا الهندسية



1616نيلسون.د.أ(االستاتيكا)سلسلة ملخصات شوم الميكانيكا الهندسية

1617نيلسون.د.أ(االستاتيكا)سلسلة ملخصات شوم الميكانيكا الهندسية

1783نيلسون.د.أ(االستاتيكا)سلسلة ملخصات شوم الميكانيكا الهندسية

مجه بلغة البيسك ي الت 
ن
42جوتفريد.بايرون سسلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

مجه بلغة البيسك ي الت 
ن
43جوتفريد.بايرون سسلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

مجه بلغة الفورتران ي الت 
ن
نسلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل ف 71سيمور ليبشتر

ي الدوال المركبه 
ن
ي التناظر الحافظ للزوايا : سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ن
1669شبيجل.موراي رمقدمه ف

ي الدوال المركبه 
ن
ي التناظر الحافظ للزوايا : سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ن
1926شبيجل.موراي رمقدمه ف

يف فتجي الشافعي(حساب كميات الحفر)سلسله التطبيقات العمليه لعلم المساحه 1685شر

يف فتجي الشافعي(حساب كميات الحفر)سلسله التطبيقات العمليه لعلم المساحه 1686شر

ي الرياضيات
ن
2105رحيم يونس كرو العزاويالمصفوفات والمحددات. سلسله المنهل ف

ي التناظر الحافظ للزوايا 
ن
ي الدوال المركبه مع مقدمه ف

ن
151شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم  نظريات ومسائل ف

ي الماكينات الكهربيه والكهروميكانيكيات"سلسله ملخصات شوم 
ن
1653نزار.سيد أ"نظريات ومسائل ف

ي الماكينات الكهربيه والكهروميكانيكيات"سلسله ملخصات شوم 
ن
1721نزار.سيد أ"نظريات ومسائل ف

ي الماكينات الكهربيه والكهروميكانيكيات"سلسله ملخصات شوم 
ن
1722نزار.سيد أ"نظريات ومسائل ف

ي الماكينات الكهربيه والكهروميكانيكيات"سلسله ملخصات شوم 
ن
1723نزار.سيد أ"نظريات ومسائل ف

ي الماكينات الكهربيه والكهروميكانيكيات"سلسله ملخصات شوم 
ن
1781نزار.سيد أ"نظريات ومسائل ف

مجه بلغه  1650جون هيوباردc++سلسله ملخصات شوم الت 

ى للوحدات 1678هربرت مايسليشسلسله ملخصات شوم الكيمياء العضويه حسب النظام المتر

ونيات 1652ميلتون كوفمانسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل تكنولوجيا االلكتر

ونيات 1729ميلتون كوفمانسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل تكنولوجيا االلكتر

ونيات 1730ميلتون كوفمانسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل تكنولوجيا االلكتر

ونيات 1782ميلتون كوفمانسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل تكنولوجيا االلكتر

ي  تحليل المتجهات ومقدمه لتحليل الكميات الممتده
ن
178شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي  تحليل المتجهات ومقدمه لتحليل الكميات الممتده
ن
194شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي  تحليل المتجهات ومقدمه لتحليل الكميات الممتده
ن
1743شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي اساسيات الهندسه الكهربائيه
ن
1651كائر.جيمي جسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي اساسيات الهندسه الكهربائيه
ن
1731كائر.جيمي جسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي اساسيات الهندسه الكهربائيه
ن
1732كائر.جيمي جسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي اساسيات الهندسه الكهربائيه
ن
1785كائر.جيمي جسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي اساسيات الهندسه الكهربائيه
ن
1786كائر.جيمي جسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي االحتماالت
ن
نسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف 184سيمور ليبشتر

ي االحتماالت
ن
نسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف 187سيمور ليبشتر

ي االحتماالت
ن
نسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف 189سيمور ليبشتر

ي االحتماالت
ن
نسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف 190سيمور ليبشتر

ي االحتماالت
ن
نسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف 2024سيمور ليبشتر

ي االحصاء
ن
185شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي االحصاء
ن
188شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي االحصاء
ن
191شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي االحصاء
ن
192شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي االحصاء
ن
193شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي التفاضل والتكامل المتقدم
ن
253شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي التفاضل والتكامل المتقدم
ن
1280شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي التفاضل والتكامل المتقدم
ن
1468شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي التفاضل والتكامل المتقدم
ن
1642شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي التفاضل والتكامل المتقدم
ن
1891شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي التفاضل والتكامل المتقدم
ن
1892شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي التفاضل والتكامل المتقدم
ن
1893شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي التفاضل والتكامل المتقدم
ن
2043شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الجت  الخطي
ن
نسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف 159سيمور ليبشتر



ي الجت  الخطي
ن
نسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف 175سيمور ليبشتر

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
626ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
627ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
628ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
1204ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
1312ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
1341ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
1647ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
1666ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
1725ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
1726ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
1727ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
1728ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
1868ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الدوائر الكهربائيه 
ن
1869ادمنستر.جوزيف أ(الكهربيه)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الكهرومغناطيسيات
ن
1724ادمنستر.جوزيف أسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الكهرومغناطيسيات
ن
1911ادمنستر.جوزيف أسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الكهرومغناطيسيات
ن
1912ادمنستر.جوزيف أسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الكهرومغناطيسيات
ن
1913ادمنستر.جوزيف أسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي المصفوفات
ن
1814فرانك ايرزسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا العامه وتطبيقاتها
ن
234شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا العامه وتطبيقاتها
ن
235شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا العامه وتطبيقاتها
ن
236شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا العامه وتطبيقاتها
ن
237شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا العامه وتطبيقاتها
ن
238شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا العامه وتطبيقاتها
ن
239شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا العامه وتطبيقاتها
ن
240شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا العامه وتطبيقاتها
ن
259شبيجل.موراي رسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا الهندسيه 
ن
1648نيلسون.د.أ(الديناميكا)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا الهندسيه 
ن
1649نيلسون.د.أ(الديناميكا)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا الهندسيه 
ن
1660نيلسون.د.أ(الديناميكا)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا الهندسيه 
ن
1737نيلسون.د.أ(الديناميكا)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي الميكانيكا الهندسيه 
ن
1784نيلسون.د.أ(الديناميكا)سلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ياء السنه االول الجامعيه ن ي فت 
ن
1461دانييل سشومسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ياء السنه االول الجامعيه ن ي فت 
ن
1462دانييل سشومسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ياء السنه االول الجامعيه ن ي فت 
ن
1463دانييل سشومسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ياء السنه االول الجامعيه ن ي فت 
ن
1464دانييل سشومسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي مقاومه المواد
ن
860ناش.وليم أسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي مقاومه المواد
ن
894ناش.وليم أسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي مقاومه المواد
ن
899ناش.وليم أسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي مقاومه المواد
ن
1641ناش.وليم أسلسله ملخصات شوم نظريات ومسائل ف

ي التحليل العددي)سلسله ملخصات شوم
ن
172فرانسيس شيد(نظريات ومسائل ف

ي التحليل العددي)سلسله ملخصات شوم
ن
173فرانسيس شيد(نظريات ومسائل ف

ي التحليل العددي)سلسله ملخصات شوم
ن
179فرانسيس شيد(نظريات ومسائل ف

ي التحليل العددي)سلسله ملخصات شوم
ن
186فرانسيس شيد(نظريات ومسائل ف

ي(صل هللا عليه واله وسلم)سيماء محمد
يعتر 2166علي شر

1770محمد علي علي فرجشبكات الرصف الصجي تنقيه المياه والمعالجه الهندسيه لتلوث البيئه

يفشحن وتفري    غ السفن االصول والقواعد الفنيه 1656حسن علي الشر

ن والسفر ال مدن الضوء 1487مؤيد عبد القادرصدام حسي 

ن والسفر ال مدن الضوء 1488مؤيد عبد القادرصدام حسي 



ن والسفر ال مدن الضوء 1489مؤيد عبد القادرصدام حسي 

ن والسفر ال مدن الضوء 1490مؤيد عبد القادرصدام حسي 

ن والسفر ال مدن الضوء 1491مؤيد عبد القادرصدام حسي 

ن والسفر ال مدن الضوء 1492مؤيد عبد القادرصدام حسي 

ن والسفر ال مدن الضوء 1493مؤيد عبد القادرصدام حسي 

ن والسفر ال مدن الضوء 1494مؤيد عبد القادرصدام حسي 

ن والسفر ال مدن الضوء 1495مؤيد عبد القادرصدام حسي 

يصيانه المعامل الميكانيكيه والكهربائيه
6عالء الدين الكيالئن

722فاروق محمد العامريصيانه وهندسه الراديو

557جتر ذيبكس.زمجنيف دطبيعة وخواص المواد

600فتجي احمد عبيد.دطرق التحليل االلي

601فتجي احمد عبيد.دطرق التحليل االلي

1082احمد محمد الخطيب(عمليات التشكيل)طرق التصنيع والعمليات 

1083احمد محمد الخطيب(عمليات التشكيل)طرق التصنيع والعمليات 

1098احمد محمد الخطيب(عمليات التشكيل)طرق التصنيع والعمليات 

2046احمد محمد الخطيب(عمليات التشكيل)طرق التصنيع والعمليات 

1090عارف ابو صفيهسباكه ولحام: طرق التصنيع

1099عارف ابو صفيهسباكه ولحام: طرق التصنيع

1100عارف ابو صفيهسباكه ولحام: طرق التصنيع

2041رياض شاكر نعومطرق حل المعادالت التفاضليه العاديه وتطبيقاتها

1960سعيد علي خطابطبقا الحدث المواصفات العالميه.عزل وحماية المنشأت الخرسانيه

254صبجي طهعلم االناره الكهربائيه وفن التمديدات الداخليه

اتيغرافيا.علم الطبقات 367عبدهللا شاكر السيابالستر

1101الصائغ عبد الهاديعلم المعادن

ياوي للفوالذ ن ن عتيويعلم المعادن الفي  34علي حسي 

2103محمد احمد عمريعلم المواد الهندسية

يعلم المواد الهندسيه 2122قحطان خلف الخزرج 

يه-المواءمه المهنيه-علم النفس الصناعي  83احمد عزت راجحالعالقات الثقافيه-الهندسه البشر

ي هوزي مكزي شمب.كي.أيعلم الهندسه الكهربائيه االساس
575ئر

ي 366مهدي محمد علي الصحافعلم الهيدرولوج 

1045هاركر والنعلم الوقود

1636فؤاد عبد العزيز احمد الشيخعلم صناعه الشامبو

1063ماجد بشت  االسودعلم وتكنولوجيا اللحوم

1102ماجد بشت  االسودعلم وتكنولوجيا اللحوم

2125ديانا سعيد الزقعلوم االرض

401كوكر دخيل االسدي(الرسم الهندسي للصف الثالث)علوم صناعيه

ي(ع)فاطمه هي فاطمه 
يعتر 2152علي شر

1439حمود فهد المضففاعليه التدريب والعوامل المؤثره عليه

1444حمود فهد المضففاعليه التدريب والعوامل المؤثره عليه

1458حمود فهد المضففاعليه التدريب والعوامل المؤثره عليه

1459حمود فهد المضففاعليه التدريب والعوامل المؤثره عليه

1460حمود فهد المضففاعليه التدريب والعوامل المؤثره عليه

بوي 1496ماهر اسماعيل الجعفريفلسفة ابن رشد التر

بوي 1497ماهر اسماعيل الجعفريفلسفة ابن رشد التر

بوي 1498ماهر اسماعيل الجعفريفلسفة ابن رشد التر

بوي 1499ماهر اسماعيل الجعفريفلسفة ابن رشد التر

بوي 1500ماهر اسماعيل الجعفريفلسفة ابن رشد التر

بويه 122ماهر اسماعيل الجعفري.د.أفلسفة ابن رشد التر

بويه 1483ماهر اسماعيل الجعفريفلسفة ابن رشدالتر

بويه 1484ماهر اسماعيل الجعفريفلسفة ابن رشدالتر



بويه 1485ماهر اسماعيل الجعفريفلسفة ابن رشدالتر

بويه 1486ماهر اسماعيل الجعفريفلسفة ابن رشدالتر
ن ي ضوء فكر الرئيس القائد صدام حسي 

ن
بويه ف 1570محمد جلوب فرحانفلسفتنا التر

ن ي ضوء فكر الرئيس القائد صدام حسي 
ن
بويه ف 1571محمد جلوب فرحانفلسفتنا التر

ه ي تشكيله كبت 
ن
1096كونفن.فريد ه فن التجليخ االالت والطرق المستعمله فعال ف

1987سوس اسكانيانفن المنظور واالظهار المعماري

يفهم المؤلفات وكتابتها
بيتن 27ناديه يعقوب،محمد الشر

يفهم المؤلفات وكتابتها
بيتن 28ناديه يعقوب،محمد الشر

ونيه 1481محمد زكي محمدفورتران مدخل ال الحاسبات االلكتر

ونيه 49محمد زكي محمد، نبيل خليل عمر.دفورتران مدخل ال الحاسبه االلكتر

ونات ياء االلكتر ن 700صبجي سعيد الراويفت 

ونات ياء االلكتر ن 1154صبجي سعيد الراويفت 

ياء االلياف البرصيه ن 2092سهام عفيف قندالاسس وتطبيقات: فت 

ياء البرصيات والكهربائيه للصفوف السادس العلمي ن 219نور الدين الربيعيفت 

ياء البالزما ن 2081وسام احمد عبد العزيزفت 

ياء الحث الكهرومغناطيسي ن 2063احمد علي عبيدهللافت 

ياء الحث الكهرومغناطيسي ن 2064احمد علي عبيدهللافت 

ياء السطح ن فت 

عبد القادر داود فيصل

M.Prutton2107

ونيات ي)قاموس االلكتر ن ي,انكلت  1472محمود ابراهيم غزالن(عرئ 

وبولوجيا ي-قاموس االنتر ن ي-انكلت  388شاكر مصطفن سليمعرئ 

1266عادل ابو السعدقاموس الطالب الهندسي

607محمد زكي محمد خرصنقاموس مصطلحات الهندسه الكهربائيه

1222محمد زكي محمد خرصنقاموس مصطلحات الهندسه الكهربائيه

ي العراق
ن
44بابي  كومار داسقواعد ومعايي  البناء ف

ن وانظمة الخدمه والمالك واالنضباط 1589    قواني 

1269عبد الجبار عبد الرحمنكشاف الدوريات العربيه

1270عبد الجبار عبد الرحمنكشاف الدوريات العربيه

1271عبد الجبار عبد الرحمنكشاف الدوريات العربيه

1272عبد الجبار عبد الرحمنكشاف الدوريات العربيه

ي كليات جامعه الموصل ومستقبل تطورها خالل السنوات الخمس 
ن
103جمال اسد مزعل-1980/1979كلفة التعليم ف

ي كليات جامعه الموصل ومستقبل تطورها خالل السنوات الخمس 
ن
104جمال اسد مزعل-1980/1979كلفة التعليم ف

ي كليات جامعه الموصل ومستقبل تطورها خالل السنوات الخمس 
ن
105جمال اسد مزعل-1980/1979كلفة التعليم ف

ي كليات جامعه الموصل ومستقبل تطورها خالل السنوات الخمس 
ن
106جمال اسد مزعل-1980/1979كلفة التعليم ف

ي كليات جامعه الموصل ومستقبل تطورها خالل السنوات الخمس 
ن
117جمال اسد مزعل-1980/1979كلفة التعليم ف

5طاهر مسلم البكاءكهربائيه السيارات

ه لورشتك 1769ستان برايكيف تصنع العدد الصغت 

634عبد المهدي مثتن شهابكيفية توصيل ملفات محركات التيار المستمر المتناوب ذات الطور الواحد

726عبد المهدي مثتن شهابكيفية توصيل ملفات محركات التيار المستمر المتناوب ذات الطور الواحد

ي صناعه المطاط.كيمياء البوليمرات 
ن
االلياف ,البالستك, االساس ف

1922محمد مجدي عبدهللا واصلالمواد العزله والصناعات الورقيه,الصموغ,الورنيشات,الصناعيه

226صالح محمد صالح.دكيمياء السطح والعوامل المساعده

295جالل محمد صالحكيمياء السطح والعوامل المساعده

303اكرم عزيز محمدكيمياء اللدائن

336اكرم عزيز محمدكيمياء اللدائن

1335موس الناظركيمياء المركبات العضويه

ي يوسف عبد القادركيمياء المركبات العضويه  االوكسيجينيه
ر
2091لينا صدف

351عادل كمال جميلكيمياء المعادن والخامات

370عادل كمال جميلكيمياء المعادن والخامات



1283عادل كمال جميلكيمياء المعادن والخامات

ن دراسه تمهيديه 1016كار تميلكيمياء للمهندسي 

ن دراسه تمهيديه 1017كار تميلكيمياء للمهندسي 

ن دراسه تمهيديه 1020كار تميلكيمياء للمهندسي 

339صالح طاهر ازمرليكيمياء مركبات الفلور وكربون العضويه ومشتقاتها

ي الهندسه الكهربائيه
ن
ي.دلغة بيسك تطبيقات ف 73سنان محمد عطار باج 

ن ي الفكر االقتصادي للسيد الرئيس صدام حسي 
ن
1555وزارة التعليم العالي والبحث العلميلمحات ف

ن ي الفكر االقتصادي للسيد الرئيس صدام حسي 
ن
1556وزارة التعليم العالي والبحث العلميلمحات ف

1590حسن محمد الخطيبمبادئ اصول القانون

2083ريم مصطفن الدبسمبادئ االتصاالت

ونيات ي.أيمبادئ االلكتر 749مالفينو.ئ 

ونيات 2126رعد حمدان ضاهرمبادئ االلكتر

يد والتكييف 1966عدنان ريكان موسمبادئ التت 

1108مازن عبد الحميد كاظممبادئ التمويه

1115مازن عبد الحميد كاظممبادئ التمويه

1116مازن عبد الحميد كاظممبادئ التمويه

1117مازن عبد الحميد كاظممبادئ التمويه

1118مازن عبد الحميد كاظممبادئ التمويه

1119مازن عبد الحميد كاظممبادئ التمويه

1120مازن عبد الحميد كاظممبادئ التمويه

1121مازن عبد الحميد كاظممبادئ التمويه

1122مازن عبد الحميد كاظممبادئ التمويه

يمبادئ الجيلوجيا الهندسيه وتطبيقاتها
837  مجيد عبود الطائ 

يمبادئ الجيلوجيا الهندسيه وتطبيقاتها
838  مجيد عبود الطائ 

يمبادئ الجيلوجيا الهندسيه وتطبيقاتها
839  مجيد عبود الطائ 

يمبادئ الجيلوجيا الهندسيه وتطبيقاتها
840  مجيد عبود الطائ 

يمبادئ الجيلوجيا الهندسيه وتطبيقاتها
841  مجيد عبود الطائ 

يمبادئ الجيلوجيا الهندسيه وتطبيقاتها
842  مجيد عبود الطائ 

يمبادئ الجيلوجيا الهندسيه وتطبيقاتها
843  مجيد عبود الطائ 

يمبادئ الجيلوجيا الهندسيه وتطبيقاتها
844  مجيد عبود الطائ 

يمبادئ الجيلوجيا الهندسيه وتطبيقاتها
845  مجيد عبود الطائ 

يمبادئ الجيلوجيا الهندسيه وتطبيقاتها
846  مجيد عبود الطائ 

ي
يمبادئ الداينميك الحراري الكيميائ  220هاركريف-ج 

2104محمد عبد الرضا الشمريمبادئ الديناميكا الحرارية

ن رجب محمدمبادئ الديناميكا الحراريه 1643حسي 

362سمت  احمد عوضمبادئ الطرق الجيولوجيه

363سمت  احمد عوضمبادئ الطرق الجيولوجيه

943سمت  احمد عوضمبادئ الطرق الجيولوجيه

974سمت  احمد عوضمبادئ الطرق الجيولوجيه

رات ن 701اورازيو زفلتومبادئ اللت 

رات ن 1299اورازيو زفلتومبادئ اللت 

1654محمود احمد الرقيعيمبادئ النجاره

ي يفوالجوي والبحري واالنابيب (طرق وسكك)مبادئ النقل الت  ي الشر
1347روجي لطفن

ي يفوالجوي والبحري واالنابيب (طرق وسكك)مبادئ النقل الت  ي الشر
1358روجي لطفن

نمبادئ الهندسه الكهربائيه 559كاساتكي 

1293محمد زكي محمد خرصنمبادئ الهندسه الكهربائيه

1317محمد زكي محمد خرصنمبادئ الهندسه الكهربائيه

1885محمد زكي محمد خرصنمبادئ الهندسه الكهربائيه



1886محمد زكي محمد خرصنمبادئ الهندسه الكهربائيه

1887محمد زكي محمد خرصنمبادئ الهندسه الكهربائيه

1888محمد زكي محمد خرصنمبادئ الهندسه الكهربائيه

2008محمد زكي محمد خرصنمبادئ الهندسه الكهربائيه

445نوفل شماس.ممبادئ الهندسه الوصفيه

446نوفل شماس.ممبادئ الهندسه الوصفيه

447نوفل شماس.ممبادئ الهندسه الوصفيه

6عاهد الخطيبمبادئ تحويل الطاقه

ونيه 1802حمزه عباس السوادي.دمبادئ ترتيب الحاسبات االلكتر
ن ن ولغت  التقنيي  1064وليم لسلت مبادئ تكرير النفط للتقنيي 
ن ن ولغت  التقنيي  1133وليم لسلت مبادئ تكرير النفط للتقنيي 

يمبادئ ديناميك الغازات 5منذر اسماعيل الدروئ 

يمبادئ ديناميك الغازات 505منذر اسماعيل الدروئ 

يمبادئ ديناميك الغازات 571منذر اسماعيل الدروئ 

يمبادئ ديناميك الغازات 572منذر اسماعيل الدروئ 

يمبادئ ديناميك الغازات 573منذر اسماعيل الدروئ 

يمبادئ ديناميك الغازات 574منذر اسماعيل الدروئ 

يمبادئ ديناميك الغازات 580منذر اسماعيل الدروئ 

يمبادئ ديناميك الغازات 643منذر اسماعيل الدروئ 

يمبادئ ديناميك الغازات 1751منذر اسماعيل الدروئ 

به يمبادئ علم التر
1717عبدهللا نجم العائن

مجه بلغة بيسك ونيه والت 
ي-محمد علي شاللمبادئ علم الحاسبات االلكتر 72عبد االله الديوه ج 

ي.أمبادئ علم الهندسه الكهربائيه ن 583سميث.مكتن

ي.أمبادئ علم الهندسه الكهربائيه ن 584سميث.مكتن

ي.أمبادئ علم الهندسه الكهربائيه ن 585سميث.مكتن

ي.أمبادئ علم الهندسه الكهربائيه ن 586سميث.مكتن

ي.أمبادئ علم الهندسه الكهربائيه ن 587سميث.مكتن

ي.أمبادئ علم الهندسه الكهربائيه ن 588سميث.مكتن

ي.أمبادئ علم الهندسه الكهربائيه ن 589سميث.مكتن

ي.أمبادئ علم الهندسه الكهربائيه ن 590سميث.مكتن

ي.أمبادئ علم الهندسه الكهربائيه ن 591سميث.مكتن

ي.أمبادئ علم الهندسه الكهربائيه ن 592سميث.مكتن

ي.أمبادئ علم الهندسه الكهربائيه ن 593سميث.مكتن

ي.أمبادئ علم الهندسه الكهربائيه ن 1301سميث.مكتن

526جميل المالئكهمبادئ ميكانيك الموائع

869وائل نور الدين الرفاعيالمنشأت المحدده: مبادئ نظريه االنشاءات 

870وائل نور الدين الرفاعيالمنشأت المحدده: مبادئ نظريه االنشاءات 

871وائل نور الدين الرفاعيالمنشأت المحدده: مبادئ نظريه االنشاءات 

872وائل نور الدين الرفاعيالمنشأت المحدده: مبادئ نظريه االنشاءات 

873وائل نور الدين الرفاعيالمنشأت المحدده: مبادئ نظريه االنشاءات 

874وائل نور الدين الرفاعيالمنشأت المحدده: مبادئ نظريه االنشاءات 

875وائل نور الدين الرفاعيالمنشأت المحدده: مبادئ نظريه االنشاءات 

878وائل نور الدين الرفاعيالمنشأت المحدده: مبادئ نظريه االنشاءات 

900يوسيه- يان مبادئ نظريه المنشأت

901يوسيه- يان مبادئ نظريه المنشأت

914يوسيه- يان مبادئ نظريه المنشأت

915يوسيه- يان مبادئ نظريه المنشأت

1134خالد احمد الجودي.دمبادئ هندسة تكيف الهواء والتثليج

1135خالد احمد الجودي.دمبادئ هندسة تكيف الهواء والتثليج



1136خالد احمد الجودي.دمبادئ هندسة تكيف الهواء والتثليج

1137خالد احمد الجودي.دمبادئ هندسة تكيف الهواء والتثليج

1138خالد احمد الجودي.دمبادئ هندسة تكيف الهواء والتثليج

1139خالد احمد الجودي.دمبادئ هندسة تكيف الهواء والتثليج

1140خالد احمد الجودي.دمبادئ هندسة تكيف الهواء والتثليج

1142خالد احمد الجودي.دمبادئ هندسة تكيف الهواء والتثليج

1143خالد احمد الجودي.دمبادئ هندسة تكيف الهواء والتثليج

1145خالد احمد الجودي.دمبادئ هندسة تكيف الهواء والتثليج

2178خالد احمد الجوديمبادئ هندسة تكيف الهواء والتثليج

1746خالد احمد الجودي.دمبادئ هندسة وتكيف الهواء والتثليج

ن باقر رحمه هللا)بيلي.فمبادئ هندسه المعادن والمواد 1315(حسي 

ن باقر رحمه هللا)بيلي.فمبادئ هندسه المعادن والمواد 1345(حسي 

ن باقر رحمه هللا)بيلي.فمبادئ هندسه المعادن والمواد 1889(حسي 

ن باقر رحمه هللا)بيلي.فمبادئ هندسه المعادن والمواد 1890(حسي 

يمبادئ هندسه المواد الالمعدنيه 2096قحطان خلف الخزرج 

2179خالد احمد الجوديمبادئ هندسه تكيف الهواء والتثليج

1996محمد عبد الرضا الشمريمبادئ هندسه تكييف الهواء

1997محمد عبد الرضا الشمريمبادئ هندسه تكييف الهواء

1998محمد عبد الرضا الشمريمبادئ هندسه تكييف الهواء

1407االن نيباور(word 6) لويندوز 6مبادئ وورد 

1408االن نيباور(word 6) لويندوز 6مبادئ وورد 

1409االن نيباور(word 6) لويندوز 6مبادئ وورد 

1410االن نيباور(word 6) لويندوز 6مبادئ وورد 

ي شهابمجالس عاشوراء الكامله للدكتور الشيخ احمد الوائلي
ن رضن 2170عبد الحسي 

ن واالنظمه والتعليمات 108احمد قاسم الجمعهمجموعه القواني 

ن واالنظمه والتعليمات 109احمد قاسم الجمعهمجموعه القواني 

ن واالنظمه والتعليمات 110احمد قاسم الجمعهمجموعه القواني 

ن واالنظمه والتعليمات 111احمد قاسم الجمعهمجموعه القواني 

420محمد صالح بساطه(الصف االعدادي)مجموعه رسوم الهندسه الوصفيه

428محمد صالح بساطه(الصف االعدادي)مجموعه رسوم الهندسه الوصفيه

430محمد صالح بساطه(الصف االعدادي)مجموعه رسوم الهندسه الوصفيه

431محمد صالح بساطه(الصف االعدادي)مجموعه رسوم الهندسه الوصفيه

432محمد صالح بساطه(الصف االعدادي)مجموعه رسوم الهندسه الوصفيه

433محمد صالح بساطه(الصف االعدادي)مجموعه رسوم الهندسه الوصفيه

434محمد صالح بساطه(الصف االعدادي)مجموعه رسوم الهندسه الوصفيه

435محمد صالح بساطه(الصف االعدادي)مجموعه رسوم الهندسه الوصفيه

1417عبد الباسط احمد رضوانرقابه.تخطيط.اداه قياس: محاسبه تكاليف المواد

1418عبد الباسط احمد رضوانرقابه.تخطيط.اداه قياس: محاسبه تكاليف المواد

1419عبد الباسط احمد رضوانرقابه.تخطيط.اداه قياس: محاسبه تكاليف المواد

1420عبد الباسط احمد رضوانرقابه.تخطيط.اداه قياس: محاسبه تكاليف المواد

1421عبد الباسط احمد رضوانرقابه.تخطيط.اداه قياس: محاسبه تكاليف المواد

1422عبد الباسط احمد رضوانرقابه.تخطيط.اداه قياس: محاسبه تكاليف المواد

1423عبد الباسط احمد رضوانرقابه.تخطيط.اداه قياس: محاسبه تكاليف المواد

1424عبد الباسط احمد رضوانرقابه.تخطيط.اداه قياس: محاسبه تكاليف المواد

1425عبد الباسط احمد رضوانرقابه.تخطيط.اداه قياس: محاسبه تكاليف المواد

1426عبد الباسط احمد رضوانرقابه.تخطيط.اداه قياس: محاسبه تكاليف المواد

ي
ي الميكانيك الرياضن

ن
241زيد االمت محاظرات ف

اق الداخلي 39االستاذ الدكتور شاكر حنتوش عدايمحركات االحتر

اق الداخلي 658احمد فيصل العمرمحركات االحتر



اق الداخلي 1962اكرم حمدون سليمانمحركات االحتر

671ميشيل حالقمحطات القوى الكهربائيه

يمحطات توليد الطاقه الكهربائيه
608خت  الدين حفر

ن من الهجره حتر الوفاء (صل هللا عليه واله وسلم)محمد ي(الوفاه)خاتم النبيي 
يعتر 2150علي شر

ياء  ن 2114سامر ابراهيم اسماعيل(متعه التجربه,استقصاء,تجارب,انشطه )الميكانيكا والحراره.مختت  الفت 

2102سامر ابراهيم اسماعيل(متعه وفائده,تجارب,استقصاء,انشطه )مختت  الكيمياء

ي الديناميكا الحراريه
ن
731ابوت.مايكل م(نظريه ومسائل)مخترص شوم ف

ي الديناميكا الحراريه
ن
732ابوت.مايكل م(نظريه ومسائل)مخترص شوم ف

ي الديناميكا الحراريه
ن
733ابوت.مايكل م(نظريه ومسائل)مخترص شوم ف

ي الديناميكا الحراريه
ن
734ابوت.مايكل م(نظريه ومسائل)مخترص شوم ف

ي الديناميكا الحراريه
ن
735ابوت.مايكل م(نظريه ومسائل)مخترص شوم ف

463 سليمان الطيب محمدمدخل الهندسه

798قدامه عبدهللا المالح.دمدخل الهندسه النوويه

يمدخل ال النظريه النسبيه الخاصه والعامه
228محمد باسل جاسم الطائ 

يمدخل ال النظريه النسبيه الخاصه والعامه
243محمد باسل جاسم الطائ 

يمدخل ال النظريه النسبيه الخاصه والعامه
257محمد باسل جاسم الطائ 

يمدخل ال النظريه النسبيه الخاصه والعامه
258محمد باسل جاسم الطائ 

اق الداخلي 1801(هارون.د)ريجرد ستونمدخل ال محركات االحتر

1فاجن-ريتشاردسمدخل ال  الهندسة الصناعيه

ايبولوجيا ي علم التر
ن
568جون هولنكمدخل ف

ايبولوجيا ي علم التر
ن
569جون هولنكمدخل ف

ايبولوجيا ي علم التر
ن
570جون هولنكمدخل ف

98مصطفن كمال عبد العزيزمذكرات من االحصاء االقتصادي

ات والعدد الخاصه ن يش ماوريمراحل تشغيل متكامله مع امثله للتجهت  260هيتن

يف فتجي الشافعيمساحه االنفاق والمناجم 1628شر

يف فتجي الشافعيمساحه المنشأت 1627شر

ياء النوويه ن ي الفت 
ن
2087عبدهللا موسمسائل محلوله ف

ي والمسائل احاديه البعد
ي اسس الميكانيك الكوانتر

ي الميكانيك الكوانتر
ن
ن موسمسائل محلوله ف 2068عبدهللا حسي 

ي والمسائل احاديه البعد
ي اسس الميكانيك الكوانتر

ي الميكانيك الكوانتر
ن
ن موسمسائل محلوله ف 2070عبدهللا حسي 

ي ميكانيك الموائع واالالت المائيه
ن
1622محمد نزار قازاتمسائل محلوله ف

ونات ونيه"مسلسل االلكتر ي تعليم مبادئ االجهزه االلكتر
ن
1760علي المهدي بوزيد"القواعد االساسيه ف

يمسؤلية المرأة
يعتر 2162علي شر

يمسؤوليه المثقف
يعتر 2167علي شر

ي المفاعل النووي
ن
792رياض يحت  زكي.دمشابهات رقميه وتجارب ف

وع الحويجه من الخدمات ال االنتاج 991باسل كامل داللي(دراسه فنيه اقتصاديه)مشر

وع الحويجه من الخدمات ال االنتاج 994باسل كامل داللي(دراسه فنيه اقتصاديه)مشر

وع الحويجه من الخدمات ال االنتاج 995باسل كامل داللي(دراسه فنيه اقتصاديه)مشر

ي بحر قزوين 
ن
ي.مصادر الطاقه ف االنعكاسات عل منطقه الخليج العرئ 

مركز االمارات للدراسات والبحوث 

اتيجيه 1919االستر

ي التعليم العام
ن
1173معاجم المؤتمر الثالث للتعريبمصطلحات الجغرافيه والفلك ف

ي التعليم     العالي
ن
ي).مصطلحات الرياضيات ف ن ي-فرنسي-انكلت  1175معاجم المؤتمر الثالث للتعريب(عرئ 

ي التعليم     العام
ن
ي)مصطلحات الرياضيات ف ن ي-فرنسي-انكلت  1172معاجم المؤتمر الثالث للتعريب(عرئ 

ي)مصطلحات الطاقه مشد متعدد اللغات  ي-عرئ  ن 1177منظمه االقطار العربيه(فرنسي-انكلت 

ي التعليم العام
ن
1176معاجم المؤتمر الثالث للتعريبمصطلحات الفلسفه ف

ي التعليم العالي
ن
1171معاجم المؤتمر الثالث للتعريبمصطلحات الفلك ف

ي  ن ي- مصطلحات الهندسه المدنيه انكلت  1225ابراهيم شوكهعرئ 

ي  ن ي- مصطلحات الهندسه المدنيه انكلت  1226ابراهيم شوكهعرئ 

ي  ن ي- مصطلحات الهندسه المدنيه انكلت  1241ابراهيم شوكهعرئ 

ي  ن ي- مصطلحات الهندسه المدنيه انكلت  1242ابراهيم شوكهعرئ 

ي  ن ي- مصطلحات الهندسه المدنيه انكلت  1249ابراهيم شوكهعرئ 



ي  ن ي- مصطلحات الهندسه المدنيه انكلت  1250ابراهيم شوكهعرئ 

ي  ن ي- مصطلحات الهندسه المدنيه انكلت  1251ابراهيم شوكهعرئ 

ي  ن ي- مصطلحات الهندسه المدنيه انكلت  1264ابراهيم شوكهعرئ 

يمصطلحات علم البستنه
1243حسن طه الكنائن

به  ل وعلم التر ن ي)مصطلحات علم الري والت  ن ي-انكلت  1252احمد سوسه(عرئ 

ي التعليم العام
ن
ي)مصطلحات علم الصحه وجسم االنسان ف ن ي-فرنسي-انكلت  1174معاجم المؤتمر الثالث للتعريب(عرئ 

ي).مصطلحات علم الغابات وعلم المراعي ن ي-انكلت  ي(عرئ 
1209حسن طه كتائن

ياء البرصيه)مصطلحات علميه  ن -الهندسه الكهربائيه-المركبات الكيميائيه غت  العضويه-التعدين-الفت 

ي(تربيه الحيوان-علم النفس والطب النفسي ن ي-انكلت  1195جالل محمد صالحعرئ 

ياء البرصيه)مصطلحات علميه  ن -الهندسه الكهربائيه-المركبات الكيميائيه غت  العضويه-التعدين-الفت 

ي(تربيه الحيوان-علم النفس والطب النفسي ن ي-انكلت  1233جالل محمد صالحعرئ 

به-علم الحيوان-الرياضيات)مصطلحات علميه بيه- علم التر ي (علم النفس والطب النفسي-التر ن 1236صالح احمد العلي-انكلت 

به-علم الحيوان-الرياضيات)مصطلحات علميه بيه- علم التر ي (علم النفس والطب النفسي-التر ن 1238صالح احمد العلي-انكلت 

ياء العامه-الرياضيات المتقدمه)مصطلحات علميه ن ي. (البستنه-الهندسه المدنيه-الفت  ن ي-انكلت  1232نجيب خروفهعرئ 

ياء العامه-الرياضيات المتقدمه)مصطلحات علميه ن ي. (البستنه-الهندسه المدنيه-الفت  ن ي-انكلت  1234نجيب خروفهعرئ 

ياء)مصطلحات علميه ن ل-الهندسه المدنيه-علم االحياء-الفت  ن علم النفس -علم الغابات-الري والت 

ي (واالمراض العقليه ن ي-انكلت  1208صالح احمد العليعرئ 

ياء)مصطلحات علميه ن ل-الهندسه المدنيه-علم االحياء-الفت  ن علم النفس -علم الغابات-الري والت 

ي (واالمراض العقليه ن ي-انكلت  1230صالح احمد العليعرئ 

ياء)مصطلحات علميه ن ل-الهندسه المدنيه-علم االحياء-الفت  ن علم النفس -علم الغابات-الري والت 

ي (واالمراض العقليه ن ي-انكلت  1244صالح احمد العليعرئ 

ياء)مصطلحات علميه ن ل-الهندسه المدنيه-علم االحياء-الفت  ن علم النفس -علم الغابات-الري والت 

ي (واالمراض العقليه ن ي-انكلت  1254صالح احمد العليعرئ 

ياء)مصطلحات علميه ن ل-الهندسه المدنيه-علم االحياء-الفت  ن علم النفس -علم الغابات-الري والت 

ي (واالمراض العقليه ن ي-انكلت  1256صالح احمد العليعرئ 

ياء)مصطلحات علميه ن ل-الهندسه المدنيه-علم االحياء-الفت  ن علم النفس -علم الغابات-الري والت 

ي (واالمراض العقليه ن ي-انكلت  1257صالح احمد العليعرئ 

ياء العامه)مصطلحات علميه ن ي-الكيمياء-الفت 
1265جالل محمد صالح(هندسه كهرباء-هندسه مدئن

ياء العامه)مصطلحات علميه ن معجم مصطلحات ,المحاصيل الحقليه,الهندسه المدنيه,الكيمياء,الفت 

ي (الهندسه الكهربائيه ن ي-انكلت  1227علي عطيه عبدهللاعرئ 

ياء العامه)مصطلحات علميه ن معجم مصطلحات ,المحاصيل الحقليه,الهندسه المدنيه,الكيمياء,الفت 

ي (الهندسه الكهربائيه ن ي-انكلت  1237علي عطيه عبدهللاعرئ 

ياء العامه)مصطلحات علميه ن معجم مصطلحات ,المحاصيل الحقليه,الهندسه المدنيه,الكيمياء,الفت 

ي (الهندسه الكهربائيه ن ي-انكلت  1240علي عطيه عبدهللاعرئ 

ياء العامه)مصطلحات علميه ن معجم مصطلحات ,المحاصيل الحقليه,الهندسه المدنيه,الكيمياء,الفت 

ي (الهندسه الكهربائيه ن ي-انكلت  2054علي عطيه عبدهللاعرئ 

ياء النوويه)مصطلحات علميه ن 1253صالح احمد العلي-المراعي-الهندسه المدنيه-علم الحيوان-الكيمياء التحليليه-الفت 

ياء النوويه)مصطلحات علميه ن 1263صالح احمد العلي-المراعي-الهندسه المدنيه-علم الحيوان-الكيمياء التحليليه-الفت 

ياء النوويه)مصطلحات علميه ن 1268صالح احمد العلي-المراعي-الهندسه المدنيه-علم الحيوان-الكيمياء التحليليه-الفت 

بيه-علم تربيه الحيوان-علم الوراثه-الهندسه الكهربائيه-الكيمياء العامه)مصطلحات علميه -علم التر

ي (الزراعه ضميمه اضافيه- البحوث والرسائل العلميه-علم النفس ن ي-انكلت  1239جالل محمد صالحعرئ 

يائيه،مصطلحات الكيمياء التحليليه،مصطلحات ):مصطلحات علميه ن مصطلحات الكمياء الفت 

ي(النبات،مصطلحات الهندسه المدنيه،مصطلحات البستنه ن ي-انكلت  1228جالل محمد صالحعرئ 

يائيه،مصطلحات الكيمياء التحليليه،مصطلحات ):مصطلحات علميه ن مصطلحات الكمياء الفت 

ي(النبات،مصطلحات الهندسه المدنيه،مصطلحات البستنه ن ي-انكلت  2055جالل محمد صالحعرئ 

1229ابراهيم مدكورجيولوجيا وكيمياء: مصطلحات نفطيه

902مؤيد نوري الخلفمضافات الخرسانه

903مؤيد نوري الخلفمضافات الخرسانه

904مؤيد نوري الخلفمضافات الخرسانه

ي  (مصطلحات)معاجم
ن
1248عبد العزيز بن عبدهللااالالت واالدوات واالجهزه* الحرف والمهن * السفانه والسفن :ف



1050جونسون.د.سكيمياء عضويه-معادلة هامت

1051جونسون.د.سكيمياء عضويه-معادلة هامت
ن يمعامل ومعدات البنائي  819باربر.ج 
ن يمعامل ومعدات البنائي  820باربر.ج 

ي)معجم الرافدين ن ي-انكلت  1478موفق اسعد عسكر(عرئ 

ي)معجم الرافدين ن ي-انكلت  1479موفق اسعد عسكر(عرئ 

ي القراءات واشهر القراء:معجم القراءات القرانيه
ن
2053عبد العال سالم مكرممع مقدمه ف

ن النافوسيمعجم المصطلحات العلميه الفنيه والتطبيقيه 1196ثانيه عبد الحسي 

ي)معجم المصطلحات العلميه والفنيه والهندسيه الجديد ن ي-انكلت  1467احمد شفيق الخطيبموضح بالرسوم (عرئ 

ي)معجم المصطلحات العلميه والفنيه والهندسيه الجديد ن ي-انكلت  1480احمد شفيق الخطيبموضح بالرسوم (عرئ 

ي)معجم المصطلحات العلميه والفنيه والهندسيه الجديد ن ي-انكلت  1872احمد شفيق الخطيبموضح بالرسوم (عرئ 

ي)معجم المصطلحات العلميه والفنيه والهندسيه الجديد ن ي-انكلت  1873احمد شفيق الخطيبموضح بالرسوم (عرئ 

ي)معجم المصطلحات العلميه والفنيه والهندسيه الجديد ن ي-انكلت  1874احمد شفيق الخطيبموضح بالرسوم (عرئ 

ي)معجم المصطلحات العلميه والفنيه والهندسيه الجديد ن ي-انكلت  1875احمد شفيق الخطيبموضح بالرسوم (عرئ 

ي)معجم المصطلحات العلميه والفنيه والهندسيه الجديد ن ي-انكلت  1876احمد شفيق الخطيبموضح بالرسوم (عرئ 

ي قطاع االستخراج النفطي
ن
ي الكلمات ف

ي)معجم المصطلحات ومعائن ن ي-انكلت  ي غزال.د(عرئ 
20صباح عبد الغتن

ي قطاع االستخراج النفطي
ن
ي الكلمات ف

ي)معجم المصطلحات ومعائن ن ي-انكلت  ي غزال.د(عرئ 
21صباح عبد الغتن

ي قطاع االستخراج النفطي
ن
ي الكلمات ف

ي)معجم المصطلحات ومعائن ن ي-انكلت  ي غزال.د(عرئ 
22صباح عبد الغتن

ي قطاع االستخراج النفطي
ن
ي الكلمات ف

ي)معجم المصطلحات ومعائن ن ي-انكلت  ي غزال.د(عرئ 
23صباح عبد الغتن

1165محمد دبسمعجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا

ي. معجم مصطلحات الهندسه الكهربائيه الشامل ن ي-انكلت  629اسعد عبد المجيد االوسيعرئ 

1235سهل السنويمعجم مصطلحات علم االرض

385جميل المالئكهمعجم مصطلحات علوم المياه

1210جميل المالئكهمعجم مصطلحات علوم المياه

1211جميل المالئكهمعجم مصطلحات علوم المياه

1212جميل المالئكهمعجم مصطلحات علوم المياه

1213جميل المالئكهمعجم مصطلحات علوم المياه

1214جميل المالئكهمعجم مصطلحات علوم المياه

1215جميل المالئكهمعجم مصطلحات علوم المياه

1216جميل المالئكهمعجم مصطلحات علوم المياه

1217جميل المالئكهمعجم مصطلحات علوم المياه

1218جميل المالئكهمعجم مصطلحات علوم المياه

1219جميل المالئكهمعجم مصطلحات علوم المياه

1220جميل المالئكهمعجم مصطلحات علوم المياه

ي والمعدات الثقيلة
35االستاذ الدكتور شاكر حنتوش عدايمعدات استصالح االراضن

ي والمعدات الثقيله
15شاكر حنتوش عدايمعدات استصالح االراضن

1969وحيد مصطفن احمدمعدات القطع والوصل والحمايه

1967محمد عبد الرضا الشمريمعدات الموائع

1968محمد عبد الرضا الشمريمعدات الموائع

يمعرفه االسالم
يعتر 2156علي شر

ي  ي:معهد االنماء العرئ  ن ي-معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا انكلت  1157محمد دبسعرئ 

ي  ي:معهد االنماء العرئ  ن ي-معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا انكلت  1158محمد دبسعرئ 

ي  ي:معهد االنماء العرئ  ن ي-معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا انكلت  1159محمد دبسعرئ 

ي  ي:معهد االنماء العرئ  ن ي-معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا انكلت  1160محمد دبسعرئ 

ي  ي:معهد االنماء العرئ  ن ي-معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا انكلت  1161محمد دبسعرئ 

ي  ي:معهد االنماء العرئ  ن ي-معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا انكلت  1162محمد دبسعرئ 

ي  ي:معهد االنماء العرئ  ن ي-معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا انكلت  1163محمد دبسعرئ 

ي  ي:معهد االنماء العرئ  ن ي-معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا انكلت  1164محمد دبسعرئ 

1572عبد الرضا الطعان.د(دراسه تمهيديه)مفهوم الثوره



1573عبد الرضا الطعان.د(دراسه تمهيديه)مفهوم الثوره

1574عبد الرضا الطعان.د(دراسه تمهيديه)مفهوم الثوره

1575عبد الرضا الطعان.د(دراسه تمهيديه)مفهوم الثوره

1012سنكر.فردنانيد لمقاومة المواد

singer-ferdinavd1588مقاومة المواد

2027سنكر وباتيلمقاومة المواد

ن محمودمقاومة المواد 2036خزعل ياسي 

1820سنكر و باتيلمقاومة المواد بالوحدات القياسيه العالميه

1821سنكر و باتيلمقاومة المواد بالوحدات القياسيه العالميه

1665امجد ابراهيم شحادهمقاومه المواد

1680امجد ابراهيم شحادهمقاومه المواد

يمقاومه المواد
1815وجيه محمد الدخاجن

2040فيوروسيف.فمقاومه المواد

2075اياد محمود الداهوكمقاومه المواد

2076اياد محمود الداهوكمقاومه المواد

ي الكليات والجامعات الهندسيه
ن
880فيصل محمد حسنمقاومه المواد الجزء االول للصفوف االول ف

ي الكليات والجامعات الهندسيه
ن
884فيصل محمد حسنمقاومه المواد الجزء االول للصفوف االول ف

ي الكليات والجامعات الهندسيه
ن
891فيصل محمد حسنمقاومه المواد الجزء االول للصفوف االول ف

ي الكليات والجامعات الهندسيه
ن
1806فيصل محمد حسنمقاومه المواد الجزء االول للصفوف االول ف

يمقاومه المواد حساب االنشاءات 2026سعد قباقبج 

نت نيت)مقدمه ال االنتر 2100صالح محمد سعاده(االنتر

مجه بلغه كوبول ي الت 
ن
ي(كوبل)مقدمه ف

47صالح راشد الحدبائ 

ي التطبيقات الصناعيه للنظائر المشعه
ن
ي يوسفمقدمه ف مرزا هارويان-  عادل ناج  293البت 

ي التطبيقات الصناعيه للنظائر المشعه
ن
ي يوسفمقدمه ف مرزا هارويان-  عادل ناج  294البت 

ي الجيلوجيا البحريه
ن
ي الموسوي.دمقدمه ف 1224صباح ناج 

ي الحاسب وتطبيقاته
ن
1372عادل حمودهمقدمه ف

ي الحاسب وتطبيقاته
ن
1373عادل حمودهمقدمه ف

ي الحاسب وتطبيقاته
ن
1374عادل حمودهمقدمه ف

ي الحاسب وتطبيقاته
ن
1375عادل حمودهمقدمه ف

ي الحاسب وتطبيقاته
ن
1376عادل حمودهمقدمه ف

ي الحاسب وتطبيقاته
ن
1377عادل حمودهمقدمه ف

ي الحاسب وتطبيقاته
ن
1378عادل حمودهمقدمه ف

ي الطاقه الشمسيه 
ن
19شول وايدر(لطلبة العلوم والهندسه)مقدمه ف

يائيه ن ي الكيمياء التحليليه والفت 
ن
ي الزكوممقدمه ف 341مهدي ناج 

يائيه ن ي الكيمياء التحليليه والفت 
ن
ي الزكوممقدمه ف 342مهدي ناج 

يائيه ن ي الكيمياء التحليليه والفت 
ن
ي الزكوممقدمه ف 1296مهدي ناج 

ي الكيمياء العضويه
ن
1026جاسم محمد الكاطعمقدمه ف

ي الكيمياء العضويه
ن
1040جاسم محمد الكاطعمقدمه ف

ي الكيمياء العضويه
ن
1046جاسم محمد الكاطعمقدمه ف

ي الكيمياء العضويه
ن
1062جاسم محمد الكاطعمقدمه ف

ي الميكانيك الكمي
ن
232هاشم عبود قاسم. دمقدمه ف

ي الميكانيك الكمي
ن
233هاشم عبود قاسم. دمقدمه ف

ي علم االخالق
ن
2172السيد كمال الحيدريمقدمه ف

ي كيمياء المركبات الحلقيه غت  المتجانسه
ن
344فاضل سلمان كمونه.دمقدمه ف

ي معالجه البيانات وبرمجه كوبول
ن
24صباح عبد العزيز علي(كوبل)مقدمه ف

ي معالجه البيانات وبرمجه كوبول
ن
25صباح عبد العزيز علي(كوبل)مقدمه ف

ي معالجه البيانات وبرمجه كوبول
ن
26صباح عبد العزيز علي(كوبل)مقدمه ف

ي مواد الرصف وتصميم المخلوطات االسفلتيه بطريقه مارشال
ن
1986رمضان علي محمدمقدمه ف



به واالساسيات ي ميكانيك التر
ن
1688(C.R.Scott)سكوتمقدمه ف

به واالساسيات ي ميكانيك التر
ن
1689(C.R.Scott)سكوتمقدمه ف

به واالساسيات ي ميكانيك التر
ن
1690(C.R.Scott)سكوتمقدمه ف

به واالساسيات ي ميكانيك التر
ن
1691(C.R.Scott)سكوتمقدمه ف

به واالساسيات ي ميكانيك التر
ن
1692(C.R.Scott)سكوتمقدمه ف

به واالساسيات ي ميكانيك التر
ن
1693(C.R.Scott)سكوتمقدمه ف

به واالساسيات ي ميكانيك التر
ن
1694(C.R.Scott)سكوتمقدمه ف

به واالساسيات ي ميكانيك التر
ن
1695(C.R.Scott)سكوتمقدمه ف

به واالساسيات ي ميكانيك التر
ن
1696(C.R.Scott)سكوتمقدمه ف

به واالساسيات ي ميكانيك التر
ن
1697(C.R.Scott)سكوتمقدمه ف

به واالساسيات ي ميكانيك التر
ن
1733(C.R.Scott)سكوتمقدمه ف

ي نظرية المعلومات
ن
30ابو بكر احمد السيد.دمقدمه ف

ي نظرية المعلومات
ن
41ابو بكر احمد السيد.دمقدمه ف

ي نظرية المعلومات
ن
70ابو بكر احمد السعيد.دمقدمه ف

ي الكيمياء العضويه
ن
ي.د-فاضل كمونه.دمقدمه مكثفه ف

335اقبال الشيبائن

3باسل محمد سعيدمكائن التيار المتناوب

به 997نجيب عبد الحليم هنداوي.دمكائن ومعدات استصالح وتقوية التر

به 998نجيب عبد الحليم هنداوي.دمكائن ومعدات استصالح وتقوية التر

به 999نجيب عبد الحليم هنداوي.دمكائن ومعدات استصالح وتقوية التر

به 1000نجيب عبد الحليم هنداوي.دمكائن ومعدات استصالح وتقوية التر

موداينمك واالالت الحراريه يملحق كتاب التر 723مرتصن الكواكت 

موداينمك واالالت الحراريه يملحق كتاب التر 743مرتصن الكواكت 

موداينمك واالالت الحراريه يملحق كتاب التر 790مرتصن الكواكت 

وم ل.دملخصات شوم نظريات ومسائل الكيمياء العامه 261ردزبرج.جت 

مجه بالفورتران ي الت 
ن
نملخصات شوم نظريات ومسائل ف 1593سيمور ليبشتر

327حمود فهد المضف(التنفيذ-التصميم-التخطيط)منظومه التدريب

1438حمود فهد المضف(التنفيذ-التصميم-التخطيط)منظومه التدريب

ي العراق
ن
814طارق شيت محمودمواد البناء االوليه ماضيها ومستقبلها ف

1107محمد علي بركاتمواد البناء واختباراتها القياسيه

ي الطرق الحديثه
ن
ي ف

210ممتاز بشت  حبابه. ممواصفات المساحه االنشائيه التطبيفر

1047الينوس.ج.سموجز  الكيمياء العضويه

1049الينوس.ج.سموجز  الكيمياء العضويه

1054الينوس.ج.سموجز  الكيمياء العضويه

1055الينوس.ج.سموجز  الكيمياء العضويه

469وجيه القدسيموجز الميكانيك

475وجيه القدسيموجز الميكانيك

182وجيه القدسيموجز الهندسه التحليليه

ي حسابات الدخل القومي
ن
ي ابراهيم. دموجز ف

119عبد المحسن عبد الغتن

1883محمد جمال مت  خانموسوعة ارشيكاد

1884محمد جمال مت  خانموسوعة ارشيكاد

1819االستاذ راتب قبعيهموسوعة عالم الكومبيوتر الشخصي

2124فرح صاحب شنوت الزبيديموسوعه االسعافات االوليه والصحه العامه

يموسوعه الثقافه العلميه
1427بهيجه سيد اسماعيل بهبهائن

يموسوعه الثقافه العلميه
1428بهيجه سيد اسماعيل بهبهائن

يموسوعه الثقافه العلميه
1429بهيجه سيد اسماعيل بهبهائن

يموسوعه الثقافه العلميه
1430بهيجه سيد اسماعيل بهبهائن

يموسوعه الثقافه العلميه
1431بهيجه سيد اسماعيل بهبهائن

يموسوعه الثقافه العلميه
1432بهيجه سيد اسماعيل بهبهائن

يموسوعه الثقافه العلميه
1433بهيجه سيد اسماعيل بهبهائن



يموسوعه الثقافه العلميه
1434بهيجه سيد اسماعيل بهبهائن

يموسوعه الثقافه العلميه
1435بهيجه سيد اسماعيل بهبهائن

يموسوعه الثقافه العلميه
1436بهيجه سيد اسماعيل بهبهائن

1273عبد الرزاق محمد اسودااليرانيه-موسوعه الحرب العراقيه

1274عبد الرزاق محمد اسودااليرانيه-موسوعه الحرب العراقيه

1275عبد الرزاق محمد اسودااليرانيه-موسوعه الحرب العراقيه

1276عبد الرزاق محمد اسودااليرانيه-موسوعه الحرب العراقيه

1277عبد الرزاق محمد اسودااليرانيه-موسوعه الحرب العراقيه

يه ن ن العربيه واالنكلت  يموسوعه العراق الحديث باللغتي 
1475خالد عبد المنعم العائن

يه ن ن العربيه واالنكلت  يموسوعه العراق الحديث باللغتي 
1476خالد عبد المنعم العائن

يه ن ن العربيه واالنكلت  يموسوعه العراق الحديث باللغتي 
1477خالد عبد المنعم العائن

ياويه  ن ياويه)موسوعه الكيمياء الفت  ن 2140عصام عبد الهادي عبدهللا(الكيمياء الفت 

ياويه  ن ياويه)موسوعه الكيمياء الفت  ن 2144عصام عبد الهادي عبدهللا(الكيمياء الفت 

ياويه  ن ياويه:موسوعه الكيمياء الفت  ن ي الكيمياء الفت 
ن
2142عصام عبد الهادي عبدهللامسائل محلوله مختاره ف

ياويه  ن ياويه:موسوعه الكيمياء الفت  ن ي الكيمياء الفت 
ن
2143عصام عبد الهادي عبدهللامسائل محلوله مختاره ف

ياويه ن ي الكيمياء الفت 
ن
ياويه تجارب ف ن 2141عصام عبد الهادي عبدهللاموسوعه الكيمياء الفت 

ياويه ن ي الكيمياء الفت 
ن
ياويه تجارب ف ن 2145عصام عبد الهادي عبدهللاموسوعه الكيمياء الفت 

1336راتب قبيعهموسوعه عالم الكومبيوتر الشخصي

1817راتب قبيعهموسوعه عالم الكومبيوتر الشخصي

ن نور منسموسوعه عالم المعرفه 2148ايلي 

ياء ن 2130سوار عبد اللطيف عويضهموسوعه علم الفت 
ن مجي  مجه والمت  ي.موسوعه مراد لمصطلحات الت  ن ي-انكلت  1924عبد الفتاح مرادعرئ 
ن مجي  مجه والمت  ي.موسوعه مراد لمصطلحات الت  ن ي-انكلت  1925عبد الفتاح مرادعرئ 

به 1591محمد نبيل سالمميكانيك التر

به ي.دميكانيك التر
1709ضابتن

به واالساسات 832زينون ويلسونميكانيك التر

به واالساسات 833زينون ويلسونميكانيك التر

به واالساسات 834زينون ويلسونميكانيك التر

به واالساسات 876زينون ويلسونميكانيك التر

به واالساسات 877زينون ويلسونميكانيك التر

به وهندسه االسس 1465سنغ.بميكانيك التر

517انطانيوس عقلميكانيك السوائل التكنيكي

4العقيد صباح مصطفن حسنميكانيك السيارات والتطورات التكنولوجيه الحديثه

455جون حناميكانيك المكائن مبادئ نظريه متقدمه ومسائل

458جون حناميكانيك المكائن مبادئ نظريه متقدمه ومسائل

460جون حناميكانيك المكائن مبادئ نظريه متقدمه ومسائل

532جون حناميكانيك المكائن مبادئ نظريه متقدمه ومسائل

560جون حناميكانيك المكائن مبادئ نظريه متقدمه ومسائل

577جون حناميكانيك المكائن مبادئ نظريه متقدمه ومسائل

انميكانيك المواد 9ايان جون هت 

انميكانيك المواد 462ايان جون هت 

انميكانيك المواد 482ايان جون هت 

انميكانيك المواد 511ايان جون هت 

انميكانيك المواد 518ايان جون هت 

516نعمه محمود عمارهميكانيك الموائع

525نعمه محمود عمارهميكانيك الموائع

يميكانيك الموائع
528نزار علي السبتر

530نعمه محمود عمارهميكانيك الموائع

536نعمه محمود عمارهميكانيك الموائع

539نعمه محمود عمارهميكانيك الموائع



544نعمه محمود عمارهميكانيك الموائع

547نعمه محمود عمارهميكانيك الموائع

يترميكانيك الموائع 548نبيل زكي مرقص.د-ستر

550نعمه محمود عمارهميكانيك الموائع

يترميكانيك الموائع 552فيكتور ستر

553نعمه محمود عمارهميكانيك الموائع

657نعمه محمود عمارهميكانيك الموائع

1027سهربتر.ل.فكتورميكانيك الموائع

1576دريد عزوزميكانيك الموائع

1836نعمه محمود عمارهميكانيك الموائع

1894كامل عبد االمت  الشماع.دميكانيك الموائع

1895كامل عبد االمت  الشماع.دميكانيك الموائع

1896كامل عبد االمت  الشماع.دميكانيك الموائع

1897كامل عبد االمت  الشماع.دميكانيك الموائع

1898كامل عبد االمت  الشماع.دميكانيك الموائع

535احمد فيصل الصفري.دميكانيك الموائع الهيدروليك

507محمد نزار قازانميكانيك الموائع واالالت المائيه

508محمد نزار قازانميكانيك الموائع واالالت المائيه

510محمد نزار قازارميكانيك الموائع واالالت المائيه

529هكدونميكانيك الهندسه االستاتيك

776هكدونميكانيك الهندسه االستاتيك

777هكدونميكانيك الهندسه االستاتيك

1287هكدن ستيلز.أيميكانيك الهندسه االستاتيك

ي-هكدون(االستاتيك)ميكانيك الهندسه
1305الدخاضن

32شاكر حنتوش عدايميكانيك أداء الساحبات

33شاكر حنتوش عدايميكانيك أداء الساحبات

به 1710تسيتوفيج,نميكانيكا التر

به التطبيقات الهندسيه 1734اسامه مصطفن الشافعي.دميكانيكا التر

ي.روبرت لميكانيكا الموائع وتطبيقاتها الهندسيه
523دوجرئر

1609عبد الوهاب رحب بن صادقميكروبيولوجيا التعدين

1610عبد الوهاب رحب بن صادقميكروبيولوجيا التعدين

ي اليمن وتطورها
ن
100هادي عطيه مطر الهاللي.دنشأة الدراسات النحويه واللغويه ف

ي ميكانيكا الموائع والهيدروليكا
ن
513جايلز.رينالد قنظريات ومسائل ف

ي ميكانيكا الموائع والهيدروليكا
ن
1290جايلز.رينالد قنظريات ومسائل ف

ي ميكانيكا الموائع والهيدروليكا
ن
1640جايلز.رينالد قنظريات ومسائل ف

99محمد عبد العال النعيمينظريه االقتصاد القياسي

652عبد الرحيم شيخ ترابنظريه االالت

781عبد الرحيم شيخ ترابنظريه االالت

865عبد الفتاح ديواننظريه االنشاءات

866عبد الفتاح ديواننظريه االنشاءات

867عبد الفتاح ديواننظريه االنشاءات

868عبد الفتاح ديواننظريه االنشاءات

از وتطبيقاتها ن 534تومسون.وليم تنظريه االهتر

از وتطبيقاتها ن 554تومسون.وليم تنظريه االهتر

از وتطبيقاتها ن 555تومسون.وليم تنظريه االهتر

از وتطبيقاتها ن 556تومسون.وليم تنظريه االهتر

از وتطبيقاتها ن 688تومسون.وليم تنظريه االهتر

از وتطبيقاتها ن 1594تومسون.وليم تنظريه االهتر

از وتطبيقاتها ن 1595تومسون.وليم تنظريه االهتر

از وتطبيقاتها ن 1699تومسون.وليم تنظريه االهتر



از وتطبيقاتها ن 1952تومسون.وليم تنظريه االهتر

ي(النظريه والعمليه)نظريه الداره الكهربائيه
712هدى الصابوئن

ي(النظريه والعمليه)نظريه الداره الكهربائيه
713هدى الصابوئن

ي(النظريه والعمليه)نظريه الداره الكهربائيه
728هدى الصابوئن

كو شاكر فتاحنظريه السيارات 799شت 

كو شاكر فتاحنظريه السيارات 800شت 

كو شاكر فتاحنظريه السيارات 801شت 

كو شاكر فتاحنظريه السيارات 802شت 

129عبد الوهاب احمد الشاجنظم البديهيات والهندسه

130عبد الوهاب احمد الشاجنظم البديهيات والهندسه

ن(المفاهيم والتطبيقات)نظم المعلومات االداريه للمكتبات ومراكز المعلومات يف كامل شاهي  1379شر

ن(المفاهيم والتطبيقات)نظم المعلومات االداريه للمكتبات ومراكز المعلومات يف كامل شاهي  1380شر

ن(المفاهيم والتطبيقات)نظم المعلومات االداريه للمكتبات ومراكز المعلومات يف كامل شاهي  1381شر

1877هيثم يوسف زر قطهGISنظم المعلومات الجغرافيه  

1878هيثم يوسف زر قطهGISنظم المعلومات الجغرافيه  

ي مبادئ تحليل النظم 
وئن ي سالمقياس االداء-تنفيذالنظم-تصميم النظم-نظم المعلومات والحاسب االلكتر

ر
29شوف

615مظاهر طايل(الشخصي واستخداماته (الكمبيوتر)الكمبيوتر)نظم الميكروكمبيوتر

1813مظاهر طايل(الشخصي واستخداماته (الكمبيوتر)الكمبيوتر)نظم الميكروكمبيوتر

1382احمد محمد الكندرينقل وتوزي    ع الطاقه الكهربائيه

1383احمد محمد الكندرينقل وتوزي    ع الطاقه الكهربائيه

1384احمد محمد الكندرينقل وتوزي    ع الطاقه الكهربائيه

1385احمد محمد الكندرينقل وتوزي    ع الطاقه الكهربائيه

1750محمد نوري خياطهنقل وتوزي    ع القدره الكهربائيه

1978ماهر العابد(المرنه, االجسام الصلبه)نمذجه االنشاءات بالعنارص المنتهيه

1979ماهر العابد(المرنه, االجسام الصلبه)نمذجه االنشاءات بالعنارص المنتهيه

1982ماهر العابد(الجوائز والصفائح)نمذجه االنشاءات بالعنارص المنتهيه

1983ماهر العابد(الجوائز والصفائح)نمذجه االنشاءات بالعنارص المنتهيه

يات)نمذجه االنشاءات بالعنارص المنتهيه 1980ماهر العابد(القشر

يات)نمذجه االنشاءات بالعنارص المنتهيه 1981ماهر العابد(القشر

ي.دهندسة االسس 1707يوسف الشكرج 

1078رفعت انطوان ابراهيم.دهندسة االنتاج تصميم مرشدات الثقب ومثبتات التشغيل ومحددات القياس

1081فوزي حمدهندسة االنتاج سباكه المعادن

ن باقر رحمه هللاهندسة التأكل وحماية سطوح المعادن 2018حسي 

ن باقر رحمه هللاهندسة التأكل وحماية سطوح المعادن 2025حسي 

ن باقر رحمه هللاهندسة التأكل وحماية سطوح المعادن 2185حسي 

ي
43احمد عبد محمد صالحهندسة التجميد التطبيق 

504ابراهيم سالم منصور.دهندسة الديناميكا الحراريه الكيميائيه

1348وسام احمد عبد العزيز(االنسان االلي)هندسة الربوت

ي.د(االنسان اآللي)هندسة الربوتات
مائن 1103صباح عبود احمد البت 

2020ابراهيم عبيدواهندسة الموائن  والمنشأت البحريه

2021ابراهيم عبيدوهندسة الموائن  والمنشأت البحريه

975احمد يوسف حاجم.دهندسة نظم الري الحقلي

1022احمد يوسف حاجم.دهندسة نظم الري الحقلي

2177احمديوسف حاجمهندسة نظم الري الحقلي

يهندسه االساسات 1953السيد عبد الفتاح القصت 

ي(تصميم وتنفيذ االساسات السطحيه)هندسه االساسات 1631السيد عبد الفتاح القصت 

ي(تصميم وتنفيذ االساسات السطحيه)هندسه االساسات 1632السيد عبد الفتاح القصت 

ي(تصميم وتنفيذ االساسات السطحيه)هندسه االساسات 1992السيد عبد الفتاح القصت 

ي(تصميم وتنفيذ االساسات العميقه والخاصه)هندسه االساسات 1954السيد عبد الفتاح القصت 

1079فوزي حمدمسحوق المعادن-هندسه االنتاج شغل المعادن



يصب او سباكه المعادن,هندسه االنتاج
1297سلمان السبغيتن

يهندسه األسس 2181يوسف الشكرج 

يد 2127ابو بكر عويداتهندسه التت 

992داخل حسن جريوهندسه التحكم االلي

1023داخل حسن جريوهندسه التحكم االلي

1661داخل حسن جريوهندسه التحكم االلي

1767داخل حسن جريوهندسه التحكم االلي

1768داخل حسن جريوهندسه التحكم االلي

177ماكس جيجرهندسه التحويالت والهندسه التالفيه

ي
ن الحتر 28علي كامل الشيخليهندسه التسخي 

ن عبدهللاهندسه الحمايه 1285محمود حسي 

ن عبدهللاهندسه الحمايه 1744محمود حسي 

2098صاحب مهدي الصفارهندسه السطوح المعدنيه

2116بالل مناوف الطحانهندسه السالمه الصناعيه

26محمد يوسف فتاحهندسه الطرق

ياء النوويه ن 782مطاوع االشهبهندسه الفت 

909مطاوع االشهبهندسه المفاعالت النوويه

965مطاوع االشهبهندسه المفاعالت النوويه

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 1065حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 1066حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 1067حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 1068حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 1069حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 1070حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 1071حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 1072حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 1073حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 1093حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 2030حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 2031حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 2032حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 2033حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 2034حازم حسن العطار"الخواص الفت 

يائيه"هندسه المكامن النفطيه ن 2035حازم حسن العطار"الخواص الفت 
1356اسالم محمود ابراهيمهندسه الموائن 
1357اسالم محمود ابراهيمهندسه الموائن 

نحفر واكمال االبار- هندسه النفط  118كارل كاتلي 

1811حازم حسن العطار"للصفوف الثالثه قسم هندسه النفط والمناجم"هندسه انتاج النفط 

1658 محمود ربيع الملطهندسه بناء السفن

ي.دبليوهندسه تكييف الهواء 22جونز.ئ 

ي.دبليوهندسه تكييف الهواء 1129جونز.ئ 

ي.دبليوهندسه تكييف الهواء 1132جونز.ئ 

ي.دبليوهندسه تكييف الهواء 2175جونز.ئ 

ي.دبليوهندسه تكييف الهواء 2176جونز.ئ 

1687محمد صادق العدوى"3هندسه صحيه "هندسه تنميه البيئه وحمايتها

1739ضياء تاج الدينهندسه محطات توليد الطاقه واقتصادياتها

ي مرايا هؤالء
ن
1545مؤيد عبد القادرهؤالء ف

ي مرايا هؤالء
ن
1546مؤيد عبد القادرهؤالء ف

ي مرايا هؤالء
ن
1547مؤيد عبد القادرهؤالء ف

ي مرايا هؤالء
ن
1548مؤيد عبد القادرهؤالء ف



ي مرايا هؤالء
ن
1549مؤيد عبد القادرهؤالء ف

ي مرايا هؤالء
ن
1550مؤيد عبد القادرهؤالء ف

ي مرايا هؤالء
ن
1551مؤيد عبد القادرهؤالء ف

ي مرايا هؤالء
ن
1552مؤيد عبد القادرهؤالء ف

ي مرايا هؤالء
ن
1553مؤيد عبد القادرهؤالء ف

ي مرايا هؤالء
ن
1554مؤيد عبد القادرهؤالء ف

364ديفيد كيف توودهيدرولوجيه المياه الجوفيه

365ديفيد كيف توودهيدرولوجيه المياه الجوفيه

379ديفيد كيف توودهيدرولوجيه المياه الجوفيه

386ديفيد كيف توودهيدرولوجيه المياه الجوفيه

966محمد نزار قازانالصدمه المائيه وغرف التوازن- االالت المائيه واستثمارها . هيدروليك

751وقار قحطان عبد المجيدوحدات التصفيه/وحدات التصفيه الميكانيكيه اختصاص التشغيل والسيطره

752وقار قحطان عبد المجيدوحدات التصفيه/وحدات التصفيه الميكانيكيه اختصاص التشغيل والسيطره



































































ي 7/35/45شطب بموجب امر اداري المرقم 
ن
8/1/2006 ف


