
 ١

  
  علم االحياء \قسم علوم الحياة  

  
  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
  د.حسين عباس   علم الحياة (للصف الثاني المتوسط)  ١
  د.محمد سليم صالح   علم االحياء (للصف الرابع العام)  ٢
  د.يوسف محمد يعرب   علم االحياء للصف السادس العلمي   ٣
  محمد يعرب د.يوسف   علم االحياء للصف الخامس العلمي   ٤
لجنة من وزارة التعليم العالي  ١علم االحياء للصفوف الجامعية االولى ج  ٥

  والبحث العلمي 
  د.شهاب أحمد سلمان  علم األحياء للصف الثاني المتوسط  ٦
علم االحياء للصف الثاني الثانوي (آتاب   ٧

  المعلم )
  د.عبد الحافظ حلمي 

  محمد سليم صالح   علم حياة االنسان   ٨
علم االحياء وااليديولوجيا والطبيعة   ٩

  البشرية 
  ستيفن روز واخربن 

  أوجين شريدر   البيولوجية االنسانية   ١٠
  جون تايلر بونر   مفاهيم علم االحياء   ١١
  محمد علي عبد الجبار   مبادىء علم االحياء   ١٢
  عبد الكريم الخضيري  \\اشراف  ١دراسات عن االحياء في العراق ج  ١٣
  د.محمد عبد اللطيف مطلب   اريخ علوم الطبيعة ت  ١٤
  ريتشارد م.جولدز بي   ٢البيولوجيا ج  ١٥
  د.سعيد محمد الحفار   البيولوجيا ومصير االنسان   ١٦
  د.حسين احمد شريف االعظمي   علم االحياء لطلبة الدراسات االنسانية   ١٧
  د.احمد عبادة سرحان   مذآرات في االحصاء البيولوجي   ١٨
مبادىء العلوم العامة للصف االول   ١٩

  المتوسط 
  د.اياد عبد الوهاب نادر 

  ديفيد آيرك   علم الحياة اليوم   ٢٠
  ديفيد آيرك   ٢علم الحياة اليوم ج  ٢١
  ديفيد آيرك    ٣علم الحياة اليوم ج  ٢٢
  أم .بي .في. روبرتس   مدخل وظيفي الى علم الحياة   ٢٣



 ٢

  عدي أ.د.حسين علي الس  علم االحياء   ٢٤
  ريتشارد أ.جولدز بي   ١البيولوجيا ج  ٢٤
  أ.د.حسين علي السعدي  أساسيات علم األ حياء  ٢٥
٢٦  Bractical animal biology A.Hammad 

Alussaini,ph.p.,f.a.z 
  

  
  مقدمة الطحالب \قسم علوم الحياة  

  
  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
  ايان موريس   مقدمة الطحالب   ١
  بهرام خضر مولود   رآيكوناتالطحالب واال  ٢
  أ.د.حسين علي السعدي  الطحالب واالرآيكونات  ٣

  
  

  بايولوجيا الفطريات \قسم علوم الحياة  
  
  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
  د.وفاء بغدادي   المشتريات (تصنيف االشنيات )  ١
  د.وفاء بغدادي   المشتريات (الفطريات االشنيات )  ٢
  د.عبد اهللا بن ناصر ابو هيلة    اساسيات علم الفطريات  ٣
  سي. سي . انكولد   بايولوجيا الفطريات   ٤
  ابراهيم قدوري   الفطريات   ٥
  د.عبد العزيز مجيد نخيالن  المقدمة لعلم الفطريات  ٦

  
  

  المدنيالدفاع  \علوم الحياة   قسم
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  صالح مهدي عماش   الدفاع المدني الشعبي   ١
  د.محمد عبد الحميد بك   االسعاف االولي   ٢
  د.برهام رزوقي الصائغ   الدفاع المدني   ٣
المساعد في االسعافات االولية وخدمات   ٤

  الدفاع المدني 
  د.مصطفى شريف العاني 



 ٣

االسعاف السريع والدفاع المدني في   ٥
  الحاالت الطارئة 

  د.سعيد الدجاني 

  لدفاع المدني مديرية ا  دروس في الدفاع المدني   ٦
  اسس االسعاف االولي والفوري  ٧

  
 د.حكمت عبد الكريم فريحات 

مبادىء االسعافات االولية والتنفس   ٨
  االصطناعي وغيره 

مترجم عن االنكليزية (لجمعية 
  الصليب االحمر البريطانية)

  باسل عياش العاني   معدات الوقاية الشخصية في العمل   ٩
  مديرية الدفاع المدني   فات االولية الدفاع المدني واالسعا  ١٠
  

  االدوية \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
نجيب الدين محمد بن علي بن   اصول ترآيب االدوية   ١

  عمر السمرقندي 
  محمد زهير البابا   علم تشخيص العقاقير   ٢
  د. سانحة امين  زآي   عالج االمراض بالعقاقير الطبية   ٣
  ابن سينا دوية المفردة في آتاب القانون في الطب اال  ٤
مبادىء علم السموم لطلبة المعاهد الصحية   ٥

  العالية 
الصيدالني حكمت عزت راشد 

  
  مياه الفضالت \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  محمد انيس الليلة   مياه الفضالت (تجمع ومعالجة )  ١
  احمد السروى  الصحيمعالجة مياه الصرف   ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

  المبيدات \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
  د.عواد شعبان   المبيدات   ١
اسس اختبار وتحليل واستخدام مبيدات   

  االفات 
  د.محمود زيد 

  د.خالد محمد العادل   المبيدات الكيمياوية في وقا ية النبات   ٢
  الحب د.جليل ابو   مبيد الحشرات   ٣
  

  علم فسلجة النبات \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  يوسف منصور الكاتب   تصنيف النباتات البذرية   ١
  ه. فوالر   عالم النبات (القسم الثاني )  ٢
  د.حسين العروسي   المملكة النباتية   ٣
د.عبد الرزاق خليل الشهرباني   فسلجة النبات العملي   ٤
  د.عبد العظيم آاظم محمد    ٢سلجة النبات جعلم ف  ٥
  د.فيصل عبد القادر  علم فسيولوجيا النبات   ٦
  يعقوب ليفيت   مقدمة فسلجة النبات   ٧
  د.طارق علي العا ني   فسلجةنمو النبات وتكوينه   ٨
  د.احمد محمد مجاهد  النبات العام  ٩
الهورمونات النباتية فسلجتها وآيمياؤها   ١٠

  الحيوية 
  س .س. مور توما

  أ.د.حسين علي السعيدي   النبات العام العملي   ١١
  د.محمد جمال الدين حسونة   اساسيات فسيولوجيا النبات   ١٢
  د.محمد حمد الوهيبي   التنفس   ١٣
  د.عبد العظيم آاظم محمد   ١علم فسلجة النبات ج  ١٤
  م.دفلن\روبرت   فسلجة النبات  ١٥
  د.،حمزة قاسم حمزة   اتية محاضرات في الفيزيولوجيا النب  ١٦
  د.تاورس منقريوس تاورس   اسس علم النبات   ١٧
  مجموعة مؤلفين   حياة النبات   ١٨



 ٥

  د.بدري عويد احمد العاني   اساسيات علم تشريح النبات   ١٩
الهورمونات النباتية فسلجتها وآيمياؤها   ٢٠

  الحيوية
  توماس .س. مور 

  عدي حسين علي الس  فسلجة النبات العملي  ٢١
  
  

  النبات العامعلم  \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د.احمد محمد مجاهد  النبات العام   ١
  جورج ن.اآريوس   علم امراض النبات  ٢
  هارولدس .بولد  مورفولوجيا النبات   ٣
  د.حسين العروسي   مورفولوجيا وتشريح النبات  ٤
  ويد احمد العاني .بدري ع  اساسيات علم تشريح النبات  ٥
هيئة التدريس/آلية العلوم   النبات  العملي   ٦

  .جامعة اسيوط
  د.نادرس منقريوس تاورس   اسس علم النبات   ٧
  د.عبد المطلب سيد محمد   البناء الضوئي   ٨
  د.توفيق الحاج يحيى   النبات والطب البديل   ٩
  ك. مينكل وى ا. آيربي   مبادىء تغذية النبات   ١٠
  د.علي الراوي   اتات السامة في العراق النب  ١١
  د.عبد الهادي الريس   تغذية النبات (الجزء االول والثاني)  ١٢

  عبد العظيم آاظم محمد   مبادىء تغذية النبات   ١٣
  عبد اهللا حمد الموسوي   النبات العام العملي   ١٤
الهورمونات النباتية (فسلجتها وآيمياؤها   ١٥

  الحيوية)
  توماس .س. مور 

  صادق الخفاجي   مصور علم النبات   ١٦
  ه. فولر   عالم النبات (القسم الثاني )  ١٧
 أ.د.عبد العزيز السعيد البيومي  بيولوجيا النبات  ١٨
  م .بالك .و.ج. ايرلمان  نمو النبات   ١٩
  عبد العزيز مهدي   علم النبات   ٢٠



 ٦

النباتات الطبية والعطرية والسامة في   ٢١
  الوطن العربي 

ظمة العربية للتنمية المن
  الزراعية 

شمس الدين ابي عبد اهللا  معجم التداوي باالعشاب  والنباتات الطبية  ٢٢
  الجوزية 

  محمد جميل عبد الحافظ   وظائف اعضاء النبات   ٢٣
  صادق الخفاجي   مصور عمر النبات (مع المشرح )  ٢٤
  د.اسماعيل علي ابراهيم   امراض النبات   ٢٥
  أ.آورآيس عواد  ات الطبية عند العرب مصادر النبات  ٢٦
  عبد اهللا حمد الموسوي   النبات العام العملي   ٢٧
  د.عبد العظيم آاظم محمد    ٢اساسيات  فسيولوجيا النبات ج  ٢٨
  ه. فولر   عالم النبات (القسم االول)  ٢٩
  ه. فولر   عالم النبات (القسم الثاني)  ٣٠
  د.علي عبد الحسين   ق النخيل والتمور  وافاتهما في العرا  ٣١
  أ.د.حسين علي السعيدي   النبات العام العملي   ٣٢
  د.انور الخطيب   التكاثر النباتي في الزمر النباتية   ٣٣
  عبد اهللا حمد الموسوي   النبات العام العملي   ٣٤
الندوة العالمية الثالثة لتاريخ   اسهامات العرب في علم النبات   ٣٥

  العلوم عند العرب 
  ك. مينكل وى ا. آيربي   بادىء تغذية النبات م  ٣٦
  
  
  

  النباتات الزهرية والبذرية \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  ج.سميث   علم النباتات الالزهرية   ١
  جورج  ه.م.لورانس   تصنيف النباتات الوعائية   ٢
  يوسف منصور الكاتب   تصنيف النباتات البذرية   ٣
النبات الزراعي (علمي وعملي  آتاب علم  ٤

(  
  أ .جون برسيفال 

  ه.أ .ستريت .ه.اوبيك   فسلجة النباتات الزهرية   ٥
  أ. د. احمد علي اسماعيل   انبات البذور   ٦



 ٧

  د.مدحت الساهوآي   تربية وتحسين النبات   ٧
  د.طارق محمود القيعي   نباتات الزينة والديكور الداخلي  ٨
  ه.أ .ستريت .ه.اوبيك   فسلجة النباتات الزهرية  ٩
  ك. سميث    علم النباتات الالزهرية   ١٠
  /.  النباتات الشافية   ١١
  
  

  النباتات المائية \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
الموارد المائية في العراق وصيانتها من   ١

  التلوث 
  د.مهدي الصحاف 

  مصطفى البخاري   وقاية النبات   ٢
  د.محمد حمد الوهبي   ات المائية في النبات العالق  ٣
٤      
  د.فريال حميم ابراهيم الحميم   علم المياه العذبة   ٥
  د.حسين علي السعدي   النباتات المائية في العراق   ٦
  د.رياض عبد اللطيف احمد   الماء في حياة النبات   ٧

  
  فايروسات النباتات \قسم علوم الحياة  

  
  لمؤلفا  اسم الكتاب  التسلسل
  د.عباس فتحي الهاللي   امراض النبات   ١
  د.حلمي محمد شعير   امراض النبات (طرق الدراسة العملية)  ٢
  د.ابراهيم عزيز خالد   مدخل الى االمراض النباتية   ٣
  جورج  ن.ززاآريوس   علم امراض النبات  ٤
  آامل سلمان جبر   افات المحاصيل الزراعية   ٥
  يب عاآف العاني د.رق  فايروسات النبا ت  ٦
  د.خالد مكوك   امراض الخضار وطرق مكافحتها   ٧
  مصطفى البخاري   وقاية النبات   ٨
  د.مصطفى حلمي الحما وي  الفيروس وامراض النبات الفيروسية   ٩
  د.اسماعيل علي  ابراهيم  امراض النبات   ١٠



 ٨

فايروسات النبات خصائصها واالمراض   ١١
  التي تسببها .مقاومتها 

  د اللطيف بهجت شوآت د.عب
  

  
  

  فسلجة انسان \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  البير دوآروك   جسم االنسان العجيب   ١
  د.ابراهيم احمد رزقانة   العائلة البشرية   ٢
  آاليد آلوهون   االنسان في المراة   ٣
فسلجة التناسل والتلقيح االصطناعي   ٤

  والرعاية التناسلية 
  اسماعيل آا ظم عجامد.

  د.عبد الرحمن محمود الرحيم   ١الفسيلوجي (علم وظائف االعظاء)ج  ٥
المبادىء االولية في علم وظائف االعظاء   ٦

  ٢والتدبيرات الصحية ج
  د.محمد شفيع 

  د.محمد سليم صالح   علم حياة االنسان   ٧
  جون ب.ويست   اسس فيزيولوجيا التنفس   ٨
  ق ابراهيم حمدي د.طار  الدماغ البشري   ٩
  ماجدة عبد الرضا الطائي   اجهزة الجسم واعضاءه   ١٠
  د.طارق عبد الملك االمين  الفسلجة  ١١
  د.مجمدخليل صالح  الهرمونات   ١٢
ملخص آتاب الدراسات في دورة الكلية   ١٣

  الدموية 
  د.هاشم الوتري \\تلخيص

  د.محمد عبد المنعم الشرقاوي   االجناس البشرية   ١٤
خص آتاب الدراسات في دورة الكلية مل  ١٥

  الدموية 
  د.هاشم الوتري\\تلخيص

  د.فاضل سلطان شريدة الخالدي   وظائف االعضاء والتدريب البدني   ١٦
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩

  ترآيب الخلية الحيوانية \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
بروتين احادي الخلية من المشتقات   ١

  ذية الحيوانات الهيدروآربونية لتغ
  د.ابراهيم يوسف حمدان \\تحرير

  ل .ت. ثريد آولد   الترآيب الدقيق للخلية الحيوانية   ٢
الفيزيولوجيا الحيوا نية (وظائف   ٣

  االتصال )
  د.زياد القطب

  
  

  اللبائن والطيور \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  في .نالبندوف أي .   فسلجة تناسل اللبائن والطيور   ١
  د.عز الدين فراج   الطيور المنزلية   ٢
  بشير اللوس   ١الطيور العراقية ج  ٣
  بشير اللوس   ٢الطيور العراقية ج   ٤
  بشير اللوس   ٣الطيور العراقية ج  ٥

  
  

  الحيوانعلم  \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  تراس ي. ستور   اساسيات علم الحيوان   ١
  جون بول سكوت   سلوك الحيوان   ٢
علم الحيوان العام للصفوف الجامعية   ٣

  االولى 
  د.محمد عمار الراوي 

  د.محمود احمد البنهاوي   علم الحيوان   ٤
  آليفورد .الدبروسر    ٢فسيولوجيا الحيوان المقارنة ج  ٥
  دينس وود   مبادىء علم الفسلجة الحيوانية   ٦
  د.ناطق محمود حمود العكام   فيزيولوجيا الحيوان العام   ٧
علم الحيوان العام لطلبة الجامعات   ٨

  والمعاهد العليا
تاليف نخبة من اساتذة جامعتي 

  القاهرة وعين شمس 



 ١٠

  أ.د.احمد يوسف الشاذلي   مبادىء علم الحيوان العام   ٩
  محمد آمال محمد  موجز التاريخ الطبيعي في علم الحيوان   ١٠
  د.احمد حماد الحسيني   ١عملي جبيولوجيا الحيوان ال  ١١
  س هيكمان \تاليف   االساسيات المتكاملة لعلم الحيوان   ١٢
  د.امين رشيد حمدي   المملكة الحيوانية   ١٣
  د.حسين فرج زين الدين   اطلس ثدييات العا لم   ١٤
  س.ب. هيكمان   االساسيات المتكاملة لعلم الحيوان  ١٥
  قيس النوري د.  ٢ج ١االساطير وعلم االجناس ج  ١٦
  شفيق مهدي    الصقر في العراق والوطن العربي   ١٧
  عبد العزيز نعماني   آتاب في الطب البيطري   ١٨
 د.عبد الرحمن محمود الرحيم   الفسيولوجي علم وظائف االعضاء   ١٩
فسيولوجيا الحيوان الفسيولوجيا العامة   ٢٠

  واالنتاج والهرمونات والتناسل
  شد.محمد يحيى حسين دروي

  د.عبد الرحيم محمد عستر   تجارب في الفسلجة الحيوانية   ٢١
  د.محمد مروان السبع   الجلسات العلمية في علم الحياة الحيوانية   ٢٢
  
  

  الفقريات والالفقريات \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د.فؤاد العجل   علم المستحاثات (الباليونتولوجيا )  ١
  ليون موريه   حثات الالفقرية علم المست  ٢
  رالف بكسباوم   الحيوانات الالفقرية   ٣
  مراد بابا مراد محمد  الالفقريات   ٤
  ت.أ.ج.ويلز  فقريات ثالث (مرشد الدراسة العملية)  ٥
  د.شكري حبيب خليل  اساسيات التشريح المقارن للحبليات   ٦
  عبد العزيز محمود   الالفقريات   ٧
صالح الدين  السيد\\ترجمة   للفقريات التشريح المقارن   ٨

  النوري 
ليث عبد الجليل جواد الحصان   اطلس تشريح الحبليات   ٩

  



 ١١

  علم الحشرات \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د.صالح آامل الصواف   مبادىء علم الحشرات وأسس مكافحتها   ١
  د.عبد اهللا فليح العزاوي   حشرات المخازن   ٢
  د.احمد آامل غريب   علم الحشرات العام   ٣
  /  الحشرات   ٤
  د.صالح آامل الصواف  مبادىء علم الحشرات  ٥
  د.احمد زياد   الحشرات الضارة ومقاومتها   ٦
  د.علي عبد الحسين   حشرات المحاصيل الحقلية   ٧
  د.احمد الشاذلي   الحشرات االقتصادية   ٨
  د.عبد الرحمن عبد الفتاح   تحكم في االفات الحشرية نظم ال  ٩
  د.مولود آامل عبد   بيئة الحشرات   ١٠
  د.عبد الفتاح خليفة   ٢الفسيولوجيا الحشرات ج  ١١
علم الحشرات العامة العملي (تشريح   ١٢

  وتصنيف)
  د.محمد طاهر مهدي 

  م . و. سيرفس   المرشد الى علم الحشرات الطبية   ١٣
  د.شاآر حماد   االقتصادية الحشرات   ١٤
  د.جورج نصر اهللا رزق   ترآيب وتصنيف الحشرات   ١٥
  د.صالح محمد سويلم   حشرات الغابات  ١٦
  د.ابراهيم قدوري قدو   علم الحشرلت العام  ١٧
  د.جورج نصر اهللا رزق  ترآيب وتصنيف الحشرات  ١٨
  هاول ف. ديلي   مقدمة في بيولوجية الحشرات وتنوعها   ١٩
رآز احياء التراث العلمي العربي م  ٢٠

الحشرات الطبية والبيطرية وطرق 
  مكافحتها في التراث العربي  

  د.عماد الحفيظ 

  د.ابراهيم علي حسن حبوب   الحشرات الطبية والبيطرية   ٢١
  د.لؤي آريم الناجي   تربية النحل ودودة القز   ٢٢
  جليل ابو الحب   الحشرات الطبية والبيطرية  ٢٣
  د.ثابت عبد المنعم الدرآزبي   فسلجة الحشرات  علم  ٢٤
 جليل ابو الحب   مبيد الحشرات   ٢٥



 ١٢

د.عبد الباقي محمدة حسين   االسس العلمية في علم بيئة الحشرات   ٢٦
  علي 

  د.علي عبد الحسين   حشرات المحاصيل الحقلية   ٢٧
  د.شاآر محمد حماد   اساسيات علم الحشرات   ٢٨
  عبد العزيز المنشاوي   تاساسيات علم الحشرا  ٢٩
 د.علي عبد الحسين  الحشرات المائية  ٣٠

  روبرت لمن   الفراشات   ٣١
  م . و. سيرفس   المرشد الى علم الحشرات الطبية  ٣٢
  /  الحشرات   ٣٣
  عماد احمد محمود   تصنيف وتقسيم الحشرات   ٣٤
  محمد طاهر مهدي   علم الحشرات العامة والعملي   ٣٥
د.عبد الباقي محمد حسين علي   ة في علم بيئة الحشرات االسس العلمي  ٣٦
  سيسل برنارد سليمز   مكافحة الحشرات   ٣٧
  د.نوال عبد القادر آعكة   مورفولوجيا وتصنيف الحشرات   ٣٨
  د.عوض حنا سعد   الحشرات االقتصادية في شمال العراق   ٣٩
الحشرات الضارة وطرق مكافحتها في   ٤٠

  العراق 
  سين د.علي عبد الح

بعض المالحظات عن الجراد ومكافحته   ٤١
  في العراق

  د.علي عبدالحسين

  د.ثابت عبد المنعم الدرآزلي  علم فسلجة الحشرات  ٤٢
  

  علم االحياء المجهرية \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  ر.و. فيربرذر  علم الجراثيم   ١
  هديل توفيق   االحياء المجهرية المائية   ٢
  وليم بوين سارلز واخرين   علم االحياء الدقيقة   ٣
 جاسم الرجب  د.وفاء\\ترجمة   ١علم االحياء المجهرية ج  ٤
 جاسم الرجب  د.وفاء\\ترجمة    ٢علم االحياء المجهرية ج  ٥
  د.فاروق خالد حسن   ١االحياء المجهرية البيطرية ج  ٦
  د.رضا أحمد بيومي  أسس علم األحياء الدقيقة  ٧



 ١٣

  د.مها رؤوف السعد   مبادىء فسلجة االحياء المجهرية   ٨
  د.رشيد محجوب المصلحعلم االحياء المجهرية في االغذية وااللبان   ٩
  د.ماجدة عبد الرضا نوري   علم تقنية وتحضير الشرائح المجهرية   ١٠
  د.عدنان عبد االمير العطار   المجهرية  التحضيرات  ١١
  د.بول دى آرويف   قصة الميكروب آيف آشفه رجاله   ١٢
  ج. ف.ولكنسون   مدخل الى علم االحياء الدقيقة   ١٣
  ماريون فيلدسعلم االحياء المجهرية في االغذية وااللبان   ١٤
  د.رشيد محجوب المصلح  مبادىء فسلجة االحياء المجهرية   ١٥
  ر.ر. جليز   البكتيريا  الموضح  علم  ١٦
  ج.ف. ولكنسون   ٢علم االحياء المجهرية ج  ١٧
  ماريون فيلدس   اساسيات علم االحياء المجهرية الغذائي   ١٨
  د.رشيد محجوب المصلح  علم االحياء المجهرية في االغذية وااللبان  ١٩
  د.آواآب عبد القادر المختار  التحضيرات المجهرية  ٢٠
  د.جودت سامي الشيخلي   المختبرية في المايكروبيولوجي  التجارب  ٢١
  دانيل جي جونز   مقدمة للمتحجرات الدقيقة   ٢٢
  د.سعد علي زآي محمود   الميكروبيولوجيا التطبيقية العملية   ٢٣

  
  البيئة \قسم علوم الحياة  

  
  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
د د.احمد عبد الوهاب عب  تلوث التربة الزراعية   ١

  الجواد 
  سبنر ر.ورت   اآتشاف االحتباس الحراري الكوني   ٢
  أ.د.حسين علي السعدي   علم البيئة والتلوث   ٣
  أ.د. بهرام خضر مولود   علم البيئة   ٤
  أ.دصبري ميخائيل فروحة  تلوث البيئة  ٥
  د.أحمد مدحت إسالم  التلوث مشكلة العصر  ٦
  آنيث ميالني   بايولوجيا التلوث  ٧
أ.د.محمد سعد الدين عبد   ات علم البيئة اساسي  ٨

  الرزاق 
  محمد السيد ارناؤوط   االنسان وتلوث البيئة   ٩



 ١٤

  د.انور محمود عبد الواحد   مكافحة تلوث البيئة   ١٠
  أ.د.صبري ميخائيل فروحة   تلوث البيئة   ١١
التلوث بالطيف الكهرومغناطيسي  االنسان   ١٢

  والبيئة 
  .باتوآليتي هجوزيف 

  آرستوفر  وود   خطيط المدى والسيطرة على التلوث ت  ١٣
  .ساوثوليك  هشارلس .  علم البيئة ونوعية بيئتنا   ١٤
  عبد خليل فضيل   علم البيئة   ١٥
  جانيت خضر بني   التربية البيئية   ١٦
  د.حكمت عباس العاني   علم البيئة لطلبة آليات الزراعة   ١٧
  د.عبد خليل فضيل  علم البيئة  ١٨
أ.د.محمد سعد الدين عبد   اسيات علم البيئةأس  ١٩

  الرازق
 المهندس سمير خليل الخوري   صحة البيئة (علم ناشيء)  ٢٠
  سعيد محمد الحفار  هندسة االحياء وبيئة المستقبل   ٢١
  عامر أحمد  سبل حماية وتحسين بيئة المصانع  ٢٢
  سحر أمين آاتوت  علم المياه  ٢٣
  مدحت اسالم د.احمد   التلوث مشكلة العصر   ٢٤
المسؤولية الدولية عن االضرار الناجمة   ا٢٥

  عن تلوث البيئة 
  د.جابر ابراهيم الراوي 

  د.حسين علي ابو الفتح   البيئة الصحراوية العربية   ٢٦
  ون أ.ويفر چ  علم البيئة النباتية   ٢٧
–العدوان الثالثيني و الحصار (االضرار   ٢٨

  الصحة)–البيئة 
  العمر د.مثنى عبد الرزاق 

  د.انور محمود عبد الواحد   مكافحة تلوث البيئة   ٢٩
  بريستون غزاال   آيف تعمل البيئة   ٣٠
  أ.د.ازهار علي الصابونجي   بيئة االنسان   ٣١
  د.عبد خليل فضيل   علم البيئة   ٣٢
  رشيد الحمد  البيئة ومشكالتها   ٣٣
أ.د.محمد صبحي محمود   التربية البيئية   ٣٤

  عباس 
  د.محمد الهوادات   وث وحماية البيئة التل  ٣٥



 ١٥

  أ.د.حسين علي السعدي   علم البيئة والتلوث   ٣٦
  بريستون غزاال   آيف تعمل البيئة   ٣٧
  توماس اميل   البيئة واثرها على الحياة السكانية   ٣٨
نحو بيئة افضل مفاهيم وقضايا   ٣٩

  واستراتيجيات
  سعيد محمد الحفار 

ات الصناعية في حماية البيئة من النفاي  ٤٠
ضوء احكام التشريعات الوطنية واالجنبية 

  والدولية

د.عبد العزيز مخيم عبد 
  الهادي 

  آيلبرت ماسترز   مدخل الى العلوم البيئة والتكنلوجيا   ٤١
  

  علم االجنة والخلية\قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د.محمود حياوي   الخلية   ١
  ب. ويلسون  ج.  علم الخلية   ٢
  د.آواآب عبد القادر المختار   علم االجنة   ٣
 د.سجال عبد الوهاب الرآابي   بيولوجية الخلية   ٤
  ت.سادلر   ٢علم االجنة الطبي االنكمان ج  ٥
  ليلى عبد الوهاب   علم الخلية   ٦
  صالح عبد العزيز النوري   دراسات صبغية   ٧
  د.جبرائيل برهوم عزيز   بيولوجية الخلية  ٨
  د.حسن ناصر الدين   مقدمة في علم الجنين   ٩
  د.هاني رزق   دروس في علم الجنين   ١٠
  د.شعاع اليوسف   البنيان والوظائف الجزئية للخاليا   ١١
أساسيات بايولوجيا الخلية والهستولوجي   ١٢

  وعلم األجنة
  أ.دمنير علي الجنزوري

  د.محمد عبد الهادي   االساسيات في علم االجنة   ١٣
  علم األجنة   ١٤

  
  باسمة محمد عبد اللطيف

  
  
  



 ١٦

  البكتيريا\قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د.عبد الواحد باقر   البكتريا   ١
  د.فاروق ياس العاني   علم البكتريا   ٢
علم البكتيرات التمارين العلمية االساسية   ٣

   ٢ج
  د.مصطفى آمال ابو الدهب 

  حميد جواد   يا مبادىء علم البكتر  ٤
  د.هديل توفيق الحديثي   الكتاب العلمي في اساسيات علم البكتريا   ٥
  ر . ر. جليز   علم البكتريا الموضح   ٦
  /  بكتريا وفطريات   ٧
  د.مصطفىكمال ابو الدهب    البكتريا طرق الدراسة المعلمية   ٨
  لوزان امين علي   البكتريا   ٩
  ض محمد عبد الرحيم د.عو  البكتريا وامراض النبات   ١٠
  محمود مصطفى   البكترولوجيا الزراعية   ١١
  

  الوراثة والتطور\قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د.عبد العظيم طنطاوي   ١وراثة الحيوان الزراعي ج  ١
  تشارلز داروين   اصل االنواع   ٢
  اورسوال آوادينوف   ٢علم الوراثة ج  ٣
  لي .أرمان   ة والتطور الوراثة السلوآي  ٤
  سينوت   اساسيات علم الوراثة   ٥
  د.محمد علي الحاجي   ١علم الوراثة ج  ٦
السيتولوجيا والوراثة السيتولوجيةو (علم   ٧

  الخلية)
  آارل ب. سوانسون 

  اروين ه.هيرسكوفيتس   اسس علم الوراثة   ٨
  د.امين شكري حتا   الوراثة العامة   ٩
  د.عدنان حسن محمد  اساسيات في الوراثة   ١٠
  د.محمد السيدغالب   تطور الجنس البشري   ١١



 ١٧

  د.محمود الحاج قاسم   علم الوراثة   ١٢
  ليث عبد الجليل جواد   علم التطور   ١٣
  عباس احمد الصالح    ١الوراثة والسلوك ج  ١٤
خضير  د.وليد\\اعدادوترجمة   المدخل الى الوراثة   ١٥

  راني الم
تنظيم وتضاعف المادة  ١علم الوراثة ج   ١٦

  الوراثية 
  د.محمد علي الحاجي 

  د.سعد جابر تاج الدين   ٢م الوراثة (الخلية والوراثة)جعل  ١٧
  جي .ام. سفج   التطور   ١٨
  د.محمد السيد غالب   تطور الجنس البشري   ١٩
  محمد صالح المحب   حول هندسة الوراثة وعلم االستنساخ   ٢٠
  د.عبد العظيم طنطاوي   مبادىء علم الوراثة   ٢١
  أ.د.محمد احمد السهريحي   علم الوراثة   ٢٢
  د.عدنان حسن محمد  اساسيات في الوراثة   ٢٣
  لي .أرمان   الوراثة وتطور السلوك   ٢٤
  امرام شاينفلر   انت والوراثة   ٢٥
  أ.د.عبد الخالق مراد   اساسيات ومبادىء  الوراثة  ٢٦
  د.هدى صالح مهدي عماش  ة الوراثية الهندس  ٢٧
  جوديث راندال  الوراثة   ٢٨
  د.محمد الربيعي   الوراثة واالنسان   ٢٩
  أ.ج.ر. جارد نر   التدريبات الوراثية العملية  ٣٠
  وليم د.ستانسفيلد   مختصر شوم في الوراثة   ٣١
  محمد مروان السبع   االسس العامة للوراثة   ٣٢
  د.ازور نعمان خلف   ندسة الوراثية التقنية الحيوية واله  ٣٣
  امرام شاينفلر   انت والوراثة   ٣٤

  
  
  
  
  
  



 ١٨

  علم المناعة والمصول التقنية االحيائية\قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د.طارق صالح الزبيدي   علم المناعة والمصول   ١
  د.هدى صالح مهدي  عماش   الهندسة الوراثية   ٢
  د.عالية فهرمان حسن   المناعة اسس علم   ٣
  جون سميث   اساسيات التقنية االحيائية   ٤
  د.فائز عزيز العاني   التكنلوجيا الحيوية   ٥
  د.محمد صالح الخليفة   المجاهر وتقنياتها   ٦
 د.خضر حسن علي الجوراني   ٢اساسيات في علم الحياة الجزيئية ج  ٧

  
  

  ك +االحياء البحريةعلم البحار +االسما \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د.هاشم عبد الرزاق احمد   بايولوجية االسماك   ١
المزارع السمكية في المياه العذبة انشاؤها   ٢

  وادارتها 
  فؤاد عبد العظيم عليوة 

  د.انور داود نيازي   ٢علم االسماك ج  ٣
  راهيم د.محمد امين اب  مقدمة في علوم البحار البيولوجية   ٤
  د.فرحان ضمد محيسن   امراض وطفيليات االسماك   ٥
  د.بيارد أج. ماك آرنافي     ١مقدمة في علم االحياء البحرية ج  ٦
  د.بيارد أج. ماك آرنافي     ٢مقدمة في علم االحياء البحرية ج  ٧
  عيسى القطامي   دليل المحتار في علم البحار   ٨
  .نجم قمر الدهام د   ٣اسماك العراق والخليج العربي ج  ٩
  احمد حماد الحسيني   الثدييات البحرية   ١٠
  د.محمد امين ابراهيم   علوم البحار البيولوجية   ١١
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩

  الطفيليات \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د.عادل محمد همام   علم البكتريولوجيا والطفيليات   ١
  جي .دي .سميث   ١ة جمدخل الى علم الطفيليات الحيواني  ٢
  j.R.Baker .D.sc  االوالي الطفيلية   ٣
  ج.وولتربيك   علم الطفيليات الطبية   ٤
  جي .دي .سميث   ٢مدخل الى علم الطفيليات الحيوانية ج  ٥
  دبليو .اي .آوترج  الكيمياء الحيوية للالبتدائيات الطفيلية   ٦
اسماعيل عبد الوهاب   علم الطفيليات   ٧

  الحديثي 
  د.وجدان محمد صالح   اسس علم الطفيليات السريري   ٨

  
  
  

  الفيروسات \قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د.محمد عزيز فكري  الفيروس   ١
  د.عصمت خالد عالم  اساسيات فيرولوجي  ٢
  ضياء محمود ابراهيم   الفيروس وامراضه   ٣
  د.احسان شفيق دميرداغ   الفيروسات (الرواشح)  ٤
د.مصطفى عبد العزيز   علم الفيروسات   ٥

  مصطفى 
  د.عصمت خالد عالم   فيرولوجي   ٦
  د.جرجس عبد المسيح   ١علم الوبائيات ج  ٧
  د.سعد الدين عبد الغفار   الفيروس واالنسان   ٨

          
  
  
  
  
  
  



 ٢٠

  
  

               
  االنسجة والتشريح\قسم علوم الحياة  

  
  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
د.عبد الرحمن محمود   ١يح االنساني جعلم التشر  ١

  الرحيم 
  ايفلين  هيوار   علم االنسجة لطلبة الطب البشري   ٢
 د.آواآب عبد القادر المختار   مبادىء علم االنسجة العملي   ٣
  د.قيس ابراهيم الدوري   علم التشريح   ٤
د.محمد امين عبد \\ترجمة  مصور علم االنسجة الوصفي   ٥

  الكريم  
اولية في تشريح جسم االنسان  مذآرات  ٦

  وعلم وظائف االعضاء 
  د.امين بك عبد الرحمن 

  
د.ماجدة عبد الرضا نوري   ٢االنسجة (اجهزة الجسم واعضاءه)ج  ٧

  الطائي 
  د.نوري طاهر الطيب   دليل عملي آيمياء االنسجة   ٨
  ليسن وليسن وبايرو   ٢المقرر في علم االنسجة ج  ٩
 د.آواآب عبد القادر المختار   علم االنسجة العملي   ١٠
  د.آواآب عبد القادر المختار  ١علم النسج ج  ١١
  ريث وروس   مصور علم االنسجة الوصفي  ١٢
علم النسج الخاص (الهيرستولوجيا   ١٣

  الخاصة)
  د.نعمان الجابي 

  ليسن وليسن وبايرو  ١المقرر في علم االنسجة ج  ١٤
د.موسى صادق \\تعريب  ول)علم التشريح لجسم االنسان (المجلد اال  ١٥

  النقاش 
١٦  Acompanion  to Medical StudiesR.Passmore 
د.عبد الرحمن محمود   علم وظائف االعضاء   ١٧

  الرحيم 
توماس  د.جان\\ترجمة   ٢الموجز في التشريح العملي لكاننكهام ج  ١٨

  بوشيجيان 



 ٢١

  م البصري د.ابراهي  التشريح الوظائفي   ١٩
  /  االنسجة   ٢٠
  /  القسم االول االنسجة االبتدائية   ٢١
  د.آنعان الجابي   ١آتيب النسج العملي ج  ٢٢
  د.محمد فائز المط   ١آتاب التشريح الوظائفي ج  ٢٣
  العزاوي  د.هاني\\ترجمة   ١الموجز في التشريح العملي لكاننكهام ج  ٢٤
  ريث وروس   م االنسجة الوصفيمصور عل  ٢٥
  ديلمان .براون   ١علم االنسجة البيطرية ج  ٢٦
  ليسن وليسن وبايرو   ٢المقرر في علم االنسجة ج  ٢٧
  جورج د.زويديما  \\تحرير  اطلس التشريح الوظيفي لجسم االنسان   ٢٨
د.عبد الكريم عبد الرزاق   اطلس تشريح جسم االنسان   ٢٩

  العبيدي
  لكانكهام   لتشريح العملي الموجز في ا  ٣٠
  د.آواآب عبد القادر المختار  ٢علم النسج   ٣١
  د.محمود بدر عقل   االساسيات في تشريح االنسان   ٣٢
  د.شكري حبيب خليل   اساسيات التشريح المقارن للحبليات   ٣٣
) اجهزة ٢ج() Histologyاالنسجة (  ٣٤

  الجسم واعضاءه
د.ماجدة عبد الرضا نوري 

  الطائي
  
  
  

  الصحة واالمراض\قسم علوم الحياة  
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د.موسيس ديرهاآوبيان   حالة العراق الصحية في نصف قرن   ١
  /  مديرية الوقاية الصحية العامة   ٢
االمراض السيكوسوماتية (االمراض   ٣

  الجسمية .النفسية المنشأ)
  د.محمود السيد ابو النيل 

  القيرواني   اضها ومداواتها آتاب في المعدة وامر  ٤
  /  مديرية معهد االمراض المتوطنة   ٥
الصحة حاضرها ومستقبلها في المملكة   ٦

  العربية السعودية 
  د.زهير احمد السباعي 



 ٢٢

مهدي عيسى عبد \\اعداد  الصداع النصفي وآيف تتعايش معه   ٧
  الوهاب 

  د.خلف صوفي الدليمي   التسمم الغذائي   ٨
  اميل بيدس    عامة مرشد الصحة ال  ٩
  ٢آتاب االمراض الباطنية ج  ١٠

  
  د.حسين االورفلي 

  محمد صالح حلمي  المبادىء االولية في علم وظائف االعضاء   ١١
  د.حسين عباس   االنسان وصحته للصف الثالث المتوسط   ١٢
١٣      
  د.حسين عباس   االنسان وصحته للصف الثالث المتوسط  ١٤
  /  ية العامة مديرية الوقاية الصح  ١٥
  ر.بيغلهول   اساسيات علم الوبائيات   ١٦
العدوان الثالثيني والحصار واالضرار   ١٧

  البيئية 
  د.مثنى عبد الرزاق العمر 

  د.هاشم الوتري   ٢دروس االسعافات االولية ج  ١٨
  د.نادية محمد رشاد   التربية الصحية واالمان   ١٩
  سامي شوآت   الصحة   ٢٠
  آاليد آلوآهون   راةاالنسان في الم  ٢١
  د.حافظ ابراهيم محمود   علم االمراض العام   ٢٢
    مديرية معهد االمراض المتوطنة   ٢٣
  د.لؤي النوري   وقاية االطفال من االصابات   ٢٤
  .آرس هد.دانيال   الدخينة في نظر طبيب   ٢٥
  د.لوك زاندر   امراض االطفال   ٢٦
  د.حميد مجيد العبيدي   صحة االغذية   ٢٧
 السيدة ليلى فاخر ابو رغيف   مدخل الى تمريض االطفال   ٢٨
  د.محمود السيد ابو النيل   االمراض السيكوسوماتية  ٢٩
  شوآت الزهاوي   الباثولوجية العام نظري عملي   ٣٠
  هانز زينر   التيفوس والتاريخ   ٣١
  حبيب صادر   االمراض المعدية باالقطار العربية   ٣٢
  د.ليدياج .رويرتس   الصحيحة  الطريق الى التغذية  ٣٣



 ٢٣

  د.عبد الرزاق الشهرستاني   اسس الصحة والحياة   ٣٤
  آتاب امراض الكلب في االنسان   ٣٥

  
  د.محمد سعيد نبيه 

االمراض السارية والمشترآة بين االنسان   ٣٦
  والحيوان 

  بيدرون .اآا 

غضب اهللا تعالى يالحق المتمردين على   ٣٧
  الفطرة 

/  

  عبد الكريم الزعيم   لسرطان التدخين وا  ٣٨
العقم عند النساء والرجال اسبابه وطرق   ٣٩

  عالجه 
  محمد رفعت 

  آارل دي شوينتز   تكوين ونمو الطفل   ٤٠
التحليل المكاني المراض متوطنة في   ٤١

  العراق 
د.محسن عبد الصاحب 

  المظفر 
  تحقيق :سلمان قطابة  آتاب في المعدة وامراضها ومداواتها  ٤٢
  هيربيرت سلينكو٠د  الواضح في الغدة الدرقية  ٤٣
  عدنان صالح الجنابي  أضواء على التلقيح االصطناعي والتناسل  ٤٤
أحمد بن محمد بن خليد   آتاب جامع المفردات  ٤٥

  الغافقي
  د.شريف عسيران   علم الصحة   ٤٦
  د.يوسف صائغ   امراض الكلية   ٤٧
  د د.حافظ ابراهيم محمو  علم االمراض العام   ٤٨
 د.اميرة عبد الستار البيروتي   الكحول وجسم االنسان   ٤٩
  د.عماد الدين عيد   الصحة العامة وبرامجها   ٥٠
  د.احسان محمد الحسن   مشكالت الممرضة في العراق   ٥١
  د.روبرت لفي   النوبات القلبية   ٥٢
  د.سعاد الدراجي   المدخل الى تمريض صحة المجتمع    ٥٣
مختبرات ىمراآز  الرعا سالمة العمل في   ٥٤

  ية العلمية 
  د.حكمت جميل 

  د.ليلى حسن بدر   اصول التربية الصحية والصحة العامة   ٥٥
  .روزويل جالجر چ  سبيلك الى الصحة   ٥٦
  هناء غالب   انت وصحتك   ٥٧



 ٢٤

  /  آتاب المرشد الطبي الحديث  ٥٨
  سميرة معروف احمد   الصحة العامة   ٥٩
  يوسف جورجي جبرائيل د.  اضواء على الجذام   ٦٠
  د.سعدي احمد غناوي   االمراض الباطنية الصف الثالث البيطري   ٦١
  جون و.سترومرجريت ثوم   سن اليأس   ٦٢
  العناية قبل الوالدة بالحامل والجنيين  ٦٣

   
  معمر خالد الشابندر 

  د.محمد فريد علي   التمريض المنزلي   ٦٤
  د.جميل بيروتي   مرشد الشاب   ٦٥
  تعريب/ عبداللطيف البدري  راحة الطارئة في الحروب والكوارثالج  ٦٦

  
  د.مراد بوزيت   مرض السكري   ٦٧
  د.طاهر المراوي   علم االمراض   ٦٨
  د.منير شوري   االمراض الجراحية   ٦٩

 
 


