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 ( 1) فيزياء عامة  

 
 المالحظات عدد النسخ التصنيف سنة الطبع دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب ت

1 
 الفيزياء للمعلمين والمهندسين

 ((الفيزياء الحديثة )) 

. يموند ا ر -:تاليف 
 -:سبرواي ترجمة 

 صالح كمال.د.ا
 3 531 2118 دار المريخ

25/11/2111 
 

2 
 الفيزياء للمعلمين والمهندسين

 ((الفيزياء الحديثة )) 

. ريموند ا  -:تاليف 
 -:سبرواي ترجمة 

 صالح كمال.د.ا
 دار المريخ

2118 531 3 25/11/2111 

3 
 الفيزياء للمعلمين والمهندسين

 ((الحديثة الفيزياء )) 

. ريموند ا  -:تاليف 
 -:سبرواي ترجمة 

 صالح كمال.د.ا
 دار المريخ

2118 531 3 25/11/2111 

4 
الفيزياء للمعلمين والمهندسين 

 الكهربائية والمغناطيسية

. ريموند ا  -:تاليف 
دمحم  -:سبرواي ترجمة 
 عبد الفتاح

 دار المريخ
2118 531 3 25/11/2111 



5 
والمهندسين الفيزياء للمعلمين 

 الكهربائية والمغناطيسية

. ريموند ا  -:تاليف 
دمحم  -:سبرواي ترجمة 
 عبد الفتاح

 دار المريخ
2118 531 3 25/11/2111 

6 
الفيزياء للمعلمين والمهندسين 

 الكهربائية والمغناطيسية

. ريموند ا  -:تاليف 
دمحم  -:سبرواي ترجمة 
 عبد الفتاح

 دار المريخ
2118 531 3 25/11/2111 

7 
الفيزياء للمعلمين والمهندسين 
 الميكانيكا والديناميكا الحرارية

. ريموند ا  -:تاليف 
دمحم  -:سبرواي ترجمة 

 محمود عمار
 دار المريخ

2118 531 2 25/11/2111 

8 
الفيزياء للمعلمين والمهندسين 
 الميكانيكا والديناميكا الحرارية

. ريموند ا  -:تاليف 
 دمحم -:سبرواي ترجمة 

 محمود عمار
 دار المريخ

2118 531 2 25/11/2111 

9 
الفيزياء للمعلمين والمهندسين 
الموجات الميكانيكية والضوء 

 والبصريات

. ريموند ا  -:تاليف 
 -:ترجمة  سبرواي

 احمد امين حمزة

 25/11/2111 3 531 2118 دار المريخ

11 
الفيزياء للمعلمين والمهندسين 

ضوء الموجات الميكانيكية وال
 والبصريات

. ريموند ا  -:تاليف 
 -:ترجمة  سبرواي

 احمد امين حمزة

 25/11/2111 3 531 2118 دار المريخ

11 
الفيزياء للمعلمين والمهندسين 
الموجات الميكانيكية والضوء 

 والبصريات

. ريموند ا  -:تاليف 
 -:ترجمة سبرواي 

 احمد امين حمزة

 25/11/2111 3 531 2118 دار المريخ

12 
 Iالفيزياء الجامعية 

 ((المقررات الجامعية  شوم  ))
 25/11/2111 1 531 2111 اكاديميا الفين هالبيرت -:تاليف 

13 
 I Iالفيزياء الجامعية 

 ((المقررات الجامعية  شوم ))
 25/11/2111 1 531 2111 اكاديميا الفين هالبيرت -:تاليف 

14 
الكهربائية / الفيزياء الجامعية 

 ية الجزء الثانيوالمغناطيس
دار الكتب  كتلرحيم عبد ال. د 

 للطباعة
2111 531 1 25/11/2111 

15 
 1ج / الفيزياء الجامعية 

 ميكانيك وخواص المادة
 والحركة الموجية والحرارة

دار الكتب  كتلرحيم عبد ال. د 
 للطباعة

2111 531 1 25/11/2111 



 اساسيات الفيزياء الحديثة 16
غازي ياسين . د 

 سيالقي
 25/11/2111 3 531 2117 دار الميسرة

 اساسيات الفيزياء الحديثة 17
غازي ياسين . د 

 القيسي
 25/11/2111 3 531 2117 دار الميسرة

 اساسيات الفيزياء الحديثة 18
غازي ياسين . د 

 القيسي
 25/11/2111 3 531 2117 دار الميسرة

 اساسيات الفيزياء 19
دار  حسن راشد نزال

 ةالعلمي1111
2116 531 1 25/11/2111 

21 
اساسيات الفيزياء الكالسيكية 

 والمعاصرة
دار النشر  رافت كامل واصف. د 

 للجامعات
2118 531 6 25/11/2111 

21 
اساسيات الفيزياء الكالسيكية 

 والمعاصرة
دار النشر  رافت كامل واصف. د 

 للجامعات
2118 531 6 25/11/2111 

22 
كية اساسيات الفيزياء الكالسي

 والمعاصرة
دار النشر  رافت كامل واصف. د 

 للجامعات
2118 531 6 25/11/2111 

23 
اساسيات الفيزياء الكالسيكية 

 والمعاصرة
دار النشر  رافت كامل واصف. د 

 للجامعات
2118 531 6 25/11/2111 

24 
اساسيات الفيزياء الكالسيكية 

 والمعاصرة
دار النشر  رافت كامل واصف. د 

 للجامعات
2118 531 6 25/11/2111 

25 
اساسيات الفيزياء الكالسيكية 

 والمعاصرة
دار النشر  رافت كامل واصف. د 

 للجامعات
2118 531 6 25/11/2111 

26 
اساسيات الفيزياء الكالسيكية 

 والمعاصرة
دار النشر  رافت كامل واصف. د 

 للجامعات
531 531 3 25/11/2111 

27 
 اساسيات الفيزياء الكالسيكية

 والمعاصرة
دار النشر  رافت كامل واصف. د 

 للجامعات
531 531 3 25/11/2111 

28 
اساسيات الفيزياء الكالسيكية 

 والمعاصرة
دار النشر  رافت كامل واصف. د 

 للجامعات
531 531 3 25/11/2111 

 اساسيات العلوم الفيزيائية 29
دار الفكر  احمد فؤاد باشا. د 

 العربي
2118 531 2 25/11/2111 

 اساسيات العلوم الفيزيائية 31
دار الفكر  احمد فؤاد باشا. د 

 العربي
2118 531 2 25/11/2111 



31 
)) موسوعة التعريفات العلمية 

 ((الفيزياء 
 25/11/2111 3 531 2118 دار دجله سحر امين كانون

32 
)) موسوعة التعريفات العلمية 

 ((الفيزياء 
 25/11/2111 3 531 2118 دار دجله سحر امين كانون

33 
)) موسوعة التعريفات العلمية 

 ((الفيزياء 
 25/11/2111 3 531 2118 دار دجله سحر امين كانون

 موسوعة علم الفيزياء 34
سوار عبد اللطيف 

 عويضة
 25/11/2111 1 531 2118 دار دجلة

35 
االكتشافات العظيمة في العلوم 

 الفيزيائية
منشورات جامع  نوكي. ج . د 

 صلالمو
1997 531 1 25/11/2111 

36 
موسوعة هل تعلم كيف تعمل ؟ 

 تفسيرات فيزيائية
 25/11/2111 1 531 2118 دار دجلة عدنان ابراهيم سمور

37 
موسوعة هل تعلم كيف تعمل ؟ 

 تفسيرات فيزيائية
 25/11/2111 1 531 2118 دار دجلة عدنان ابراهيم سمور

38 
الفيزياء العملية وتجارب 

 المحاكاة
دار الفكر  احمد فؤاد باشا. د 

 العربي
2117 531 5 25/11/2111 

39 
الفيزياء العملية وتجارب 

 المحاكاة
دار الفكر  احمد فؤاد باشا. د 

 العربي
2117 531 5 25/11/2111 

41 
الفيزياء العملية وتجارب 

 المحاكاة
دار الفكر  احمد فؤاد باشا. د 

 العربي
2117 531  25/11/2111 

41 
ياء العملية وتجارب الفيز

 المحاكاة
دار الفكر  احمد فؤاد باشا. د 

 العربي
2117 531  25/11/2111 

42 
الفيزياء العملية وتجارب 

 المحاكاة
دار الفكر  احمد فؤاد باشا. د 

 العربي
2117 531  25/11/2111 

 الفيزياء العملية 43
 سكوايرز -:تاليف 

احمد فؤاد . د  -:ترجمة 
 باشا

ية الدار الدول
 للنشر

1996 531 1 25/11/2111 

 الفيزياء العملية 44
منشورات  رياض العبدهللا. د 

جامعة ناصر 
111 

1997 531 1 25/11/2111 



 ( 111) تجارب الفيزياء    45
مكتبة المجتمع   سهاد سرحان سرحان

والتوزيع  
 العربي للنشر 

 21/2/2113ادخال  2 531 2112

 ( 111) تجارب الفيزياء    46
مكتبة المجتمع   سهاد سرحان سرحان

والتوزيع  
 العربي للنشر 

 21/2/2113ادخال  2 531 2112

 47 
طريقة التميز في الفيزياء لطلبة 
 الطب والعلوم الطبية والزراعة 

دار جليس  اشرف فدعوس
 للنشر

 21/2/2113ادخال  2 531 2113

48 
طريقة التميز في الفيزياء لطلبة 

 ة والزراعة الطب والعلوم الطبي
دار جليس  اشرف فدعوس

 للنشر
 21/2/2113ادخال  2 531 2113

 21/2/2113ادخال  2 531 2112 دار الحسيرة غازي ياسين القيسي اساسيات الفيزياء الحديثة 49

 21/2/2113ادخال  2 531 2112 دار الحسيرة غازي ياسين القيسي اساسيات الفيزياء الحديثة 51

 ياء الحديثةمفاهيم في الفيز 51
سامر ابراهيم حسين 

 اسماعيل
 21/2/2113ادخال  2 531 2111 دار صفاد للنشر

 مفاهيم في الفيزياء الحديثة 52
سامر ابراهيم حسين 

 اسماعيل
 21/2/2113ادخال  2 531 2111 دار صفاد للنشر

53 
طب االمراض النسائية 

 والتمريض
 علي االمير. د 

 بديعة دمحم نجيب
 11111مع كتب  9/3/2114 1 531 1992 بغداد

54 
التمريض الباطني الجراحي 
العداديات التمريض الصف 

 السادس

 سندس باقر داود 
 شكري سرحان عبدهللا

قسم ادارة 
شؤون 

التمريض 
بالتعاون مع 

منظمة الصحة 
 العالمية

2116 531 2 21/4/2114 

55 
اساسيات النانو ادراك على 

 النانو وتقنياته

 اديتاستاذ دستورت بر
ا صفا .د.ا -:ترجمة 

 دياب 
 عبد القادر حمو. د.ا

 21/4/2114 2 531 2111 دار عالء الدين

56 
اساسيات النانو ادراك على 

 النانو وتقنياته
 استاذ دستورت براديت

ا صفا .د.ا -:ترجمة 
 21/4/2114 2 531 2111 دار عالء الدين



 دياب 
 عبد القادر حمو. د.ا

57 
ميع الفيزياء االساسية لج

 التخصصات الجامعية
مكتبة الفالح  ليلى صالح العلي. د.ا

 للنشر والتوزيع
 اهداء 12/11/2114 1 531 2114

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2) الليزر 
 

 المالحظات عدد النسخ التصنيف سنة الطبع دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب ت

 25/11/2111 3 535 2118 دار دجله مولود حسنيوسف . د  تقنيات الليزر واستخاماته 1



 25/11/2111 3 535 2118 دار دجله يوسف مولود حسن. د  تقنيات الليزر واستخاماته 2

 25/11/2111 3 535 2118 دار دجله يوسف مولود حسن. د  تقنيات الليزر واستخاماته 3

 الليزر اسس واستخدامات 4
صالح مصطفى 

 االتروشي
 دار دجلة

2118 535 2 25/11/2111 

 الليزر اسس واستخدامات 5
صالح مصطفى 

 االتروشي
 دار دجلة

2118 535 2 25/11/2111 

 اشعة الليزر واستخداماته 6
عباس حمادي  -:تاليف 

 الوتار
 جامعة بغداد

1991 535 3 25/11/2111 

 اشعة الليزر واستخداماته 7
عباس حمادي  -:تاليف 

 الوتار
 جامعة بغداد

1991 535 3 25/11/2111 

 اشعة الليزر واستخداماته 8
عباس حمادي  -:تاليف 

 الوتار
 جامعة بغداد

1991 535 3 25/11/2111 

 الليزر وتطبيقاته 9
اسعد عبد المجيد . د 

 االلوسي
الدار العربية 

 للعلوم
1988 535 1 25/11/2111 

 مبادئ الليزرات 11
 11111 -:تاليف 

صبيحة  -:ترجمة 
 شريف عبدهللا

  535 1 25/11/2111 

 مبادئ الهولوغرافي و تطبيقاته 11
  24/11/2111ادخلت بتاريخ  1 535 2113 دار دجلة سميرة دمحم عارف. د 

 (كتب ضائعة ) 

 مبادئ الهولوغرافي و تطبيقاته 12
  24/11/2111ادخلت بتاريخ  1 535 2113 دار دجلة سميرة دمحم عارف. د 

 (اهداء ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 ( 3) ات بصري
 

 المالحظات عدد النسخ التصنيف سنة الطبع دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب ت 

 اساسيات  البصريات والليزر 1
غازي ياسين . د 

 القيسي
دار الميسرة 

 للنشر
2118 535 2 25/11/2111 

 اساسيات  البصريات والليزر 2
غازي ياسين . د 

 القيسي
دار الميسرة 

 للنشر
2118 535 2 25/11/2111 

 شاهر ربحي عليان البصريات الهندسية  3
دار الميسرة 

 للنشر
2118 535 2 25/11/2111 

 شاهر ربحي عليان البصريات الهندسية  4
دار الميسرة 

 للنشر
2118 535 2 25/11/2111 

 بصرية المعادن 5
زكي عبد الجبار . د 

 الجبوري
دار الكتب 
 للطباعة

1989 535 1 25/11/2111 

 يات البصريات والليزراساس 6
غازي ياسين . د 

 القيسي
دار الميسرة 

 للنشر
2119 535 2 21/3/2113 

 اساسيات البصريات والليزر 7
غازي ياسين . د 

 القيسي
دار الميسرة 

 للنشر
2119 535 2 21/3/2113 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 4) مواد ومعادن 
 

 المالحظات عدد النسخ لتصنيفا سنة الطبع دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب ت 

 اساسيات فيزياء الجوامد 1
دار النشر  رافت كامل واصف

 للجامعات
2118 533 5 25/11/2111 

 اساسيات فيزياء الجوامد 2
دار النشر  رافت كامل واصف

 للجامعات
2118 533 5 25/11/2111 

 اساسيات فيزياء الجوامد 3
دار النشر  رافت كامل واصف

 للجامعات
2118 533 5 25/11/2111 

 اساسيات فيزياء الجوامد 4
دار النشر  رافت كامل واصف

 للجامعات
2118 533 5 25/11/2111 

 اساسيات فيزياء الجوامد 5
دار النشر  رافت كامل واصف

 للجامعات
2118 533 5 25/11/2111 

 25/11/2111 1 533 2119 دار دجلة قحطان خلف الخزرجي مبادئ عمليات االنتاج  6

 25/11/2111 1 533 2118مكتبة المجتمع  محمود احمد عمري علم المواد الهندسية 7



 العربي

8 
طرق  –انواعه  –التاكل اسبابه 

 الحماية منه
 25/11/2111 1 533 2111 دار دجلة قحطان خلف الخزرجي

 علم البلورات واالشعة السينية 9
نعيمة عبد القادر . د 

 احمد
دار الفكر 

 العربي
2115 533 1 25/11/2111 

 علم المواد الهندسية 11
عباس . د  -:ترجمة 

 خماس الساعدي
 25/11/2111 1 533 2111 دار دجلة

 هندسة السطوح الهندسية 11
صاحب مهدي . د 

 الصفار
 25/11/2111 1 533 2111 دار المناهج

12 
المواد الهندسية مدخل لخواصها 

 وتطبيقاتها

دار الحكمة  اشبي. ف.م -:تاليف 
الجامعة 
 التكنلوجية

1991 533 1 25/11/2111 

13 
للمهندسين  نبائط المواد وال

 والكهربائيين والفيزيائيين 
مجموعة من  -:ترجمة 

 االساتذة
  533 1 25/11/2111 

 خواص ومقاومة المواد 14
دار صفاء  دمحم عبد الرضا الشمري

 للنشر
 21/2/2113ادخال بتاريخ  2 533 2118

 ة الموادخواص ومقاوم 15
دار صفاء  دمحم عبد الرضا الشمري

 للنشر
 21/2/2113ادخال بتاريخ  2 533 2118

16 
 تقنية المواد الهندسية

االساليب التطبيقية لفحصها 
 واختبار خواصها

دار المريخ  فرنر شان. د 
 للنشر

المملكة العربية 
 السعودية

2111 533 1 2/11/2114 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ( 5) نووية 
 

 المالحظات عدد النسخ التصنيف سنة الطبع دار النشر اسم المؤلف تاباسم الك ت

 28/11/2111 3 539 2118 الدار الثقافية دمحم احمد السيد العلوم النووية وتطبيقاتها 1

 28/11/2111 3 539 2118 الدار الثقافية دمحم احمد السيد العلوم النووية وتطبيقاتها 2

 28/11/2111 3 539 2118 الدار الثقافية دمحم احمد السيد العلوم النووية وتطبيقاتها 3

 التقنية النانوية 4
قحطان خلف . د.ا 

 الخزرجي
 28/11/2111 3 539 2111 دار دجلة

 التقنية النانوية 5
قحطان خلف . د.ا 

 الخزرجي
 28/11/2111 3 539 2111 دار دجلة

 التقنية النانوية  6
قحطان خلف . د.ا 

 الخزرجي
 28/11/2111 3 539 2111 دار دجلة

7 
مشابهات رقمية وتجارب في 

 المفاعل النووي
  1 539  دار الحكمة رياض يحيى زكي. د 

8 
الميزونات سموم المجال 

 النووي
  1 539 1979 الحديثة 1111 دمحم عزالدين الصندوق

9 
اسئلة معلوماتية في الفيزياء 

 النووية
  1 539 1977 االديب البغدادية دمحم كاشف الغطاء

11 
 ابحاث في ضوء العلم الحديث 

 (اسرار الذرة  5) 
  1 539 1979 مطبعة الحوادث اميد سمسك

11 
مشابهات رقمية وتجارب في 

 المفاعل النووي
 25/4/2112ادخلت  3 539  دار الحكمة للطب رياضاعة يحيى زكي

12 
مشابهات رقمية وتجارب في 

 المفاعل النووي
 25/4/2112ادخلت  3 539  الحكمة للطب دار رياضاعة يحيى زكي

13 
مشابهات رقمية وتجارب في 

 المفاعل النووي
 25/4/2112ادخلت  3 539  دار الحكمة للطب رياضاعة يحيى زكي

 25/4/2112ادخلت  3 539 1991 دار الحكمة للطباعة قدامة عبدهللا المالح مدخل الهندسة النووية 14



 25/4/2112ادخلت  3 539 1991 دار الحكمة للطباعة ة عبدهللا المالحقدام مدخل الهندسة النووية 15

 25/4/2112ادخلت  3 539 1991 دار الحكمة للطباعة قدامة عبدهللا المالح مدخل الهندسة النووية 16

 21/4/2113ادخلت  2 539 2118 دار صفاء للنشر مناف عبد حسن الفيزياء النووية 17

 21/4/2113ادخلت  2 539 2118 دار صفاء للنشر عبد حسن مناف الفيزياء النووية 18

 الفيزياء الحديثة  19
دار الكتب للطباعة  منيب عادل خليل .د

 الموصل /والنشر 
ادخلت  1 539 1996

تحويل من 4/11/2115
 المجانية الى مكتبة القسم 

 

 
 
 

 
 

 (  6) كهربائية مغناطيسية 
 

 المالحظات عدد النسخ التصنيف ة الطبعسن دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب ت

1 
مسالة محلولة في  3111

سلسلة " الدوائر الكهربائية 
 " شوم 

 28/11/2111 1 537 2111 اكاديميا سيد نصر

2 
سلسلة ملخصات شوم نظريات 

ومسائل في نظم القوى 
 الكهربائية

 28/11/2111 1 537 1991 الدار الدولية للنشر نصار. سيد ا 

3 
ت الكهربائية نظرياتها المحوال

 حسابها وصيانتها واستثمارها
مصطفى سليمان . د 

 ذليلة
 28/11/2111 1 537 1993 المكتبة االكاديمية

 28/11/2111 2 537 2119 دار الميسرة رعد حمدان ظاهر. د  الدارات الكهربائية 4

 28/11/2111 2 537 2119 دار الميسرة رعد حمدان ظاهر. د  الدارات الكهربائية 5

6  
القياسات الكهربائية 

 وااللكترونية
 28/11/2111 1 537 2114 عالم الكتب الحديثة دمحم جميل الصمادي. د 

 الكهربائية والمغناطيسية  7
عبدالستار جواد . د 

 العاني
 28/11/2111 1 538 1986 جامعة الموصل



8 
 الكهربائية والمغناطيسة 

 (مقرر بيركلي في الفيزياء ) 
 28/11/2111 1 538 1995 الدار الدولية للنشر دورد بيرسلا. م 

9 
النظرية الكهرومغناطيسية 

للمرحلة الرابعة فيزياء علوم 
 وتربية

راشد عبد الرزاق . د 
 الراشد

 28/11/2111 1 538 1986 جامعة الموصل

11 
سلسلة ملخصات شوم 

الكهرومغناطيسيات الطبعة 
 2111االولى 

ر الدولية الدا اومنستر. جوزيف ا 
لالستثمارات 

 الثقافية

2111 538 2 28/11/2111 

11 
سلسلة ملخصات شوم 

الكهرومغناطيسيات الطبعة 
 2111االولى 

الدار الدولية  اومنستر. جوزيف ا 
لالستثمارات 

 الثقافية

2111 538 2 28/11/2111 

 28/11/2111 1 538 2118 دار الميسرة وليام هاتيه الكهرومغناطيسية الهندسية 12

 28/11/2111 2 538  دار الميسرة غازي ياسين القيسي الكهربائية والمغناطيسية  13

 28/11/2111 2 538  دار الميسرة غازي ياسين القيسي الكهربائية والمغناطيسية  14

15 
تحكم االوتوماتيكي طرق ال

نظم التحكم  ل وتحليقلتحلي
 االوتوماتيكي

 28/11/2111 2 537 1982 شردار مير للن الهامي توفيق ابراهيم

16 
االوتوماتيكي طرق  التحكم
نظم التحكم  وتحليقلتحليل 

 االوتوماتيكي

 28/11/2111 2 537 1982 دار مير للنشر الهامي توفيق ابراهيم

17 
) الكهربائية والمغناطيسية 

المرحلة / لطلبة الجامعات 
 ( االولى 

 خضير عباس مشجل . ا 
 د زياد دمحم عبود.م.ا
 نادر فاضل حبوبي. د.ا

دار الدكتور للعلوم 
االدارية 

واالقتصادية 
والعلوم االخرى 

 –نشر  –طبع 
توزيع بغداد شارع 

 المتنبي 

2113 – 
2114 

537 3 9/4/2114 

18 
) الكهربائية والمغناطيسية 

المرحلة / لطلبة الجامعات 
 ( االولى 

 خضير عباس مشجل . ا 
 د زياد دمحم عبود.م.ا
 فاضل حبوبي نادر. د.ا

دار الدكتور للعلوم 
االدارية 

واالقتصادية 

2113 – 
2114 

537 3 9/4/2114 



والعلوم االخرى 
 –نشر  –طبع 

توزيع بغداد شارع 
 المتنبي 

19 
) الكهربائية والمغناطيسية 

المرحلة / لطلبة الجامعات 
 ( االولى 

 خضير عباس مشجل . ا 
 د زياد دمحم عبود.م.ا
 بينادر فاضل حبو. د.ا

دار الدكتور للعلوم 
االدارية 

واالقتصادية 
والعلوم االخرى 

 –نشر  –طبع 
توزيع بغداد شارع 

 المتنبي 

2113 – 
2114 

537 3 9/4/2114 

 الكهربائية والمغناطيسية  21
د ز غازي ياسين 

 القيسي
دار الميسرة للنشر 
والتوزيع والطباعة 

 االردن –عمان 

2111 537 1 21/4/2114 

 ئية والمغناطيسيةالكهربا 21
 دمحم حبيب بركات . د 

 علي دمحم بركات
دار الفكر ناشرون 

 عمان –موزعونو
 االردن

2111 537 1 21/4/2114 

 
 

 ( 7) حرارة وطاقة شمسية 
 

 المالحظات عدد النسخ التصنيف سنة الطبع دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب ت

1 

 سلسلة ملخصات شوم 
ميكا نظريات ومسائل في الدينا

الحرارية نظرية ومسائل 
باستخدام النظام المتري 

 طبعة رابعة  Siللوحدات 

 ايوت. م. م 
 احمد فؤاد باشا

الدار الدولية 
 للنشر

1982 536 1 28/11/2111 

2 
 سلسلة ملخصات شوم 

نظريات ومسائل في الديناميكا 
الحرارية نظرية ومسائل 

ار الدولية الد ايوت. م . م 
 للنشر

1972 536 1 28/11/2111 



  Siباستخدام النظام المتري 

3 
مسائل محلولة في الديناميكا 

 الحرارية الثرموديناميك 

 بيكر اليلي
فايز فوق  -:ترجمة 

 العادة

 28/11/2111 1 536 2111 اكاديميا

 28/11/2111 1 536 2117 دار الميسرة فيرجل مورنيج فيرز 2/ الديناميكا الحرارية ج  4

 ناميكا الحرارية اساسيات الدي 5
غازي ياسين . د 

 القيسي 
 28/11/2111 2 536 2119 دار الميسرة

6  
المعامالت الحرارية للمعادن 
 والسبائك الحديدية واالحديدية

قحطان خلف . د . ا 
 الخزرجي

 28/11/2111 2 536 2119 دار دجلة

7 
المعامالت الحرارية للمعادن 
 والسبائك الحديدية واالحديدية

قحطان خلف . د . ا 
 الخزرجي

 28/11/2111 2 536 2119 دار دجلة

8 
فيزياء المادة والديناميكا 

 الحرارية
دار النشر  رافت كامل واصف

 للجامعات
2118 536 3 28/11/2111 

9 
فيزياء المادة والديناميكا 

 الحرارية
دار النشر  رافت كامل واصف

 للجامعات
2118 536 3 28/11/2111 

11 
والديناميكا  فيزياء المادة

 الحرارية
دار النشر  رافت كامل واصف

 للجامعات
2118 536 3 28/11/2111 

 الثرموديناميك 11
امجد عبد الرزاق . د 

 كرجية
دار الكتب 

 جامعة البصرة
2111 536 1 28/11/2111 

12 
مقدمة في الطاقة الشمسية 

 لطلبة العلوم والهندسة
 28/11/2111 2 536 1982  شول وايدر

13 
دمة في الطاقة الشمسية مق

 لطلبة العلوم والهندسة
 28/11/2111 2 536 1982  شول وايدر

 
 

 
 
 
 



 ( 8) الميكانيك 
 

 المالحظات عدد النسخ التصنيف سنة الطبع دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب ت

1 

 سلسلة ملخصات شوم 
نظريات ومسائل في الميكانيكا 
السامة وتطبيقاتها مع مقدمة 

ت الجرانج ومعادالت لمعادال
 هاميلتون

دار ماكجروهيل  شبيجل. ر . مواري 
 للنشر

1967 531 1 28/11/2111 

2 
 شوم المقررات الجامعية 

الميكانيكا الهندسية االستاتيكا 
 والديناميكا

 ل . ونلسون س . ا 
فايز فوق  -:ترجمة 

 العادة

 28/11/2111 1 531 1998 اكاديميا

 ءمقرر بيركلي في الفيزيا 3
 تشارلز كيتل 
 والتر ثابت

دار ماكجروهيل 
 للنشر 

1973 531 1 28/11/2111 

 الميكانيكا النظرية 4
دار ميسرة  احمد صادق القرماني

 للنشر
1983 531 1 28/11/2111 

5 
مقدمة نظريات وتطبيقات 

 الميكانيك الكمي
هاشم . د  -:ترجمة 

 عبود قاسم
 28/11/2111 1 531 1987 جامعة البصرة

 28/11/2111 1 531 1992 جامعة البصرة هاشم عبود قاسم. د  مقدمة في الميكانيك الكمي  6

7 
الميكانيكا النظرية االستاتيكا 

 والديناميكا
احمد صادق . د 

 القرماني
الدار العربية 
 للموسوعات

1984 531 1 28/11/2111 

8 
ميكانيكا االالت النظريات 

 االساسية امثلة ومسائل محلولة
صالح . د . ا  -:ترجمة 

 الدين دمحم
الدار العربية 

 للنشر
1987 531 1 28/11/2111 

 28/11/2111 1 531   ثيمو شكو.س  ميكانيك الهندسة علم الكون 9

11 
 –مسائل محلولة في الميكانيك 

الكهرباء المغناطيسية لطلبة 
 المرحلة الرابعة 

جامعة  ساالر زيور دمحم. د 
 السليمانية

 7/3/2111تاريخ اهداء ب 2 531 

11 
 –مسائل محلولة في الميكانيك 

الكهرباء المغناطيسية لطلبة 
 المرحلة الرابعة 

جامعة  ساالر زيور دمحم. د 
 السليمانية

 7/3/2111اهداء بتاريخ  2 531 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  9) االلكترونيات 
 

 المالحظات عدد النسخ التصنيف سنة الطبع دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب ت

1 
 سلسلة ملخصات شوم 

نظريات ومسائل في النبائط 
 االلكترونية ودوائرها

الدار الدولية  كاثي. جيمي ج 
 للنشر

1994 537 1 28/11/2111 

2 
مسالة محلولة في  2111

 االلكترونيات 
 "شوم المسائل المحلولة " 

 28/11/2111 1 537 2111 اكاديميا جيمي كاثي

 28/11/2111 2 537 2119 دار الميسرة رعد حمدان ظاهر. د  يات مبادئ االلكترون 3

 28/11/2111 2 537 2119 دار الميسرة رعد حمدان ظاهر. د  مبادئ االلكترونيات  4

 28/11/2111 2 537 2119 دار الميسرة رعد حمدان ظاهر. د  االلكترونيات التناظري والرقمي 5

 28/11/2111 2 537 2119 دار الميسرة رعد حمدان ظاهر. د  االلكترونيات التناظري والرقمي  6



7 
 تصميم الدوائر المنطقية 

 "االلكترونيات الرقمية " 
مكتبة المجتمع  سيماء قاسم االغا. م 

 العربي
2117 537 2 28/11/2111 

8 
 تصميم الدوائر المنطقية 

 "االلكترونيات الرقمية " 
مكتبة المجتمع  سيماء قاسم االغا. م 

 عربيال
2117 537 2 28/11/2111 

9 
 فن االلكترونيات 

 "الدارات التماثلية " 

 باون هورويتز
عماد  -:ترجمة 

 مصطفى

 28/11/2111 1 537 2117 شعاع

11 
صيانة واصالح التجهيزات 

 االلكترونية 
 28/11/2111 1 537 2116 مكتبة العربي مؤيد فايز القواسمة. م 

11 
االلكترونيات في خدمة 

 بيقات الكهربائيةالتط
 28/11/2111 1 537 1976 ماكجوهيل موريس. نويل م 

12 
اسس االلكترونيات الدوائر 

 االلكترونية 
جامعة الملك  دمحم فاروق احمد

 سعود
1984 537 1 28/11/2111 

13 
الدوائر االلكترونية االلنظمة 
 المتكاملة الرقمية والمتماثلة 

 28/11/2111 1 537   صادق باقر حسين. د 

 28/11/2111 1 537 1978 دار ماكجروهيل ووالرد. باري ج  االلكترونيات العلمية  14

15 
موسوعة االلكترونيات الرقمية 

 الدوائر الرقمية  3/ج 
 28/11/2111 2 537  عربية للطباعة فاروق حسين

16 
موسوعة االلكترونيات الرقمية 

 الدوائر الرقمية  3/ج 
 28/11/2111 2 537  عةعربية للطبا فاروق حسين

17 
موسوعة االلكترونيات الرقمية 

  2/ ج 
 الدوائر الرقمية " 

 28/11/2111 2 537 2117 هال للطباعة فاروق سيد حسن. م 

18 
موسوعة االلكترونيات الرقمية 

  2/ ج 
 الدوائر الرقمية " 

 28/11/2111 2 537 2117 هال للطباعة فاروق سيد حسن. م 

19 
كترونيات الرقمية موسوعة االل

  1/ ج 
 ( مفاهيم تمهيدية ) 

 28/11/2111 2 537 2117 هال للطباعة فاروق سيد حسن. م 

 28/11/2111 2 537 2117 هال للطباعة فاروق سيد حسن. م موسوعة االلكترونيات الرقمية  21



  1/ ج 
 (مفاهيم تمهيدية ) 

21 
القياسات الكهربية وااللكترونية 

 1/ق ج النظرية والتطبي
دار الكتب  حمدي السيد

 العلمية
2117 537 2 28/11/2111 

22 
القياسات الكهربية وااللكترونية 

 1/النظرية والتطبيق ج 
دار الكتب  حمدي السيد

 العلمية
2117 537 2 28/11/2111 

23 
القياسات الكهربية وااللكترونية 

 2/النظرية والتطبيق ج 
دار الكتب  حمدي السيد

 العلمية
2118 537 2 28/11/2111 

24 
القياسات الكهربية وااللكترونية 

 2/النظرية والتطبيق ج 
دار الكتب  حمدي السيد

 العلمية
2118 537 2 28/11/2111 

25 
االلكترونيات المعاصرة الجزء 

 االول
مكتبة المجتمع  ياسين احمد الشبول

 العربي
 21/2/2113تاريخ الدخول  2 537 2113

26 
معاصرة الجزء االلكترونيات ال

 االول
مكتبة المجتمع  ياسين احمد الشبول

 العربي
 21/2/2113تاريخ الدخول  2 537 2113

 تجارب علمية  1االلكترونيات  27
مكتبة المجتمع  ريم مصطفى الدبس

 العربي
 21/2/2113تاريخ الدخول  2 537 2112

 تجارب علمية  1االلكترونيات  28
 مكتبة المجتمع ريم مصطفى الدبس

 العربي
 21/2/2113تاريخ الدخول  2 537 2112

 تجارب علمية 2االلكترونيات  29
مكتبة المجتمع  ريم مصطفى الدبس

 العربي 
 21/2/2113تاريخ الدخول  2 537 2115

 تجارب علمية 2االلكترونيات  31
مكتبة المجتمع  ريم مصطفى الدبس

 العربي 
 21/2/2113تاريخ الدخول  2 537 2115

31 
 3ة هندسة االتصاالت رقم سلسل

 االتصاالت الرقمية 
مكتبة المجتمع  ريم مصطفى الدبس

 العربي 
 21/2/2113تاريخ الدخول  2 537 2112

32 
 3سلسلة هندسة االتصاالت رقم 

 االتصاالت الرقمية 
مكتبة المجتمع  ريم مصطفى الدبس

 العربي 
 21/2/2113تاريخ الدخول  2 537 2112

33 
 الت اساسيات االتصا

 ( تجارب علمية ) 
مكتبة المجتمع  ريم مصطفى الدبس

 العربي 
 21/2/2113تاريخ الدخول  2 537 2111

34 
 اساسيات االتصاالت 

 (تجارب علمية ) 
مكتبة المجتمع  ريم مصطفى الدبس

 العربي 
 21/2/2113تاريخ الدخول  2 537 2111



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (  11) صالت صلبة واشباه المو
 

 المالحظات عدد النسخ التصنيف سنة الطبع دار النشر اسم المؤلف م الكتاباس ت

 فيزياء الحالة الصلبة 1
/ دار الحكمة  يحيى نوري الجمال. د 

 جامعة الموصل
1991 531.4 1 28/11/2111 

 2/ فيزياء الحالة الصلبة ج  2
مؤيد جبرائيل . د 

 يوسف
بيت الحكمة 

 للطباعة
1989 531.4 1 28/11/2111 

 نبائط اشباه الموصالت  3
دار الحكمة  زي. ام . اس 

 للطباعة
1991 537.6 4 28/11/2111 

 نبائط اشباه الموصالت  4
دار الحكمة  زي. ام . اس 

 للطباعة
1991 537.6  28/11/2111 

 28/11/2111  537.6 1991دار الحكمة  زي. ام . اس  نبائط اشباه الموصالت  5



 للطباعة

 اه الموصالت نبائط اشب  6
دار الحكمة  زي. ام . اس 

 للطباعة
1991 537.6  28/11/2111 

 اشباه الموصالت 7
دار الفكر  شريف احمد خيري

 العربي
2118 537.6 3 28/11/2111 

 اشباه الموصالت 8
دار الفكر  شريف احمد خيري

 العربي
2118 537.6 3 28/11/2111 

 اشباه الموصالت 9
كر دار الف شريف احمد خيري

 العربي
2118 537.6 3 28/11/2111 

 فيزياء الحالة الصلبة 11
 -دار صفاء مناف عبد حسن

 عمان
2114 537.4 2 21/3/2113 

 فيزياء الحالة الصلبة 11
 -دار صفاء مناف عبد حسن

 عمان
2114 537.4 2 21/3/2113 

 فيزياء الحالة الصلبة 12
دار الميسرة  غازي ياسين القيسي

 للنشر
2111 537.4 2 21/3/2113 

 فيزياء الحالة الصلبة 13
دار الميسرة  غازي ياسين القيسي

 للنشر
2111 537.4 2 21/3/2113 

 
 

 ( 11) فيزياء طبية 
 

 المالحظات عدد النسخ التصنيف سنة الطبع دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب ت

1 
تصوير الرنين المغناطيسي 

MRI  اساسياته الفيزيائية 
دار الشؤون  العبيديوجدان فاضل 

 الثقافية الفنية
"  7/3/2111ادخلت بتاريخ  1  2119

 "اهداء 

2 
مبادئ واساسيات التصوير 

 باالمواج فوق الصوت 

امير . د  -:ترجمة 
 خرنوب 

 انور شموط. د 

 دار القدس
 –دمشق 

 يرموك للعلوم

  2 9/4/2114 

3 
مبادئ واساسيات التصوير 

 باالمواج فوق الصوت 

امير . د  -:ترجمة 
 خرنوب 

 انور شموط. د 

 دار القدس
 –دمشق 

 يرموك للعلوم

  2 9/4/2114 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (  12) الفلك 

 
 المالحظات عدد النسخ التصنيف سنة الطبع دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب ت

 المدخل الى علم الفلك 1
مجيد محمود . د . ا 

 جراد
 29/11/2111 3 523.1 2118 دار دجلة

 المدخل الى علم الفلك 2
مجيد محمود . د . ا 

 جراد
 29/11/2111 3 523.1 2118 دار دجلة

 المدخل الى علم الفلك 3
مجيد محمود . د . ا 

 جراد
 29/11/2111 3 523.1 2118 دار دجلة



 مقدمة في علم الفلك 4
بركات عطوان . د 

 البطائية
 29/11/2111 2 523.1 2119 دار الميسرة

 قدمة في علم الفلكم 5
بركات عطوان . د 

 البطائية
 29/11/2111 2 523.1 2119 دار الميسرة

 29/11/2111 1 523.1 2118 دار دجلة عدنان سمور موسوعة الفلك 6

 الكون المتفجر 7
سامي حسن . د 

 السامرائي
 29/11/2111 1 523.1  بيت الحكمة

8 
االلف كتاب مع النجوم في 

 ( 181) تطورها 
 يان جلبوشكين سيسل

 صالح الدين حامد. د 
دار الطباعة 

 الحديثة
 523.1 1 29/11/2111 

9 
معجم علوم الفضاء والفلك 

 الحديثة
 29/11/2111 2 523.1 2111 دروب للنشر عماد مجاهد

11 
معجم علوم الفضاء والفلك 

 الحديثة
 29/11/2111 2 523.1 2111 دروب للنشر عماد مجاهد

 فلكمقدمة في علم ال 11
دار الميسرة  بركات علوان البطائية

 للنشر
2119 523.1 2 29/11/2111 

 مقدمة في علم الفلك 12
دار الميسرة  بركات علوان البطائية

 للنشر
2119 523.1 2 29/11/2111 

 البالزما 13
 

مطبعة جامعة  عاصم عبد الكريم  فيزياء البالزما  1
 الموصل 

1991  1 11/11/1111 

 عادل نادر . ترجمة د زما الباردة فيزياء البال 1
 شريف الواط . مراجعة د

 استاذ دكتور برنارد محيلد

دار عالء الدين 
 –سورية 
 دمشق 

1111  1 11/4/1114 

 عادل نادر . ترجمة د فيزياء البالزما الباردة  3
 شريف الواط . مراجعة د

 استاذ دكتور برنارد محيلد

دار عالء الدين 
 –سورية 
 دمشق 

1111  1 11/4/1114 

 
 



 الحاسبات ( 14) 

 
 

تراكيب البيانات  1
 والخوارزميات بلغة جافا

 19/11/1111 1 11.513 1112 وائل  عالء حسين الحمامي 

تراكيب البيانات  1
 والخوارزميات بلغة جافا

 19/11/1111  11.513 1112 وائل  عالء حسين الحمامي 

الحاسوب والبرامجيات  3
الحاسوب الجاهزة مهارات 

ICDL4 

 دمحم بالل الزعبي . د
 

 19/11/1111 1 111504 1112 وائل

الحاسوب والبرامجيات  4
الجاهزة مهارات الحاسوب 

ICDL4 

 دمحم بالل الزعبي . د
 

 19/11/1111  111504 1112 وائل

. AutoCAD 2004  1/111/.1 1 111504 .111 البراء  احمد حسن خميس. 

مكتبة النهضة  كاكاباسالن اسس الشطرنج  0
 بغداد  –

1921 111504 1 10/1/111. 

2 Visual Basic 6.0 الدار  مايكل هالفرسون
 العربيةللعلوم

1999 111504 1 10/1/111. 

2 Visual Basic 6.0  العربية للعلوم  مجدي دمحم ابو العط
 الحاسبة 

1999 111504 1 10/1/111. 

 
 

 الرياضيات ( .1) 

 
 

 19/11/1111 1 3151. 1924 دار سير سامارسكي. تيخونوفوا . أء الرياضية معادالت الفيزيا 1



 1ج 

التفاضل والتكامل مع  1
الهندسة التحليلية القسم 

 االول من الجزء االول 

مطبعة التعليم  ادزني برسيل 
 المستمر 

1922 .1.512 1  

  1 .195. 1112 دار وائل دمحم عبد العال النعيمي  االحصاء التطبيقي  3

  1 .1. 1112 دار وائل دمحم عبد العال النعيمي  االحصاء التطبيقي  4

 31/3/1113 1 .1. 1111 دار المسيرة  نشاط ابراهيم العبيدي  التحليل العددي  .

التفاضل والتكامل للصفوف  0
 الثانية 

الجامعة  خالد احمد السامرائي 
 المستنصرية 

192. .1. 1 31/3/1113 

 
 
 
 
 
 

 ء كيميا( 10) 

 
 

مجموعة مسائل من  1
 الكيمياء الفيزيائية 

 12/11/1111 1 41. / جامعة الموصل  ليلى دمحم نجيب. د

 دانيال . تأليف د 1الكيمياء الفيزيائية ج  1
 غازي عبد الوهاب . ترجمة د

 12/11/1111 1 41. 1920 جامعة بغداد 

 دانيال . تأليف د 1الكيمياء الفيزيائية ج  3
 زي عبد الوهاب غا. ترجمة د

 12/11/1111 1 41. 1920 جامعة بغداد 

 12/11/1111 1 41. 1922 جامعة بغداد  جالل دمحم صالح .د الكيمياء الكهربائية  4

 12/11/1111 1 4153. 1921 كلية العلوم  جالل دمحم صالح .دالداينميك الكيميائي  .



الطبعة )والكيمياء الضوئية 
 (االولى 

مكتب الكتب  عادل احمد جزر . د العضوية  اصول الكيمياء 0
 االردني 

1991 .42 1 12/11/1111 

 12/11/1111 1 4153. 1904 مكتبة فراس عبد الرضا الصالحي . د مبادىء كيمياء الذرة  2

اسس كيمياء الكم النظرية  2
 والتطبيق 

دار المسيرة  علي عبد الحسين سعيد . د.ا
للنشر والتوزيع 

 والطباعة

1111 .3151 1 9/4/1114 

 
 

 علوم الحياة( 12) 

 
 

 19/11/1111 1 42. 1112 دار وائل عبد القادر عابد. د.ا اساسيات علم البيئة  1

 19/11/1111 1 42. 1112 دار وائل عبد القادر عابد. د.ا اساسيات علم البيئة  1

المكتبة  احمد عبد الفتاح محمود . د اضواء على التلوث البيئي  3
 ية المصر

1112 .42 1  

المكتبة  احمد عبد الفتاح محمود . د اضواء على التلوث البيئي  4
 المصرية 

1112 .42 1  

مخاطر )التلوث البيئي  .
 (عصرية وأستجابة علمية 

  1 42. 1119 دار دجلة  نعيم دمحم علي االنصاري . د

مخاطر )التلوث البيئي  0
 (عصرية وأستجابة علمية 

  1 42. 1119 دار دجلة  لي االنصاري نعيم دمحم ع. د

  1 011 1110 دار ثقافة  عبد الرحيم فطاير  (عملي  –نظري)علم الدم  2

  1 11519. 1110 دار دجلة  موفق ابراهيم عبد الكريم  موسوعة العلوم الطبيعية  2

 



 

 فيزياء موجية( 12) 

 
 

صفاء للنشر  ميرفانا ياسر سالمة  الفيزياء الموجية  1
 التوزيعو

1114 .42 1  

صفاء للنشر  ميرفانا ياسر سالمة  الفيزياء الموجية  1
 والتوزيع

1114 .42 1  

 
 
 
 

 


