
 ١

 اسس الكيمياء الحيوية والزراعية \قسم الكيمياء 
  

 المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  بيرلويزر   الكيمياء الحيوية الترآيبية   ١
  د.قيس عطوان الكيالني   الكيمياء الحيوية  ٢
  د.فائز عزيز العاني   التكنلوجيا الحيوية   ٣
  د.اسماعيل عزة   ٢الكيمياء الحيوية ج  ٤
(آيمياء حيوية ترآيبية الكيمياء الحيوية  ٥

  وآيمياء فسيولوجية )
د.عبد الرحمن احمد 

  العمالوي 
  أ.د.باسل آامل واللي   اساسيات الكيمياء الحيوية   ٦
  اسس الكيمياء الحيوية(الجوانب العامة )ج  ٧

١  
  اميل .ل. سميث 

  الكيمياء الحيوية الزراعية (النظري)  ٨
   

  د.علي محمد حسن

زراعية (للصفوف الثالثة الكيمياء الحيوية ال  ٩
   ٢)ج

  د.علي محمد حسن

  د.سعد خليل شهاب   الكيمياء الحيوية الزراعية(العملي )  ١٠
  يو. فيليبو فيتش   اسس الكيمياء الحيوية  ١١
مبادىء االختبارات الكيميائية الحيوية في   ١٢

  علوم االحياء المجهرية التشخيصي 
  أ.دوناج .بالزيخيك 

  د.احمد مدحت اسالم   الكائنات الحية  لغة الكيمياء عند  ١٣
  
  

 الكيمياء والكائن الحي \قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  مولي بلوم فيلد   الكيمياء والكائن الحي   ١
  
  
  
  
  



 ٢

 الحياتيةالكيمياء  \قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
  فليح  د.خولة احمد ال  مدخل الى الكيمياء الحياتية   ١
د.سامي عبد المهدي   ١االنزيمات ج  ٢

  المظفر 
  د.رياض رشيد سليمان   الكيمياء الحياتية  ٣
د.سعد عبد المجيد ابراهيم   الكيمياء العضوية والحياتية   ٤
د.سامي عبد المهدي  الكيمياء الحياتية  ٥

 المظفر

 د.رياض رشيد سليمان  مبادىء الكيمياء الحياتية الحديثة  ٦

  هارولد هاربر   ٣ياء الفسلجية جالكيم  ٧
  جوردون م.يارو   الكيمياء الفيزيائية للعلوم الحياتية   ٨
د.سعد عبد المجيد ابراهيم   مبادىء الكيمياء الحياتية   ٩
  د.آالود أ.فلي   الكيمياء الحياتية  ١٠
مبادىء االختبارات الكيميائية الحيوية في   ١١

  علوم االحياء المجهرية التشخيصي 
  وناج .بالزيخيك أ.د

د.سامي عبد المهدي   الكيمياء الحياتية الفسلجية   ١٢
  المظفر

  د.أنيس مالك الراوي  مبادئ الكيمياء الحياتية الحديثة  ١٣
  أ.د.دالور محمد صابر  الكيمياء الحياتية التطبيقية  ١٤

  أ.د.ميسون بشير رسام
  د.أنيس مالك الراوي  موجز الكيمياء الحياتية  ١٥
  لوبرت ستريد  ٣اء الحيوية  جالكيمي  ١٦
 أ.د.فواد عبد الرحيم احمد  آيمياء وطبيعة ( تطبيقية وصناعية )  ١٧
عبد : د قصي ترجمة   مقدمة في الكيمياء الحياتية للبيدات   ١٨

  القادر الجلبي 
د.سامي عبد المهدي   ٢الكيمياء الحياتية ج  ١٩

 المظفر

  ملزمة الكيمياء الحيلتية العملية   ٢٠
  

عبد المجيد ابراهيم  د.سعد



 ٣

مالك  : د انسترجمة  موجز الكيمياء الحياتية   ٢١
  الراوي 

  
 آيمياء الحياة \الكيمياء الحياتية  \قسم الكيمياء 

  
 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
 د.نبيه عبد الرحمن باعش  مقدمة علم الحياة   ١
  

 الكيمياء الحياتية العضوية \قسم الكيمياء 
  

 المؤلف تاباسم الك التسلسل
اسس الكيمياء العامة والعضوية والحياتية   ١

  اسس الكيمياء العامة  ١ج
  جون ر.هولم 

اسس الكيمياء العامة والعضوية والحياتية   ٢
  اسس الكيمياء العامة ٢ج

  جون ر.هولم 

اسس الكيمياء العامة والعضوية والحياتية   ٣
  اسس الكيمياء العامة ٣ج

  جون ر.هولم 

  
  

  بروتينات االيض \اء قسم الكيمي
  

  المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  أ.م.د.انيس مالك الراوي   ١االيض للفعاليات الحيوية ج   ١ 
  أ.م.د.انيس مالك الراوي   ٢االيض للفعاليات الحيوية ج  ٢
  د.باسل آامل داللي   البروتينات   ٣
التفسير الدقيق لكيمياء وتفاعالت األحماض   ٤

  األمينية والبروتينات
  .د.دالور محمد صابرأ

  
  مبادىء الكيمياء والكيمياء العامة \قسم الكيمياء 

  
 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  د.يوسفعبد اهللا شهاب   ١مبادىء الكيمياء ج  ١
  د.يوسفعبد اهللا شهاب   ٢مبادىء الكيمياء ج  ٢



 ٤

 د.سمير عبد الرحيم سعيد   الكيمياء العامة (العملي)  ٣
  ينكو ميشيل ج.س  الكيمياء   ٤
 Sienco and  Plane  الكيمياء  ٥
د.عبد الرزاق محمد   اساسيات الكيمياء العامة الحديثة   ٦

  جعفر 
سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل في   ٧

  الكيمياء العامة 
  دانييل سشوم 

  د.ابو بكر محمد بكر   ٢آتاب مبادىء الكيمياء ج  ٨
  دنتجتن   ١آتاب مبادىء الكيمياء ج  ٩
  سمير احسان مارديني   ء للهواة الكيميا  ١٠
  سحر أمين حسين  موسوعة الكيمياء الشاملة  ١١
  أ.د.حسن أحمد شحاتة  أساسيات الكيمياء العامة  ١٢

  
  الكيمياء للمراحل الدراسية /اعالم العرب في الكيمياء \قسم الكيمياء 

  
 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
  د الحليم د.فتحي عب  الكيمياء للصف الثالث الثانوي   ١
  د.فتحي عبد الحليم   الكيمياء للصف الثالث الثانوي(العملي)  ٢
الكيمياء للصف الثاني الثانوي (آراس   ٣

  العملي)
  د.نامق فرحات عويس 

االول الثانوي (آتاب  الكيمياء للصف  ٤
  )المعلم

  د.عزت خيري 

  د.فاضل احمد الطائي   اعالم العرب في الكيمياء  ٥
  محمد حسن عداسي  لثالث الثانوي(آتاب المعلم)الكيمياء للصف ا  ٦
  الكيمياء للصف الرابع الثانوي القسم العلمي  ٧

  (آتاب العملي) 
د.احمد سامي عبد 

  الشكور شوالي 
  د.عزت خيري   الكيمياء للصف الثاني الثانوي  ٨
  برنارد جافي   قصة الكيمياء (بواتق وانابيق)  ٩
  .جميل خالد سرحان د  الكيمياء للصف الرابع الثانوي  ١٠
  د.جابر الشكري   الكيمياء عند العرب   ١١
  تفتيش العلوم   مذآرة الكيمياء للصف الثاني الثانوي   ١٢



 ٥

  فتحي بشر   لكيمياء للصف االول الثانوي  ١٣
آراس العملي (الكيمياء للصف الرابع   ١٤

  الثانوي )
  د.جميل خالد سرحان 

  د.جميل خالد سرحان   لي الكيمياء للصف الرابع الثانوي العم  ١٥
  د.هشام فؤاد محمد علي   الكيمياء للصف الثالث الثانوي  ١٦
د.علي عبد المعطي محمد   ليبتر فيلسوف الذرة الروحية  ١٧
الكيمياء والتكنلوجيا الكيميائية في وادي   ١٨

  الرافدين 
  مارتن ليفي 

   د.نامق فرحات عويس  الكيمياء للصف الثاني الثانوي(العملي)  ١٩
  آارل جي .همبل   فلسفة العلوم الطبيعية   ٢٠
  د.نامق فرحات عويس   الكيمياء للصف الثاني الثانوي(العملي)  ٢١
  د.عزت خيري   الكيمياء للصف االول الثانوي (آتاب المعلم  ٢٢
  

  آيمياء االغذية \قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  اوراند-ال. دبليو   آيمياء االغذية   ١

  د.باسل آاما داللي   آيمياء االغذية   ٢
ابتسام بداي حسان   األهمية المناعية والوراثية للفيتامينات  ٣

  الكناني
الفيتامينات (االعشاب والمعادن والمكمالت   ٤

(  
  وينترغريفيث هد.

  سيرج رافال   ثورة الفيتامينات   ٥
  د.آارول هانتر   الفيتامينات   ٦
  فرج اهللا ويردي   لغذاء والتغذية عمر االنسان وعالقته با  ٧
  د.سامر البظ   التغذية السريرية والعالج بالغذاء   ٨
 لمعان صالح زآي توفيق   التغذية العداديات التمريض والتضميد   ٩
  
  
  
  



 ٦

  ادبيات الكيمياء والكيمياء الجامعية والحسابات الكيميائية \قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  هاربسون –دنيل –بتلر ي مبادىء الكيمياء الجامعية الكاملة مسائل ف  ١
  د.لطيف حميد علي   طرق تفهم الحسابات الكيمياوية   ٢
 د.عصام جرجس سلومي   التطبيقات الكيمياوية لنظرية المجموعة   ٣
  ادبيات الكيمياء   ٤

  
د.ذنون محمد عزيز 

  بيريادي 
–الوحدة القياسية لمختبرات (الفيزياء   ٥

  علوم الحياة ) –يمياء الك
  لجنة في وزارة التربية 

  
  

  الكيمياء الفيزيائية \قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  جي .باريس وجي جيني  مجموعة المسائل في الكيمياء الفيزياوية  ١
 د. ليلى محمد نجيب سليم   الكيمياء الفيزيائية   ٢
  البيرماني د.محسن   الكيمياء الفيزيائية الحرآية  ٣
  جوردن م. بارو   الكيمياء الفيزيائية  ٤
أي .ام .جيمس وما   الكيمياء الفيزياوية العملي   ٥

  .دسيس
 د. ليلى محمد نجيب سليم   الكيمياء الفيزيائية   ٦
  ف .آيرييف  الكيمياء الفيزيائية  ٧
  جوردن م .بارو  الكيمياء الفيزيائية للعلوم الحياتية  ٨
  د.سناء صالح العمر   وية الكيمياء الفيزيا  ٩
الكيمياء الفيزياوية (مبادىء سرعة   ١٠

  التفاعالت الكيمياوية)
د. علي عبد الحسين سعيد 

  جاي .أم ولسن   تجارب في الكيمياء الفيزياوية   ١١
  د.حسن أحمد شحاتة  أساسيات الكيمياء الفيزيائية  ١٢

  د.محمد فكري الهادي
  
  
  
  



 ٧

  عاعية والنوويةء اإلشالكيميا \قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  د.نعمان النعيمي  الوقود النووي  ١
  وين ورايدبركڇ  ١الكيمياء النووية  النظرية والتطبيق ج  ٢
االساسيات النظرية في الكيمياء النووية   ٣

  العملية 
  أ.د.هادي آاظم عوض

  أ.د.أنيس مالك الراوي  اليات الكيمياء النووية اإلشعاعية  ٤
د.مجيد محمد علي القيسي   الكيمياء اإلشعاعية  ٥
 د.علي عبد الحسين سعيد   الكيمياء اإلشعاعية   ٦
  جون واريد برك  الكيمياء النووية النظرية والتطبيق  ٧
  د.سعد حمادي القريشي  إنتاج النظائر المشعة وتطبيقاتها البصناعية  ٨
  مورد.خالد يونس اليا  مبادىء في الكيمياء اإلشعاعية   ٩
د.اختر نجم الدين شمس   آميات قياس الجرعات اإلشعاعية   ١٠

  الدين 
ترجمة// د.يونس صالح   القوى النووية  ١١

  سليم 
  بيتر آودون  حقائق عن الحرب النووية  ١٢

  
  قسم الكيمياء/الكيمياء التناسقية

  
 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
لغني د.احسان عبد ا  الكيمياء الالعضوية والتناسقية   ١

  مصطفى
  ترجمة/د.علي فليح عجام  الكيمياء التناسقية  ٢
الكيمياء التناسقية (آتاب مساعد)لطلبة   ٣

  الدراسات العليا والصفوف الرابعة
  د.عبد الرزاق محمد جعفر

  
  
  
  
  



 ٨

  آيمياء الكم // ميكانيك الكم \قسم الكيمياء 
   

 المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د. طالب ناهي الخفاجي  هندسةالميكانيك لطلبة العلوم وال  ١
  حسن سلمان   الميكانيك الفيزيائي   ٢
  د.جاسم محمد الحسيني   الميكانيك الكمي   ٣
  د. مسلم عبد محمد   الميكانيك الكم في الكيمياء   ٤
  د.قيس عبد الكريم ابراهيم  آيمياء الكم والمطيافية الجزيئية  ٥
  د.سالم محمد خليل  مبادئ آيمياء الكم  ٦
  
  

  الكيميائية–الديناميكية الحرارية \الكيمياء  قسم
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  جي هارآريفس  مبادئ الداينميك الحراري الكيميائي  ١
  د.مسلم عبد محمد  اساسيات في الداينميك الحراري   ٢
  أم. أل . الخانبال  اسس الثرموداينميك الكيميائي   ٣
  بنسر ر.ورتس  اآتشاف ااإلحتباس الحراري الكوني   ٤
  

  الكيمياء الضوئية\قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  د. انيس مالك الراوي  الكيمياء الضوئية (البيئة والحياة)  ١
  

  الكيمياءالالعضوية\قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  ج. مار  الكيمياء الالعضوية العملية  ١
ترجمة/ صبحي خميس   الكيمياء الالعضوية الحديثة  ٢

  الدليمي
  امبرزڇسي   الكيمياء الالعضوية الحديثة  ٣
  اوسكيگجي.جي .ال  الكيمياء الالعضوية الحديثة   ٤
  سي . أف .بيل   مدخل حديث الى الكيمياء الالعضوية   ٥



 ٩

  د.عبد الرزاق محمد جعفر  اساسيات الكيمياء الالعضوية   ٦
  مد علي النقاش د. سهل مح  مبادئ الكيمياء غير العضوية  ٧
اطياف االشعة تحت الحمراء للمرآبات   ٨

  الالعضوية والتناسقية
  آازو نا آاموتو

ترجمة// د.عصام جرجيس   الكيمياء الالعضوية النظري  ٩
  سلومي 

  جي.اي.دفي  الكيمياء الالعضوية العامة  ١٠
  موري و داوسن   الكيمياء الالعضوية المقارنة والترآيبية   ١١
 د.احسان عبد الغني مصطفى  االعضوية والتناسقيةالكيمياء   ١٢
  د.نعمان سعد الدين النعيمي   الكيمياء الالعضوية (القسم االول)  ١٣
  د. آليمان شيتاي   ١الكيمياء غير العضوية  ج  ١٤
ترجمة / د. صبحي خميس   الكيمياء الالعضوية الحديثة  ١٥

  الدليمي
الكيمياء الالعضوية العملي لطلبة   ١٦

  الثانية الصفوف
  د. باسم محمد سعدي 

  ب.ل.شو  الهايدريدات الالعضوية   ١٧
  د.نعمان سعد الدين النعيمي  الالعضوية النظري (القسم الثاني)  ١٨
  د.المهندس عبد اللله وني  الكيمياء العامه والالعضويه  ١٩
  تحسين ابراهيم  الكيمياء العمليه في الفلزات والالفلزات  ٢٠

  
  مياء الكهربائيةالكي\قسم الكيمياء 

  
 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  د.ادمون ميخائيل حنا  الكيمياء الكهربائية  ١
 د.عبد الحميد محمد الدباغ  الحرآيات والكيمياء الكهربائية  ٢
  د.جالل محمد صالح  الكيمياء الكهربائية  ٣
  ابراهيم محمد حسن  القياسات الكهربائية  ٤
  المهندس .فايد عبد المنعم  ثية االوجهالمحرآات الكهربائية الحثيه ثال  ٥
د.سنان محمود عطار   القياسات الكهربائية  ٦

  باشى
  
  



 ١٠

  الكيمياء التحليلية\قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  د.ثابت سعيد الغيشة  التحليل الوصفي والحجمي  ١
  د. مهدي ناجي الزآوم   مقدمة في الكيمياء التحليلية والفيزيائية   ٢
 د. سمير عبد الرحيم سعيد  مدخل الى تقنيات الفصل  ٣
  د.عبد المجيد شيخ حسن  الكيمياء التحليلية العملية  ٤
األساس في التحليل الكيميائي الكمي   ٥

  ألحجمي
  د. إسماعيل خليل الهيتي

  د. ضياء يوسف الراوي  تحليل التراآيب واالستعماالت  للفواصل  ٦
ميائي النوعي األسس النظرية للتحليل الكي  ٧

  للمواد غير العضوية
  د. اسماعيل خليل الهيتي

  تجارب آيميائية للطرائق اآللية  ٨
  

  دونالدت. سوبر

  د. البرتين حبوش  طرق الفصل في التحليل الكيميائي   ٩
االساسيات النظريةالتحليل الكمي الوزني   ١٠

  والحجمي للكيمياء التحليلية الالعضوية
  د. هادي آاظم عوض

تحليل الكيميائي النوعي شبه المايكروئي ال  ١١
  للمواد غير العضوية

ترجمة/ د.اسماعيل خليل 
  الهيتي

  مهدي ناجي الزآوم  مقدمة في الكيمياء التحليلية والفيزيائية   ١٢
  مجموعة من االساتذة  آيمياء  تحليلية  ١٣
  دوغالس أ.سكوج    ١أساسيات التحليل اآللي ج  ١٤
  د.دالل المنجد  نظري –الكيمياء التحليلية   ١٥
أ.د.سمير عبدالرحيم سعيد   االستخالص بالمذيب في الكيمياء التحليلية  ١٦

  عيواص
  دوغالس أ.سكوج  اسس الكيمياء التحليلية   ١٧
  روبرت بكسوك  الطرائق الحديثة للتحليل الكيميائي  ١٨
  ديفيد ابوت  دراسة تمهيدية في الكروماتوغرافيا  ١٩
  د. هادي آاظم عوض  (العملي )  الكيمياء التحليلية  ٢٠
  مقدمة في التحليل الوصفي  ٢١

  
  وفاء ايوب مراد 



 ١١

آتاب التحليل الكيميائي لالراضي واالسمدة   ٢٢
  والمياه والحاصالت الزراعية وااللبان

  عبد العزيز نصار

  ف.ب.تردويل  ٣الكيمياء التحليلية  ج  ٢٣
  الفشيفأ.ياروس  مسائل وتمارين في الكيمياء التحليلية   ٢٤
طرق الفصل الحديثة في –الكيمياء التحليلية   ٢٥

  التحليل الكيميائي
  د.جواد سلمان البدري

  أ.ياروسالفشيف  مسائل وتمارين في الكيمياء التحليلية   ٢٦
أم .أج.آوردن   و أر ماك   التحليل االلي في العلوم الحياتية   ٢٧

  ري
  د. عبدالخالق السباعي  الكيمياء التحليلية   ٢٨
التحليل العضوي باستعمال االلكترودات   ٢٩

  ٢االيونية ج-اإلنتقائية
  تي .اس.ما 

تحليل التراآيب واالستعماالت التطبيقية   ٣٠
  للفواصل

  د. ضياء يوسف الراوي

  د.هادي آاظم عوض  العملي –الكيمياء التحليلية   ٣١
التحليل الكيميائي الكمي التقليدي  لطالب   ٣٢

  الكليات والجامعات 
  د.محمد احمد اشيأ.

الكيمياء التحليلية /طرق الفصل الحديثة في   ٣٣
  التحليل الكيميائي

  د.جواد سلمان البدري 

  مبادئ عن الكروماتوغرافيا   ٣٤
  

سعدية حسين حسني 
  خطاب 

  د. مهدي ناجي الزآوم  مقدمة في الكيمياء التحليلية والفيزياوية  ٣٥
يائية التطبيقات العملية في التحاليل الكيم  ٣٦

  االلية وطرئق الفصل
  أ.د.اسماعيل خليل الهيتي

  وفاء أيوب مراد  مقدمة في التحليل الوصفي  ٣٧
  وسعدي محمد ظاهر

  د.ثابت سعيد الفيشة  التحليل الوصفي والحجمي  ٣٨
  أ.د.نبيل عادل فخري  الكيمياء التحليلية العملي  ٣٩

  أ.د.سرمد بهجت ديكران
  
  
  



 ١٢

  يةالكيمياء العضو\قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  .باين هستانلى   الكيمياء العضوية (المجلد االول)  ١
  د.محمد محمود الهواري  )٢الكيمياء العضوية (ج  ٢
  هارت وشوتز  الكيمياء العضوية  ٣
  د.فريد علي حسين  الكيمياء العضوية (للصفوف الثانيه)  ٤
  د.احمد سيد النواوي  )١الكيمياء العضوية (ج  ٥
  د.جاسم محمد آاطع  مقدمه في الكيمياء العضوية  ٦
  جي .اي .آوتين  مبادئ في الكيمياء العضوية الفلزيه  ٧
تشخيص المرآبات العضوية (الطرق   ٨

  الكيمياويه)
 د.جورج يوناثان سرآيس

  ج . أ .تايلور الكيمياء العضوية لطلبة الطب وعلوم الحياة  ٩
 د.جورج يوناثان سرآيس  التشخيص النظامي للمرآبات العضوية  ١٠
  د.محمد نزار ابراهيم  نظريه شامله في الكيمياء العضوية  ١١
  ارنود  دروس في الكيمياء العضوية  ١٢
  د.علي توفيق قادر  تجارب في الكيمياء العضوية  ١٣
  الكيمياء العضوية  ١٤

  
د.حسن بن محمد 

  الحازمي
  د.رعد محجوب مصلح  تجارب في الكيمياء العضوية  ١٥
  د.وليام آيمب  كيمياء العضوية العمليةال  ١٦
  ت . فيسيلوفسكايا  مسائل في الكيمياء العضوية  ١٧
  أي .او .فارآتينس  مدخل الى الكيمياء العضوية الفلزيه  ١٨
د.ذنون محمد عزيز   الكيمياء العضوية للدائن وتشخيصها  ١٩

  بيريادي
ترجمة د.فاضل سليمان   مقدمه مكثفة في الكيمياء العضوية  ٢٠

  احمد آمونه
الكيمياءالعضوية االساسيه لطلبة علوم   ٢١

  الحياة
  ريليز . سمث . ورد

ملخصات شوم  نظريات ومسائل في   ٢٢
  الكيمياء العضوية 

  هربرت مايسليش 



 ١٣

  د. امبرطوياعتوذ  الكيمياء العضوية لطلبة الصفوف الثالثة  ٢٣
  د.فاروق قنديل  الكيمياء العضوية (لطلبة السنة االولى)  ٢٤
  وليم آميب  التحليل النوعي العضوي  ٢٥
 د. آورآيس عبد  ال ادم    الكيمياء العضوية الصناعية  ٢٦
  د. فهد علي حسين   الكيمياء العضوية  ٢٧
  أ. د. مهند جميل محمود  آيمياء النباتات الطبية  ٢٨
  اوتو ثيودور بنفي  مقدمة في ميكانيكية التفاعالت العضوية  ٢٩
  د. فاضل سليمان آمونة  ة التفاعالت العضويةدليل الى ميكانيكي  ٣٠
  نيكوالس د. آيرونيز  تشخيص المرآبات العضوية   ٣١
 د.رعد اسماعيل الحمداني  الكيمياء العضوية لطلبة الصفوف الثالثة  ٣٢
د. رعد اسماعيل   الكيمياء العضوية  ٣٣

  الحمداني
  وليم آميب  التحليل النوعي العضوي   ٣٤
  . باينهستانلي   الكيمياء العضوية  ٣٥
  جي .ام.آوتس  مبادئ الكيمياء العضوية الفلزية  ٣٦
  ك. سميث   الكيمياء العضوية   ٣٧
الكيمياء العضوية األساسية لطلبة علوم   ٣٨

  الحياة 
  ريليز .سمث.ورد

  ج.أ.تايلورالكيمياء العضوية لطلبة الطب وعلوم الحياة   ٣٩
  د. فهد علي حسين  الكيمياء العضوية   ٤٠
  د. مروان زآريا   الكيمياء العضوية العملي   ٤١
  جي .اي .آوتس  مبادئ في الكيمياء العضوية الفلزية   ٤٢
ترجمة /فاضل سليمان   مقدمة مكثفة في الكيمياء العضوية  ٤٣

  احمد آمونة
  د. فهد علي حسين  الكيمياء العضوية للصفوف الثانية  ٤٤
  ب.ل.شو  الهايريدات الالعضوية  ٤٥
  أ.ب.ريليز  العضوية االساسية لطلبة الحياةالكيمياء   ٤٦
  آورآيس عبد ال ادم  الكيمياء العضوية الصناعية  ٤٧
  د. مروان زآريا   الكيمياء العضوية العملي   ٤٨
  د. عادل احمد جرار  اصول الكيمياء العضوية  ٤٩



 ١٤

  هارت وشوتز  الكيمياء العضوية  ٥٠
  تسجي .اي.آو  مبادئ في الكيمياء العضوية الفلزية  ٥١
  اوتوثيودور بنفي  مقدمة  في ميكانيكية التفاعالت العضوية  ٥٢
  د.اميرعتو  الكيمياء العضوية للصفوف الثانية  ٥٣
  نيكوالس د.آيروينز  تشخيص المرآبات العضوية   ٥٤
  د.نزار ابراهيم  نظرة شاملة في الكيمياء العضوية  ٥٥
  د. احمد سيد النوادي  ١الكيمياء العضوية ج  ٥٦
  أي .اوبارآينز  الى الكيمياء العضوية الفلزيةمدخل   ٥٧
  د. جاسم محمد الكاطع  التحليل النوعي  العضوي  ٥٨
  .باينهستانلي   الكيمياء العضوية  ٥٩
ترجمة/ رعد محجوب   تجارب في الكيمياء العضوية   ٦٠

  مصلح
ترجمة/ محمد نزار   نظرة شاملة في الكيمياء العضوية  ٦١

  ابراهيم
ترجمة/د. علي توفيق   مياء العضوية تجارب في الكي   ٦٢

  قادر
  د.محمد الشريدة  الكيمياء  العضوية  ٦٣
  نوال الحسن  مبادئ في الكيمياء العضوية  ٦٤
  أ.د.محمد حلمي النجدي  اساسيات الكيمياء العضوية الحديثة  ٦٥

  أ.د.آمال يوسف صادق
  د.علي عبد الحسين سعيد  آيمياء الجذور الحرة  ٦٦
فاضل سليمان  ٠ترجمة د  نيكية التفاعالت العضويةدليل الى ميكا  ٦٧

  آمونة
  ك.أوين  مضاعفات الغازولين ووقود الديزل  ٦٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥

  اطياف الرنين في الكيمياء العضوية\قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
تطبيقات أطياف الرنين النووي المغناطيسي   ١

  في الكيمياء العضوية
  جاآمان

  د. امبرطوبيا عتو  يص العضوي والطيفيالتشخ  ٢
  

تطبيقات أطياف الرنين النووي المغناطيسي   ٣
  في الكيمياء العضوية

  جاآمان

  في .ام.بارخ  اطياف امتصاص الجزيئات العضوية  ٤
  

  آيمياء الهندسة\قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  د.يوسف عبداهللا شهاب   الكيمياء الهندسية   ١
  د.طالب حسين الشريفي  كيمياء الهندسيةال  ٢
الكيمياء الهندسية /للصفوف االولى في قسم   ٣

  الهندسة المدنية
  د.طالب حسين الشريفي

  آارتميل  آيمياء للمهندسين  ٤
  

  الكيمياء الصناعية\قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
مقدمة في التطبيقات الصناعية للنظائر   ١

  المشعة
  ل ناجي يوسفم. عاد

  هلموت ستابف  الكيمياء الصناعية  ٢
  د.جابر الشكري  النفط والبتروآيمياويات  ٣
تكنولوجيا المواد األولية االساسية إلنتاج   ٤

  االلياف الصناعية
  د. حسين آاشف الغطاء

  جامعة بغداد /آلية التربية  تجارب في الكيمياء الصناعية  ٥
تروجينية الكيمياء الصناعية (الصناعات الن  ٦

  والفسفورية)
  د. عزيز أحمد امين



 ١٦

  عبد آل ادم  سآورآي  الكيمياء العضوية الصناعية   ٧
  نآريس آال وس  مبادئ الكيمياء الصناعية   ٨
  د. عزيز احمد امين  اسس الكيمياء الصناعية  ٩
  د.لطيف حميد علي  اسس وتطبيقات في الكيمياء الصناعية  ١٠
الربو  رد.عماد عبد القاد   تمقدمة في البتر وآيمياويا  ١١

  ين
القواعد األساسية في إنتاج وتصميم   ١٢

  المسبوآات
  آالرنس ت.ميرك

منظمة األقطار العربية   أساسيات الصناعة البتروآيمياوية  ١٣
  المصدرة للبترول

آيمياء تكنولوجيا التخليق العضوي   ١٤
  ١األساسي والبتروآيميائي ج

  فن. ليبيد ي

  د.جواد هاشم   يا والتنمية الصناعيةالعلم والتكنولوج  ١٥
  

  علم البلورات\قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
د. عبدالهادي يحيى   علم البلورات  ١

  الصائغ
  د.نجاح صاق جميل   اسس علم البلورات   ٢
  
  

  العناصر االنتقالية\قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  أ.أيرنشوت .ج.هارتكتون  اليةآيمياء العناصر االنتق  ١
  ديفيد نيكلس المعقدات وعناصر الدورة االنتقالية االولى   ٢
الترآيب االلكتروني الخواص والقانون   ٣

  الدوري
  

  .سيسلر ههاري 

  
  
  



 ١٧

  االيون في المحلول- االصرة الكيميائية\قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتاب التسلسل
  لج. ن. ميري  االصرة الكيميائية  ١
  روجر .ل. دي .آوك  الترآيب الكيميائي والتأصر   ٢
  اودري آومبانيان  التاصر الكيمياوي  ٣
  د.عصام جرجس سلومي  البنية والتآصر في آيمياء الحالة الصلبة  ٤
األواصر الكيميائية مدخل الى الترآيب   ٥

  الذري والجزيئي
د.حبيب عبد األحد 

  اوغسطين
  زجي .روبن  االيونات في المحلول   ٦
  ادرين البيرت  تعيين ثوابت التأين  ٧
  هاري ب آري  االواصر  الكيمياوية  ٨
  ترجمة/ د.عصام سلومي  البنية والتاصر في الكيمياء الحالة الصلبة  ٩
  

  بولمير- الكيمياء الحلقية\قسم الكيمياء 
  

 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
  مالكولم ب. ستيفنيس  آيمياء  البلمرة   ١
  ادم جورجيس  لوجيا البولميراتآيمياء وتكنو  ٢
  فريد بلمينير  اساسيات علم البولمير  ٣
  انا . اتاآر  الكيمياء الفيزيائية للبولميرات   ٤
  د.حكمت حسين النعمة  مقدمة في الكيمياء الحلقية غير المتجانسة  ٥
مبادئ آيمياء الحلقات غي المتجانسة   ٦

  الحديثة
  ليو .أ .باآت

ترجمة/ اقبال صادق   يفاتية الكيمياء الحلقية االل  ٧
  الشيباني

  
  جيولوجيا والتربة\قسم الكيمياء 

  
 المؤلف اسم الكتابالتسلسل
  هيلموت آونكة   صيانة التربة  ١
  عبد علي الخفاف  جغرافيه الحياتية  ٢



 ١٨

  د.حسن الخياط  جغرافيه اهوار ومستنقطات جنوبي العراق  ٣
  لعانيد.حازم توفيق ا  خرائط الطقس والتنبؤ الجوي  ٤
  آندرو . ولفرد جورج  مناخ القارا ت  ٥
د.محمد عبد الرحمن   الهيدرولوجيا ومبادئ هندسة الري  ٦

  الجناييني
  /  مقدمه عن علم الجيولوجيا  ٧
  ي. م. برجيس  ترب العالم  ٨
  د. عبدالفتاح العاني  اساسيات علم التربة  ٩
  د.عبداهللا نجم العاني  مبادئ علم التربة   ١٠
  .د.فوثه  علم التربةاساسيات   ١١
  أ.ي.فوزبوتسكايا  آيمياء التربة   ١٢
  د.م. محمد نبيل سالم  ميكانيك التربة واالساسات  ١٣
د. محمود يوسف   اراضينا  ١٤

  الشواربي
د.المهندس/نجيب عبد   مكائن ومعدات استصالح وتسويه التربة  ١٥

  الحليم هنداوي
  الكيمياء البيئية  ١٦

  
  جون و.مور

  راليزابيث أ. مو
  أ.هربرت أنجل  آتاب الكيمياء الزراعية  ١٧
  مارتن الكسندر  مقدمة لميكروبيولوجيا  التربة   ١٨
  عادل حاتم جوزي  الجيولوجيا للجميع   ١٩
  د.علي شلش  جغرافية األقاليم المناخية  ٢٠
د. عبدالهادي يحيى   الجيولوجيا العامة   ٢١

  الصائغ 
  د.عادل آمال جميل   مبادئ الجيوآيمياء  ٢٢
  د.عباس فاضل السعدي  دراسة في جغرافية السكان  ٢٣
  د.صبري فارس الهيتي  جغرافية المدن  ٢٤
  د.عبد خليل فضيل  الفكر الجغرافي  ٢٥
  د.نوري خليل البرازي  الجغرافية الزراعية  ٢٦

  


