
 ١

  / إنتاج نباتي علوم عامة
  

  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
  محمود احمد معيوف  مخدل البقوليات في العراق  ١
  م.م. فندري  تطبيقات عملية في تربية النبات   ٢
اآثار اشجار الفاآهة (القواعد العلمية   ٣

  واالساليب العصرية)
  د.طه عبداهللا نصر

حسن د. لطيف حاجي   استثمار منتجات الغابات  ٤
  النجار

  م. م. فندري  تربية النبات يتطبيقات عملية ف  ٥
  د. مصطفى علي مرسي  ) ٤نباتات الخضر (ج  ٦
  د. مصطفى علي مرسي  ) الحشائش ٣محاصيل الحقل (ج  ٧
  لنكولن دافيد آيلسي  االرشاد الزراعي   ٨
  د؟آريم صالح عبدول  مبادئ علم البستنة  ٩
  العال د. زيدان السيد عبد  تربية الخضر  ١٠
د.ابراهيم حسن محمد   زراعة وانتاج الكروم  ١١

  السعيدي
  د.محمد عبدالهادي دآله  االمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية  ١٢
  د. عبدالمجيد محمد جاد وصف وترآيب نباتات المحاصيل والحشائش  ١٣
  د. األب عيروط اليسوعي  الفالحون  ١٤
  ابن بصال  آتاب الفالحة   ١٥
  د. عبدالعظيم آاظم محمد   ات انتاج الخضرواتاساسي  ١٦
  د. توفيق مصطفى  افات الحديقة والمنزل  ١٧
  البروفسور ك .آينكوف  انتاج الخضر (تربيتها وانتاج بذورها  ١٨
  جانيك  علم البساتين  ١٩
  د. عادل الراوي  المشاتل وتكثير النبات  ٢٠
  البروفسور ك آينكوف  انتاج الخضر (الجزء الخاص)  ٢١
  د.عبدالعزيز محمد حبيب  المحاصيل الصناعيةافريقيا   ٢٢
اسس انتاج المحاصيل الجوانب العملية   ٢٣

  والتطبيقية
  د. امين امين قاسم

  وزارة االشغال العامة   تجارب الخضروات  ٢٤



 ٢

  ماديون آلوسون  االمكانية الزراعية في الشرق االوسط  ٢٥
  د. ابراهيم نحال  اساسيات علم الحراج  ٢٦
  د. ناصر حسين حفر  لمحاصيل الزيتية والسكرية ا  ٢٧
  جنان عبدالهادي المختار  نبات الكسوب   ٢٨
د. لطيف حاجي حسن   استثمار منتجات الغابات   ٢٩

  النجار
  د. مجيد محسن االنصاري  مبادئ المحاصيل الحقلية   ٣٠
  د؟آريم صالح عبدول  مبادئ علم البستنة  ٣١
  د. علي عبدالحسين  لعراقالنخيل والتمور وافاتها في ا  ٣٢
  د. جواد ذنون اغا  )١انتاج الفاآهة المستديمة الخضرة (ج  ٣٣
  م/ جميل معال  اشجار الفاآهة  ٣٤
نخبة من اعضاء هيئة   اسس النتاج النباتي  ٣٥

  التدريس
  أ.د. علي حسين الشلش  مناخ العراق  ٣٦
االسس البيئيةالري المحاصيل الزراعية في   ٣٧

  اريةالمناطق شبه المد
  آي آريب

  عبدالرزاق الهاللي  نظرات في اصالح الريف  ٣٨
  ساهرة عبدالرحمن العبدلي  نبات الداتورة  ٣٩
  د. حيدر الحيدري  دودة اوراق التفاح الجنوبية  ٤٠
  مصطفى علي مرسي  نباتالت الخضر  ٤١
  لنكولن دافيد آيلسي  االرشاد الزراعي  ٤٢
  حمد بكرد. حلمي محمد ا  هندسة الصرف الزراعي   ٤٣
مدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات   ٤٤

  واستعمالها
منظمة االغذية والزراعة 

  لالمم المتحدة
  المجمع العلمي العراقي  مصطلحات في علم التربة  ٤٥
  د.عدنان ناصر مطلوب  الخضروات العملي   ٤٦
  د. عبدالعظيم آاظم محمد  اساسيات انتاج الخضروات  ٤٧
  حسن محمد علي  واعمار االراضي االصالح الزراعي  ٤٨
آتاب الهندسة الزراعية لطالب المدارس   ٤٩

  المتوسطة
  محمد افندي فهمي

  



 ٣

  علوم عامة  / إنتاج حيواني
  

  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
الحشرات المنزلية (عالقتها بصحة االنسان   ١

  والحيوان)
د.ابراهيم علي حسن 

  جعبوب
   خطابد.نزار عبداهللا  ادارة الدواجن   ٢
د. عبدالكريم محمود   ادارة الحيوان  ٣

  عبدالكريم
  عبدالغفور يونس  التنظيم الصناعي وادارة االنتاج  ٤
  د. نجيب توفيق غزال   مبادئ االنتاج الحيواني  ٥
  د. لؤي آريم الناجي  زتربية النحل ودودة الق  ٦
د.رياض محمد حسن   ادارة الحيوان  ٧

  الوهاب
  بي.روي جي .اج.  ) ١العجل ( ج  ٨
  البروفسور جون .ب.اون  انتاج االغنام   ٩
  د. عبدالعزيز شرف  مستقبل الثروة الحيوانية في الوطن العربي  ١٠
تغذية الحيوان (القواعد االساسيةو مواد   ١١

  العلف
  د. احمد غنيم

  اعضاء هيئة التدريس  مبادئ القياس الدقيق وجودة االنتاج  ١٢
  د.صفاء آامل االمين  الداجنة مبادئ تربية وتحسين االطيور  ١٣
  د.جرجس شهال   الحيوان الزراعي (الجزء النظري)   ١٤
  د.سالم توفيق النجفي  اقتصاديات االنتاج الحيواني  ١٥
  د. حافظ ابراهيم محمود  الثروة الحيوانية في العراق وسبل تطويرها  ١٦
  د.محمد علي صقال  اساسيات  تربية الحيوان  ١٧
المهندس / فرحان   لحيوانية في الوطن العربيموسوعة الثروة ا  ١٨

  منيرطليمات
  د.محمد مروان السبع  التوجيز في تربية الحيوانات الزراعية  ١٩
ترجمة // د.طالب عبد   اطلس علم امراض فحص اللحوم  ٢٠

  االمير 
  علم الطب البيطري التطبيقي  ٢١

  
 اعداد //د.محمود احمد نديم



 ٤

اعداد //حافظ ابراهيم   ) ٢علم االمراض البيطرية  (ج  ٢٢
  محمود

  في زاتيف  تكنولوجيا المنتجات السمكية   ٢٣
  سميتنيف س .إ  انتاج الدواجن  ٢٤
  د. نجيب توفيق غزال  انتاج االغنام والصوف  ٢٥
وسائل وطرق وقوانين الصيد والمصايد   ٢٦

  التجارية
  د.فرحان ضمد محسن

  امل االميند. صفاء آ  مبادئ تربية وتحسين الطيور الداجنة  ٢٧
  شميدت  بايولوجيا انتاج اللبن  ٢٨
  جي.أج.بي.روي  ) االدارة والتعليف ١العجل  (ج  ٢٩
  د.سامي عالم  تربية وأمراض الطيور الداجنة واألرانب  ٣٠
  د.نجم الدين عبد اهللا الميز  بحث طاعون الخيل في العراق  ٣١
أ.د.محمد عباس عبد   عالم النحل ومنتجاته  ٣٢

  اللطيف
  د.مسعود مصطفى الكتاني  يوانات  البرية والصيد عبر العصورالح  ٣٣
  د. آامل عبد العليم  الماشية (تربية وإنتاج وأقلمة)  ٣٤
  

  علوم عامة  / تاريخ العلوم عند العربال
  
  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
  عمر فروخ  تاريخ العلوم عند ا لعرب  ١
مقدمه لعلم الميكانيك في الحضارة العربية   ٢

  )١(ج
  ماجد عبد اهللا الشمش

  د.احمد سليم سعيدان  رسائل ابن سنان  ٣
  جورج سارتون  )٥تاريخ العلم (ج  ٤
(تاريخ العلم ) العلم القديم في العصر الذهبي   ٥

  لليونان
  جورج سارتون

(الندوة العلمية الرابعة) لتاريخ العلوم عند   ٦
  العرب

مرآز إحياء التراث العلمي 
  العربي

ة القومية االولى لتاريخ العلوم بحوث الندو  ٧
  عند العرب

مرآز احياء التراث العلمي 
  العربي



 ٥

  حكمت نجيب عبد الرحمن  ت في تاريخ العلوم عند العرب تدراسا  ٨
مرآز إحياء التراث العلمي   دراسات الحسبة والمحتسب عند العرب  ٩

  والعربي
  حليم منتصرد.عبد ال (تاريخ العلم ) ودور العلماء العرب في تقدمه  ١٠
  جورج سارتون  )٤(تاريخ العلم)   (ج  ١١
  جورج سارتون  )٦(تاريخ العلم) (ج  ١٢
  حكمت نجيب عبد الرحمن  دراسات في تاريخ العلوم عند العرب  ١٣
مرآز احياء التراث العلمي   التراث العلمي العربي  ١٤

  العربي
الندوة القطرية الثالثة  لتاريخ العلوم عند   ١٥

  العرب
حياء التراث العلمي مرآز ا
  العربي

  د.محمد جمال الدين افندي  طبيعيات البحر وظواهره  ١٦

موجز في تاريخ العلوم والمعارف في   ١٧
الحضارات القديمة  والحضارة العربية 

  االسالمية

  طة باقر

  د.علي اسحق عبد اللطيف  ابن الهيثم  ١٨
ابي يعقوب يوسف بن ابي   مفتاح العلوم  ١٩

ي بكر محمد بن عل
  ه٦٢٦السكاآي المتوفي 

  د.يوحنا يعقوب ابونا  االختزال باللغة العربية (طريقة الفراهيدي)  ٢٠
مرآز احياء التراث العلمي   دراسات في الفللك عند العرب  ٢٢

  العربي
  دنيه تاتون  (تاريخ العلوم العام) العلم القديم والوسيط  ٢٣
ساجفلي  يمحمد المر عش  ترتيب العلوم  ٢٤

  زادة
  /  البيروني  ٢٥

  
  
  
  
  



 ٦

  / علوم طبيعيةآتب العلوم العامة
  
  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
  د.ياسين خليل  العلوم الطبيعيةعند العرب  ١
  حنيفة الخطيب  الطب عند العرب  ٢
  د.نوري جعفر  العلوم الطبيعية  ٣
 اونيس وليم آولد ويل د.ف.  مبادئ العلوم الطبيعية  ٤
  ليأمين الهال  التاريخ الطبيعي  ٥

  همبل–آارل جي   فلسفة العلوم الطبيعية  ٦
 د.محمد عبد اللطيف مطلب  تاريخ العلوم الطبيعية  ٧

  
  

  علوم عامة / آتب العلوم العامة
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  د.اياد عبد الوهاب نا د ر مبادئ العلوم العامة (للصف األول المتوسط)  ١
  قيس هادي احمدد.  (نظرية العلم) عند فرانسميس يكن  ٢
  زهير الكرمي  (دليل المعلم) العلوم للصف االول االبتدائي  ٣
  سميرة منصور  العلوم للصف الرابع المتوسط  ٤
(الكراسي العلمي) العلوم العامة الصف الثاني  ٥

  المتوسط
  وليد شراب

  د.رضا العطار  عيونتا وحوداث الطرق  ٦
  وليم فرجارا  آنوز العلم في أسئلة وأجوبة  ٧
  اعداد/ بسام سعد  لالذآياء فقط في العلوم  ٨
  عزيز وحيد  العلوم العا مة  ٩
  الميلودي شغموم  الوحدة والتعدد في الفكر العلمي الحديث  ١٠
  عزيز وحيد  العلوم العامة  ١١
  سعيد فهيم  مبادئ العلوم  ١٢
  عز الدين فراج  )٢دنيا العلم  (ج  ١٣
  وبانتجيمس ب .آ  مواقف حاسمه في تاريخ العلم  ١٤
  الميلودي شغموم  الوحدة والتعدد في الفكر العلمي الحديث  ١٥



 ٧

(تدريس العاوم  العامة)  في مدارس المنطقة    ١٦
  االستوائية الثانوية

  . ن . سا وندرزه
  

  برتراند رسل  اثر العلم في المجتمع  ١٧
  د.مهدي الكرنز  العلم والحياة  ١٨
  لمحسن صالحد.عبد ا  التنبؤ العلمي ومستقبل االنسان  ١٩
 السما كد.محمد أزهر سعيد  االصول في البحث العلمي   ٢٠
(العلوم البحتة ) في الحضارة العربية   ٢١

  واالسالمية
  د. علي عبد اهللا الدفاع

  قدري حافظ طوقان  العلوم عند العرب  ٢٢
  د.عبد اهللا علي الحصين  تدريس العلوم  ٢٣
  ستانلي د.بيك  بساطه العلم  ٢٤
  أ . أ وبورن  )٢ياتنا اليوميه (جالعلم في ح  ٢٥
  يمنى زهار  عالم غير منظور  ٢٦
  عزيز وحيد  (العلوم العامه ) للصف الرابع االدبي  ٢٧

  آتب العلوم العامة/ التكنولوجيا
  

  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
مشكالت العلوم والتكنولوجيا في الوطن   ١

  العربي
  د.ابراهيم بدران

  ج .فوريس  )٢يا (جتاريخ العلم والتكنولوج  ٢
(التكنولوجيا المتقدمة) وفرصة العرب    ٣

  الدخول في مضمارها
منتدى الفكر العربي 

  (عمان)
  آتب رياضية منوعهآتب العلوم العامة/ 

  
  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
أ . د .عنايات محمد أحمد   مناهج وطرق  وتدريس التربية البد نية  ١

  فرج
 د.عبد الستار جاسم النعيمي  الجمباز المعاصر للبنات  ٢
  د.عبد علي نصيف  التعلم الحرآي  ٣
٤  
  

  /  التربية والتربية الرياضية

  



 ٨

  آتب العلوم العامة/ آتب الفضاء
  

  المؤلف  اسم الكتاب التسلسل
  لجنة من العلماء  اآتشاف الفضاء الخارجي   ١
  جي.اس.هي  الكون الراديوي  ٢
  م(الى عالم اخر) مناظير وصورايخ ونجو  ٣

  
  فرنر بودلر

مرآز أحياء التراث العلمي   دراسات في الفلك عند العرب  ٤
  العربي

  د.طالب ناهي الخفاجي   مذنب هالي  ٥
  الكون والمجرات(الموسوعة الفلكية)   ٦

  
  إبراهيم حلمي الفوري 

  د.سيد رمضان هدارة  الكون ذرة وحرآة  ٧
  د.طالب ناهي الخفاجي  نظرتنا المعاصر الى الكون  ٨
  االمين محمداحمدآعورة  مبادئ الكونيات    ٩
مخطوطات الفلك والتنجيم في مكتبة المتحف    ١٠

  العراقي
  اسامةناصر النقشبندي 

  جون .ب. بريجز  الكون المراة   11 
  د.ليلى بلكورة  رحلة في تاريخ المجرات ١٢
  د.سيد رمضان هدارة  الكون ذرة وحرآة  ١٣
  عز الدين بليق  رحلة في الفضاء  ١٤
  د.عزيز رحيم صادق  هالي والمذنبات   ١٥
  هرمان ونيناشنايدر  الشمش واالله  ١٦
  د.عبد الحميد سماحة  الفلك والحياة  ١٧
  لسترر .براون  انقاد الكواآب  ١٨
  ويلى لي  أعمالنا في الفضاء  ١٩
استكشاف الكواآب العمالقة بواسطة مرآبات   ٢٠

  نويجر الفضائية
  د.حميد مجول النعيمي

  د.حميد مجول  ) االنواء الجوية١ء الجو والفضاء (جفيزيا  ٢١
  عز الدين بليق  رحلة في الفضاء  ٢٢

  



 ٩

  آتب العلوم العامة/ الباراسا يكولوجي
  

  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
  د.ميالن ريزل  تدريب االدراك الحسي الفائق  ١
  هنري آرايس و وليم ديك  الباراسايكولوجي  (سر من إسرار الدولة)  ٢
  سامي احمد الموصلي  باراسايكولوجي ظواهر وتفسيراتال  ٣
  د.أمين رويحة  التنويم المغناطسي  ٤

  
  آتب علوم عامة / آتب أدبية متنوعة

  
  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
  د.احمد مطلوب  البالغة والتطبيق  ١
  د.ابتسام مرهون الصفار  االمالي في االدب االسالمي  ٢
  مد أمين المصريد.مح  سبيل الدعوة االسالمية  ٣
(القدوة الصالحة) أخالق قرانيه ونماذج   ٤

  ربانية
  حسني ادهم جرار

  أ . د.يسرى الجوهري  السالالت البشرية  ٥
  عبد العزيز المحمد  الكنوز الملية في الفرائض الجلية  ٦
مجموعة رسائل وفتاوي في مسائل مهمة   ٧

  تمس اليها حاجه العصر
  لعلماء نجد االعالم

 محمود بن ابراهيم الخطيب  االقتصادي في االسالمالنظام   ٨
  السيد أحمد الهاشمي  جواهر األدب  ٩
  صالح اللصيدان  حاله المتهم في مجلس القضاء  ١٠
  مالك بن نبي  المسلم في عالم االقتصاد  ١١
 مصطفى عبد اهللا الهمشري  االعمال المصرفيه واالسالم  ١٢
  ن عدسعبد الرحم  أساسيات علم النفس التربوي  ١٣
  نظام الدين عبد الحميد  احكام االدة في الفقة االسالمي فقة المواريث  ١٤
  سيجمند فروند  القلق  ١٥
  مليحه عوني القصير  علم اجتماع العائلة  ١٦
  جنان لطيف هاشم  الديمقراطية وحقوق االنسان  ١٧
  د.رشدي عليان  علوم الحديث ونصوص من االثر  ١٨



 ١٠

  د.هاشم يحيى المالح  والخالفه الراشدة الوسيط في السيرة النبوية  ١٩
  د.عزيز حنا داؤد  مناهج البحث التربوي  ٢٠
  د.نوري حمودي القيسي  تاريخ االدب العربي قبل االسالم  ٢١
  د.مجهد جيهان الدليمي  النحو العربي مذاهيه وتيسيرة  ٢٢
  د.مظفر فاضل البياتي  االصحاء التربوي  ٢٣
تنباط األحكام أثر القرارات القرآنية في اس  ٢٤

  الفقهية
  د.عزت شحاته آرار

  أ . د.آريم الوائلي  الخطاب النقدي عند المعتزله  ٢٥
  عبد القادر حسن امين  اللغه العربيه العامه القسام غير االختصاص  ٢٦
أ . د.صالح حسين الداهري   الشخصية والصحة النفسية  ٢٧
  صادر عن األمم المتحدة  مبادئ تدريس حقوق األنسان  ٢٨
  أ.م.محمود شريف بسيوني  مدخل لدراسة القانون األنساني الدولي  ٢٩
  صادر عن األمم المتحدة  تقييم وضع المرأة  ٣٠
  تعريب / دحام الكيال  )١الطفل نموه وشخصيته (ج  ٣١
 يالجهاز العصب رعيوب الكالم واللغة ودو  ٣٢

  في حدوثها
  مايكل إل أي اسبر

  د.خالد حسن جمعه  ومناهجهمااصول البحث العلمي في التاريخ   ٣٣
حقوق الطفل التطور التاريخي منذ بدايات   ٣٤

  القرن العشرين
  غسان خليل

حسناء ناصر ابراهيم   المعهد العراقي بحوث في حقوق األنسان  ٣٥
  التميمي

  أسعد آاظم شبيب
  د.سليمان الخضري الشيخ  الذآاء يالفروق الفردية ف  ٣٦
ين والمشتغلين (تخطيط المناهج) آتاب للدارس  ٣٧

  الصناعة المنهجية يف
  حمدان دد.محمد زيا

الشيخ المام أبي بكر عبد   دالئل األعجاز  ٣٨
  القاهر 

  د. يعقوب يوحنا أبونا  االختزال باللغة العربية طريقةالفراهيدي  ٣٩
  د.فكري حسن ريان  المناهج الدراسيه  ٤٠

  د.احمد عيسى بك  تاريخ البيمار ستانات في االسالم  ٤١
  د.ابراهيم مهدي الشبلي  تقويم المناهج باستخدام النماذج  ٤٢



 ١١

نزيف االدمغة هجرة العقول العربية الى   ٤٣
  الدول التكنولوجيه

  د.عطوف محمود ياسين

  د.محمد علي الحاج  طفلك سعادتك  ٤٤
نموذج دراسة واقع التربية على الصعيد   ٤٥

  القطري
  د.عبد العزيز البسام

  /  علم النفس  ٤٦
ئق التدريس العامة لطالبات المرحلة طرا  ٤٧

  الثالثة
جامعة بغداد /العلوم 

  التربويه النفسيه
  /  علم النفس  ٤٨
المسالة االجتماعية بين االسالم والنظم   ٤٩

  البشرية
  عمر عودة الخطيب

  جيروم آافان  دوافع-تفكيرا -(اطفالنا آيف تفهم) سلوآا  ٥٠
  حسني ادهم جرار  القدوة الصالحة  ٥١
  د.نجم الدين علي مروان  طفولة في التراث العربي االسالميال  ٥٢
  د.نجم الدين علي مروان  التنمية اللغوية للطفل في السنوات المبكرة  ٥٣
حقوق االنسان في الشريعة والقانون التحديات   ٥٤

  والحلول
اسماء اعضاء اللجنة 
  التحضيرية للمؤتمر

  طاسجمال محمد غي  أمن المعلومات واألمن القومي  ٥٥
أ.د.يوسف حمه صالح   بحوث معاصرة في علم النفس  ٥٦

  مصطفى
أ.د.نبيل عبد الحميد عبد   الفلسفة لمن يريد  ٥٧

  الجبار
أ.د.يوسف حمه صالح   سيكولوجية التمايز لدى المراهقين   ٥٨

  مصطفى
  علي الشوك  الثورة العلمية الحديثة وما بعدها  ٥٩
كمي النماذج الرياضية وأساليب التحليل ال  ٦٠

  والتخطيط الحضري واألقليمي
د.محمد جاسم محمد شعبان 

  العاني
أ.د.عبد الرحمن سيد   البحث العلمي خطوات ومهارات  ٦١

  سليمان
  المنهج التربوي وتعلبم التفكير  ٦٢

  
  أ.د.مجدي عزيز ابراهيم



 ١٢

شرح مواهب الفتاح ألبن يعقوب المغربي   ٦٣
  غلى تلخيص المفتاح

  جالل الدين القزويني

  
  

  تب العلوم العامة/ الطب عند العربآ
  

  المؤلف  اسم الكتاب  التسلسل
  علي بن العباس المجوسي  )٢آامل الصناعة الطبية (ج  ١
السفر الثاني(تاريخ الطب)في االسالم   ٢

  )١والطب(ج
  د.شوآة الشطي

الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند   ٣
  العرب

اشراف//د.محمد آامل 
  حسين 

  د.هاشم الوتري  العراقتاريخ الطب في   ٤
  عبد الحميد العلوجي  تاريخ الطب العراقي  ٥
الحكيم //راجي عباس   االسناد الطبي في الجبوش العربية االسالمية  ٦

  التكريتي
  د.عبد اللطيف البدري  من الطب االشوري   ٧
  عبدالحميد العلوجي  تاريخ الطب العراقي    ٨
  السامرائي د.آمال  )١مختصر تاريخ الطب العربي  (ج  ٩
ابي الحسن علي بن   آتاب الكفاية في الطب  ١٠

  رضوان بن علي بن جعفر
  /  آتاب المرشد الطبي الحديث  ١١
  د.محمد التكروري  البنج ومقاالت وابحاث في التخدير واالنعاش  ١٢
الطب العربي في القرن الثامن عشر من   ١٣

  خالل االرجوزة الشقرونية
  تحقيق// د.بدر النازي

  د.ياسين خليل  طب والصيدلة عند العربال  ١٤
  دراسات تراثية علمية  ابن البيطار واثره في الطب و الصيدلية  ١٥
عادل محمد علي الشيخ   ابن الجزار القيرواني  ١٦

  حسين
  د.ادوارد جي براون  الطب العربي  ١٧
  علي بن رضوان المصري  الكتاب النافع في آيفية تعليم  صناعة الطب  ١٨
  
  


