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 التخصص

الدقيق
السعرجزءالطبعةالثالث الموضوعالثاني الموضوعاالول الموضوعالتصنيف رمز

عام1990ايان جون هيرنميكانيك المواد1
مقاومة 

مواد
YB/1802االنفعاالت ما بعد حدود المرونةالدعاماتاالنحناء غير المتماثل

التجارب العملية لميكانيك الموائع2
عبد النبي عبد 

الحسين
ميكانيك1989

ميكانيك 

الموائع
YB1/2046قياس معدل التدقيق الحجميمركز الضغطمقاييس الضغط

ميكانيك الموائع3
كامل عبد االمير 

الشماع
اساسيات حركة المائعالمائع الساكنخواص الموائعYB/3520موائععام1990

المسنات المحددة ستاتيكياالعتبات المحددة ستاتيكيااالستقرار وتحديد المنشاتاالنشاءاتمدنيتجليد1980يان يوسيهمبادى نظرية المنشات4

1982جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع5

االلمنيوم وسبائكه6
قحطان خلف 

الخزرجي
عمليات تشكل االلمنيوم وسبائكهسبائك االلمنيومااللمنيومYB1/686موادميكانيك1992

21تحديد صنف الزفتالطلية االوليةاالسفلتYB2/266طرقمدني1990نامق حويز احمدهندسة التبليط االسفلتي7

1988طارق احمد محمودعلم وتكنولوجيا البيئه8

3االسعار والكلفةالمشاريع الهندسيةالمواد في وحدة القياسYB2/1100تخمينمدني1977مدحت فضيلالتخمين والمواصفات9

عناصر الدائرة الكهربائية ووحداتهاYB4/233اسسكهرباء1988فهد غالباصول الهندسه الكهربائية10
القدرة الكهربائية والطاقة 

الكهربائية
القوانين االساس للدائرة الكهربائية

YB2/8ريمدني1988نبيل ابراهيمالري اساسياته وتطبيقاته11
اهمية الري ومصادر مياة الري 

في العراق

بعض االساسيات المتعلقة 

بالتربة والماء
قياسات مياه الري

1االسقاط االكسونومتريالرسم االسقاطيعمليات هندسية والمنحنياتYB/1467رسمعام1980فتحي الشريفالرسم الهندسي12

المنتجات الصناعيةYB1/635انتاجميكانيك1966جالل شوقيمدخل في هندسة االنتاج13
امثلة لبعض المنتجات الصناعية 

وطرق انتاجها
1اساليب التشغيل ومعداته

المقيسة والقياسات الكهربائية14
اسعد عبد المجيد 

االوسي
القياسات ووحدات القياسYB4/252الكترونيككهرباء1966

وحدات القياس بداللة االبعاد 

الفيزيائية
وحدات الكميات المنسوبة

1االسقاط االكسونومتريالرسم االسقاطيعمليات هندسية والمنحنياتYB/1468رسمعام1980فتحي الشريفالرسم الهندسي15

1988طارق احمد محمودعلم وتكنولوجيا البيئه16

بنية المعادن الفلزيةYB1/685معادنمواداسس هندسة المعادن17
, الحالة الصلبة االنجماد 

االنتشار, المحاليل 
الخواص الميكانيكية وفشل المعدن

البالطات الخرسانيةاساسيات الرسم االنشائيوضع فوالذ التسليح في المنشاتYB/1464رسمعام1990عدنان عزيز الدهانالرسم االنشائي18

بناء التربةالحالة الصلبةاسس الخصائص الفيزيائية للتربةYB2/300تربةمدني1990هشام محمود حسنفيزياء التربة19

20
التجارب المختبرية في هندسةالمعادن 

للصف الثالث

عبد الرزاق 

اسماعيل خضر
YB1/845موادميكانيك1990

تاثير اوساط التقسية على التركيب 

البلوري والخواص الميكانيكية

تعيين درجة حرارة التقسية 

الحرجة  للصلب الكربوني

تعيين قابلية التقسية للصلب 

(اختبارجومني)

عناصر الدائرة الكهربائية ووحداتهاتجليداسسكهرباء1988فهد غالباصول الهندسه الكهربائية21
القدرة الكهربائية والطاقة 

الكهربائية
القوانين االساس للدائرة الكهربائية

2مقدمة في االحتمالطرق العدنظرية المجموعاتYB/756رياضياتعام1980سيموراالحتماالت22

23
المعامالت الحرارية للمعادن والسبائك 

الحديدية والالحديدية

قحطان خلف 

الخزرجي
العمل في حالة االستقراءتمثيل منظومات السيطرةتمثيل مكونات السيطرةYB1/719سيطرةميكانيك1989

العمل في حالة االستقراءتمثيل منظومات السيطرةتمثيل مكونات السيطرةYB1/489سيطرةميكانيك1988فرانسين ريفنهندسةالسيطرة الطوعية24

1988برهان محمود العلياساسيات انتقال الحرارة25

الكتاب مجزء الى 

جزئين يحتويان نفس 

التسلسل ونفس رمز 

التصنيف

التحليل العددي للتوصيل الحراريالتوصيلاالشكال النتقال الحرارةYB1/389حرارياتميكانيك

1980فتحي الشريفالرسم الهندسي26

فيزياء المعادن27
عبد الرزاق 

اسماعيل
YB1/664معادنميكانيك1982

عبارات االدخال واالخراجبرمجة الحاسبةتعريف الحاسبةYB/1148حاسباتعاممهدي فاضلبرمجة الحاسبات االلكترونية بلغة بيسك28

YB/737طرق عدديةعام1982عبد االله يونس/تجالطرق العددية في الهندسة29
الحلول العملية للمعادالت الجبرية 

والمتساوية

الفروق المحدودة وتطبيقاتها 

العملية

التكامل العددي لمسائل  الشروط 

االبتدائية

30
المدخل العلمي للحاسبات االلكترونية 

ناقص/والبرمجة بلغة بيسك
انواع اجهزة الجحاسب االلكترونيخصائص الحاسب االلكترونيماهو الحاسب االلكتروني/YBحاسباتعام1988عالء عبد الرزاق

ميكانيك الصخورميكانيك التربةYB2/321جيولوجيامدني1991مقداد حسين عليالجيولوجية الهندسية31

الطرق المختبرية والحقلية الجراء 

القياسات الهندسية للمعامالت 

الجيولوجية

الضغط االستاتي والعلوFLUIDYB/611عامدوجالسحلول المسائل في ميكانيك الموائع32
الضغط االستاتي على سطح 

االرض
11الطفو واستقرارية االجسام الطافية

مبادى نظرية االنشات والمنشات المحددة33
وائل نور الدين 

الرفاعي
القص وعزم االنحناء في المنشاتYB2/606انشاءاتمدني1979

تحليل الهياكل الثابتة والساكنة 

المحددة والهياكل المركبة
الجمالونات المحددة الساكنة

مبادى نظرية االنشات والمنشات المحددة34
وائل نور الدين 

الرفاعي
القص وعزم االنحناء في المنشاتYB2/13انشاءاتمدني1979

تحليل الهياكل الثابتة والساكنة 

المحددة والهياكل المركبة
الجمالونات المحددة الساكنة

مبادى نظرية االنشات والمنشات المحددة35
وائل نور الدين 

الرفاعي
القص وعزم االنحناء في المنشاتYB2/584انشاءاتمدني1979

تحليل الهياكل الثابتة والساكنة 

المحددة والهياكل المركبة
الجمالونات المحددة الساكنة

1المجاميع الخرسانةمكونات الخرسانةماهية الخرسانةYB2/611خرسانةمدني1984جالل بشير سرسمتكنولوجيا الخرسانة36

YB1/729موادميكانيك1982عارف ابو صفيةالميتالورجيا الفيزياوية والهندسية37
 )التركيب البلوري للمعادن 

(العناصر
التشويه اللدنتجمد المعادن

YB1/2051حراريةميكانيك1988جي  سمثمقدمة في ديناميك الحرارة الكيميائية38
القانون االول ومفاهيم اساسية 

اخرى
1التاثيرات الحراريةالخواص الحجمية للموائع النقية

هندسة التأكل وحماية سطوح المعادن39
حسين باقر رحمة 

هللا
مقاومه التأكلتصنيف التأكلمقدمة عن التأكلYB1/762معادنميكانيك1990

الخواص الميكانيكية للمعادن في الشدالخواص العامة للمواد الهندسيةالتركيب الذريYB1/759موادميكانيك1987محمد حيدر الطائيخواص المود الهندسية40

المجاميع الخرسانةمكونات الخرسانةماهية الخرسانةYB2/537خرسانةمدني1984جالل بشير سرسمتكنولوجيا الخرسانة41

المعادن تركيبها وخواصها الميكانيكية42
يوسف يعقوب 

العاني
خواص المواد الهندسيةYB1/730معادنميكانيك1992

االالت واجهزة اختبار خواص 

المواد

الشروط الوجب توفيرها في اجهزة 

االختبار

مبادى االحصاء الهندسي43
باسم نزهت 

السامرائي
مقاييس التشتتمقاييس النزعة المركزيةالتمثيل البيانيYB/858رياضياتعام1991

مبادى االحصاء الهندسي44
باسم نزهت 

السامرائي
مقاييس التشتتمقاييس النزعة المركزيةالتمثيل البيانيYB/2789رياضياتعامتجليد1991

االستمرار االتصالالنهاياتالمتغيرات والدوالرياضياتعامتجليد1988فرانك ايرزحساب التفاضل والتكامل45

YB2/349جيولوجيامدني1993محمد عمر العشواسس الجيولوجيا للمهندسين46

فيزياء المعادن47
عبد الرزاق 

اسماعيل
1982

عامتجليد1982نعمة حمد عمارةميكانيك الموائع48
ميكانيك 

الموائع
القوانين االساسيةحركة السائل الكينماتيةالموائع في حالة السكون

49
البرمجة بلغة بيسك المدخل لعلم 

الحاسبات االلكترونية

عالء عبد الرزاق 

محمد الرفاعي
YB/277حاسباتعام1982

المبادئ االساسية في معالجة 

البيانات واالجزاء الرئيسية 

للحاسبات االلكترونية

الحاسبات قديما والحاسبات 

االلكترونية حديثا والحاسبات 

بداياتها وتطورها

هيكلة الحاسب وطرق معالجتها 

للبيانات

االلتواءالشد واالنضغاط الثنائيانالشد واالنضغاط والقصYB/562مقاومةعامتيموشنكومبادى مقاومة المواد50

1986كالركسنهندسة الطرق51

2انتقال الحرارة باالشعاعالمبادالت الحراريةلالنابيب المتراصة والمعادلةحراريةميكانيكتجليد1988برهان محمود العلياساسيات انتقال الحرارة52

تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/1481رسمعام1977امين محمد خليلالهندسة الوصفية53

نوعية ماء الريمصادر ماء الريالري وانتشارةYB2/20ري وبزلمدني1988ليث خليل اسماعيلالري   والبزل54

تقنية السباكةطرق تحضير وتجهيز المعادنالمواد الهندسية وخصائصهاYB1/708معادنميكانيكأحمد محمد الخطيبطرق التصنيع والعمليات55

تقنية السباكةطرق تحضير وتجهيز المعادنالمواد الهندسية وخصائصهاYB1/723معادنميكانيكأحمد محمد الخطيبطرق التصنيع والعمليات56

تقنية السباكةطرق تحضير وتجهيز المعادنالمواد الهندسية وخصائصهاYB1/761معادنميكانيكاحمد محمد الخطيبطرق التصنيع والعمليات57

مقدمة في االحصاء58
محمد صبحي 

ابوصالح
1المتغيرات العشوائيةاالحتمالعرض البيانات االحصائية ووصفهاYB/859رياضياتعام1982



صالح امينخواص المواد الهندسية59

تمثيل منظومات السيطرةتمثيل مكونات السيطرةمقدمة للسيطرة الطوعيةYB1/509سيطرةميكانيك1988فرانسيس ريفنهندسة السيطرة الطوعية60

االسقاط االكسونومتريالرسم االسقاطيعمليات هندسية والمنحنياتYB/1502رسمعام1980فتحي الشريفالرسم الهندسي61

المعالج الميكانيكيالمفاهيم االساسيةYB1/640مكائنميكانيك1989صباح عبود احمدهندسة الربوتات االنسان االلي62
المكونات الداخلية االساسية 

للمسيطرات

اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقYB2/66طرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق63

تصنيف ومورفولوجية التربةالمواد العضويةمكونات التربةYB2/221تربةمدني1984عبد الفتاح العانياساسيات علم التربة64

الغاز الكامل وخواصهالقانون الثاني للثرموداينمكالقانون االول للثرمودينمكYB1/405حرارياتميكانيكمرتضى الكواكبيثرمو داينمك واالالت الحرارية65

مبادى نظرية االنشات والمنشات المحددة66
وائل نور الدين 

الرفاعي
القص وعزم االنحناء في المنشاتانشاءاتمدنيتجليد1979

تحليل الهياكل الثابتة والساكنة 

المحددة والهياكل المركبة
الجمالونات المحددة الساكنة

توقيع عالمات التشغيلتخطيط التشغيلعمليات التشغيل اليدويYB1/697موادميكانيك1966جالل شوقيمدخل في هندسة االنتاج67

68
الفحوصات الحقلية والمختبرية في 

ميكانيك التربة
YB2/299تربةمدني1984مكرم انور مراد

تعيين المحتوى -التجربة االولى 

المائى

العالقات -التجربة الثانية 

الوزنية/الحجمية 
1كثافة التربة المتماسكة-التجربة الثالثة 

1986رجب شعبانمختبر تكنولوجيا الكهرباء69

70
الفحوصات الحقلية والمختبرية في 

ميكانيك التربة
YB2/678تربةمدني1984مكرم انور مراد

تعاريف في ميكانيك التربة وطرق 

العمل في المختبر واعداد التقارير
1الوزنية/العالقات الحجمية تعيين المحتوى المائي

تركيب االطوار الصلبةالتركيب الذري واالواصر الذريةالخواص العامة للمواد الهندسيةYB1/688موادميكانيكصالح امينخواص المواد الهندسية71

عام78 19هكدنالميكانيك الهندسي  استاتيك72
ميكانيك 

هندسي
YB/1641عزم القوىتركيب وتحليل القوىالكميات المتجهة وغير المتجهة

عام78 19هكدنالميكانيك الهندسي  استاتيك73
ميكانيك 

هندسي
YB/1651عزم القوىتركيب وتحليل القوىالكميات المتجهة وغير المتجهة

عام1982مريامالميكانيك الهندسي  استاتيك74
ميكانيك 

هندسي
YB/1821التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

موادميكانيكتجليد1982عارف ابو صفيةالميتالورجيا الفيزياوية والهندسية75
 )التركيب البلوري للمعادن 

(العناصر
التشويه اللدنتجمد المعادن

المعادن تركيبها وخواصها الميكانيكية76
يوسف يعقوب العا  

ني
انواع المواد الهندسيةYB1/731معادنميكانيك1992

االت واجهزة اختيار خواص 

المواد الهندسية
الشروط الوجب توفيرها

المقاطعرسم المساقط المتعددةالعمليات الهندسيةYB/1540رسمعامعبد الرسول الخفافكراس الرسم الهندسي77

YB2/1711جيولوجيامدني1989زهير رمو فتحيالجيولوجيا والهندسية والتحري الموقعي78
دور الجيولوجي في المشارع 

الهندسية
التربة وخواصها الهندسيةالخواص الهندسية للصخور

التحوالت الطورية في المعادن والسبائك79
عبد الواحد كاظم 

راجح
التحوالت في الحاله الصلبهنظريات التخليقاالسس النظرية للتحوالت الطوريهYB1/700موادميكانيك1990

1القانون الثاني للثرموديناميكالقانون االول لثرموديناميكمفاهيم اساسية وتعاريفYB1/393حرارياتميكانيكمرتضى الكواكبيثرمو داينمك واالالت الحرارية80

81
التجارب المختبرية في هندسةالمعادن 

للصف الثالث

عبد الرزاق 

اسماعيل
YB1/842موادميكانيك1990

تاثير اوساط التقسية على التركيب 

البلوري والخواص الميكانيكية

تعيين درجة حرارة التقسية 

الحرجة  للصلب الكربوني

تعيين قابلية التقسية للصلب 

(اختبارجومني)

القيم الكهربائية ووحداتهانظام الوحداتالكهرباء اساس التقدم الحضاريYB4/106اسسكهرباء1981كريكوراالسس النظرية لتكنولوجيا الكهرباء82

مقاييس موقع التمركزالتوزيعاتاساسياتYB/2321احصاءعامنعمة حمد عمارةاالحصاء الهندسي83

1984مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانة84

85
المكائن الهيدروليكية من ضمنها سيطرة 

الموائع
YB1/1359مكائنميكانيكجادميش الل

المبادئ االساسية للمكائن 

الهيدروليكية
6المضخاتالمحركات االساسية الهيدروليكية

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/312عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع86

78 19هكدنالميكانيك الهندسي  استاتيك87

1988فهد الغالباصول الهندسه الكهربهئيه88

ميكانيك الصخورميكانيك التربةYB2/1737جيولوجيامدني1991مقداد حسين عليالجيولوجيا الهندسية89

الطرق المختبرية والحقلية الجراء 

القياسات الهندسية للمعامالت 

الجيولوجية

90
المعادن بنيتها وخواصها ومعامالتها 

الحرارية
1989ديفيز

عام1985ايكور بي بابوفمبادى ميكانيك االجسام الصلبة91
ميكانيك 

هندسي
YB/161

القوة المحورية والقص وعزم 

االنحناء
1االنفعال والقوانين التكوينيةاالجهاد

نظرية االنشاءات92
وائل نور الدين 

الرفاعي
مدني1984

نظرية 

االنشاءات
YB2/6القص وعزوم االنحناء في المنشأت

تحليل الهياكل الثابت والساكنة 

المحددةوالهياكل المركبة
الجمالونات المحددة الساكنة

التجارب العملية لميكانيك الموائع93
عبد النبي عبد 

الحسين
قياس معدل التدقيق الحجميمركز الضغطمقاييس الضغطfluidYB/1776عام1989

التسرب خالل التربةخواص التربة وتصنيفهاهندسة االسس وميكانيك التربةYB2/395تربةمدني1986عمر العشوميكانيك التربة وهندسة االسس94

السرعة والتعجيلالحركة التوافقية البسيطةعلم الحركةYB1/309مكائنميكانيكجون حناميكانيك المكائن95

3االلتواءالقصالشد واالنضغاطYB/3494مقاومةعام1978داود سليمانمقاومة المواد96

ميكانيكهارون عبد الكاظممدخل الى محركات االحتراق الداخلي97
محركات 

االحتراق
YB1/1105محركات االشعال بالشرارةاالحتراق والوقودالمبادئ الثرموديناميكية

YB2/1712جيولوجيامدني1993كنانة محمد ثابتاسس الجيولوجيا للمهندسين98
الكرة االرضية ومكونات القشرة 

االرضية
التجوية والتعرية وتكوين التربةالصخور النارية

االحصاء الهندسي99
باسم نزهت 

السامرائي
1991

مقدمة في التحليل العددي100
احمد صالح 

الاللوسي
جذور معادالت متسلسالت القوىالجذور الحقيقية للمعادلةنظرية الخطاYB/3532تحليالتعام1989

101
انت واالنترنيت جل ما تحتاجه من الشبكة 

العالمية
2001خالد العبيدي

102
المواد الهندسية مدخل لخواصها 

وتطبيقاتها
معامالت المرونةتوفر وسعر الموادالمواد الهندسية وخواصهاYB1/854موادميكانيكتجليد1990م ف اشبي

عامخالد ضاري الطائيلغة البرمجة فورتران103
حاسبات 

فورتران
YB/540خرائط السيرلغة فورترانالتعريف بالحاسب االلكتروني

مبادى هندسة المعادن والمواد104
حسين باقر رحمة 

هللا
السبائك الخفيفةالنحاس وسبائكهحديد الزهرYB1/702معادنميكانيك

41مشتقات الدوال الجبريةالنهاياتمعدل تغير دالةYB/759رياضياتعامتوماسحساب التفاضل والتكامل105

41مشتقات الدوال الجبريةالنهاياتمعدل تغير دالةYB/722رياضياتعامتوماسحساب التفاضل والتكامل106

قياس رجة الحرارةالضغط وقياسالوحدات والتعاريفYB1/384حرارياتميكانيك1992سيدنالحرارة التطبيقية للمهندسين107

1982جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع108

المعادن تركيبها وخواصها الميكانيكية109
يوسف يعقوب العا  

ني
1992

مقاومة الفصل في التربةالماء في التربةالتربة ونظم التصنيف القياسيةYB2/297تربةمدنيحامد ساالم السعيديهندسة التربة وتطبيقاتها110

هندسة التاكل وحماية سطوح المعادن111
حسين باقر رحمة 

هللا

1984مؤيد نوري الخلفتكنولوجيا الخرسانة112

113
ملخصات شوم نظريات ومسائل في 

تحليل المتجهات
المتجهات والعددياتYB/874رياضياتعام1977موراي

ضرب الكميات المتجهة 

والكميات العددية
تفاضل المتجه

114
المعامالت الحرارية للمعادن والسبائك 

الحديدية والالحديدية
YB1/849موادميكانيك1989عويد زهمك

التحويالت الطورية في نظام 

الحديد كاربون
قابلية التصليدالمعامالت الحرارية

التجارب العملية لميكانيك الموائع115
عبد النبي عبد 

الحسين
1989

محمد انيس الليلةتصاميم هندسة اسالة الماء116

مبادى االحصاء الهندسي117
باسم نزهت 

السامرائي
مقاييس التشتتمقاييس النزعة المركزيةالتمثيل البيانيYB/235االحصاءعام1991

االلمنيوم وسبائكه118
قحطان خلف 

الخزرجي
عمليات تشكل االلمنيوم وسبائكهسبائك االلمنيومااللمنيومYB1/837موادميكانيك1992

ميكانيك الموائع119
كامل عبد االمير 

الشماع
عام1990

ميكانيك 

الموائع
YB/449المائع الساكنخواص الموائع

الثوابت والمتغيرات في لغة بيسكخرائط سير العملياتالحاسبات االلكترونية الرقميةYB/1236حاسباتعامعوض منصوربرمجة الحاسبة الاللكترونية بلغة بيسك120



121
التجارب المختبرية في هندسةالمعادن 

للصف الثالث

عبد الرزاق 

اسماعيل
YB1/825موادميكانيك1990

بعض قواعد وشروط السالمة في 

المختبر
بعض التعليمات المختبرية

انشاء مخطط التوازن الحراري لنظام 

الرصاص

قياس درجة الحرارةالضغط وقياسهالوحدات والتعاريفYB1/397حرارياتميكانيك1992سيدنالحرارة التطبيقية للمهندسين122

الخواص الكمية للتفاعلثابت التوازنالتوازن الكيمياويYB1/1678حرارياتميكانيك1985عارف ابو صفيةديناميك الحررة الميتالورجية123

المكائن الحثيةلفائف مكائن التيار المتناوبمكائن التيار المتناوبYB4/752مكائنكهرباء1989باسل محمد سعيدمكائن التيار المتناوب124

تمثيل منظومات السيطرةتمثيل مكونات السيطرةمقدمة للسيطرة الطوعيةYB1/488سيطرةميكانيك1988فرانسيس ريفنهندسة السيطرة الطوعية125

الخواص الكمية للتفاعلثابت التوازنالتوازن الكيمياويYB1/402حرارياتميكانيك1985عارف ابو صفيةديناميك الحررة الميتالورجية126

11حساب التفاضلالغاياتالدوالYB/867رياضياتعام1977كينت ماكالتفاضل والتكامل من سلسلة ايكل127

128
المعادالت التفاضلية االعتيادية ونظرية 

االستقرار
هندسة المعادالت التفاضليةهندسة المنظومات التفاضليةمنظومات المعادالت التفاضليةYB/729رياضياتعام1990خليل اسماعيل طه

عام1981ووكاس وونكمبادى تصميم المجسمات129
تصميم 

مجسمات
YB/1539المناشير واالسطواناتالتراكيب الجداريةالمسطحات المتسلسلة

1988صبحيديناميك الحررة للمهندسين130

الحرارة والشغلقياس درجة الحرارةالضغط وقياسهYB1/408حرارياتميكانيك1992سيدنديناميك الحررة للمهندسين131

المعادالت التفاضلية132
سليم اسماعيل 

الغرابي
المعادالت التفاضليةتعابير اساسيةYB/716رياضياتعام1988

المعادالت التفاضلية التي من الدرجة 

االولى والرتبة

مصادر المياهYB2/512ريمدنيمحمد عبد هللاالري133
اسس تخطيط شبكات الري 

الرئيسية

حركة المياة في االنابيب والقنوات 

المفتوحة

مصادر المياهYB2/5ريمدنيمحمد عبد هللاالري134
اسس تخطيط شبكات الري 

الرئيسية

حركة المياة في االنابيب والقنوات 

المفتوحة

عام1990ايان جون هيرنميكانيك المواد135
مقاومة 

مواد
YB/1782االنفعاالت ما بعد حدود المرونةالدعاماتاالنحناء غير المتماثل

1985حسن لعيبي ناصراالحصاءلطالب العلوم والتكنولوجية136

137
التجارب المختبرية في هندسةالمعادن 

للصف الثالث

عبد الرزاق 

اسماعيل
YB1/843موادميكانيك1990

تاثير اوساط التقسية على التركيب 

البلوري والخواص الميكانيكية

تعيين درجة حرارة التقسية 

الحرجة  للصلب الكربوني

تعيين قابلية التقسية للصلب 

(اختبارجومني)

العرض والطلب وتحديد السعرالتنمية االقتصادية والصناعيةمفاهيم اقتصادي واداريةYB2/538ادارةمدني1990انور نعيماالدارة واالقتصاد الهندسي138

العرض والطلب وتحديد السعرالتنمية االقتصادية والصناعيةمفاهيم اقتصادي واداريةYB2/2االدارةمدني1990انور نعيماالدارة واالقتصاد الهندسي139

العرض والطلب وتحديد السعرالتنمية االقتصادية والصناعيةمفاهيم اقتصادي واداريةYB2/518االدارةمدني1990انور نعيماالدارة واالقتصاد الهندسي140

العرض والطلب وتحديد السعرالتنمية االقتصادية والصناعيةمفاهيم اقتصادي واداريةاالدارةمدني1990انور نعيماالدارة واالقتصاد الهندسي141

142
تحليل المخططات الشبكية لتخطيط 

المشاريع ومتابعتها
مدني1985عبد المعز عثمان

ادارة 

مشاريع
YB2/10621تحليل المخططات الشبكيةبناء المخططات الشبكيةالمحطات الزمنية للتوقيت المبرمج

143
تحليل المخططات الشبكية لتخطيط 

المشاريع ومتابعتها
مدني1985عبد المعز عثمان

ادارة 

مشاريع
YB2/5581تحليل المخططات الشبكيةبناء المخططات الشبكيةالمحطات الزمنية للتوقيت المبرمج

144
تحليل المخططات الشبكية لتخطيط 

المشاريع ومتابعتها
مدني1985عبد المعز عثمان

ادارة 

مشاريع
YB2/5571تحليل المخططات الشبكيةبناء المخططات الشبكيةالمحطات الزمنية للتوقيت المبرمج
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2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/311عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع147

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/335عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع148

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/607عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع149

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/310عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع150

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/2351عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع151

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/338عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع152

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/336عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع153

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/334عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع154

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/313عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع155

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/609عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع156

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/333عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع157

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/608عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع158

القيم الكهربائية ووحداتهانظام الوحداتالكهرباء اساس التقدم الحضاريYB4/139اسسكهرباء1981كريكوراالسس النظرية لتكنولوجيا الكهرباء159

القيم الكهربائية ووحداتهانظام الوحداتالكهرباء اساس التقدم الحضاريYB4/105اسسكهرباء1981كريكوراالسس النظرية لتكنولوجيا الكهرباء160

تحليل العمليات الصناعيةمفهوم السالمة المهنيةYB/897عام1985حكمت جميلالسالمة المهنية161
تنظيم خدمات السالمة المهنية في 

المشروع

تحليل العمليات الصناعيةمفهوم السالمة المهنيةYB/957عام1985حكمت جميلالسالمة المهنية162
تنظيم خدمات السالمة المهنية في 

المشروع

الدفاع المدني واالسعافات االولية163
مديرية الدفاع 

المدني
عام

دفاع 

واسعافات
YB/851قانون الدفاع المدني

اهمية الدفاع المدني في العصر 

الحديث ومواجهة الكوارث
مواجهة الكوارث العامة

الدفاع المدني واالسعافات االولية164
مديرية الدفاع 

المدني
عام

دفاع 

واسعافات
YB/850قانون الدفاع المدني

اهمية الدفاع المدني في العصر 

الحديث ومواجهة الكوارث
مواجهة الكوارث العامة

165
التطبيقات العملية لمختبر الحاسبة 

االلكترونية
حسابات المثلثاتتحويل درجات الحرارةحساب السرعةYB/1167حاسباتعام1988صالح راهي

/YB1موادميكانيك1985ازل رفعتالتجارب العلمية لمختبر المعادن166
تاثير اوساط التقسية على التركيب 

البلوري والخواص الميكانيكية

تعيين درجة حرارة التقسية 

الحرجة  للصلب الكربوني

تعيين قابلية التقسية للصلب 

(اختبارجومني)

YB1/829موادميكانيك1985ازل رفعتالتجارب العلمية لمختبر المعادن167
تاثير اوساط التقسية على التركيب 

البلوري والخواص الميكانيكية

تعيين درجة حرارة التقسية 

الحرجة  للصلب الكربوني

تعيين قابلية التقسية للصلب 

(اختبارجومني)

YB1/838موادميكانيك1985ازل رفعتالتجارب العلمية لمختبر المعادن168
تاثير اوساط التقسية على التركيب 

البلوري والخواص الميكانيكية

تعيين درجة حرارة التقسية 

الحرجة  للصلب الكربوني

تعيين قابلية التقسية للصلب 

(اختبارجومني)

YB1/836موادميكانيك1985ازل رفعتالتجارب العلمية لمختبر المعادن169
تاثير اوساط التقسية على التركيب 

البلوري والخواص الميكانيكية

تعيين درجة حرارة التقسية 

الحرجة  للصلب الكربوني

تعيين قابلية التقسية للصلب 

(اختبارجومني)

170
التجارب المختبرية في هندسةالمعادن 

للصف الثالث

عبد الرزاق 

اسماعيل
YB1/835موادميكانيك1990

تاثير اوساط التقسية على التركيب 

البلوري والخواص الميكانيكية

تعيين درجة حرارة التقسية 

الحرجة  للصلب الكربوني

تعيين قابلية التقسية للصلب 

(اختبارجومني)

171
التجارب المختبرية في هندسةالمعادن 

للصف الثالث

عبد الرزاق 

اسماعيل
YB1/853موادميكانيك1990

بعض قواعد وشروط السالمة في 

المختبر

بعض التعليمات المختبرية 

للطالب
تحضير عينة للفحص المجهري

172
التجارب المختبرية في هندسةالمعادن 

للصف الثالث

عبد الرزاق 

اسماعيل
/YB1موادميكانيك1990

تاثير اوساط التقسية على التركيب 

البلوري والخواص الميكانيكية

تعيين درجة حرارة التقسية 

الحرجة  للصلب الكربوني

تعيين قابلية التقسية للصلب 

(اختبارجومني)

173
التجارب المختبرية في هندسةالمعادن 

للصف الثالث

عبد الرزاق 

اسماعيل
YB1/852موادميكانيك1990

تاثير اوساط التقسية على التركيب 

البلوري والخواص الميكانيكية

تعيين درجة حرارة التقسية 

الحرجة  للصلب الكربوني

تعيين قابلية التقسية للصلب 

(اختبارجومني)

174
التجارب المختبرية في هندسةالمعادن 

للصف الثالث

عبد الرزاق 

اسماعيل
YB1/844موادميكانيك1990

تاثير اوساط التقسية على التركيب 

البلوري والخواص الميكانيكية

تعيين درجة حرارة التقسية 

الحرجة  للصلب الكربوني

تعيين قابلية التقسية للصلب 

(اختبارجومني)



175
التجارب المختبرية في هندسةالمعادن 

للصف الثالث

عبد الرزاق 

اسماعيل
YB1/833موادميكانيك1990

تاثير اوساط التقسية على التركيب 

البلوري والخواص الميكانيكية

تعيين درجة حرارة التقسية 

الحرجة  للصلب الكربوني

تعيين قابلية التقسية للصلب 

(اختبارجومني)

176
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
2المساحة تحت منحنيالتكامل غير المحددالتكاملYB/719رياضياتعام1974توماس

177
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
2المساحة تحت منحنيالتكامل غير المحددالتكاملYB/771رياضياتعام1974توماس

178
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
3االعداد والدوال المركبةالمتسلسالت غير المنتهيةالتحليل المتجهYB/772رياضياتعام1974توماس

179
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
3االعداد والدوال المركبةالمتسلسالت غير المنتهيةالتحليل المتجهYB/757رياضياتعام1974توماس

180
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
3االعداد والدوال المركبةالمتسلسالت غير المنتهيةالتحليل المتجهYB/763رياضياتعام1974توماس

181
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
3االعداد والدوال المركبةالمتسلسالت غير المنتهيةالتحليل المتجهYB/880رياضياتعام1974توماس

182
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
3االعداد والدوال المركبةالمتسلسالت غير المنتهيةالتحليل المتجهYB/871رياضياتعام1974توماس

183
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
3االعداد والدوال المركبةالمتسلسالت غير المنتهيةالتحليل المتجهYB/873رياضياتعام1974توماس

184
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
3االعداد والدوال المركبةالمتسلسالت غير المنتهيةالتحليل المتجهYB/878رياضياتعام1974توماس

185
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
2المتجهات والمعادالت الوسطيةاالحداثيات القطبيةالهندسة التحليلية المستويةYB/886رياضياتعام1974توماس

186
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
2المتجهات والمعادالت الوسطيةاالحداثيات القطبيةالهندسة التحليلية المستويةYB/883رياضياتعام1974توماس

187
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
2المساحة تحت المنحنيالتكامل غير المحددالتكاملYB/724رياضياتعام1974توماس

188
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
2المساحة تحت المنحنيالتكامل غير المحددالتكاملYB/760رياضياتعام1974توماس

189
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
2المتجهات والمعادالت الوسطيةاالحداثيات القطبيةالهندسة التحليلية المستويةYB/726رياضياتعام1974توماس

190
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
2المساحة تحت المنحنيالتكامل غير المحددالتكاملYB/762رياضياتعام1974توماس

191
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
2المتجهات والمعادالت الوسطيةاالحداثيات القطبيةالهندسة التحليلية المستويةYB/191رياضياتعام1974توماس

192
حسلب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
1مشتقات الدوال الجبريةالنهاياتمعدل تغير دالةYB/3524رياضياتعام1974توماس

مقاييس النزعة المركزيةالتوزيعات التكراريةاالحصاء الحديثYB/837رياضياتعامفوزي عبد الرزاقمبادى االحصاء الهندسي193

مقاييس النزعة المركزيةالتوزيعات التكراريةاالحصاء الحديث/YBرياضياتعامفوزي عبد الرزاقمبادى االحصاء الهندسي194

2بعض التوزيعات االحتمالية المنفصلةالمتغيرات العشوائيةاالحتمالYB/705احصاءعام1987رونالداالحتمال واالحصاء لطلبة الهندسة والعلوم195

مقدمة في االحصاء196
محمد صبحي ابو 

صالح
1982

2جريان القنوات المفتوحةجريان القنوات المغلقة واالنابيبالمقاومة والطبقات التخميةFLUIDYB/337عام1985جميل المالئكةمبادى ميكانيك الموائع197

/YBمقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة المواد198
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

YB/300مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة المواد199
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

YB/303مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة المواد200
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

YB/304مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة المواد201
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

YB/299مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة المواد202
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

YB/306مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة المواد203
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

YB/353مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة المواد204
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

YB/301مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة المواد205
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

الخصائص الهندسية للمقاطعالقصالشد واالنظغاطYB/3318مقاومةعام1978ستيوبنمقاومة المواد206

الخصائص الهندسية للمقاطعالقصالشد واالنظغاط/YBمقاومةعام1978ستيوبنمقاومة المواد207

208
التجارب المختبرية في هندسةالمعادن 

للصف االول

عبدالرزاق 

اسماعيل خضر
بعض التعليمات المختبرية للطالبYB1/855موادميكانيك1990

بعض التعليمات المختبرية 

لالطالب
تحضير عينة للفحص المجهري

الحرارة الناشئة من قطع المعادنتحليل قوى القطعاسس عمليات القطعYB1/924موادميكانيك1971عباس محمد صادقتكنولوجيا هندسة االنتاج وتصميم العدد209

الحرارة الناشئة من قطع المعادنتحليل قوى القطعاسس عمليات القطعYB1/1681موادميكانيك1971عباس محمد صادقتكنولوجيا هندسة االنتاج وتصميم العدد210

11حساب التفاضلالغاياتالدوالYB/925رياضياتعام1977كينت ماكالتفاضل والتكامل من سلسلة ايكل211

11حساب التفاضلالغاياتالدوالYB/725رياضياتعام1977كينت ماكالتفاضل والتكامل من سلسلة ايكل212

11حساب التفاضلالغاياتالدوالYB/885رياضياتعام1977كينت ماكالتفاضل والتكامل من سلسلة ايكل213



12الطرق العدديةالمعادالت التفاضلية االبتدائيةالمتسلسالت الالنهائيةYB/840رياضياتعام1977كينت ماكالتفاضل والتكامل من سلسلة ايكل214

الحرارة الناشئة من قطع المعادنتحليل قوى القطعاسس عمليات القطعYB1/710انتاجميكانيك1971عباس محمد صادقتكنولوجيا هندسة االنتاج وتصميم العدد215

YB/302مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة مواد216
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقطرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق217

اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقYB2/71طرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق218

اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقYB2/68طرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق219

اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقYB2/74طرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق220

اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقYB2/64طرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق221

نظم القدرة دراسة وتحليل222
سنان محمد عطار 

باشا
منظومة القدرة الكهربائيةYB4/303قدرةكهرباء1995

مبادئ اساسية في تحليل 

المنظومة
مصفوفات الشبكات الكهربائية

نظم القدرة دراسة وتحليل223
سنان محمد عطار 

باشا
منظومة القدرة الكهربائيةYB4/1152قدرةكهرباء1995

مبادئ اساسية في تحليل 

المنظومة
مصفوفات الشبكات الكهربائية

مصادر مياه الريYB2/31ريمدنيمحمد عبد هللاالري224
اسس تخطيط شبكات الري 

الرئيسية

حركة المياه في االنابيب والقنوات 

المفتوحة وتبطين القناة

مصادر مياه الريYB2/672ريمدنيمحمد عبد هللاالري225
اسس تخطيط شبكات الري 

الرئيسية

حركة المياه في االنابيب والقنوات 

المفتوحة وتبطين القناة

مصادر مياه الري/YB2ريمدنيمحمد عبد هللاالري226
اسس تخطيط شبكات الري 

الرئيسية

حركة المياه في االنابيب والقنوات 

المفتوحة وتبطين القناة

كيماتيكا انسياب الموائعاستاتيكا الموائعخواص الموائعFLUIDYB/610عام1983دوجرتي0ل0روبرتميكانيك الموائع وتطبيقاتها الهندسية227

كيماتيكا انسياب الموائعاستاتيكا الموائعخواص الموائع/FLUIDYBعام1983دوجرتي0ل0روبرتميكانيك الموائع وتطبيقاتها الهندسية228

المسح بالسلسلةاالخطاءالمساحةYB2/370مساحةمدني1982فوزي الخالصيالمساحة المستوية229

المسح بالسلسلةاالخطاءالمساحة/YB2مساحةمدني1982فوزي الخالصيالمساحة المستوية230

البزل التحريات التصاميم التنفيذ والصيانة231
محسن محلرب 

عواد الالمي
ماء التربةالبزل والنباتYB2/1128بزلمدني1991

البزل لغرض السيطرة على ملوحة 

التربة

البزل التحريات التصاميم التنفيذ والصيانة232
محسن محلرب 

عواد الالمي
ماء التربةالبزل والنباتYB2/671بزلمدني1991

البزل لغرض السيطرة على ملوحة 

التربة

البزل التحريات التصاميم التنفيذ والصيانة233
محسن محلرب 

عواد الالمي
ماء التربةالبزل والنباتYB2/670بزلمدني1991

البزل لغرض السيطرة على ملوحة 

التربة

كهرباء1981كريكوراالسس النظرية لتكنولوجيا الكهرباء234
االسس 

الكهربائية
YB4/611دوائر التيار المتناوبدوائر التيار المستمر

3الموارد االرضية والعملياتالمبادئ االساسيةالقاعدة الثقافية للمعضلة البيئية/YB2جيولوجيامدني1982ادوارد كيلرالجيولوجيا البيئية235

3الموارد االرضية والعملياتالمبادئ االساسيةالقاعدة الثقافية للمعضلة البيئيةYB2/354جيولوجيامدني1982ادوارد كيلرالجيولوجيا البيئية236

 التحول والصخور المتحولة/YB2جيولوجيامدني1988روجرعلم الصخور المتحولة237
عالقات الصخور المتحولة في 

الحقل

وصف وتمييز الصخور المتحولة في 

الحقل

 التحول والصخور المتحولةYB2/10جيولوجيامدني1988روجرعلم الصخور المتحولة238
عالقات الصخور المتحولة في 

الحقل

وصف وتمييز الصخور المتحولة في 

الحقل

YB2/322جيولوجيامدني1989زهير رمو فتحيالجيولوجيا الهندسية والتحري الموقعي239
دور الجيولوجي في المشارع 

الهندسية
التربة وخواصها الهندسيةالخواص الهندسية للصخور

YB2/1697جيولوجيامدني1989زهير رمو فتحيالجيولوجيا الهندسية والتحري الموقعي240
دور الجيولوجي في المشارع 

الهندسية
التربة وخواصها الهندسيةالخواص الهندسية للصخور

خواص المعادن المكونة للصخورYB2/1698جيولوجيامدني1980دنكانالجيولوجيا الهندسية و ميكانيك الصخور241
اصل وطبيعة المواد الصخرية 

وتصنيفها الجيولوجي
التصنيف الهندسي للمواد الصخرية

خواص المعادن المكونة للصخورجيولوجيامدنيتجليد1980دنكانالجيولوجيا الهندسية و ميكانيك الصخور242
اصل وطبيعة المواد الصخرية 

وتصنيفها الجيولوجي
التصنيف الهندسي للمواد الصخرية

المادة الطاقة المعادناصحاب االدوار في االرضدراسة الجيولوجياYB2/324جيولوجيامدني1983جون أي ساندرسالجيولولوجيا الفيزيائية243

النشاطات النارية والبراكينالمادة الطاقة المعادناصحاب االدوار في االرضYB2/316جيولوجيامدني1983جون أي ساندرسالجيولولوجيا الفيزيائية244

YB2/1699جيولوجيامدني1993كنانة محمد ثابتاسس الجيولوجيا للمهندسين245
الكرة االرضية ومكونات القشرة 

االرضية
التجوية والتعرية وتكوين التربةالصخور النارية

ميكانيك الصخورميكانيك التربةYB2/1709جيولوجيامدنيمقداد حسين عليالجيولوجيا الهندسية246

الطرق المختبرية والحقلية الجراء 

القياسات الهندسية للمعامالت 

الجيولوجية

YB2/17جيولوجيامدني1993كنانة محمد ثابتاسس الجيولوجيا للمهندسين247
الكرة االرضية ومكونات القشرة 

االرضية
التجوية والتعرية وتكوين التربةالصخور النارية

ميتالورجيا الحديدتجهيز الخاماتاسس علم الميتالورجياYB1/868موادميكانيك1971سيفر يو كوفالميتالورجيا العامة248

ميتالورجيا الحديدتجهيز الخاماتاسس علم الميتالورجيا/YB1موادميكانيك1971سيفر يو كوفالميتالورجيا العامة249

ميتالورجيا الحديدتجهيز الخاماتاسس علم الميتالورجيا/YB1موادميكانيك1971سيفر يو كوفالميتالورجيا العامة250

تكنولوجيا اللحام251
عبد الرزاق 

اسماعيل
ميكانيك1993

عمليات 

تصنيع
YB1/6891لحام المقاومه الكهربائيهطرائق لحام القوس الكهربائيطرائق اللحام الغازي

تكنولوجيا اللحام252
عبد الرزاق 

اسماعيل
ميكانيك1993

عمليات 

تصنيع
YB1/3441لحام المقاومه الكهربائيهطرائق لحام القوس الكهربائيطرائق اللحام الغازي

المحوالت واللوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرعYB1/756معادنميكانيك1990محمد جواد كاظماساسيات االت القطع253

المحوالت واللوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرعYB1/726معادنميكانيك1990محمد جواد كاظماساسيات االت القطع254

المحوالت واللوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرعYB1/755معادنميكانيك1990محمد جواد كاظماساسيات االت القطع255

الرطوبة في التربةممارسات الريدراسات الجدوى االقتصاديةYB2/14ريمدني1990ابروس ويليرزالري تصميم وممارسة256

257
سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسا ئل 

في المصفوفات
1999فرانك ايرز

تالف1988نبيل ابراهيمالري اساسياتة وتطبيقاته258

التربةYB2/3البزلمدني1992عبد الستار يونسهندسة البزل259
اساسيات هيدروليك المياه 

الجوفية

استصالح الترب المتأثرة باالمالح 

وبزلها

1تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطة/YBرسمعامتجليد1977امين محمد خليلالهندسة الوصفية260

1تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/1488رسمعام1977امين محمد خليلالهندسة الوصفية261

1تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطة/YBرسمعامتجليد1977امين محمد خليلالهندسة الوصفية262

1تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/233رسمعام1977امين محمد خليلالهندسة الوصفية263

1تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/1480رسمعام1977امين محمد خليلالهندسة الوصفية264

1تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/234رسمعام1977امين محمد خليلالهندسة الوصفية265

1تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/1478رسمعام1977امين محمد خليلالهندسة الوصفية266

المستقيمتمثيل النقطةاالسقاطYB/1460رسمعام1988عما نؤيل فرج كريمالهندسة الوصفية267

الهندسة الوصفية268
هاشم عبود 

الموسوي
المستوىالمستقبمالنقطةYB/1475رسمعام1984

22االنفعاالت ما بعد حدود المرونةالدعاماتاالنحناء غير المتماثلYB/208موادعام1990ايان جون هيرنميكانيك المواد269

عام1990ايان جون هيرنميكانيك المواد270
مقاومة 

مواد
YB/1792االنفعاالت ما بعد حدود المرونةالدعاماتاالنحناء غير المتماثل

271
المسح الهندسي  تحليل نظري ومسائل 

امتحانية
1المزواة وتطبيقاتهااالعمال الترابيةالتسوية البسيطة والتسوية الدقيقةYB2/312مساحةمدني1986اسكوفلد

272
المسح الهندسي  تحليل نظري ومسائل 

امتحانية
21المزواة وتطبيقاتهااالعمال الترابيةالتسوية البسيطة والتسوية الدقيقةYB2/228مساحةمدني1986سكوفيلد

YB/297مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة المواد273
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

YB/298مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة المواد274
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

YB/316مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة المواد275
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

YB/305مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة المواد276
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقYB2/76طرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق277



اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقYB2/69طرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق278

اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقYB2/72طرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق279

اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقYB2/75طرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق280

اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقYB2/77طرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق281

اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقYB2/65طرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق282

المصطلحات المستعملةثابت التوزنالتوازن الكيمياوي/YB1حرارياتميكانيكتجليد1985عارف ابو صفيةديناميك الحرارة الميتالورجية283

المصطلحات المستعملةثابت التوزنالتوازن الكيمياويYB1/395حرارياتميكانيك1985عارف ابو صفيةديناميك الحرارة الميتالورجية284

عام1974توماس التفاضل والتكامل مع الهندسة التحليلية285
التفاضل 

والتكامل
YB/7672المتجهات والمعادالت الوسيطيةاالحداثيات القطبيةالهندسة التحليلية المستوية

المحدداتمجموعة الحل للنظام الخطينظم المعادالت الخطيةYB/745رياضياتعاممهدي صادق عباسمبادى الجبر الخطي286

1988برهان محمود العلياساسيات انتقال الحرارة287

معادالت من الدرجة الثانيةالقطوع المخروطيةطرق التكاملYB/891رياضياتعام1981علي عزيز عليالرياضيات العالية288

استخالص المعادن الالحديدية289
ابراهيم محمود 

منصور
تكنولوجيا تركيز خامات المعادناستخالص المعادنالمعادن وخامات المعادنYB1/757معادنميكانيك1990

حسابات قطع المعادن290
محمد عبد الرحمن 

عناني
حسابات عملية الخرطقوى وقدرات القطعمدخل في حاسبات قطع المعادنYB1/704معادنميكانيك

291
المعامالت الحرارية للمعادن والسبائك 

الحديدية والالحديدية
YB1/2039موادميكانيك1989عويد زهمك

التحوالت الطورية في نظام الحديد 

كاربون- 
المعامالت الحرارية السطحيةقابلية التصلد

استخالص المعادن الالحديدية292
ابراهيم محمود 

منصور
تكنولوجيا تركيز خامات المعادناستخالص المعادنالمعادن وخامات المعادنYB1/641معادنميكانيك1990

مواد عدد القطعالشكل الهندسي للعدةمفاهيم اساسيةYB1/691معادنميكانيك1990محمد التورنجيقطع المعادن293

294
المعامالت الحرارية للمعادن والسبائك 

الحديدية والالحديدية
المعامالت الحرارية للفوالذ السبائكيالمعلمالت الحرارية للحديد الزهرالمعامالت للحديد والفوالذYB1/718حرارياتميكانيك1989عويد زهمك

هندسة التاكل وحماية سطوح المعادن295
حسين باقر رحمة 

هللا
انواع التآكلالتآكل واضرارهYB1/706معادنميكانيك

المفاهيم االساسية للتآكل وتطبيقاتها 

العملية

تيمو شنكومبادى مقاومة المواد296

297
المعامالت الحرارية للمعادن والسبائك 

الحديدية والالحديدية
YB1/735معادنميكانيك1989عويد زهمك

التحوالت الطورية في نظام الحديد 

كابون
قابلية التصليدالمعامالت الحرارية

مواد عدد القطعالشكل الهندسي للعدةاالت القطعYB1/687معادنميكانيك1990محمد التورنجيقطع المعادن298

فيزياء المعادن299
عبد الرزاق 

اسماعيل
المساميةاالنتشارالتشكيل على البارد والتلدينYB1/721معادنميكانيك1982

300
التجارب المختبرية في هندسة التاكل 

وحماية المعادن

حسين باقر رحمة 

هللا
YB1/827موادميكانيك

حساب معدل التاكل بطريقة فقدان 

الوزن
التاكل بالنخرالتاكل الجلفاني

االلمنيوم وسبائكه301
قحطان خلف 

الخزرجي
عمليات تشكل االلمنيوم وسبائكهسبائك االلمنيومااللمنيومYB1/749موادميكانيك1992

التحوالت الطورية في المعادن والسبائك302
عبد الواحد كاظم 

راجح
التحوالت في الحاله الصلبةوالنمو (التنويه)نظريات التخليق االسس النظرية للتحوالت الطوريةYB1/866موادميكانيك1990

YB1/733تصنيعميكانيكمحسن عبيد ابراهيمالتجارب العملية امختبر اللحام303
مقاومة الخواص الميكانيكية 

والتركيب البلوري

تاثير العوامل المختلفة على 

الخواص الميكانيكية

دراسة التركيب البلوري لوصلة 

ملحومة من معدنيين مختلفيين بطريقة

/YB1تصنيعميكانيكمحسن عبيد ابراهيمالتجارب العملية امختبر اللحام304
مقاومة الخواص الميكانيكية 

والتركيب البلوري

تاثير العوامل المختلفة على 

الخواص الميكانيكية

دراسة التركيب البلوري لوصلة 

ملحومة من معدنيين مختلفيين بطريقة

YB1/735تصنيعميكانيكمحسن عبيد ابراهيمالتجارب العملية امختبر اللحام305
مقاومة الخواص الميكانيكية 

والتركيب البلوري

تاثير العوامل المختلفة على 

الخواص الميكانيكية

دراسة التركيب البلوري لوصلة 

ملحومة من معدنيين مختلفيين بطريقة

YB1/732تصنيعميكانيكمحسن عبيد ابراهيمالتجارب العملية امختبر اللحام306
مقاومة الخواص الميكانيكية 

والتركيب البلوري

تاثير العوامل المختلفة على 

الخواص الميكانيكية

دراسة التركيب البلوري لوصلة 

ملحومة من معدنيين مختلفيين بطريقة

2االسقاط االكسونومنريالرسم االسقاطيعمليات هندسية والمنحنياتYB/1462رسمعام1980فتحي شريفالرسم الهندسي307

2االسقاط االكسونومنريالرسم االسقاطيعمليات هندسية والمنحنياتYB/1473رسمعام1980فتحي شريفالرسم الهندسي308

2االسقاط االكسونومنريالرسم االسقاطيعمليات هندسية والمنحنياتYB/1430رسمعام1980فتحي شريفالرسم الهندسي309

2االسقاط االكسونومنريالرسم االسقاطيعمليات هندسية والمنحنياتYB/3399رسمعام1980فتحي شريفالرسم الهندسي310

2االسقاط االكسونومنريالرسم االسقاطيعمليات هندسية والمنحنياتYB/1471رسمعام1980فتحي شريفالرسم الهندسي311

2االسقاط االكسونومنريالرسم االسقاطيعمليات هندسية والمنحنياتYB/1519رسمعام1980فتحي شريفالرسم الهندسي312

عام1992مازن طه حامدالهندس المدنية والميكانيك الهندسي313
ميكانيك 

هندسي
YB/1741التوازنمحصلة القوىميكانيك القوى

عام1992مازن طه حامدالهندس المدنية والميكانيك الهندسي314
ميكانيك 

هندسي
YB/1731التوازنمحصلة القوىميكانيك القوى

عامخير سلمانالرسم الميكانيكي والكهرباي315

رسم 

ميكانيك 

وكهرباء

YB/1518الصاموالتالبراغيالبرشام

عامخير سلمانالرسم الميكانيكي والكهرباي316

رسم 

ميكانيك 

وكهرباء

YB/689الصاموالتالبراغيالبرشام

نبيل محمد مطشرالرسم الهندسي317

قياسات ورق الرسم والجداولYB/3400رسمعامنبيل محمد مطشرالرسم الهندسي318
ادوات الرسم الهندسي 

واستعمالها
الحروف واالرقام العربية واالنكليزية

تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطة/YBرسمعام1977امين محمد خليلالهندسة الوصفية319

تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/1482رسمعام1977امين محمد خليلالهندسة الوصفية320

تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/1477رسمعام1977امين محمد خليلالهندسة الوصفية321

الهندسة الوصفية322
مدحت فضيل فتح 

هللا
6تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/1485رسمعام1979

الهندسة الوصفية323
هاشم عبود 

الموسوي
تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/1479رسمعام1984

1المعادالت التجريبية او الوضعيةالمخططات البيانية التراصفةالمخططات البيانيةYB/551رسمعام1986مكرم انور مرادرسم المخططات البيانية الهندسية324

1المعادالت التجريبية او الوضعيةالمخططات البيانية التراصفةالمخططات البيانيةYB/1451رسمعام1986مكرم انور مرادرسم المخططات البيانية الهندسية325

1المعادالت التجريبية او الوضعيةالمخططات البيانية التراصفةالمخططات البيانيةYB/550رسمعام1986مكرم انور مرادرسم المخططات البيانية الهندسية326

1المعادالت التجريبية او الوضعيةالمخططات البيانية التراصفةالمخططات البيانيةYB/1450رسمعام1986مكرم انور مرادرسم المخططات البيانية الهندسية327

عام1982ووكاس وونكمبادى تصميم المجسمات328
تصميم 

مجسمات
YB/1452المناشير واالسطواناتالتراكيب الجداريةالمسطحات المتسلسلة

YB/1057تربويعام1987صبحي خليل عزيزالتقنيات التربوية329
الوسائل التعليمية والتقنيات 

التربوية

التقنيات التربوية والتخطيط 

التربوي
التخطيط للتقنيات التربوية

الظل المنقول لمسطحالظاللالمنظورYB/1000الظلعام1988عماد محمد ازهرالظل والمنظور330

الظل المنقول لمسطحالظاللالمنظورYB/1001الظلعام1988عماد محمد ازهرالظل والمنظور331

1/الخط العربيالخط االنكليزيYB/1511الخطعام1978مكرم انور مرادالخط الهندسي332

/الخط العربيالخط االنكليزي/YBالخطعام1978مكرم انور مرادالخط الهندسي333

/الخط العربيالخط االنكليزيYB/3343الخطعام1978مكرم انور مرادالخط الهندسي334

/الخط العربيالخط االنكليزيYB/1520الخطعام1978مكرم انور مرادالخط الهندسي335

شبكات التضليعYB2/314مساحةمدنيلبيب ناصيفالمساحة336
طرق تصحيح االحداثيات 

اوفروقاتها لالفتراق
شبكات التثليث

شبكات التضليعYB2/311مساحةمدنيلبيب ناصيفالمساحة337
طرق تصحيح االحداثيات 

اوفروقاتها لالفتراق
شبكات التثليث

االتجاهات والزواياالمسح بالسلسلةاالخطاءYB2/16مساحةمدني1982فوزي الخالصيالمساحة المستوية338

مبادى التمويه339
مازن عبد الحميد 

كاظم
التمويهالخداعاالستطالع ووسائلهYB/950تمويهعام

مبادى التمويه340
مازن عبد الحميد 

كاظم
التمويهالخداعاالستطالع ووسائلهYB/944تمويهعام

عام1975تيمو شنكوعلم التحريك341
ميكانيك 

هندسي
YB/1622دوران جسم صلد حول محور ثابتاالنسحاب المنحنياالنسحاب المستقيم

االسس النظرية للتخطيط االقتصاديYB/1043اقتصادعام1979عبد القادر محمدالتخطيط االقتصادي342
التخطيط االقتصادي والمفاهيم 

المقاربة
الجهازاالداري للتخطيط االقتصادي



10المركزية والالمركزية في الشراءتنظيم ادارة المشترياتتنظيم عمليات الشراء والتخزينYB/1049ادارةعامعلي عبد المجيدادارة مشتريات المخازن343

ادارة االفراد ونظرية النظمنشاة وتطور ادارة االفرادالتعريف بالعنصر البشري واهميتهYB/948اداريةعامعاصم االعرجيادارةاالفراد344

///YB/949اداريةعام1976محمد علي حالويمصطلحات ادارية مختارة345

YB/1030للمهندسينعام1990صبحي خليل عزيزاعداد المهندسين التربويين في العراق346
اعداد المدرسين للمدارس 

االعدادية الصناعية

اعداد المدرسين للمدارس 

االعدادية الصناعية
صفات المهندس التربوي

عام1988هشام محمداقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية347
اقتصاد 

مالي
YB/100619881القروض العامةااليرادات العامةالنفقات العامة

348
التجارب العملية للمختبر القياسات رقم 

واحد

صاحب مهدي 

الصفار
القياس باستخدام التداخل الضوئيتقييم االستدارة والتمركزتقييم خشونة االسطحYB1/830موادميكانيك

مقاييس النزعة المركزيةالطرق الوصفيةاالحصاء الحديثYB/709احصاءعامفوزي عبد الرزاقمبادى الحصاء الحديث349

350
المبادى االساسية والممارسة للمعالجات 

المجهرية
اجزاء منظومة المعالج المجهريماهو المعالج المجهريYB/1051عام1983داخل حسن جريو

نظم االعداد الشفرات والعمليات 

الحسابية
1

مقذافيات االكترونYB4/255الكترونيككهرباء1980رياض كمالاسس الهندسة االلكترونية351
تاثير جاذبية االرض على 

االكترون
تاثير المجالين الكهربائي والمغناطيسي

///YB/1050اداريةعام1976محمدعلي حالويمصطلحات ادارية مختارة352

2الحرارةالميكانيكا منذ نيوتنالتكنلوجيا والطباعةYB/1047تاريخعامفوريستاريخ العلم والتكنواوجيا353

1درس الباخرةالسالمة البحريةالفن البحريYB/1069عاممثنى القرطاسمبادى الفن البحري354

1989جيمس كارفلاسماء شهيرة في الهندسة355

YB/968الطاقةعام1980الطاقة في الوطن العربي356
الخيارات التكنلوجية للطاقة في 

االقطار العربية

خيارات الطاقة في االقطار 

العربية

توسعة مصادر البترول في االقطار 

العربية
3

2الهواء المضغوطاالحزمة الناقلةتحليل التشغيلYB2/673طرقمدني1981محمد ايوبتخطيط ومعدات وطرق االنشاء357

كهرباء1989باسل محمد سعيدمكائن التيار المتناوب358
مكائن 

كهربائية
YB4/358(الحاالت المستقرة )المكائن الحثية لفائف مكائن التيار المتناوبمكائن التيار المتناوب

رمزي احمدتحليل انظمة القدرة الكهربائية359

الهواء المضغوطاالحزمة الناقلةتحليل التشغيلYB2/673طرقمدني1981محمد ايوبتخطيط ومعدات وطرق االنشاء360

الخصائص الهندسية للمقاطعالقصالشد واالنضغاطYB/309مقاومةعام1978ستيوبنمقاومة المواد361

االلتواءالشد واالنضغاط الثنائيانالشد واالنضغاط والقصYB/618مقاومةعامتيمو شنكومبادى مقاومة المواد362

التركيب والبنية الصناعيةمفاهيم في االقتصاد الصناعيYB1/447تصنيعميكانيك1984محمد ازهر سعيداساسيات االقتصاد الصناعي363
مستلزمات التصنيع الحديث ومقومات 

المشروع الصناعي

التركيب والبنية الصناعيةمفاهيم في االقتصاد الصناعيYB1/429تصنيعميكانيك1984محمد ازهر سعيداساسيات االقتصاد الصناعي364
مستلزمات التصنيع الحديث ومقومات 

المشروع الصناعي

االصناف العضويةالهيدروكاربونات غير المشبعة/YBكيمياءعام1983محمود عمر عبد هللاالكيمياء الهندسية للصفوف االولى365
حسابات نسب اتحاد المواد في 

التفاعالت الكيمياوية
1

االصناف العضويةالهيدروكاربونات غير المشبعةYB/617كيمياءعام1983محمود عمر عبد هللاالكيمياء الهندسية للصفوف االولى366
حسابات نسب اتحاد المواد في 

التفاعالت الكيمياوية
1

توازن الخطوط االنتاجيةترتيب المصنعاالدارة والعمليات االداريةYB1/449تصنيعميكانيكايسر سوماناالدارة الصناعية367

توازن الخطوط االنتاجيةترتيب المصنعاالدارة والعمليات االدارية/YB1تصنيعميكانيكايسر سوماناالدارة الصناعية368

التخطيط الصناعي369
محسن حرفش 

السيد
YB1/2006تخطيطميكانيك1990

الدور القيادي للصناعة وتطور 

االنتاج الموسع
تخطيط المنتجات الصناعيةهيكل وتركيب االنتاج الصناعي

العالقات االنسانية في ميدان الصناعةالهندسة البشريةالمواءمة المهنيةYB1/446صناعيميكانيك1965احمد عزت راجحعلم النفس الصناعي370

عام1990ايان جون هيرنميكانيك المواد371
مقاومة 

مواد
YB/2422االنفعاالت ما بعد حدود المرونةالدعاماتاالنحناء غير المتماثل

عام1990ايان جون هيرنميكانيك المواد372
مقاومة 

مواد
YB/2442االنفعاالت ما بعد حدود المرونةالدعاماتاالنحناء غير المتماثل

اساسيات االقتصاد الصناعي373
محمد ازهر سعيد 

السماك
التركيب والبنية الصناعيةمفاهيم في االقتصاد الصناعيYB1/454تصنيعميكانيك1984

مستلزمات التصنيع الحديث ومقومات 

المشروع الصناعي

اساسيات االقتصاد الصناعي374
محمد ازهر سعيد 

السماك
التركيب والبنية الصناعيةمفاهيم في االقتصاد الصناعيYB1/451تصنيعميكانيك1984

مستلزمات التصنيع الحديث ومقومات 

المشروع الصناعي

العالقات االنسانية في ميدان الصناعةالهندسة البشريةالمواءمة المهنيةYB1/458صناعيميكانيكاحمد عزت راجحعلم النفس الصناعي375

توازن الخطوط االنتاجيةترتيب المصنعاالدارة والعمليات االداريةYB1/453تصنيعميكانيكايسر سوماناالدارة الصناعية376

توازن الخطوط االنتاجيةترتيب المصنعاالدارة والعمليات االداريةYB1/438تصنيعميكانيكايسر سوماناالدارة الصناعية377

عام1990ايان جون هيرنميكانيك المواد378
مقاومة 

مواد
YB/2452االنفعاالت ما بعد حدود المرونةالدعاماتاالنحناء غير المتماثل

عام1990ايان جون هيرنميكانيك المواد379
مقاومة 

مواد
YB/2462االنفعاالت ما بعد حدود المرونةالدعاماتاالنحناء غير المتماثل

عام1990ايان جون هيرنميكانيك المواد380
مقاومة 

مواد
YB/2412االنفعاالت ما بعد حدود المرونةالدعاماتاالنحناء غير المتماثل

توازن الخطوط االنتاجيةترتيب المصنعاالدارة والعمليات االداريةYB1/436تصنيعميكانيكايسر سوماناالدارة الصناعية381

توازن الخطوط االنتاجيةترتيب المصنعاالدارة والعمليات االداريةYB1/452تصنيعميكانيكايسر سوماناالدارة الصناعية382

توازن الخطوط االنتاجيةترتيب المصنعاالدارة والعمليات االداريةYB1/439تصنيعميكانيكايسر سوماناالدارة الصناعية383

توازن الخطوط االنتاجيةترتيب المصنعاالدارة والعمليات االداريةYB1/456تصنيعميكانيكايسر سوماناالدارة الصناعية384

الوقودالطاقةYB1/337وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود385
انتاج واحتياطي الوقود والنفط الخام 

والغاز الطبيعي
1

الوقودالطاقة/YB1وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود386
انتاج واحتياطي الوقود والنفط الخام 

والغاز الطبيعي
1

الوقودالطاقةYB1/336وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود387
انتاج واحتياطي الوقود والنفط الخام 

والغاز الطبيعي
1

العالقات االنسانية في ميدان الصناعةالهندسة البشريةالمواءمة المهنيةYB1/457صناعيميكانيك1965احمد عزت راجحعلم النفس الصناعي388

ميكانيك2001محمود فرج باللتحليل وقود الصواريخ389
احتراق 

داخلي
YB1/306مخاليط الوقودالوقودعدد جمع النماذج

ميكانيك2001محمود فرج باللتحليل وقود الصواريخ390
احتراق 

داخلي
YB1/303مخاليط الوقودالوقودعدد جمع النماذج

YB1/332مكائنميكانيك2001محمود فرج باللتحليل وقود الصواريخ391
عدد جمع النماذج وكيفية اخذ 

النماذج
مخاليط الوقودالوقود

ضبط الجودة392
تركي ابراهيم 

سلطان
القياساختبار رجال الجودة وتدريسهماقتصاديات الجودةصناعيةميكانيكتجليد

ضبط الجودة393
تركي ابراهيم 

سلطان

1983محمود عمر عبد هللاالكيمياء الهندسية للصفوف االولى394

395
حساب التفاضل والتكامل والهندسة 

التحليلية
المتسلسالت الالنهائيةالطرق العددية والتقريباتYB/768رياضياتعام1974توماس

القطوع المخروطية واالحداثيات 

القطبية
2

12الطرق العدديةالمعادالت التفاضلية االبتدائيةالمتسلسالت الالنهائيةYB/868رياضياتعام1977كينت ماكالتفاضل والتكامل من سلسلة ايكل396

التوازن الكيميائيYB1/606حرارياتميكانيك1985عارف ابو صفيةديناميك الحرارة الميتالورجية397
التوازن في نظام يتالف من 

مركبة واحدة
2التفاعالت بين االطوار الكثيفة والغازية

الجبر المركبالتيار المتناوباالجهزة والنماذجYB4/613الشبكاتكهرباء1983فوزي محمد منيرالشبكات الكهربائية398

التاثير الكيمياوي للتيار الكهربائيالتأثير الحراري للتيارالدائرة الكهربائيةYB4/496اسسكهرباء1974رافت القوسيمبادى الهندسة الكهربائية399

1988وجيه محجوبطرق البحث العلمي ومناهجه400

العباراتعبارات لغة بيسكالخوارزمياتYB/1218حاسباتعاممهدي فاضل موسىالبرمجة بلغة بيسك401

YB1/795موادميكانيك1982عارف ابو صفيةالميتالورجية الفيزيائية  والهندسية402
التركيب البلوري للمعادن 

(العناصر)
التشويه اللدنتجميد المعادن

مكائن التيار المتناوبالمحوالت الكهربائيةمكائن التيار المستمرYB4/1025كهرباء1991فاروق خليل اموريتقنيات الهندسه الكهربائيه403

بعض خواص الغازاتYB/3359فيزياءعام1978نبيل شعبانالكيمياء الفيزياويه404
النظرية الحركية الجزيئية 

للغازات
1تاثير حجم الغاز على الضغط

2شئ من تاريخ الالالت الحاسبةالحاسبة االلكترونيةمبادئ علم الحاسباتYB/1173حاسباتعام1987محمد علي شاللمبادى علم الحاسبات االلكترونية405

بعض خواص الغازاتYB/3412فيزياءعامنبيل شعبانالكيمياء الفيزياويه406
النظرية الحركية الجزيئية 

للغازات
1تاثير حجم الغاز على الضغط

1الرموز الثنائيةاالعدادالحاسبات االلكترونيةYB4/857الكترونيكعام1986البرت بول مالفينواالللكترونيك الرقمي407

408

كراس التجارب العملية لمختبر 

التاسيسات والمكائن الكهربائية للصف 

االول

نوري باوي داود

المالحقحاالت واقعيةتحليل القيمةYB/846تحليل القيمةعام1975محمد علي حالويتحليل القيمة409



2التجارب العملية لمختبر القياسات رقم 410
صاحب مهدي 

الصفار
قياس االبعاد الداخلية واالعماق(ب)قياس االبعاد الخارجية(أ)قياس االبعاد الخارجيةYB1/831موادميكانيك

الهندسه الوصفيه411
مدحت فضيل فتح 

هللا
6تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/1484رسمعام1979

المستقيمتمثيل النقطةاالسقاطYB/1476رسمعام1988عمانؤيل فرج كريمالهندسه الوصفيه412

1االسقاط العمودياالسقاط المتوازياالسقاط المركزيYB/1487رسمعامجاسم شهاب حيانيالهندسه الوصفيه413

طه تايه النعيميالمناهج الهندسيه وافاق المستقبل414

الفلك السياسيالرادارالتلفزيونYB4/256الكترونيككهرباءراد ونسكايهااللكترونيات والحياه الحديثة415

YB/1155حاسباتعامليلى صالح العليالحاسبات االلكتونية الشخصيه416
مكوناتها :الحاسبة االلكترونية

واساس عملها
ربط واستعمال منظومة الحاسبتصنيف الحاسبات

417
المدخل الى الحاسبه االلكترونية ولغة 

بيسك

ميثم عبد االمير 

الوردي
النظم العدديةوحدات الحاسبة االلكترونيةشئ عن الحاسبات االلكترونيةYB/1150حاسباتعام

1984وليمنظرية االهتزاز وتطبيقاتها418

كهرباء1981بويد درسوناسس وصيانة دوائر الترانزستور419
اسس 

وصيانة
YB4/607تحليل دائرة الدايوددايودات شبه الموصالتمدخل الى الصيانة االلكترونية

تحليل دائرة الدايوددايودات شبه الموصالتمدخل الى الصيانة االلكترونيةYB4/268اسسكهرباء1987محمد شاللمبادى علم الحاسبات االلكترونية420

1موقع وترتيب الوحدة الصناعيهالسيطرة على تكاليف االنتاجلمحة تاريخةYB1/428تصنيعميكانيكتوفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية421

قانونا كرشوفالمقاومة وتطبيقات قانون اومالكميات الكهربائيةYB4/497اسسكهرباءمحمد زكيمبادى الهندسة الكهربائية422

1986مظفر انورالتاسيسات الكهربائية مبادى وتطبيقات423

YB/1008تربويعام1985صبحي خليل عزيزاصول وتقنيات التدريس و التدريب424
اسس وعوامل ومفهوم المادة 

العلمية والطريقة
التدريب والمدربون الفنيونانواع طرائق التدريس

1988برهان محمود العلياساسيات انتقال الحرارة425

الكتاب مجزء الى 

جزئين يحتويان نفس 

التسلسل ونفس رمز 

التصنيف

التحليل العددي للتوصيل الحراريالتوصيلاالشكال االساسية النتقال الحرارةYB1/1326حراريةميكانيك

1الدوال المتساميةالتكامل المحدودالتكاملYB/889رياضياتعام1988ادوين برسيلالتفاضل والتكامل مع الهندسة التحليلية426

هندسة القدرة الكهربائية427
مامون فاضل 

الكبابجي
انظمة التوزيعانظمة توزيع القدرة الكهربائيةمحطات توليد القدرة الكهربائيةYB4/606قدرةكهرباء1989

عامامل صادقمبادى تصميم المجسمات428
تصميم 

مجسمات
YB/1452المناشير واالسطواناتالتراكيب الجداريةالمسطحات المتسلسلة

ادوين برسيلالتفاضل والتكامل مع الهندسة التحليلية429

الطرق الجيو فيزيائيةالتحريات االستطالعيةالتحريات الجيوتكنيكيةYB2/254تربةمدنيرائد عزيزالتحريات الجيوتكنيكية الموقعية430

الثنائي البلورياشباه الموصالتمقدمةYB4/487الكترونيككهرباء1984ماجد عبد الحميدالهندسة االلكترونية431

التاكل ومواصفات المواداالحتكاكطبيعة السطوح وتماسهاYB1/789موادميكانيك1985جون هوانكمدخل في علم الترابولوجيا432

التاكل ومواصفات المواداالحتكاكطبيعة السطوح وتماسهاYB1/790موادميكانيك1985جون هوانكمدخل في علم الترابولوجيا433

التحوالت الطورية في المعادن والسبائك434
عبد الواحد كاظم 

راجح
التحوالت في الحالة الصلبةوالنمو(التنويه)نظريات التخليق االسس النظريه للتحوالت الطوريةYB1/709معادنميكانيك1990

مواد عدد القطعالشكل الهندسي للعدةمفاهيم اساسيةYB1/873معادنميكانيك1990محمد التورنجيقطع المعادن435

استخالص المعادن الالحديدية436
ابراهيم محمود 

منصور
تكنولوجيا تركيز خامات المعادناستخالص المعادنالمعادن وخامات المعادنYB1/851معادنميكانيك1990

ميتالورجيا الحديدتجهيز الخاماتاسس علم الميتالورجياYB1/693موادميكانيك1971سيفريوكوفالميتالورجيا العامة437

1الخوارزميات والمخططاتالمخططات االنسيابيةالخوارزمياتYB/782حاسباتعام1987طارق الشيخ مجيدالخوارزميات والمخططات االنسيابية438

1الخوارزميات والمخططاتالمخططات االنسيابيةالخوارزمياتYB/783حاسباتعام1987طارق الشيخ مجيدالخوارزميات والمخططات االنسيابية439

YB2/509خرسانةمدني1985/مواصفات االعمال في الخرسانة المسلحة440
اسس تصميم وشروط تنفيذ اعمال 

الخرسانة المسلحة في المباني

اسس تصميم وشروط تنفيذ 

االساسات الخازوقية

اسس وشروط اجهادات التحميل 

المسموح بها في حالة االساسات 

العادية

االنحدار الخطي البسيطYB/979رياضياتعام1990سامبرتتحليل االنحدار باالمثلة441
اكتشاف وتصحيح مخالفات 

النموذج
نموذج االنحدار المتعدد

442
 المعادالت التفاضلية االعتيادية ونظرية 

الستقرار
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سامي محمود 

الخضري
ادوات القياس الدقيقادوات القياس التقريبياسس ومبادئ القياس الدقيقYB1/846موادميكانيك1968

الخصائص الهندسية للمقاطعالقصالشد واالنظغاطYB/295مقاومةعام1978ستيوبين0بمقاومة مواد516

1977فهد علي حسينالكيمياء العضوية517
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الرمال

التحوالت الطورية في المعادن والسبائك534
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YB1/711ادوات القياس الدقيقادوات القياس التقريبياسس ومبادئ القياس الدقيق

تكنولوجيا القياس والمعايرة536
سامي محمود 

الخضري
ميكانيك1963

قياس 

ومعايرة
YB1/856ادوات القياس الدقيقادوات القياس التقريبياسس ومبادئ القياس الدقيق

هندسة التصنيعاالنظمة الصناعية وموقع المصنعاالنشطة الصناعيةYB1/441تصنيعميكانيك1989ريتشاردمدخل الى الهندسة الصناعية537

1984جون أي ساندرسالجيولوجيا الفيزيائية538

2عشوائيتوافقمجموعةYB/707احتماالتعام1984سيموراالحتماالت539

540
المدخل الى الحاسبة االلكترونية ولغة 

بيسك

ميثم عبد االمير 

الوردي
النظم العدديةوحدات الحاسبة االلكترونيةشئ عن الحاسبات االلكترونيةYB/1161حاسباتعام

المساعد في البرمجة541
عبد الحسن 

الحسيني
2المتحوالتاالعداد في الفورترانالفورترانYB/1157حاسباتعام1987



YB/714احصاءعامسليم ذياب السعديطرق االحصاء542

DESCRIPTIVE 

METHODS FOR THE 

STUDY OF DATA

ELEMENTS OF 

PROBABILITY 

THEORY 

DISCRIBE RANDOM 

VARIABLES AND 

PROBABILITY 

DISTRIBUTIONS

1

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية543
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1186حاسباتعام1986

544
البرمجة خطوة خطوة على حاسبتي 

الوركاء وصخر
ايعاز االدخالالشرح والحساب معاماهي الحاسبة االلكترونيةYB/1221حاسباتعاممحمد زكي

دليل مختبر الحاسبة االلكترونية545
صالح راهي 

الناصري
االجهزة المتوفرة في المختبرYB/1229دليلعام

الخطط الدراسية والمشاريع 

والبحوث
نبذة عن االجهزة واسس تشغيلها

العالقات المعرفة داخلياالقواعدالعالقات والحقائق واالستفساراتYB/1201حاسباتعامخالد جرجيسالبرمجة        بلغة برولوك546

االحتمال الشرطي والتوقع الشرطيالمتغيرات العشوائيةالمدخل لنظرية االحتماالتYB/869رياضياتعام1991شيدونالمدخل الى النماذج االحتمالية547

المقيسة والقياسات الكهربائية548
اسعد عبد المجيد 

االوسي
(SI)نظام الوحدات العالمي وحدات القياس القديمة والحاليةYB4/251الكترونيككهرباء1991

الوحدات المشتقة في نظام الوحدات 

(SI)العلمي

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية549
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1187حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية550
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1188حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية551
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1182حاسباتعام1986

الخطة االنتاجية في المصانعYB1/2036انتاجميكانيك1986عبد الستار العليادارة االنتاج بين النظرية والتطبيقية552
موؤشرات استغالل الطاقة 

االنتاجية في المصنع

مفهوم واهداف الرقابة على نوعية 

االنتاج
2

عبارات االدخال واالخراجبرمجة الحاسبةتعريف الحاسبةYB/1212حاسباتعاممهدي فاضلبرمجة الحاسبات بلغة بيسك553

الدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء على االبنيةالمقدمةYB4/121اسسكهرباء1986مظفر انورالتاسيسات الكهربائية مبادى وتطبيقات554

بعض خواص الغازاتYB/3358فيزياءعام1978نبيل شعبانالكيمياء الفيزياويه555
النظرية الحركية الجزيئية 

للغازات
1تاثير حجم الغاز على الضغط

بعض خواص الغازاتYB/3363فيزياءعام1978نبيل شعبانالكيمياء الفيزياويه556
النظرية الحركية الجزيئية 

للغازات
1تاثير حجم الغاز على الضغط

مقاييس التغير او التشتتمقاييس موقع التمركزالتوزيعاتYB/862رياضياتعامنعمة حمد عمارةاالحصاء الهندسي557

كريكورمكائن التيار المتناوب558

بعض خواص الغازاتYB/3362فيزياءعام1978نبيل شعبانالكيمياء الفيزياويه559
النظرية الحركية الجزيئية 

للغازات
1تاثير حجم الغاز على الضغط

انتاج الصلبميتالورجيا الحديداسس علم الميتالورجياYB1/699موادميكانيك1971سيفريوكوفالميتالورجيا العامة560

الكميات المتناوبةدوائر التيار المستمرمدخل الى الكميات الكهربائيةYB4/604كهرباءعام1977دبليو س جلبرتمدخل الى الكميات الكهربائية561

تكنولوجيا القياس والمعايرة562
سامي محمود 

الخضري
ميكرومترات القياسالمساطر الصلبةاسس ومبادئ القياس الدقيقYB1/856موادميكانيك1968

كهرباء1980كريكورالمحوالت الكهربائية563
مكائن 

كهربائية
YB4/331توصيل الملفات متعددة االطوارالمحوالت احادية الطورمقدمة

كهرباء1980كريكورالمحوالت الكهربائية564
مكائن 

كهربائية
YB4/توصيل الملفات متعددة االطوارالمحوالت احادية الطورمقدمة

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية565
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1183حاسباتعام1986

YB/1058عام1998طالب علي الشرقيالشقائق دراسات ونصوص566
مالمح مدرسة الكوفة عند الدكتور 

المخزومي
م1918حصار النجف عام معارك االدب النجفية

المالحقحاالت واقعيةتحليل القيمةYB/846تحليل القيمةعام1975محمد علي حالويتحليل القيمة567

المفهوم البيئي وتخطيط المدنYB2/567صحيةمدني1981حيدر عبد الرزاقتلوث البيئة وتخطيط المدن568
التخطيط القومي الشامل وتلوث 

البيئة في المدن

المناخ وتلوث بيئة المستوطنات 

البشرية

مقدمة في الشعر النجفيYB/1063ثقافةعام1997طالب علي الشرقيالذكوات569
كيف صيرت النجف قائمقامها 

شاعرا
1النجف عربية

1979نور الدين عبد هللاالمدخل الى الدوائر االلكترونية570

المقاطعرسم المساقط المتعددةالعمليات الهندسيةYB/3319رسمعامعبد الرسول الخفافكراس الرسم الهندسي571

572
التجارب المختبرية في هندسة المعادن 

للصف الثالث

عبد الرزاق  

اسماعيل خضر
YB1/841معادنميكانيك1990

بعض قواعد وشروط السالمة في 

المختبر

بعض التعليمات المختبرية 

للطالب

انشاء مخطط التوازن الحراري لنظام 

الرصاص والقصدير

YB/849محاسبةعام1991عبد الخالق   مطلكالمحاسبة المخزنية573
المفاهيم االساسية في المحاسبة 

المخزنية
2المواد المخزنية المعادةالمواد المخزنية الواردة

نظرة عامة-الحاسبة االلكترونيةالحاسبة االلكترونية عبر العصورالمعلومات والقرار والزمنYB/1217حاسباتعام1991نعيم حسنمدخل في علم الحاسبات االلكترونية574

YB/1156حاسباتعامليلى صالح العليالحاسبات االلكتونية الشخصيه575
مكوناتها :الحاسبات االلكترونية

واساس عملها
ربط واستعمال منظومة الحاسبتصنيف الحاسبات

///YB/1071اداريةعام1976محمد علي حالويمصطلحات ادارية مختارة576

1الثلوج والجليداالنهارالطقس والمناخYB2/1050بيئةمدني1999مقداد حسين عليالسمات االساسية للبيئات المائية577

دليل مختبر الحاسبة االلكترونية578
صالح راهي 

الناصري
االجهزة المتوفرة في المختبرYB/1163دليلعام

الخطط الدراسية والمشاريع 

والبحوث
نبذة عن االجهزة واسس تشغيلها

دليل مختبر الحاسبة االلكترونية579
صالح راهي 

الناصري
االجهزة المتوفرة في المختبرYB/1162دليلعام

الخطط الدراسية والمشاريع 

والبحوث
نبذة عن االجهزة واسس تشغيلها

نسب الربحيةنسب النشاطنسب السيولةYB/1066دليلعام1974رياض العرسدليل استخدام النسب المالية580

1الكيمياء الحراريةديناميك الحراريةالغازاتYB/3361فيزياءعامنبيل شعبانالكيمياء الفيزياويه581

1الكيمياء الحراريةديناميك الحراريةالغازاتYB/3421فيزياءعامنبيل شعبانالكيمياء الفيزياويه582

583
المباديء االساسية والممارسة 

للمعالجات المجهرية
عامتجليد1981داخل حسن جريو

معمارية 

الحاسبة
اجزاء منظومة المعالج المجهريماهو المعالج المجهري

نظم االعداد الشفرات والعمليات 

الحسابية
1

التاثيرات البيئية لمنشات الطاقة  النووية584
قدامة عبد هللا 

المالح
البيئة واالنسان والطاقةYB2/547صحيةمدني1993

الطاقة النووية الحاضر 

والمستقبل
اساسيات االشعاع المؤين

///YB/1011دليلعامهشام محمدسعيددليل الخطط والمناهج الدراسية585

الكسور الجزيئيةنظرية الباقيالتحليل الى العواملYB/946رياضياتعاميعقوب يوسفالتمارين التطبيقيةلمادة الرياضيات586

الرموز االصطالحية في الخرائطالتلخيص الخرائطيكيفية استعمال ادوات الحبيرYB/1370رسم خرائطعامهشام محمدتمارين  تطبيقية في علم الخرائط587

الرموز االصطالحية في الخرائطالتلخيص الخرائطيكيفية استعمال ادوات الحبيرYB/1483رسم خرائطعامهشام محمدتمارين  تطبيقية في علم الخرائط588

4االستدالل االحصائيالنظرية االساسيةالطرق الوصفيةYB/775رياضياتعامفوزي عبد الرزاقمبادىء االحصاء الحديث589

4االستدالل االحصائيالنظرية االساسيةالطرق الوصفيةYB/775رياضياتعامفوزي عبد الرزاقمبادىء االحصاء الحديث590

YB/1219حاسباتعامليلى صالح العليالحاسبات االلكتونية الشخصيه591
مكوناتها :الحاسبات االلكترونية

واساس عملها
ربط واستعمال منظومة الحاسبتصنيف الحاسبات

592
مدخل الى الحاسبات االلكترونية 

والبرمجة بلغة بيسك
الحاسبات قديما والحاسبات حديثاYB/1627حاسباتعامحاتم رحيم

هيكل الحاسبة وطرق معالجتها 

للبيانات

وسائط واجهزة االدخال واالخراج 

الشائعة

توفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية593

1المتغيرات المصفوفيةالتحكمالبيسك السريعYB/1615حاسباتعام1998صالح رسولكوك بيسك594

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية595
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1191حاسباتعام1986

1983عماد عبد المنعمالتجارب المختبرية للموائع596

الدفاع المدني واالسعافات االولية597
مديرية الدفاع 

المدني
عام

دفاع 

واسعافات
YB/851قانون الدفاع المدني

اهمية الدفاع المدني في العصر 

الحديث ومواجهة الكوارث
مواجهة الكوارث العامة

YB/1070عام1987طارق العليالتعليم المهني في الوطن العربي598
التعليم وتنظيم المهن في التراث 

العربي االسالمي

مفهوم التعليم المهني وفلسفته 

ومناهجه
التعليم المهني والتنمية القومية

599
التطبيقات في الحاسبات االلكترونية 

لالختصاصات التكنولوجية

مركزالحاسبة 

االلكترونية
YB/1213حاسباتعام1987

تخمين بعض مواد البناء لدار 

صغيرة
حساب مساحة اشكال مختلفةالتحليل والتطبيقات االحصائية

600
التطبيقات في الحاسبات االلكترونية 

لالختصاصات التكنولوجية

مركزالحاسبة 

االلكترونية
/YBحاسباتعام1987

تخمين بعض مواد البناء لدار 

صغيرة
حساب مساحة اشكال مختلفةالتحليل والتطبيقات االحصائية

601
تحليل وتصميم القطاعات الخرسانية 

المسلحة بطريقه االجهادات
YB2/519خرسانةمدنييوسف عجاج

الطرق المتبعة من تحليل وتصميم 

العناصر الخرسانية المسلحة
اجراءات االمان

االحمال التصميمية القصوى 

ومعامالت تجاوز التحميل

الحدود والترافقاتالمصطلحات الفنيةاالمان الصناعيYB1/783عملياتميكانيك1976احمد ضياء الدينالتدريب على عمليات الورش602

603
برمجة الحاسبة االلكترونية مع تطبيقات 

باستعمال لغة فورتران
1980عبد الكريم البحراني



عامتيمو شنكوعلم السكون604
ميكانيك 

هندسي
YB/176القوى المتالقية في نقطة واحدة

القوى المتوازية الواقعة في 

مستوي واحد
عزوم العطالة لالشكال المستوية

1دوران جسم صلد حول محور ثابتاالنسحاب المنحنياالنسحاب المستقيمYB1/295داينمكميكانيك1975تيمو شنكوعلم التحريك605

علم التربيةفي في التعليم العلي606
ابو طالب محمد 

سعيد
2//تقنيات التدريس واجراءاتهYB/941التعليمعام1990

التخمين والمواصفات607
مدحت فضيل فتح 

هللا
YB2/373تخمينمدني1977

كميات اعمال المباني والهندسة 

المدنية
المواصفات الفنية العمال المباني

مبادئ تخمين الكلفة واعداد اسعار 

المقاولة

اساسيات الهيدرولوجيا608
محمود حسان عبد 

العزيز
الحرار الجويةاالشعاع االرضياالشعاع الشمسيYB2/4الهيدرولجيامدني1982

YB/296مقاومةعام1978فيصل محمد حسنمقاومة مواد609
مبادئ ميكانيك االجسام القابلة 

للتشوه

القوى المحورية قوى القص 

وهزوم االنحناء
االجهاد والتحميل المحوري

تصنيف وترميز الموادالسيطرة على الخزينتخطيط الخزينYB/1135مخازنعام1978لؤي تبونيدليل السيطرة المخزنية610

تصنيف وترميز الموادالسيطرة على الخزينتخطيط الخزينYB/1144مخازنعام1978لؤي تبونيدليل السيطرة المخزنية611

تصنيف وترميز الموادالسيطرة على الخزينتخطيط الخزينYB/912مخازنعام1978لؤي تبونيدليل السيطرة المخزنية612

تصنيف وترميز الموادالسيطرة على الخزينتخطيط الخزينYB/1145مخازنعام1978لؤي تبونيدليل السيطرة المخزنية613

تصنيف وترميز الموادالسيطرة على الخزينتخطيط الخزين/YBمخازنعام1978لؤي تبونيدليل السيطرة المخزنية614

1مبادئ البرمجة بلغة بيسكتحليل المسائل والخوارزمياتمبادئ علم الحاسباتYB/1638حاسباتعام1987محمد علي شاللمبادىء علم الحاسبات االلكترونية615

تمثيل شكل سطح االرض على الخرائطالطرق الفنية في رسم الخرائطادوات ومواد الترسيمYB/548خرائطعام1982هشام محمد يحيىمبادىء علم الخرائط616

تمثيل شكل سطح االرض على الخرائطالطرق الفنية في رسم الخرائطادوات ومواد الترسيمYB/278خرائطعام1982هشام محمد يحيىمبادىء علم الخرائط617

انظمة االحداثياتالموقع الجغرافيالمقياسYB/547خرائطعام1980خضر العباديالكارتوكرافي مساقط الخرائط618

انظمة االحداثياتالموقع الجغرافيالمقياسYB/546خرائطعام1980خضر العباديالكارتوكرافي مساقط الخرائط619

حد ادوات قطع احادى دة القطعYB1/840معادنميكانيك1985ازل رفعتالتجلرب العلمية لمختبر قطع المعادن620
قياس القدرة الكهربائية 

المستهلكة في عملية القطع

قياس قدرة الكهرباء المستهلكة في 

عمليات القطع

13الدكتور فيصل الحويزيالدكتور عيسى الخاقانيجميل حيدرYB/937عام1999مؤيد عبد القادرهؤالءفي مرايا621

13الدكتور فيصل الحويزيالدكتور عيسى الخاقانيجميل حيدرYB/938عام1999مؤيد عبد القادرهؤالءفي مرايا622

15الدكتور فيصل الحويزيالدكتور عيسى الخاقانيجميل حيدرYB/936عام1999مؤيد عبد القادرهؤالءفي مرايا623

15الدكتور فيصل الحويزيالدكتور عيسى الخاقانيجميل حيدرYB/935عام1999مؤيد عبد القادرهؤالءفي مرايا624

13الدكتور فيصل الحويزيالدكتور عيسى الخاقانيجميل حيدرYB/939عام1999مؤيد عبد القادرهؤالءفي مرايا625

مبادىء التمويه626
مازن عبد الحميد 

كاظم
التمويهالخداعاالستطالع ووسائلهYB/1062تمويهعام

مبادىء التمويه627
مازن عبد الحميد 

كاظم
التمويهالخداعاالستطالع ووسائلهYB/1064تمويهعام

مبادىء التمويه628
مازن عبد الحميد 

كاظم
التمويهالخداعاالستطالع ووسائلهYB/1061تمويهعام

التمويه629
حازم عبد هللا 

شاهين
انواع االستطالع ومبادئ التمويهYB/848تمويهعام1984

اسس الحصول على المعلومات 

االستطالعية
االسس الفيزياوية لالستطالع بالنظر

التمويه630
حازم عبد هللا 

شاهين
انواع االستطالع ومبادئ التمويهYB/847تمويهعام1984

اسس الحصول على المعلومات 

االستطالعية
االسس الفيزياوية لالستطالع بالنظر

التمويه631
حازم عبد هللا 

شاهين
انواع االستطالع ومبادئ التمويهYB/1055تمويهعام1984

اسس الحصول على المعلومات 

االستطالعية
االسس الفيزياوية لالستطالع بالنظر

تحليل العمليات الصناعيةمفهوم السالمة المهنيةYB/1090عام1985حكمت جميلالسالمة المهنية632
تنظيم خدمات السالمة المهنية في 

المشروع

تحليل العمليات الصناعيةمفهوم السالمة المهنيةYB/899عام1985حكمت جميلالسالمة المهنية633
تنظيم خدمات السالمة المهنية في 

المشروع

تحليل العمليات الصناعيةمفهوم السالمة المهنيةYB/898عام1985حكمت جميلالسالمة المهنية634
تنظيم خدمات السالمة المهنية في 

المشروع

العالقات االنسانية في ميدان الصناعةالهندسة البشريةالمواءمة المهنيةYB1/442صناعيميكانيك1965احمد عزت راجحعلم النفس الصناعي635

تكنولوجيا القياس والمعايرة636
سامي محمود 

الخضري
ميكرومترات القياسالمساطر الصلبةاسس ومبادئ القياس الدقيقYB1/859موادميكانيك1968

دليل مختبر الحاسبة االلكترونية637
صالح راهي 

الناصري
االجهزة المتوفرة في المختبرYB/1230دليلعام

الخطط الدراسية والمشاريع 

والبحوث
نبذة عن االجهزة واسس تشغيلها

638
التطبيقات العملية لمختبر الحاسبة 

االلكترونية
حسابات المثلثاتتحويل درجات الحرارةحساب السرعةYB/1172حاسباتعام1988صالح راهي

مصطلحات الكترونيةYB4/612الكترونيككهرباءصادق باقر حسيناسس الهندسة االلكترونية639

640
التحليالت العددية مع حاالت دراسية 

باستخدام لغة فورتران
عدم االستقرار العددي ومعالجتهاالخطاءحل المعادالتYB/1160رياضياتعام1983ماكراكن

641
مقدمة في معالجة البيانات وبرمجة لغة 

كوبول
برمجةعامتجليدصباح عبد العزيز

الخطوات االساسية في معالجة 

بيانات االعمال
امثلة وتمارينالبرمجة في لغة كوبول

YB/1154حاسباتعامليلى صالح العليالحاسبات االلكتونية الشخصيه642
مكوناتها :الحاسبة االلكترونية

واساس عملها
ربط واستعمال منظومة الحاسبتصنيف الحاسبات

القياسات والمقايس االلكترونية643
الحسيني طه 

الشربيني
مقدمةYB4/257الكترونيككهرباء1986

طبيعة المقاييس والمنظومات 

االكترونية
التقيسس االكتروني التمثالي والرقمي

1971عباس محمد صادقتكنولوجيا هندسة االنتاج وتصميم العدد644

توازن الخطوط االنتاجيةترتيب المصنعاالدارة والعمليات االداريةYB1/448تصنيعميكانيكايسر سوماناالدارة الصناعية645

توازن الخطوط االنتاجيةترتيب المصنعاالدارة والعمليات االداريةYB1/450تصنيعميكانيكايسر سوماناالدارة الصناعية646

ضبط الجودة647
تركي ابراهيم 

سلطان
اختيار رجال الجودة وتدريبهماقتصاديات الجودةمفهوم الجودة ووسائلهاYB1/434تصنيعميكانيك

ضبط الجودة648
تركي ابراهيم 

سلطان
اختيار رجال الجودة وتدريبهماقتصاديات الجودةمفهوم الجودة ووسائلهاYB1/443تصنيعميكانيك

1991فيرن مكديرموتتعلم باسكال خطوة خطوة649

ادارة المنشات االصناعية650
بسمان فيصل 

محجوب
ادارة المنشات الصناعيةYB1/1381صناعيةميكانيك1985

مبادىء تصميم الهيكل التنظيمي 

في المنشات الصناعية

االطار النظري لبحوث وتصميم الهيكل 

التنظيمي للمنشاة الصناعية

1دراسة الحركةموقع وترتيب الوحدة الصناعيهالسيطرة على تكاليف االنتاجYB1/411تصنيعميكانيكتوفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية651

التركيب والبنية الصناعيةمفاهيم في االقتصاد الصناعيYB1/432تصنيعميكانيك1984محمد ازهر سعيداساسيات االقتصاد الصناعي652
مستلزمات التصنيع الحديث ومقومات 

المشروع الصناعي

التخطيط الصناعي653
محسن حرفش 

السيد
1990

1984وليمنظرية االهتزاز وتطبيقاتها654

655
دراسة امكانيات التوسع في استخدام 

اللدائن الصناعيه
1974وزارة الصناعة

YB/1054عام1978ابراهيم يحيىالهندسة البشرية656
مواصفات جسم االنسان واثرها 

في انتاجية العمل

التطبيقات العملية للهندسة 

البشرية
الظروف الفيزياوية للعمل

YB/1053عام1978ابراهيم يحيىالهندسة البشرية657
مواصفات جسم االنسان واثرها 

في انتاجية العمل

التطبيقات العملية للهندسة 

البشرية
الظروف الفيزياوية للعمل

YB/1052عام1978ابراهيم يحيىالهندسة البشرية658
مواصفات جسم االنسان واثرها 

في انتاجية العمل

التطبيقات العملية للهندسة 

البشرية
الظروف الفيزياوية للعمل

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية659
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1192حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية660
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1241حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية661
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1189حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية662
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1190حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية663
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1198حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية664
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1199حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية665
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1200حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية666
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1184حاسباتعام1986



اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية667
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1197حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية668
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1194حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية669
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1195حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية670
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1196حاسباتعام1986

اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية671
مركز 

البحوثااللكترونية
اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1185حاسباتعام1986

نسب الربحيةنسب النشاطنسب السيولةYB/1102دليلعام1974رياض العرسدليل استخدام النسب المالية672

نسب الربحيةنسب النشاطنسب السيولةYB/1067دليلعام1974رياض العرسدليل استخدام النسب المالية673

نسب الربحيةنسب النشاطنسب السيولةYB/1068دليلعام1974رياض العرسدليل استخدام النسب المالية674

منطق الحاسبةنظام االعدادمدخل الى الحاسبة االلكترونيةYB/1147حاسباتعام1987داخل حسن جريواساسيات الحاسبة االلكترونية675

منطق الحاسبةنظام االعدادمدخل الى الحاسبة االلكترونيةYB/1146حاسباتعام1987داخل حسن جريواساسيات الحاسبة االلكترونية676

الملفات واالدلةالحاسبة الشخصية وملحقاتهااساسيات ومصطلحاتYB/1226حاسباتعام1993حسن مجيد حسونمبادىء الحاسبة الشخصية وملحقاتها677

الملفات واالدلةالحاسبة الشخصية وملحقاتهااساسيات ومصطلحاتYB/253حاسباتعام1993حسن مجيد حسونمبادىء الحاسبة الشخصية وملحقاتها678

عبارات االدخال واالخراجبرمجة الحاسبةتعريف الحاسبةYB/1619حاسباتعاممهدي فاضلبرمجة الحاسبات االلكترونية بلغة بيسك679

عبارات االدخال واالخراجبرمجة الحاسبةتعريف الحاسبةYB/1617حاسباتعاممهدي فاضلبرمجة الحاسبات االلكترونية بلغة بيسك680

عبارات االدخال واالخراجبرمجة الحاسبةتعريف الحاسبةYB/1175حاسباتعاممهدي فاضلبرمجة الحاسبات االلكترونية بلغة بيسك681

2المخططات االنسيابيةلغات البرمجةاجهزة الحاسبة االلكترونيةYB/1238حاسباتعام1987اين ي بيكمانالحاسبة االلكترونية وبرمجتها بلغة بيسك682

مقدمة الى هندسة السيطرة/YB1سيطرةميكانيك1989صباح عبود احمدنظريه سيطرة التغذيه الخلفية للمهندسين683
تمثيل االشارات على شكل 

مخططات

استخدام االعداد المركبة في حل 

مسائل المتجهات
2

مقدمة الى هندسة السيطرةYB1/500سيطرةميكانيك1989صباح عبود احمدنظريه سيطرة التغذيه الخلفية للمهندسين684
تمثيل االشارات على شكل 

مخططات

استخدام االعداد المركبة في حل 

مسائل المتجهات
2

البرمجة الخطية وتطبيقاتهاYB2/492ادارةمدني1986مازن بكر عادلبحوث العمليات لالدارة الهندسية685
تطبيقات المخططات الشبكية في 

المشاريع الهندسية
االحالل

البرمجة الخطية وتطبيقاتهاYB2/493ادارةمدني1986مازن بكر عادلبحوث العمليات لالدارة الهندسية686
تطبيقات المخططات الشبكية في 

المشاريع الهندسية
االحالل

محود فوزي حمدمبادىء االقتصاد الهندسي687

االول1الغاز الكامل وخواصالقانون الثاني للثرموداينمكالقانون االول لثرموديناميكYB1/569حرارياتميكانيكمرتضى الكواكبيثرمو داينمك واالالت الحرارية688

1988برهان محود العلياساسيات انتقال الحرارة689

عام1990ايان جون هيرنميكانيك المواد690
مقاومة 

مواد
YB/2432االنفعاالت ما بعد حدود المرونةالدعاماتاالنحناء غير المتماثل

الرطوبة في التربةممارسات الريدراسات الجدوى االقتصاديةYB2/30ريمدني1990احمد يوسف حاجمالري تصميم وممارسة691

الكهربائية المستقرة والمتسعاتYB4/1024الكترونياتكهرباء1991سلوان كمال جميلمبادىء االلكتروبصريات692
التيار والمقاومة والمقاومة 

النوعية

المجال المغناطيسي والتاثيرات 

المغناطيسة للتيار

693
المبادىء االساسية والممارسة 

للمعالجات المجهرية
1983داخل حسن جريو

عقد المقاولةعقد االيجارعقد البيعYB2/562عقودمدني1989جعفر الفضليالوجيز في العقود المدنية694

ادارة االفرادYB/947اداريةعامرضا عبد الرزاقادارة االفراد695
تحليل وتوضيف  الوظائف  

واالعمال
تخطيط القوى العاملة

696
تقييم المشاريع ودارسة الجدوى 

االقتصاديه
YB2/566ادارةمدني1990عبد الوهاب مطر

تحليل التكاليف والعوائد واالسعار 

في مجال التقييم
تحليل االستثمار وتخطيطهمناهج تقييم المشاريع

التقارير الفنية697
محمود جرجيس 

محمد
البحث العلمياستخدام المكتبةالمكتبة والبحث العلميYB1/791موادميكانيك

التقارير الفنية698
محمود جرجيس 

محمد
البحث العلمياستخدام المكتبةالمكتبة والبحث العلميYB1/1496موادميكانيك

2شئ من تاريخ االت الحاسبةتالحاسبة االلكترونيةمبادئ علم الحاسباتYB/1239حاسباتعام1987محمد علي شاللمبادىء علم الحاسبات االلكترونية699

2شئ من تاريخ االت الحاسبةالحاسبة االلكترونيةمبادئ علم الحاسباتYB/1639حاسباتعام1987محمد علي شاللمبادىء علم الحاسبات االلكترونية700

كراس الرسم الهندسي701
عبد الرسو ل 

الخفاف
المقاطعرسم المساقط المتعددةالعمليات الهندسيةYB/3508رسمعام

التجارب العملية لميكانيك الموائع702
عبد النبي عبد 

الحسين
عام1989

ميكانيك 

الموائع
YB/355قياس معدل التدقيق الحجميمركز الضغطمقاييس الضغط

عام1985دوجالسحلول المسائل في ميكانيك الموائع703
ميكانيك 

الموائع
YB/356حركة الدردور والتدفق النصف قطريمسائل التشابه الديناميالتحليل البعدي

علي عبد المجيدادارة مشتريات المخازن704

YB/1080محاسبةعام1976حنا رزوقيالمحاسبة الحكومية705
نظرية االموال المخصصة والنظام 

المحاسبي الحكومي

الموازنة واثرها في النظام 

المحاسبي الحكومي

التشكيالت االدارية للنظام المحاسبي 

الحكومي
41

1991مظفر شعبابالمدخل الى الهندسة706

البالطات الخرسانيةاساسيات الرسم االنشائيوضع فوالذ التسليح في المنشاتYB/1461رسمعام1991عدنان عزبز الدهانالرسم االنشائي707

عامغالب محسن حبيبالعقود وادارة المشاريع708
ادارة 

مشاريع
YB2/1104تعليمات الى مقدمي العطاءات

المواصفات الفنية العمال 

الهندسة المدنية
االدارة

طرق حل المعادالت التفاضلية709
خالد احمد 

السامرائي
YB/879رياضياتعام

المعادالت التفاضلية من المرتبة 

االولى والدرجة االولى

تطبيقات على معادالت من 

المرتبة االولى والدرجة االولى

المعادالت الخطية التفاضلية ذات 

المعامالت الثابتة

710
برمجة الحاسبات االلكترونية  بلغة 

فورتران

عبد المطلب 

1ابراهيم
عبارة االنتقالطرق ادخال المعلوماتالثوابتYB/1176حاسباتعام1980

711
الهيدروليكا وتطبيقاتها في الهندسه 

المدنية
هيدروليكمدنيتجليد1986محمد عبد الرحمان

خواص -المقاييس والوحدات 

السوائل
الهيدروستاتيكيا

المعادالت االساسية -الجريان وانواعه

في الهيدروليكيا
1

1مدخل كمي_ السيطرة النوعية ادارة النوعيةالتقييس والمواصفاتYB1/430سيطرةميكانيك1990عبد الستار محمدالتقيس والسيطرة النوعية في المنشاءت712

مدني1977مدحت فضيلالتخمين والمواصفات713
تخمين 

ومواصفات
YB2/504االسعار والكلفةالمشاريع الهندسيةالمواد في وحدة القياس

المالحقحاالت واقعيةتحليل القيمةYB/1042تحليل القيمةعام1975محمد علي حالويتحليل القيمة714

خواص الثايرستورتركيب الثايرستورعائلة الثايروستورYB4/310قدرةكهرباء1985مظفر انور النعمةااللكترونيات القدرة715

الغاز الكامل وخواصهالقانون الثاني للثرموداينمكالقانون االول للثرمودينمكحرارياتميكانيكتجليدمرتضى الكواكبيثرمو داينمك واالالت الحرارية716

717
برمجة الحاسبات االلكترونية  بلغة 

فورتران
YB/1181حاسباتعام1980عبد الكريم البحراني

المتغيرات -الثوابت-لغة فورتران

والعبارات الحسابية
عبارات السيطرةعبارات االدخال واالخراج

الخراطة/التدريب على عمليات الورش 718
عمادة المعهد الفني 

في النجف
عناصر عملية الخراطةYB1/782تصنيعميكانيك1981

مصادر الحرارة عند قطع 

المعادن
التبريد عند قطع المعادن

YB/1075عام1999مؤيد عبد القادرهؤالء في المرايا719
مقدمة بقلم المفكر والناقد محمد 

مبارك
جميل حيدر في مراة نفسه

الدكتور الشيخ عيسى الخاقاني كنز 

لينبوع
13

720
اصو ل برمجة الحاسبات االللكتونية بلغة 

بيسك
كيف تبرمج حاسبة الكترونيةYB/1216حاسباتعامسامي كاظم

المبادئ االساسية للبرمجة 

االساسية بلغة بيسك
لنبدا البرمجة بلغة بيسك

تعريف االنظمة العدديةYB/1644حاسباتعاميوسف اوراهاالمقدمة الغنية في الحاسبات االلكترونية721
االنظمة العددية المستخدمة في 

الحاسبات االلكترونية
1مبادئ النطق

يعقوب يوسفالتمارين التطبيقية لمادة الرياضيات722

يعقوب يوسفالتمارين التطبيقية لمادة الرياضيات723

1978مكرم انور مرادالخطة الهندسي724

12الطرق العدديةالمعادالت التفاضلية االبتدائيةالمتسلسالت الالنهائيةYB/888رياضياتعام1977كينت ماكالتفاضل والتكامل من سلسلة ايكل725

12الطرق العدديةالمعادالت التفاضلية االبتدائيةالمتسلسالت الالنهائيةYB/866رياضياتعام1977كينت ماكالتفاضل والتكامل من سلسلة ايكل726

727
العمليات التمهيدية في معالجة مياه 

الصرف
تقسيسم زمعالجة مياه االمطارازالة الدقائق الصلبةالنخل والتقطيعYB2/1073صحيةمدني1982فخري ياسين رجب

728
برمجة الحاسبات االلكترونية  بلغة 

فورتران
حاسباتعامتجليد1980عبد الكريم البحراني

المتغيرات -الثوابت-لغة فورتران

والعبارات الحسابية
عبارات السيطرةعبارات االدخال واالخراج

االجهزة المتوفرة في المختبرYB/1231دليلعام1988صالح راهيدليل مختبر الحاسبات االلكترونية729
الخطط الدراسية والمشاريع 

والبحوث
نبذة عن االجهزة واسس تشغيلها

النظم العدديةمدخل للحايب االلكترونينشوء وتطور الحاسبات االلكترونيةYB/1170حاسباتعام1988عالء عبد الرزاقلمدخل العلمي للحاسبات االلكترونية730



االدخال واالخراج والمالحظاتالعمليات الحسابية بلغة بيسكاستخدامات بسيطة للغة بيسكYB/1224حاسباتعام1987حسن لعيبيالحاسبة الشخصية وبرمجتها بلغة بيسك731

ايعازات الرسمYB/1614حاسباتعام1995عبد السالم العامريالرسم لملفات التحليل العددي بلغة بيسك732
رسم االشكال ببعدين باستخدام 

الحاسبة االلكترونية

رسم االشكال بثالثة ابعاد باستخدام 

الحاسبة االلكترونية

733
 المدخل الى الحاسبة االلكترونيةولغة 

بيسك

ميثم عبد االمير 

الوردي
النظم العدديةوحدات الحاسبة االلكترونيةشئ عن الحاسبات االلكترونيةYB/1616حاسباتعام1986

734
 المدخل الى الحاسبة االلكترونيةولغة 

بيسك

ميثم عبد االمير 

الوردي
النظم العدديةوحدات الحاسبة االلكترونيةشئ عن الحاسبات االلكترونيةYB/1149حاسباتعام

735
برمجة الحاسبات االلكترونية  بلغة 

فورتران
عبارات االدخال واالخراجبرمجة الحاسبةتعريف الحاسبةYB/1611حاسباتعاممهدي فاضل

YB/1220حاسباتعامليلى صالحالحاسبات الاللكترونية الشخصية736
مكوناتها :الحاسبات االلكترونية

واساس عملها
ربط واستعمال منظومة الحاسبتصنيف الحاسبات

YB/1613حاسباتعامليلى صالحالحاسبات الاللكترونية الشخصية737
مكوناتها :الحاسبات االلكترونية

واساس عملها
ربط واستعمال منظومة الحاسبتصنيف الحاسبات

YB/275حاسباتعام1985مظفر فاضلمقدمة في لغة فورتران738
مدخل الى الحاسبات االلكترونية 

والغات المستعملة
العناصر االساسية للغة فورترانمقدمة عن الحاسبة االلكترونية

العالقات المعرفة داخلياالقواعدالعالقات والحقائق واالستفساراتYB/1240حاسباتعامخالد جرجيسالبرمجة بلغة برولوك739

شئ من تاريخ االالت الحاسبةالحاسبة االلكترونيةمبادئ علم الحاسباتYB/1168حاسباتعام1987محمد علي شاللمبادىء علم الحاسبات االلكترونية740

1العصر الكلداني البابلي االولالمالبس المصرية القديمةالحضارة المصرية القديمةYB/1059تاريخعامتحية كامل حسينتاريخ االزياء وتطورها741

///YB/1031روايةعام1984احمد محمدالكراكي تهاجر شرقا742

اصالح التعليم العالي في العراق743

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

موقع التعليم التقنياصالح التعليم التقنياصالح التعليم الجامعيYB/951التعليمعام1989

1990سلمان ابراهيمالفن البيئي744

1بناؤها ومقوماتها:الشخصية الحياة النفسية الالشعوريةعرض وايضاحطبيةعامتجليد1965احمد عزت راجحاالمراض النفسية والعقلية745

كيف يعمل الماكنتوشالتعرف على الماكنتوشعائلة الماكنتوشYB/959عام1989كاري لوكتاب االبل ماكنتوش746

1987صبحي خليل عزيزالتقنيلت التربوية747

748
التطبيقات العملية لمختبر الحاسبة 

االلكترونية
حسابات المثلثاتتحويل درجات الحرارةحساب السرعةYB/1164حاسباتعام1988صالح راهي

العمل في حالة االستقرارتمثيل منظومات السيطرةتمثيل مكونات السيطرةYB1/490سيطرةميكانيك1988فرانسيس ريفنهندسة السيطرة الطوعية749

كيماتيكا انسياب الموائعاستاتيكا الموائعخواص الموائعFLUIDYB4/448عام1977روبرتميكانيك الموائع وتطبيقاتها الهندسية750

عمليات تصنيع المعادن751
عبد الخالق عبد 

الحسن
سعات القياس بالميكرميرحساب دقة القدمة بطريقة اخرىوحدات القياسYB1/696معادنميكانيك

1الثلوج والجليداالنهارالطقس والمناخ/YB2بيئةمدني1999مقداد حسين عليالسمات االساسية للبيئات المائية752

مكائن التيار المتناوبالمحوالت الكهربائيةمكائن التيار المستمراسسكهرباءتجليد1991فاروق خليل اموريتقنيات الهندسة الكهربائية753

عام1982جميل المالئكةمبادىء ميكانيك الموائع754
ميكانيك 

الموائع
YB/4221االستاتيكالتحليل البعديخصائص الجريان وخواص الموائع

3الجص وفحوص الجصالطابوق وفحوص الطابوقالمواد واالت الفحوصYB2/875موادمدني1972يوسف الدواففحص المواد االنشائية755

ميكانيك1975عبد الفتاح ابراهيمنظريات محركات االحتراق756
محركات 

احتراق
YB1/261

درسات عامة عن محركات 

الترددية الحركة
محركات الديزلمحركات االشعال بالشرارة

مبادىء في هندسة التركيبات الصحية757
محمد صادق 

العدوي
االمداد بالمياه السطحيةمصادر مياه الشربحماية العمال وسالمتهمYB2/564صحيةمدني1983

758
تركيب مباني الجدران الحاملة وتفاصيلها 

المعمارية
البناء بالكتل الخرسانية الخفيفةالبناء باستعمال الحجارةالبناء باستعمال الطابوقYB2/595مبانيمدني1988انيس جواد

759
المواد الهندسية مدخل لخواصها 

وتطبيقاتها
1990 اشبي0ف0م

760
المواد الهندسية مدخل لخواصها 

وتطبيقاتها
1990 اشبي0ف0م

761
برمجة الحاسبات االلكترونية  بلغة 

فورتران
جمل االدخال واالخراجخرائط سير العملياتالحاسبات االلكترونية الرقميةYB/1151حاسباتعامعوض منصور

1العصر الحجري المتوسط الحديثاالدواتالمواد المستعملة قديما وحديثاYB/1044فنونعامفرج عبوعلم عناصر الفن762

كاظم حيدرالتخطيط وااللوان763

ديناميك االهتزازات النظرية والتطبيق764
صفاء هاشم عبد 

الرحمان
الحركة المثارة توافقيااالهتزاز الحراساسيات االهتزازاتYB1/318اهتزازاتميكانيك

1986شركة ام ال هي بيالقاموس العربي للهندسة المدنية765

نجارة النماذج766
مؤسسة المعاهد 

الفنية
انواع االخشاب واستماالتهاYB1/2048نجارةميكانيك1981

المبادئ االساسية في نجارة 

النماذج
تعريف النماذج

محلقات المجاري ومحطات الضختصميم المجارينوعية وكمية المياه القذرةYB2/532صحيةمدني1984محمد انيس الليلةتجميع ومعالجة مياه الفضالت767

التحليل التركيبي لالليات المستويةYB1/698موادميكانيك1973زينوفيف0فنظرية االليات والمكنات768
التحليل الكينماتي لالليات 

المستوية
االليات الفراغية لنقل الحركة الدورانيه

1احتكاكتصادمابعادYB/1118فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء769

1احتكاكتصادمابعادYB/1125فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء770

1احتكاكتصادمابعادYB/1123فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء771

1احتكاكتصادمابعادYB/1132فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء772

1احتكاكتصادمابعادYB/1124فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء773

1احتكاكتصادمابعادYB/1119فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء774

1احتكاكتصادمابعادYB/1121فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء775

1احتكاكتصادمابعادYB/1122فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء776

1احتكاكتصادمابعادYB/1136فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء777

1احتكاكتصادمابعادYB/1112فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء778

1احتكاكتصادمابعادYB/1113فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء779

1احتكاكتصادمابعادYB/1114فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء780

1احتكاكتصادمابعادYB/1116فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء781

1احتكاكتصادمابعادYB/1134فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء782

1احتكاكتصادمابعادYB/1127فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء783

1احتكاكتصادمابعادYB/1115فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء784

1احتكاكتصادمابعادYB/1117فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء785

1احتكاكتصادمابعادYB/1129فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء786

1احتكاكتصادمابعادYB/1110فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء787

1احتكاكتصادمابعادYB/1133فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء788

1احتكاكتصادمابعادYB/1128فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء789

790
انت واالنترنيت جل ما تحتاجه من الشبكة 

العالمية
2001خالد العبيدي

1اوامر انظمة التشغيلالملفات واالدلةالحاسبة الشخصية وملحقاتهاYB/1211حاسباتعام1993حسن مجيد حسونمبادىء الحاسبة الشخصية وملحقاتها791

1985مظفرفاضل البياتيمقدمة في لغة فورتران792

عام2001امجد ابراهيم شحادةاالستاتيكا793
ميكانيك 

هندسي
YB/1892اتزان االجسام الجاسئةاتزان الجسيماتالكميات المتجهة والكميات القياسية

عام1982ميريامالميكانيك الهندسي استاتيك794
ميكانيك 

هندسي
YB/1851التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عزم القصور الذاتي للكتلةديناميكيا االجسام الصلدةدينيميكيا الجسيماتYB/650داينمكعام1998مريامالميكانيك الهندسي الديناميك795

كهرباء1981محمد احمدهندسة االالت الكهربية796
مكائن 

كهربائية
YB4/361نظريات التيار المترددالكهرومغناطيسيةالدائرة الكهربية

جمع المياهمصادر المياهاستهالك الماءYB2/153صحيةمدنيمحمد انيس الليلةتصاميم هندسة اسالة الماء797

كهرباءكريكورمكائن التيار المستمر798
مكائن 

كهربائية
YB4/359مفاهيم عامة

مسائل عامة في المكائن 

الكهربائية
1مبدأ عمل مكائن التيار المستمر

كهرباءسلطان حسينمكائن التيار المستمر799
مكائن 

كهربائية
YB4/3322المجال المغناطيسي وقطبيتهاالنفاذيةالتدفق المغناطيسي وصلته التدفق

اساسيات الديناميكا الحرارية الكالسيكية800
جوردون ج فان 

وايلن
التغيرات في حالة الغازاتالغازات المثالية والحقيقيةالقانون االولYB1/1506حرارياتميكانيك

التشويه اللدنتجمد المعادنالتركيب البلوري للمعادنYB1/848موادميكانيك1982عارف ابو صفيةالميتالورجيا الفيزياوية801

802
تركيب مباني الجدران الحاملة وتفاصيلها 

المعمارية
البناء بالكتل الخرسانية الخفيفةالبناء باستعمال الحجارةالبناء باستعمال الطابوقYB2/609مبانيمدني1988انيس جواد

المعادن والصخورتركيب االرضالجيولوجيا والجيولوجيا الهندسيةYB2/317جيولوجيامدني1979كنانة محمد ثابتمبادىء الجيولوجيا الهندسية803



مكائن التيار المتناوبالمحوالت الكهربائيةمكائن التيار المستمرYB4/134اسسكهرباء1991فاروق خليل اموريتقنيات الهندسة الكهربائية804

معجم المؤلفين و الكتاب العراقيين805
صباح نوري 

المرزوك
عام2002

معجم 

المؤلفين
YB/102411حرف الراءحرف الذالحرف الدال

معجم المؤلفين و الكتاب العراقيين806
صباح نوري 

المرزوك
عام2002

معجم 

المؤلفين
YB/96712حرف الراءحرف الذالحرف الدال

معجم المؤلفين و الكتاب العراقيين807
صباح نوري 

المرزوك
عام2002

معجم 

المؤلفين
YB/83513حرف الراءحرف الذالحرف الدال

معجم المؤلفين و الكتاب العراقيين808
صباح نوري 

المرزوك
عام2002

معجم 

المؤلفين
YB/94314حرف الراءحرف الذالحرف الدال

معجم المؤلفين و الكتاب العراقيين809
صباح نوري 

المرزوك
عام2002

معجم 

المؤلفين
YB/96615حرف الراءحرف الذالحرف الدال

معجم المؤلفين و الكتاب العراقيين810
صباح نوري 

المرزوك
عام2002

معجم 

المؤلفين
YB/102216حرف الراءحرف الذالحرف الدال

معجم المؤلفين و الكتاب العراقيين811
صباح نوري 

المرزوك
عام2002

معجم 

المؤلفين
YB/102317حرف الراءحرف الذالحرف الدال

معجم المؤلفين و الكتاب العراقيين812
صباح نوري 

المرزوك
عام2002

معجم 

المؤلفين
YB/109413حرف الراءحرف الذالحرف الدال

ميكانيكهارون عبد الكاظممدخل الى محركات االحتراق الداخلي813
محركات 

االحتراق
YB1/2040محركات االشعال بالشرارةاالحتراق والوقودالمبادئ الثرموديناميكية

ميكانيكهارون عبد الكاظممدخل الى محركات االحتراق الداخلي814
محركات 

االحتراق
YB1/محركات االشعال بالشرارةاالحتراق والوقودالمبادئ الثرموديناميكية

محركات االشعال بالشرارةاالحتراق والوقودالمبادئ الثرموديناميكيةYB1/390احتراقميكانيكهارون عبد الكاظممدخل الى محركات االحتراق الداخلي815

ميكانيكهارون عبد الكاظممدخل الى محركات االحتراق الداخلي816
محركات 

احتراق
YB1/281محركات االشعال بالشرارةاالحتراق والوقودالمباديء الثرموديناميكيه

ميكانيكهارون عبد الكاظممدخل الى محركات االحتراق الداخلي817
محركات 

االحتراق
YB1/257محركات االشعال بالشرارةاالحتراق والوقودالمبادئ الثرموديناميكية

ميكانيكهارون عبد الكاظممدخل الى محركات االحتراق الداخلي818
محركات 

االحتراق
YB1/258محركات االشعال بالشرارةاالحتراق والوقودالمبادئ الثرموديناميكية

ميكانيكهارون عبد الكاظممدخل الى محركات االحتراق الداخلي819
محركات 

االحتراق
YB1/260محركات االشعال بالشرارةاالحتراق والوقودالمبادئ الثرموديناميكية

ميكانيكهارون عبد الكاظممدخل الى محركات االحتراق الداخلي820
محركات 

االحتراق
YB1/محركات االشعال بالشرارةاالحتراق والوقودالمبادئ الثرموديناميكية

ميكانيكهارون عبد الكاظممدخل الى محركات االحتراق الداخلي821
محركات 

االحتراق
YB1/محركات االشعال بالشرارةاالحتراق والوقودالمبادئ الثرموديناميكية

ميكانيكهارون عبد الكاظممدخل الى محركات االحتراق الداخلي822
محركات 

االحتراق
YB1/683محركات االشعال بالشرارةاالحتراق والوقودالمبادئ الثرموديناميكية

ميكانيكهارون عبد الكاظممدخل الى محركات االحتراق الداخلي823
محركات 

االحتراق
YB1/محركات االشعال بالشرارةاالحتراق والوقودالمبادئ الثرموديناميكية

الصواعق تكوينها تاثيراتها والحماية منها824
اودا ابلحة قس 

يونان
ميكانيكية االنهيار والصاعقةYB/3406صواعقعام2004

حماية نظم القدرة من الفولتيات 

المفرطة
اسس حماية الهياكل من الصواعق

الصواعق تكوينها تاثيراتها والحماية منها825
اودا ابلحة قس 

يونان
ميكانيكية االنهيار والصاعقةYB/3391صواعقعام2004

حماية نظم القدرة من الفولتيات 

المفرطة
اسس حماية الهياكل من الصواعق

جعل االدخال واالخراجخرائط سير  العملياتالحاسبات االلكترونية  الرقميةYB/1777حاسباتعامعوض منصوربرمجة الحاسبة االلكترونية بلغة  فورتران826

جعل االدخال واالخراجخرائط سير  العملياتالحاسبات االلكترونية  الرقمية/YBحاسباتعامعوض منصوربرمجة الحاسبة االلكترونية بلغة فورتران827

جعل االدخال واالخراجخرائط سير  العملياتالحاسبات االلكترونية  الرقميةYB/1778حاسباتعامعوض منصوربرمجة الحاسبة االلكترونية بلغة فورتران828

جعل االدخال واالخراجخرائط سير  العملياتالحاسبات االلكترونية  الرقمية/YBحاسباتعامعوض منصوربرمجة الحاسبة االلكترونية بلغة فورتران829

االستمرار االتصالالنهاياتالمتغيرات والدوالYB/3120رياضياتعام1988فرانك ايرزحساب التفاضل والتكامل830

االستمرار االتصالالنهاياتالمتغيرات والدوالYB/793رياضياتعام1988فرانك ايرزحساب التفاضل والتكامل831

االستمرار االتصالالنهاياتالمتغيرات والدوالYB/3117رياضياتعام1988فرانك ايرزحساب التفاضل والتكامل832

االستمرار االتصالالنهاياتالمتغيرات والدوالYB/3119رياضياتعام1988فرانك ايرزحساب التفاضل والتكامل833

االستمرار االتصالالنهاياتالمتغيرات والدوالYB/3151رياضياتعام1988فرانك ايرزحساب التفاضل والتكامل834

االستمرار االتصالالنهاياتالمتغيرات والدوالYB/3118رياضياتعام1988فرانك ايرزحساب التفاضل والتكامل835

االستمرار االتصالالنهاياتالمتغيرات والدوال/YBرياضياتعام1988فرانك ايرزحساب التفاضل والتكامل836

االستمرار االتصالالنهاياتالمتغيرات والدوالYB/794رياضياتعام1988فرانك ايرزحساب التفاضل والتكامل837

االستمرار االتصالالنهاياتالمتغيرات والدوالYB/3121رياضياتعام1988فرانك ايرزحساب التفاضل والتكامل838

االستمرار االتصالالنهاياتالمتغيرات والدوالYB/954رياضياتعام1988فرانك ايرزحساب التفاضل والتكامل839

عام1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك840
ميكانيك 

هندسي
YB/200االنشاءاتالتوازنجملة قوى

عام1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك841
ميكانيك 

هندسي
YB/34961التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عامتجليد1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك842
ميكانيك 

هندسي
YB/1التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عام1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك843
ميكانيك 

هندسي
YB/1811التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عام1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك844
ميكانيك 

هندسي
YB/1971التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عام1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك845
ميكانيك 

هندسي
YB/1591التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عام1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك846
ميكانيك 

هندسي
YB/1831التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عام1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك847
ميكانيك 

هندسي
YB/1861التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عام1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك848
ميكانيك 

هندسي
YB/1841التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عام1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك849
ميكانيك 

هندسي
YB/1991التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عام1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك850
ميكانيك 

هندسي
YB/1941التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عام1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك851
ميكانيك 

هندسي
YB/1981التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عام1998مريامالميكانيك الهندسي استاتيك852
ميكانيك 

هندسي
YB/1961التوازنجملة القوىمقدمة في علم السكون

عام1998مريامالميكانيك الهندسي داينمك853
ميكانيك 

هندسي
YB/1712عزم القصور الذاتي للكتلةديناميكا االجسام الصلبةديناميكا الجسيميات

عامتجليد1998مريامالميكانيك الهندسي داينمك854
ميكانيك 

هندسي
2عزم القصور الذاتي للكتلةديناميكا االجسام الصلبةديناميكا الجسيميات

عام1998مريامالميكانيك الهندسي داينمك855
ميكانيك 

هندسي
YB/2عزم القصور الذاتي للكتلةديناميكا االجسام الصلبةديناميكا الجسيميات

عام1998مريامالميكانيك الهندسي داينمك856
ميكانيك 

هندسي
YB/1952عزم القصور الذاتي للكتلةديناميكا االجسام الصلبةديناميكا الجسيميات

عام1998مريامالميكانيك الهندسي داينمك857
ميكانيك 

هندسي
YB/2عزم القصور الذاتي للكتلةديناميكا االجسام الصلبةديناميكا الجسيميات

عام1998مريامالميكانيك الهندسي داينمك858
ميكانيك 

هندسي
YB/17652عزم القصور الذاتي للكتلةديناميكا االجسام الصلبةديناميكا الجسيميات

عام1998مريامالميكانيك الهندسي داينمك859
ميكانيك 

هندسي
YB/2عزم القصور الذاتي للكتلةديناميكا االجسام الصلبةديناميكا الجسيميات

عام1998مريامالميكانيك الهندسي داينمك860
ميكانيك 

هندسي
YB/2عزم القصور الذاتي للكتلةديناميكا االجسام الصلبةديناميكا الجسيميات

عام1998مريامالميكانيك الهندسي داينمك861
ميكانيك 

هندسي
YB/2عزم القصور الذاتي للكتلةديناميكا االجسام الصلبةديناميكا الجسيميات

عام1998مريامالميكانيك الهندسي داينمك862
ميكانيك 

هندسي
YB/2عزم القصور الذاتي للكتلةديناميكا االجسام الصلبةديناميكا الجسيميات

عام1998مريامالميكانيك الهندسي داينمك863
ميكانيك 

هندسي
YB/167عزم القصور الذاتي للكتلةدينميكا االجسام الصلدةدينميكا الجسيمات



عام1998مريامالميكانيك الهندسي داينمك864
ميكانيك 

هندسي
YB/2عزم القصور الذاتي للكتلةديناميكا االجسام الصلبةديناميكا الجسيميات

نوعية ماء الريمصادر ماء الريالري وانتشارةYB2/43ريمدني1998ليث خليل اسماعيلالري والبزل865

نوعية ماء الريمصادر ماء الريالري وانتشارةYB2/44ريمدني1998ليث خليل اسماعيلالري والبزل866

نوعية ماء الريمصادر ماء الريالري وانتشارةYB2/40ريمدني1998ليث خليل اسماعيلالري والبزل867

نوعية ماء الريمصادر ماء الريالري وانتشارةYB2/45ريمدني1998ليث خليل اسماعيلالري والبزل868

نوعية ماء الريمصادر ماء الريالري وانتشارةYB2/1052ريمدني1998ليث خليل اسماعيلالري والبزل869

نوعية ماء الريمصادر ماء الريالري وانتشارةYB2/84ريمدني1998ليث خليل اسماعيلالري والبزل870

نوعية ماء الريمصادر ماء الريالري وانتشارةYB2/46ريمدني1998ليث خليل اسماعيلالري والبزل871

نوعية ماء الريمصادر ماء الريالري وانتشارةYB2/47ريمدني1998ليث خليل اسماعيلالري والبزل872

نوعية ماء الريمصادر ماء الريالري وانتشارةYB2/48ريمدني1998ليث خليل اسماعيلالري والبزل873

نوعية ماء الريمصادر ماء الريالري وانتشارةYB2/49ريمدني1998ليث خليل اسماعيلالري والبزل874

المجاميعمكونات الخرسانةماهية الخرسانةYB2/662خرسانةمدني1984جالل بشيرتكنولوجيا الخرسانة875

876
تركيب المباني والجدران الحاملة 

وتفاصيلها المعامرية
مدني1988انيس جواد

تركيب 

مباني
YB2/17042البناء بالكتل الخرسانية الخفيفةالبناء باستعمال الحجارةالبناء باستعمال الطابوق

عزم القصور الذاتيدينميكا االجسام الصلدةدينميكا الجسيماتميكانيك هندسيعام1988مريامالميكانيك الهندسي ديناميك877

1998عوض منصوربرمجة الحاسبة االلكترونية بلغة فورتران878

خرائط السيرلغات الحاسب  االلكترونيالحاسب  االلكترونيYB/273حاسباتعام1998خالد ضاري الطائيلغة البرمجة فور تران879

الطرق الجيوفيزيائيةالتحريات االستطالعيةالتحريات الجيوتكنيكيةYB2/273تربةمدني1998رائد عزيزالتحريات الجيوتكتيكية الموقعية880

تغيرات الحالة في الغازات الكاملةالغاز الكامل وخواصةالقانون االول للثرموديناميكYB1/401حرارياتميكانيك1998مرتضى الكواكبيثرموداينمك واالت الحرارية881

عام1996فخري صالحمن الحرب الى سياسة االحزاب882
حرب 

والحزب
YB/956

مقدمة التحوالت الحرجة من 

الحرب الى السياسة

السياق المفهومي لمراقبة 

التحوالت الحرجة
1الحالة االلفية:انجلترا 

عام1996فخري صالحمن الحرب الى سياسة االحزاب883
حرب 

والحزب
YB/958

مقدمة التحوالت الحرجة من 

الحرب الى السياسة

السياق المفهومي لمراقبة 

التحوالت الحرجة
1الحالة االلفية:انجلترا 

884
حل النزاعات خالل انتقال 0مراقبة الريح 

جنوب افريقيا الى الديمقراطية

سوزان كولف 

ماركس
عام2004

حل 

النزاعات
YB/796

صنع السالم ىفي :اتفاقية السالم 

محك العمل

السالم هو جهد :نشطاء السالم

جماعي
1الوقوف في الوسط:التدخل المخطط

885
حل النزاعات خالل انتقال 0مراقبة الريح 

جنوب افريقيا الى الديمقراطية

سوزان كولف 

ماركس
عام2004

حل 

النزاعات
YB/1095

صنع السالم ىفي :اتفاقية السالم 

محك العمل

السالم هو جهد :نشطاء السالم

جماعي
1الوقوف في الوسط:التدخل المخطط

886
حل النزاعات خالل انتقال 0مراقبة الريح 

جنوب افريقيا الى الديمقراطية

سوزان كولف 

ماركس
عام2004

حل 

النزاعات
YB/795

صنع السالم ىفي :اتفاقية السالم 

محك العمل

السالم هو جهد :نشطاء السالم

جماعي
1الوقوف في الوسط:التدخل المخطط

مثلث الرايYB/913صحفيعام1997شيلدون جاوايزدليل الصحفي الى استطالعات الراي العام887
الصحافة والراي العام مرتبطان 

دائما
موجز لتاريخ استطالعات الراي

مثلث الرايYB/971صحفيعام1997شيلدون جاوايزدليل الصحفي الى استطالعات الراي العام888
الصحافة والراي العام مرتبطان 

دائما
موجز لتاريخ استطالعات الراي

بطل الجماهيرمحمد عليكاسيوسي كالىYB/1032قصةعام2001والتر دين مايرزاالعظم محمد علي889

بطل الجماهيرمحمد عليكاسيوسي كالىYB/921قصةعام2001والتر دين مايرزاالعظم محمد علي890

بطل الجماهيرمحمد عليكاسيوسي كالىYB/919قصةعام2001والتر دين مايرزاالعظم محمد علي891

بطل الجماهيرمحمد عليكاسيوسي كالىYB/918قصةعام2001والتر دين مايرزاالعظم محمد علي892

بطل الجماهيرمحمد عليكاسيوسي كالىYB/920قصةعام2001والتر دين مايرزاالعظم محمد علي893

بطل الجماهيرمحمد عليكاسيوسي كالىYB/917قصةعام2001والتر دين مايرزاالعظم محمد علي894

بطل الجماهيرمحمد عليكاسيوسي كالىYB/989قصةعام2001والتر دين مايرزاالعظم محمد علي895

بطل الجماهيرمحمد عليكاسيوسي كالىYB/915قصةعام2001والتر دين مايرزاالعظم محمد علي896

بطل الجماهيرمحمد عليكاسيوسي كالىYB/916قصةعام2001والتر دين مايرزاالعظم محمد علي897

خيانةالكرسي الذهبيرحلة الى كوماسيYB/991قصصعام1994جويس هانسناالسير898

خيانةالكرسي الذهبيرحلة الى كوماسيYB/1084قصصعام1994جويس هانسناالسير899

خيانةالكرسي الذهبيرحلة الى كوماسيYB/1002قصصعام1994جويس هانسناالسير900

خيانةالكرسي الذهبيرحلة الى كوماسيYB/990قصصعام1994جويس هانسناالسير901

خيانةالكرسي الذهبيرحلة الى كوماسيYB/993قصصعام1994جويس هانسناالسير902

خيانةالكرسي الذهبيرحلة الى كوماسيYB/992قصصعام1994جويس هانسناالسير903

مسالة تحكمجنون الدراجاتاالخوانYB/994قصةعام2002جورج سوليفاناالخوان رايت904

مسالة تحكمجنون الدراجاتاالخوانYB/1083قصةعام2002جورج سوليفاناالخوان رايت905

مسالة تحكمجنون الدراجاتاالخوانYB/995قصةعام2002جورج سوليفاناالخوان رايت906

مسالة تحكمجنون الدراجاتاالخوانYB/997قصةعام2002جورج سوليفاناالخوان رايت907

مسالة تحكمجنون الدراجاتاالخوانYB/1036قصةعام2002جورج سوليفاناالخوان رايت908

مسالة تحكمجنون الدراجاتاالخوانYB/999قصةعام2002جورج سوليفاناالخوان رايت909

مسالة تحكمجنون الدراجاتاالخوانYB/996قصةعام2002جورج سوليفاناالخوان رايت910

مسالة تحكمجنون الدراجاتاالخوانYB/860قصةعام2002جورج سوليفاناالخوان رايت911

مسالة تحكمجنون الدراجاتاالخوانYB/998قصةعام2002جورج سوليفاناالخوان رايت912

مسالة تحكمجنون الدراجاتاالخوانYB/1082قصةعام2002جورج سوليفاناالخوان رايت913

مسالة تحكمجنون الدراجاتاالخوانYB/1003قصةعام2002جورج سوليفاناالخوان رايت914

الرئاسة الدستوريةتاريخ الرئاسة الحديثةYB/976اسطورةعام1997ديفيد كيد نيكولزاسطورة الرئاسة االمريكية الحديثة915
القيادة :ترتيب االولويات التشريعية 

الرئاسية وعملية اعداد الميزانية

الرئاسة الدستوريةتاريخ الرئاسة الحديثةYB/975اسطورةعام1997ديفيد كيد نيكولزاسطورة الرئاسة االمريكية الحديثة916
القيادة :ترتيب االولويات التشريعية 

الرئاسية وعملية اعداد الميزانية

السيا سات العامة المقارنة917
ارنولد ج هايد 

نهايمر
1السياسة الصحيةسياسة التعليمسياسة االختيار االجتماعيYB/841سياسيةعام1999

السيا سات العامة المقارنة918
ارنولد ج هايد 

نهايمر
1السياسة الصحيةسياسة التعليمسياسة االختيار االجتماعيYB/843سياسيةعام1999

1السياسة الصحيةسياسة التعليمسياسة االختيار االجتماعيYB/974سياسيةعام1999امل الشرقي/تجمقاالت امرسون919

920
الموارد الطبيعية والنزاعلت المسلحة 

خيارات ومحركات
عام2005فؤاد سروجي

الموارد 

والنزاعات 

المسلحة

YB/1040لعنة الموارد الطبيعيةالموارد الطبيعية والنزاعات

921
الموارد الطبيعية والنزاعلت المسلحة 

خيارات ومحركات
عام2005فؤاد سروجي

الموارد 

والنزاعات 

المسلحة

YB/9691من الذي يحصل على الماللعنة الموارد الطبيعيةالموارد الطبيعية والنزاعات

///YB/988قصةعام1996وليم ارمسترونجالصبي الشجاع وكلير الوفي ساوندر922

///YB/1033قصةعام1996وليم ارمسترونجالصبي الشجاع وكلير الوفي ساوندر923

///YB/1034قصةعام1996وليم ارمسترونجالصبي الشجاع وكلير الوفي ساوندر924

///YB/984قصةعام1996وليم ارمسترونجالصبي الشجاع وكلير الوفي ساوندر925

///YB/987قصةعام1996وليم ارمسترونجالصبي الشجاع وكلير الوفي ساوندر926

///YB/983قصةعام1996وليم ارمسترونجالصبي الشجاع وكلير الوفي ساوندر927

1996وليم ارمسترونجالصبي الشجاع وكلير الوفي ساوندر928
PZZ.A7339412S

O 2004
///YB/2332قصةعام

///YB/986قصةعام1996وليم ارمسترونجالصبي الشجاع وكلير الوفي ساوندر929

///YB/985قصةعام1996وليم ارمسترونجالصبي الشجاع وكلير الوفي ساوندر930

بيدي ميسونسوجورنر تروثهذا النور الصغير الذي املكهYB/1009ثقافيةعام2005اندريا دافيس بنكيلندعها تشرق931

بيدي ميسونسوجورنر تروثهذا النور الصغير الذي املكهYB/1087ثقافيةعام2005اندريا دافيس بنكيلندعها تشرق932

السيدة ويتشالسيدة هوالسيدة واتست/YBقصةعام1962مادلين النجيلالسفر في الزمن933

السيدة ويتشالسيدة هوالسيدة واتستYB/914قصةعام1962مادلين النجيلالسفر في الزمن934

ثقافة وطنيةثقافة اقليميةثقافة محليةYB/970ثقافةعام1995روبرت كروندنموجز تاريخ الثقافة االمريكية935

ثقافة وطنيةثقافة اقليميةثقافة محليةYB/903ثقافةعام1995روبرت كروندنموجز تاريخ الثقافة االمريكية936

عام2003دون أي ايبليبناء مجتمع من المواطنين937
بناء 

المجتمع
YB/1029

التحوالت في المجتمع المدني 

االميريكي
التعليم لبناء مجتمع مدني

السياسة والقانون والحوار العام في 

اميريكا
1



عام2003دون أي ايبليبناء مجتمع من المواطنين938
بناء 

المجتمع
YB/972

التحوالت في المجتمع المدني 

االميريكي
التعليم لبناء مجتمع مدني

السياسة والقانون والحوار العام في 

اميريكا
1

3الغرب الظافراالسالم والغرباالسالم المعاصرYB/973االسالمعام2002جون ل اسبوزيتوالتهديد االسالمي خرافة ام حقيقة939

اداء المنشاة المعرفيةقواعد عمل المؤسسة المعرفيةنظرية المنشاة المعرفيةYB/1038عام2004توماسثروة المعرفة راس المال الفكري940

1الحكومة االمريكيةنحن الشعبفي البحث عن امريكاYB/896عام2001دوغالسالحياة والمؤسسات االمريكية941

موجز نظام الحكم المريكي942
وزارة الخارجية 

االمريكية
سلطات الرئاسة:الفرع التنفيذي الوثائق الفدرالية:شرح الدستوروثيقة لكل االجيال:الدستور YB/982تاريخعام

موجز نظام الحكم المريكي943
وزارة الخارجية 

االمريكية
سلطات الرئاسة:الفرع التنفيذي الوثائق الفدرالية:شرح الدستوروثيقة لكل االجيال:الدستور /YBتاريخعام

موجز االدب االمريكي944
وزارة الخارجية 

االمريكية

موجز    الجغرافية  االمريكي945
وزارة الخارجية 

االمريكية
ركائز النشاط االنسانيالبيئة الطبيعيةالعالمات والمناطقYB/3455جغرافيةعام

موجز التاريخ االمريكي946
وزارة الخارجية 

االمريكية
تاليف الحكومة الوطنيةحرب االستقاللعهد االستعمارYB/945تاريخعام

1الثورة في التعليمامزجة ثوريةالمراة في امريكا االستعماريةYB/955حقوقعام2004كرستين ايه لوناردحقوق المراة947

YB/902ديمقراطيةعام1994ادورد سي/تحريراسلوك الحضاري والمواطنة948
السلوك الحضاري والمجتمع 

المتمدن

المواطنون :الفضلية المدنية 

المصلحيون والالمصلحيون
1الحقوق والمواطنة والسلوك الحضاري

///YB/1089روايةعام2005ديانا ابو جابرالهالل949

1كيفية تسجيل نقاط التقييمكيفية اتمام االستبيانكيفية اجراء التقييمYB/911ادارةعام2005جان بير سونتقييم المدير التنفيذي950

1999حقوق االفراد951

الهيدروجين- لحام االوكسجين استيلين- لحام االوكسجين اللحام بالصهرYB1/742تصنيعميكانيك2005علي السبعهندسة اللحام952

الهيدروجين- لحام االوكسجين استيلين- لحام االوكسجين اللحام بالصهرYB1/679تصنيعميكانيك2005علي السبعهندسة اللحام953

الهيدروجين- لحام االوكسجين استيلين- لحام االوكسجين اللحام بالصهرYB1/623لحامميكانيك2005علي السبعهندسة اللحام954

الهيدروجين- لحام االوكسجين استيلين- لحام االوكسجين اللحام بالصهرYB1/637لحامميكانيك2005علي السبعهندسة اللحام955

الهيدروجين- لحام االوكسجين استيلين- لحام االوكسجين اللحام بالصهرYB1/678لحامميكانيك2005علي السبعهندسة اللحام956

تصنيف السبائك الفائقةYB1/677موادميكانيك2005علي السبعالسبائك الفائقة957
المعاملة الحرارية للسبائك 

الفائقة ذات اساس نيكل

تصنيف السبائك الفائقةYB1/638سبائكميكانيك2005علي السبعالسبائك الفائقة958
المعاملة الحرارية للسبائك 

الفائقة ذات اساس نيكل

االجهادالخواص الميكانيكية للموادالخواص العامة للمواد الهندسةYB1/666موادميكانيك2005صالح امينخواص المواد الهندسية959

االجهادالخواص الميكانيكية للموادالخواص العامة للمواد الهندسةYB1/817موادميكانيك2005صالح امينخواص المواد الهندسية960

الخصائص الهندسية للمقاطعالقصالشد واالنضغاطYB/307مقاومةعام1978ستيوبنمقاومة المواد961

962
النجف االشرف والحلة الفيحاء صالت 

علمية ثقافية
///YB/910ثقافيةعام2006حسن الحكيم

963
النجف االشرف والحلة الفيحاء صالت 

علمية ثقافية
///YB/909ثقافيةعام2006حسن الحكيم

964
النجف االشرف والحلة الفيحاء صالت 

علمية ثقافية
///YB/907ثقافيةعام2006حسن الحكيم

965
النجف االشرف والحلة الفيحاء صالت 

علمية ثقافية
///YB/908ثقافيةعام2006حسن الحكيم

966
النجف االشرف والحلة الفيحاء صالت 

علمية ثقافية
///YB/906ثقافيةعام2006حسن الحكيم

1السرعة والتعجيلالحركة التوافقية البسيطةعلم الحركةYB1/287مكائنميكانيك1969جون حناميكانيك المكائن مبادىء نظرية ومسائل967

معكوس المصفوفةالمحدداتالمصفوفةYB/881رياضياتعام1978عادل رنيل البياتيالمصفوفات968

مبادئ نظرية االحتماالتطرق اولية في تحليل المعلوماتعلم االحصاءYB/710احصاءعام1978حسن لعيبياالحصاء لطالب العلوم والتكنولوجيا969

مدني1985يوسف الدواففحص المواد االنشائية970
مواد 

انشائية
YB2/511الجص وفحوص الجصالطابوق وفحوص الطابوقالمواد واالت الفحوص

اختبيار افضل معادلة انحداراالنحدار الخطي المتعدداالنحدار الخطي البسيطYB/839رياضياتعام1978اموري هاديمقدمة في تحليل االنحدار الخطي971

خواص المواد الهندسيةYB1/812معادنميكانيك1988يوسف يعقوب العنيالمعادن تركيبها وخواصها الميكانيكية972
االالت واجهزة اختبار خواص 

المواد

الشروط الوجب توفيرها في اجهزة 

االختبار

الخرسانة الطريةالركاماالسمنتYB2/605خرسانةمدني1992هناء عبد يوسففحوصات في تكنولوجيا الخرسانة973

االلوسيمقدمة في تحليل العددي974

1989ادوين برسيلالتفاضل والتكامل مع الهندسة التحليلية975

الميكانيكاYB/1130فيزياءعام1988فردريك ج بوشاساسيات علم الفيزياء976
الخواص الميكانيكية الحرارية 

للمادة الذبذبات والموجات
1الكهربية والمغناطيسية

المضافات المبطئةالمضافات المعجلةتصنيف ومواصفات المضافاتYB2/290خرسانةمدني2001مؤيد نوري خلفمضافات الخرسانة977

ميكانيك االجسام الصلبة978
خزعل ياسين 

محمود
عام1985

ميكانيك 

هندسي
YB/160

القوة المحورية والقص وعزم 

االنحناء
1االنفعال والقوانين التكوينيةاالجهاد واالحمال المحورية

1982جميل المالئكةمبادىء ميكانيك الموائع979

980
تركيب المباني والجدران الحاملة 

وتفاصيلها المعامرية
البناء بالكتل الخرسانية الخفيفةالبناء باستعمال الحجارةالبناء باستعمال الطابوقYB2/530مبانيمدني1988انيس جواد

ميكانيك الموائع981
كامل عبد االمير 

الشماع
عام1990

ميكانيك 

الموائع
YB/3551اساسيات حركة المائعالمائع الساكنخواص الموائع

عام1988فرانك ايرزحساب التفاضل والتكلمل982
تفاضل 

وتكامل
YB/7282االستمرار االتصالالنهاياتالمتغيرات والدوال

983
سلسة ملخصات شوم  نظريات ومسائل 

التفاضل
عام1977موراي

تفاضل 

وتكامل
YB/733متتابعاتدوال ونهايات واستمراراعداد

الخواص الديناميكية الحرارية للموائعالحرارة والشغلالضغط وقياسةYB1/403حرارياتميكانيك1992سيدنالحرارة التطبيقية للمهندسين984

الخواص الديناميكية الحرارية للموائعالحرارة والشغلالضغط وقياسةYB1/225حرارياتميكانيك1990ايان جون هيرنميكانيك المواد985

مبادىء عمليات االنتاج986
قحطان خلف 

الخزرجي
القياس والتحديدالخواص الميكانيكية والفيزياويةانتاج المعادنYB1/663انتاجميكانيك1987

1المتغيرات المصفوفيةالتحكمالبيسك السريعYB/1152حاسباتعام1998صالح  رسولكوك بيسك987

مبادىء ديناميك الغازات988
منذر اسماعيل 

الدروبي
YB1/314غازاتميكانيك

مفاهيم وقواعد الساسيه لجريان 

االنضغاطيه_ الموائع 
1الموجات في الجريان فوق الصوتيالجريان متغير المساحة

989
المواد الهندسية مدخل لخواصها 

وتطبيقاتها
معامالت المرونةتوفر وسعر الموادالمواد الهندسية وخواصهاYB1/854موادميكانيك1990م ف اشبي

التحليل الهندسي والعددي التطبيقي990
حسن مجيد حسون 

الدلفي
1999

المسح بالسلسلةاالخطاءالمساحةYB2/329مساحةمدني1982فوزي الخالصيالمساحة المستوية991

1المجاميع الخرسانةمكونات الخرسانةماهية الخرسانةYB2/600خرسانةمدني1984جالل بشير سرسمتكنولوجيا الخرسانة992

عامج ب توماسحساب التفاضل والتكلمل993
تفاضل 

وتكامل
YB/7231تطبيقاتمشتقات الدوال الجبريةالنهايات

عام1974ج ب توماسحساب التفاضل والتكلمل994
تفاضل 

وتكامل
YB/7202المساحة تحت منحنيالتكامل غير المحددالتكامل

مقاييس التغير او التشتتمقاييس موقع التمركزالتوزيعاتYB/776رياضياتعامنعمة حمد عمارةاالحصاء الهندسي995

YB2/1171دينيةعام1984حسن محمد عليرسم الطرق996
المعلومات االساسية لرسم الطرق 

مع الخصائص الرئيسية الصنافه
1تصنيف الطرقانظمة الطرق

1المجاميع الخرسانةمكونات الخرسانةماهية الخرسانةYB2/613خرسانةمدني1984جالل بشير سرسمتكنولوجيا الخرسانة997

1المتغيرات المصفوفيةالتحكمالبيسك السريعYB/1174حاسباتعام1991صالح  رسولكوك بيسك998

1982داخل حسنالبرمجة بلغة فورتران999

طرق التصميم والمتطلباتالخرسانة وحديد التسليحYB2/603خرسانةعام1993سعد علي الطعاناساسيات الخرسانة المسلحة1000
تحليل العتبات للعزم بطريقة اجهاد 

التشغيل

1الحركة المثارة توافقيااالهتزاز الحرالحركة الذبذبيةYB1/682اهتزازاتميكانيك1977وليم تومسوننظرية االهتزاز وتطبيقاتها1001

YB/1096عام2006عبد علي الخفافالعادات الغذائية واالنماط المرضية1002
عناصر غذائية اساسية لصحة 

وحيوية االنسان
الجوع والجوع بسبب العاداتالنمط الغذائي والجوع

YB/961عام2006عبد علي الخفافالعادات الغذائية واالنماط المرضية1003
عناصر غذائية اساسية لصحة 

وحيوية االنسان
الجوع والجوع بسبب العاداتالنمط الغذائي والجوع



YB/960عام2006عبد علي الخفافالعادات الغذائية واالنماط المرضية1004
عناصر غذائية اساسية لصحة 

وحيوية االنسان
الجوع والجوع بسبب العاداتالنمط الغذائي والجوع

1005
التجارب المختبرية في هندسة المعادن 

للصف الثاني

عبد الرزاق 

اسماعيل خضر

1006
التجارب المختبرية في هندسة التاكل 

وحماية السطوح

حسين باقر رحمة 

هللا
YB1/915موادميكانيك

بعض قواعد وشروط السالمة في 

المختبر
التاكل بالنخرالتاكل الجلفاني

طرق التصنيع سباكة ولحام1007
عبد الرزاق 

اسماعيل خضر
مساعدات الصهرالوقودصناعة الحديدYB1/652تصنيعميكانيك

1008
التجارب المختبرية في هندسة التكل 

وحماية السطوح

حسين باقر رحمة 

هللا
YB1/832موادميكانيك

حساب معدل التاكل بطريقة فقدان 

الوزن
التاكل بالنخرالتاكل الجلفاني

2التجارب العملية مختبر القياسات رقم 1009
صاحب مهدي 

الصفار
ميكانيك

تجارب 

للمعادن
YB1/639تجربة قواب القياستجربة قياس االبعاد الداخليةتجربة قياس االبعاد الخارجية

1010
التجارب العمليية لمختبر الفحوصات 

الالتالفية
الفحص باستخدام الدقائق المغناطيسيةقياس عمق الشقكشف العيوب السطحيةYB1/828موادميكانيك1984جعفر طاهر

1011
التجارب العمليية لمختبر الفحوصات 

الالتالفية
الفحص باستخدام الدقائق المغناطيسيةقياس عمق الشقكشف العيوب السطحيةYB1/826موادميكانيك1984جعفر طاهر

1012
التجارب العمليية لمختبر الفحوصات 

الالتالفية
الفحص باستخدام الدقائق المغناطيسيةقياس عمق الشقكشف العيوب السطحيةYB1/834موادميكانيك1984جعفر طاهر

1013
التجارب العمليية لمختبر الفحوصات 

الالتالفية
الفحص باستخدام الدقائق المغناطيسيةقياس عمق الشقكشف العيوب السطحيةYB1/839موادميكانيك1984جعفر طاهر

عام1978هكدنالميكانيك الهندسي استاتيك1014
ميكانيك 

هندسي
YB/166عزم القوىتركيب وتحليل القوىالكميات المتجهة وغير المتجهة

عام1977كينت ماكالتفاضل والتكامل من سلسلة ايكل1015
تفاضل 

وتكامل
YB/73012الطرق العدديةالمعادالت التفاضلية االبتدائيةالمتسلسالت الالنهائية

1الخوارزميات والمخططاتالمخططات االنسيابيةالخوارزمياتYB/926حاسباتعام1987طارق الشيخ مجيدالخوارزميات والمخططات االنسيابية1016

1الخوارزميات والمخططاتالمخططات االنسيابيةالخوارزمياتYB/781حاسباتعام1987طارق الشيخ مجيدالخوارزميات والمخططات االنسيابية1017

1الخوارزميات والمخططاتالمخططات االنسيابيةالخوارزمياتYB/780حاسباتعام1987طارق الشيخ مجيدالخوارزميات والمخططات االنسيابية1018

اختيار افضل معادلة انحداراالنحدار الخطي المتعدداالنحدار الخطي البسيطYB/711احصاءعام1988اموري هاديمقدمة في تحليل االنحدار الخطي1019

االحتمالعرض البيانات االحصائية ووصفهاYB/1285رياضياتعام1982محمد صبحي ابومقدمة في االحصاء1020
المتغيرات العشوائية والتوزيعات 

االحتمالية

1االشتقاق الضمنيخواص االقترانات المتصلةالنهاياتYB/778رياضياتعام1988محمد نمرالفاتن في الرياضيات1021

2اختزال جداول الحالةاشتقاق جداول الحالةفاحص التكافؤ التعاقبيYB4/762الكترونيككهرباءماجد عبد الحميداسس تصميم الدوائر المنطقية1022

التكاملالتفاضلنظرية ذات الحدينYB/863رياضياتعاممحمد احمد الهواريحساب التفاضل والتكامل1023

االحتمالعرض البيانات االحصائية ووصفهاYB/561احصاءعام1982محمد صبحي ابومقدمة في االحصاء1024
المتغيرات العشوائية والتوزيعات 

االحتمالية

مبادئ نظرية االحتمالمقاييس موقع التمركزالتوزيعاتYB/857رياضياتعامنعمة حمد عمارةاالحصاء الهندسي1025

1026
ملخصات شوم نظريات ومسائل في 

المعادالت التفاضلية
1976فرانك ايرز

تكنولوجيا اللحام1027
عبد الرزاق 

اسماعيل خضر
ميكانيك1993

عمليات 

تصنيع
YB1/8691لحام المقاومه الكهربائيهطرائق لحام القوس الكهربائيطرائق اللحام الغازي

عام1978هكدنالميكانيك الهندسي استاتيك1028
ميكانيك 

هندسي
YB/1701االتزانمراكز االشكال ومراكز الثقلمحصالت مجموعات القوى

اختبارنفاذية الرملاختبار مقاومة الشد لرمل اللباباختبار مقاومة القص الجافYB1/670تصنيعميكانيكاحمد محمد الخطيبطرق التصنيع1029

مبادىء هندسة المعادن1030
حسين /ف بيلي 

باقر رحمة هللا
تآكل المعادنربط المعادن والسبائكYB1/684معادنمواد

الفحوصات الميتالوغرافية 

واالختبارات الالتدميريه للممعادن 

والسبائك

فيزياء المعادن1031
عبد الرزاق 

اسماعيل خضر
اقسام عمليات الحدادةالحدادةامثلة لدلفنة بعض المقاطعYB1/665المعادنميكانيك1982

1032
المعادن بنيتها وخواصها ومعامالتها 

الحرارية
بنية المعادنYB1/876موادميكانيك1989ديفيز

الفحص العياني والفحص 

المجهري
الخواص الميكانيكية للمعادن

ميكانيك التربة1033
اسامة مصطفى 

الشافعي
1985

1034
تركيب المباني والجدران الحاملة 

وتفاصيلها المعامرية
مدني1988انيس جواد

تركيب 

مباني
YB2/12772البناء بالكتل الخرسانية الخفيفةالبناء باستعمال الحجارةالبناء باستعمال الطابوق

1035
مبادىء نظرية االنشاءات والمنشاءت 

المحددة
القص وعزم االنحناء في المنشاتYB2/12انشاءاتمدني1979وائل نور الدين

تحليل الهياكل الثابتة والساكنة 

المحددة والهياكل المركبة
الجمالونات المحددة الساكنة

1التجارب العملية لمختبر القياسات رقم1036
صاحب مهدي 

الصفار
القواعد المختبرية للطلبةقواعد وشروط السالمة في المختبرYB1/752موادمواد

مبادئ نظرية االحتمالمقاييس موقع التمركزالتوزيعاتYB/758رياضياتعامنعمة حمد عمارةاالحصاء الهندسي1037

2المتجهات والمعادالت الوسيطيةاالحداثيات القطبيةالهندسة التحليلية المستويةYB/773رياضياتعام1974توماسحساب التفاضل والتكلمل1038

الهندسة الوصفية1039
مدحت فضيل فتح 

هللا
4المستويالمستقيمتمثيل النقطةYB/1513رسمعام1975

1040
الفحوصات الحقلية والمختبريةفي ميكانيك 

التربة
YB2/679تربةمدني1979مكرم انور مراد

تعاريف في ميكانيك التربة وطرق 

العمل في المختبر واعداد التقارير
1الوزنية/العالقات الحجمتعيين المحتوى المائي

مقاييس التغير او التشتتمقاييس موقع التمركزالتوزيعاتYB/856رياضياتعام1984نعمة حمد عمارةاالحصاء الهندسي1041

برهان محمود العلياساسيات انتقال الحرارة1042

سالم جميلكراس دليل التجارب1043

1044
تحليل المخططات الشبكية لتخطيط 

المشاريع ومتابعتها
مدني1985عبد المعز عثمان

ادارة 

مشاريع
YB2/5171تحليل المخططات الشبكيةبناء المخططات الشبكيةالمحطات الزمنية للتوقيت المبرمج

1045
تحليل المخططات الشبكية لتخطيط 

المشاريع ومتابعتها
مدني1985عبد المعز عثمان

ادارة 

مشاريع
YB2/5561تحليل المخططات الشبكيةبناء المخططات الشبكيةالمحطات الزمنية للتوقيت المبرمج

1046
تقييم المشاريع ودراسات الجدوى 

االقتصادية

عبد الوهاب مطر 

الداهري
YB2/570مشاريعمدني1990

تحليل التكاليف والعوائد واالسعار 

في مجال التقييم
تحليل االستثمار وتخطيطهمناهج تقييم المشاريع

البرمجة الخطية وتطبيقاتهاYB2/559ادارةمدني1986مازن بكر عادلبحوث العمليات لالدارة الهندسية1047
تطبيقات المخططات الشبكية في 

المشاريع الهندسية
االحالل

البرمجة الخطية وتطبيقاتهاYB2/369ادارةمدني1986مازن بكر عادلبحوث العمليات لالدارة الهندسية1048
تطبيقات المخططات الشبكية في 

المشاريع الهندسية
االحالل

البرمجة الخطية وتطبيقاتهاYB2/429ادارةمدني1986مازن بكر عادلبحوث العمليات لالدارة الهندسية1049
تطبيقات المخططات الشبكية في 

المشاريع الهندسية
االحالل

االدارة والتنظيمYB2/560ادارةمدني1984كوكر دخيل االسديادارة المشاريع االنشائية1050
مستويات االدارة والتنظيم 

والترابط بينهما

العالقات بين االفراد واثرها في تنفيذ 

المشاريع

االدارة والتنظيمYB2/614ادارةمدني1984كوكر دخيل االسديادارة المشاريع االنشائية1051
مستويات االدارة والتنظيم 

والترابط بينهما

العالقات بين االفراد واثرها في تنفيذ 

المشاريع

االدارة والتنظيمYB2/568ادارةمدني1984كوكر دخيل االسديادارة المشاريع االنشائية1052
مستويات االدارة والتنظيم 

والترابط بينهما

العالقات بين االفراد واثرها في تنفيذ 

المشاريع

مدنيغالب محسن حبيبالعقود وادارة المشاريع1053
ادارة 

مشاريع
YB2/1101تعليمات الى مقدمي العطاءات

المواصفات الفنية العمال 

الهندسة المدنية
االدارة

مدنيغالب محسن حبيبالعقود وادارة المشاريع1054
ادارة 

مشاريع
YB2/1103تعليمات الى مقدمي العطاءات

المواصفات الفنية العمال 

الهندسة المدنية
االدارة

مدنيغالب محسن حبيبالعقود وادارة المشاريع1055
ادارة 

مشاريع
YB2/1102تعليمات الى مقدمي العطاءات

المواصفات الفنية العمال 

الهندسة المدنية
االدارة

الكيمياء الهندسية1056
يوسف عبد هللا 

شهاب
/YBكيمياءعام1985

استعراض سريع لبعض مبادئ 

الكيمياء العامة

استعراض سريع الهم مبادئ 

الكيمياء العضوية
التاكل

الكيمياء الهندسية1057
يوسف عبد هللا 

شهاب
YB/620كيمياءعام1985

استعراض سريع لبعض مبادئ 

الكيمياء العامة

استعراض سريع الهم مبادئ 

الكيمياء العضوية
التاكل

1058
سلسة ملخصات شوم  نظريات ومسائل 

في الكيمياء العامة
القياساتYB/3515كيمياءعام1972جيروم

الكتل الجزيئية ,الكتل الذرية

ومفهوم المول
صيغ وحسابات التركيب

1االصناف العضويةالهيدروكاربونات غير المشبعةمبادئ في الكيمياء العضويةYB/3360كيمياءعام1983محمود عمر عبد هللاالكيمياء الهندسية للصفوف االولى1059

1060
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/598احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار



1061
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/559احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1062
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/593احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1063
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/590احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1064
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/557احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1065
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/556احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1066
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/3434احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1067
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/595احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1068
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/591احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1069
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/597احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1070
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/558احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1071
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/554احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1072
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/592احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1073
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/596احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1074
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/599احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1075
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/552احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1076
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/555احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1077
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/594احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1078
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/749احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

1079
الطرائق المعملية والطرائق الالمعملية في 

االختبارات االحصائية

احسان كاظم 

القرشي
YB/553احصاءعام2007

الطرائق المعلمية في االختبارات 

االحصائية

الطرائق الالمعلمية في 

االختبارات االحصائية
اختبارات االرتباط واالنحدار

ميكانيك الموائع1080
كامل عبد االمير 

الشماع
اساسيات حركة المائعالمائع الساكنخواص الموائعFLUIDYB/612عام1990

عام2006حسين جمعةكيف تكون مهندسا ناجحا1081
للمهندس 

الناجح
YB/890النواحي العمليةالنواحي النفسيةالنواحي الشخصية

YB2/524صحيةمدني2007محمد احمد خليلتصميم عمليات المعالجة للصرف الصحي1082
خواص واختيارات مياه الصرف 

الصحي
1الطلمباتاالعتبارات االساسية للتصميم

الدليل العلمي للتحليل والتصميم االنشائي1083
شريف فتحي 

الشافعي
YB2/510خرسانةمدني2007

اسس ومبادئ التحليل االنشائي 

للكبارى

اسس ومبادئ التعامل مع 

برنامج التحليل االنشائي
1الخطوات العملية للتحليل

تنقيب البيانات1084
عالء حسين 

الحمامي
استبيان البياناتمفاهيم وتقنيات تنقيب البياناتالمباديء االساسيةYB4/98اسسكهرباء2008

ميكانيك2004محمود ربيع الملطهندسة التبريد الصناعي والتجاري1085
تبريد 

وتكييف
YB1/3011الضواغطوسائط وسوائب التبريداستخدامات التبريد الصناعي

YB2/531مبانيمدني2003محمد حمادالساللم في المباني1086
بعض مبادئ والمصطلحات 

لعناصر تكوين الساللم
4االسلوب االنشائي في تصميم الساللمالقواعد االساسية لتصميم الساللم

مقدمة في الطالء الكهربابيYB1/748معادنميكانيك2005محمد اسماعيل عمرالطالء الكهربي للمعادن والبالستك1087
تحضير اسطح المعادن قبل 

طالئها
عمليات الطالء الكهربي

1ملحقالتوصيف بالعناصر المنتهيةميكانيك االجسام الصلبةYB1/1997ميكانيك2007ماهر العابدنمذجة االنشاءات بالعناصر المنتهية1088

13/قشريات ذات شكل اعتباطيالقشريات التناظرة دورانياYB/736انشاءاتعام2007ماهر العابدنمذجة االنشاءات بالعناصر المنتهية1089

تكنلوجيا صناعة االسمنتاساسيات كيمياء االسمنتاالساس التاريخي لتطور االسمنتYB2/526اسمنتمدني2004محمد اسماعيل عمراالسمنت صناعته وخصائصه1090

مقدمة تاريخية عن المطاطYB1/654تصنيعميكانيك2003محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا تصنيع المطاط1091
الخصائص الفيزيائية الكيميائية 

لبوليمرات المطاط
المطاط والتراكيب المطاطية

التكوين المعماري للمستشفياتالعناصر الرئيسية للمستشفىتصميم المستشفياتYB2/1230معماريةمدني2006سعيد علي خطابالتصميم المعماري للمستشفيات1092

تكنولوجيا االنتاج والتصنيع1093
محمد صالح الدين 

عباس
4عمليات تشكيل المعادنعمليات السباكةالمواد الهندسيةYB1/1008تصنيعميكانيك2008

التكوين المعماري للمستشفياتالعناصر الرئيسية للمستشفىتصميم المستشفياتYB2/1229معماريةمدني2006سعيد علي خطابالتصميم المعماري للمستشفيات1094

مشاريع البناءاشكال االبنيةاالنسانYB2/1043معماريمدني2006ربيع الحرستانيعناصر التصميم  واالنشاء المعماري1095

تحليل وتصميم القنوات  والمجاري المائية1096
شريف فتحي 

الشافعي
القطاع االقتصادي الي قناةتعريفات هامةانواع التدفق بالقنواتYB2/1554صحيةمدني2006

1097
تصميم االطارات الخرسانية واستخدامها 

في تصميم المباني الصناعية
YB2/612خرسانةمدني2007خليل ابراهيم واكد

المخططات االنشائية للمباني 

الصناعية

عناصر التحميل الرئيسة في 

المباني الصناعية
االطارات الخرسانية

YB2/676مبانيمدني2003محمد حمادالساللم في المباني1098
منحدر بدائي بسيط للربط بين 

مستويين

درج بدائي منحوت في الطين او 

الحجر
4سلم من الحجر ذو درجات مائلة

1099
الموسوعة الهندسيةالنشاء المباني 

والمرافق العامة

عبد اللطيف 

ابوالعطا البقري
6اعمال الخرسانة المسلحةاعمال الخرسانة العاديةاالعمال االعتياديةYB2/223مبانيمدني2003

1دوائر التقويماشباه المواصالت والدايوداتالنظرية الذريةYB4/267الكترونيككهرباء2005معن عبد المجيدمبادىء االلكترونيات1100

تحليل وتصميم المنشات الصناعية1101
شريف فتحي 

الشافعي
YB1/724تصنيعميكانيك2004

تحليل وتصميم العناصر االنشائية 

االساسية
تحليل وتصميم الوصالت المرنة

برنامج المصححالعتاد والبرمجةتمهيد البرمجة بلغة التجميعYB1/781موادميكانيك2007عبد الحميد بسيونيالبرمجة بلغة التجميع1102

كهرباء2003وحيد مصطفى احمداالت التيار المستمر1103
مكائن 

كهربائية
YB4/340

اساسيات تحويل الطاقة 

الكهروميكانيكية والمفاهيم 

االساسية لالالت الكهربية الدوارة

تركيب االت التيار المستمر
رد الفعل في عضو االنتاج والتوحيد 

DCفي االالت
1

اسس قطع المعادن وتكون الرائيشYB1/767معادنميكانيك2007عثمان محمد عثمانقطع المعادن1104
القوى واالجهادات في عمليات 

القطع
ادوات القطع

YB1/722سيطرةميكانيك2004احمد عبد المتعالالتحكم االلكترونيوماتيكي وتطبيقاتها1105
عناصر التحكم النيوماتيكية 

وااللكترونيوتيكية
الدوائر االساسية االلكترونيوماتيكيةعناصر التحكم الكهربي

YB4/1032الكترونيككهرباء2005احمد عبد المتعالالدوائر االمنية في المنشأت والسيارات1106
االنظمة االمنية في المنشات 

السكنية والسيارات

العناصر االلكترونية المستخدمة 

في الدوائر االلكترونية
1دوائر االنذار من سرقة المنشات

كهرباء2005احمد عبد المتعالالكترونيات القدرة وتطبيقاتها العملية1107
الكترونيك 

قدرة+ 
YB4/306دوائر التوحيد الثالثية االوجهدوائر التوحيد االحادية الوجهالثنائيات

1108
حساب عناصر الخرسانة المسلحة 

/STAAD /PRO
تشكيل اطارمستوىاوامر البرنامجالعناصر المحدودةYB2/73خرسانةمدني2003همام االسود

1كيفية تصميم العناصر الخرسانيةعرض النتائجبناء النموذجYB2/1040منشاتمدني2007مقار ناجححل وتصميم المنشاءات المرتفعة1109

الكمبيوتر وذاكرة القراءة فقطYB/349حاسباتعام2003عبد المجيد بسيونيذاكرة القراءة فقط1110
عمل ذاكرة القراءة فقط ونظام 

الدخل والخرج االساسي
تشغيل برنامج االعداد

تلوث البيئةYB2/565بيئة وصحيةمدني2007محمد احمد خليلالهندسة البيئية والصحية1111
الهيدرولوجي وحصد مياه 

االمطار والسيول
1المخلفات الصلبة المنزلية

YB4/123اسسكهرباء2007احمد عبد المتعالالتركيبات الكهربية في المنشاءات1112
توصيل التيار الكهربائي للمنشات 

السكنية

العدد المستخدمة في التركيبات 

الكهربائية

توزيع التيار الكهربائي في االحياء 

السكنية

YB4/95اسسكهرباء2006مجدي صبحي نظيرالكهرباء الساكنة والمتحركة1113
الكهرباء الساكنة والمجال 

الكهربائي
1التيار الكهربائيالمكثفات

ميكانيك2007احمد زكي حلميمحركات االحتراق الداخلي1114
محركات 

االحتراق
YB1/649

تاريخ وتطوير محركات االحتراق 

الداخلي

محركات االحتراق الداخلي 

-مواصفات -مفاهيم اساسية 

تصنيف

2مكونات محرك االحتراق الداخلي

انواع المضخاتالمضخة وتطورهاYB1/329مضخاتميكانيك2005فاروق عبد اللطيفالمضخات1115
الحشو المستخدم في المضخات 

الطاردة المركزية
1



الوعي بمقومات السالمة بشكل عامYB1/676تصنيعميكانيكعليان محمد العلياناساسيات السالمة الصناعية1116
الحث على مراعات نواحي 

السالمة
القيادة االمنه داخل المطارات

YB2/326هيدرولوجيمدني1982ابراهيم صقراسس الهيدروجيولوجيا1117
المياه االرضية في الدورة 

الهيدرولوجيه

نطاقات )المياه تحت السطحية

المياه التحت سطحية
1خواص الماء الطبيعية والكيميائية

YB2/1045تصميممدني2007سيد علي خطابالتصميم المعماري لالبنية1118
االسس والمعايير الخاصة بموقع 

المدرسة

العوامل المؤثرة في اختيار 

مواقع المباني المدرسية

االعتبارات الواجب مراعاتها عند 

اختيار المباني المدرسية
1

االختبارات القياسية لمواد انشاء الطرق1119
شريف فتحي 

الشافعي
YB2/327طرقمدني2004

اختيار عينات من االحجار وخبث 

الحديد والزلط والرمل

التحليل المنخلي للمواد الغليظة 

والمواد الرفيعة

ايجاد كمية المواد الرفيعة التي تمر 

 في المواد 200من المهزة رقم 

الصلبة

1120
اسس تصميم قوالب حقن المواد 

البالستيكية
YB1/751موادمواد2004هيثم ابو غزال

االالت والمواد المستخدمة في 

صناعة القوالب
1اللفظالبنية العامة للقوالب

1المعدات التابعة للمضخةالمضخات البالستيكيةالمضخات المعدنيةYB1/330مضخاتميكانيك2005فاروق عبد اللطيفالمضخات1121

كهرباء2003وحيد مصطفى احمداالت التيا ر المتردد1122
مكائن 

كهربائية
YB4/3393المجاالت المغناطيسية الدوارةمولدات التيار المترددالمحوالت

2العمل مع ويندوزتثبيت نظام الويندوزنشاة وتطور ويندوز ان تيYB/1622حاسباتعام2007مراد شلبايةادارة الشبكات1123

المرجع الكامل للتحليل والتصميم االنشائي1124
شريف فتحي 

الشافعي
YB2/533تصميممدني2007

البداية واالنطالق مع 

ETABSبرنامج

نظرة عامة على النموذج 

MODEL OVERVIEW

نصائح بخصوص عملية النمذجة 

MODELING TIPS
1

1125
تخطيط وتصميم وتركيب شبكات الحاسب 

االلي

شريف فتحي 

الشافعي
مقدمة عامة لشبكات الحاسب االليYB/1623حاسباتعام2000

وسائل نقل البيانات عبر شبكات 

الحاسب االلي
1االنواع المختلفة للشبكات

YB4/243الكترونيككهرباء2004سمير عاشورتطبيقات عملية555التايمر 1126
التركيب البنائي للتايمر 

والمواصفات555
2المذبذب غير المستقرالمذبذب احادي االستقرار

الخطوط الهيدروليكية وادوات التوصيلالمراكم الهيدروليكيةوحدة القدرة الهيدروليكيةYB1/728سيطرةميكانيك2004احمد عبد المتعالالتحكم االلكتروهيدروليكي وتطبيقاته1127

1128
دليل المهندس االنشائي لتصميم وتنفيذ 

المنشات الخرسانية

عبد الرحمان 

مجاهد احمد
9تصنيف التربةاستكشاف التربةمجال ميكانيكا وهندسة االساساتYB2/975خرسانةعام2003

1129
معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل 

المحطات
المعالجة االبتدائية لمياه الصرفالمعالجة التمهيدية لمياه الصرفخصائص المخلفات السائلةYB2/552صحيةمدني2006احمد السروري

حوادث واصابات العملادوات ومعدات الوقايةاالمان واالسالمة الصناعيةYB1/867موادميكانيك2007احمد زكي حلميالمرجع االمان الصناعي1130

1131
تكنولوجيا االنتاج وخواص المواد 

الهندسية

احمد عهدي عبد 

الغني
عمليات التصنيفتصنيف الموادYB1/850موادميكانيك2007

مواد البوليمر والعمليات التي تجري 

عليها

البرشام واللحامالخامات والتانة للسفنبناء السفينةYB1/776معادنميكانيك2006فاروق عبد اللطيفتصميم وصناعة وبناء السفن1132

YB2/523صحيةمدني2007محمد احمد خليلتصميم عمليات المعالجة للصرف الصحي1133
خواص واختيارات مياه الصرف 

الصحي
1الطلمباتاالعتبارات االساسية للتصميم

البرد والنشر االلياسس عمليات قطع المعادنالعمليات اليدوية لتشغيل المعادنYB1/765معادنميكانيك2007احمد زكي حلمياساسيات تكنولوجيا الورش1134

1135
التصميم االنشائي لطبقات الرصف 

بالطرق االسفلتية

شريف فتحي 

الشافعي
YB2/318طرقمدني2005

تحليل االجهادات واالنفعاالت في 

طبقات الرصف المرن

االساس النظري 

 المرنKENLAYERلبرنامج
تصميم الرصف المرن

1136
امثلة وتطبيقات عملية للتحليل والتصميم 

2000االنشائي باستخدام برنامج 

شريف فتحي 

الشافعي
مدني2007

تحليل 

وتصميم
YB2/668البداية واالنطالق

شرح مجموعة االوامر 

المستخدمة في التطبيقات
1مقدمة عامة للتطبيقات العملية

مواد العزل على الباردتقرير مصور عن اعمال العزلاعمال الطبقات العازلة للرطوبةYB2/25خرسانةمدني2005سعيد علي خطابعزل وحماية المنشاءات الخرسانية1137

1138
تصدع المنشات الخرسانية وطرق 

اصالحها
وسائل المواصالت وانواعهاYB2/607خرسانةمدني2006شريف ابو المجد

عيوب وانهيارات المنشات 

الخرسانية

الخرسانة المسلحة مكوناتها خواصها 

واختباراتها
3

االالت القاطعةالمخرطه االفقيةاالمان الصناعيةYB1/658الخرطةميكانيك2004احمد زكي حلميمبادىء الخراطة نظري وعملي1139

نظم االدارة الهندسية واالمن الصناعي1140
ابو القاسم مسعود 

الشيخ
اخراج المواقع االنتاجيةتنبؤ االنتاجالهندسة الصناعيةYB1/1397ادارةميكانيك1994

وسائل المواصالت وانواعهاYB2/308طرقمدني2007محمد عبد القادرالدليل العلمي لهندسة الطرق والمواصالت1141
الدليل العملي لفحص عيوب 

الطرق واالسفلت

فكرة عامة عن التصميم الهندسي 

للطرق
1

تيارات الخطابحاث الجهداالعمال المساحية لمقومة التربةYB1/669معادنميكانيك2005مارشال  أي  باركرالحماية الكاثودية لخطوط الماسير1142

ميكانيك2007عطية علي عطيةالنظم االلكترونية لحقن الوقود1143
محركات 

االحتراق
YB1/713 نظام الحقن بالوقودKMنظام حقن الوقود  جترونيكLنظام الحقن جيترونيكH.F.M.

اسس عمليات قطع المعادنمقاطع التفريزماكينات التفريزYB1/771موادميكانيك2006احمد زكي حلميتكنولوجيا التفريز1144

1االهتزازات واالمواجالعدسات واالجهزة البصريةالبصريات الهندسيةYB/3352فيزياءعام2006مجدي صبحي نظيرالبصريات الهندسية واالمواج1145

تاكل الخرسانة والحديدالعزل الحراريالعزل المالكيYB2/508خرسانةمدني2008حسين محمدعزل وحماية المنشاءات الخرسانية1146

المراكز المتوسطة ومركز الثقلعزوم الكتلةالقوى والعزومYB1/785موادميكانيك2007فاروق عبد اللطيفاتزان السفن1147

مدني2003محمد حورانيدليل المهندس المدني1148
صيغ 

وجداول
YB2/601صيغ االعمدةالصيغ الخاصة بالجيزان

الصيغ الخاصة باالوتاد وعموم انواع 

االوتاد االرضية
1

الجوائز المنحنية والمنكسرةالبالطاتالجوائزYB2/666انشاءاتمدنيمحمد سليمان كافيدليل المهندس االنشائي1149

1تفاصيل انشائيةنموذج الحد الفيالتمواصفات التشطيب للفيالتYB2/1177معماريةمدني2006سعيد علي خطابالفيالت والقصور1150

علوم صناعية خامات ومعادن1151
حكمت /فوزية كاظم 

سعيد
الحديد المطاوعالحديد الصناعيمعادن والخواصYB1/780موادميكانيك1986

نظام االنشاءات المعلقةفوائد الخرسانة سابقة االجهادالتحليل االنشائي لفكرة الكابالتYB2/372انشاءاتمدني2003سعيد علي خطاباالنشاءات المعلقة1152

3عقود مقاوالت التشييدالمناقصات والعطاءاتمراحل مشروع التشييدYB2/513انشاءاتمدني2003عبدالفتاح القصبيعقود ومواصفات االعمال االنشائية1153

االدارة االقتصادية1154
محمد عبد هللا 

الريادي
1التخطيط الزمني للمشروعاتتحليل المخاطر االقتصاديةادارة المشروعاتYB/616ادارةعام2006

اسباب الحرائقحوادث الحريقاهداف االمان الصناعيYB1/744معادنميكانيك2004احمد زكي حلميخراطة المعادن  نظري و عملي1155

1156
الجديد في كهرباء السيارات مع 

التطبيقات العملية
كهرباء2005عطية علي عطية

مكائن 

كهربائية
YB4/369االشعال االلكتروني

النظام المدمج المتكامل للدوائر 

BSIالكهربية 
نظام شفرة منع ادارة المحرك

1157
تشخيص اعطال النظم االلكترونية لحقن 

الوقود
ميكانيك2005عطية علي عطية

محركات 

احتراق 

داخلي

YB1/712نظام الحقن المتعدد النقالمتعدد النقاط المركباختبارات نظام ماجنبتك ماريللي

YB2/1044تصميممدني2007سعيد علي خطابالتصميم المعماري لالبنية1158
االسس والمعايير الخاصة بموقع 

المدرسة

العوامل المؤثرة في اختيار 

مواقع المباني المدرسية

االعتبارات الواجب مراعاتها عند 

اختيار المباني المدرسية
1

كهرباء2006وحيد مصطفى احمداجهزة التشغيل الكهربية1159
مكائن 

كهربائية
YB4/363مكونات نعدات التشغيل الكهربيىة

العزم -خصائص السرعة 

للمحركات
DCالتحكم في سرعة المحركات 

1160
امثلة وتطبيقات عملية للتحليل والتصميم 

2000االنشائي باستخدام برنامج 

شريف فتحي 

الشافعي
مدني2007

تحليل 

وتصميم
YB2/667البداية واالنطالق

شرح مجموعة االوامر 

المستخدمة في التطبيقات
1مقدمة عامة للتطبيقات العملية

تحليل دارات التيار المباشرالتيار الكهربائي والمقاومةمبادئ الكهرباء الساكنةYB4/514اسسكهرباء2008محمد العويسياساسيات الدارات الكهربائية1161

مكونات نظام االتصالYB4/403اتصاالتكهرباء2005حسن رمضاناساسيلت االتصاالت الكهربائية التماثلية1162
الضوضاء وتاثيرها على 

االشارات
االشارات التماثلية والرقمية

اسس عمليات قطع المعادنالتزليق والتبريدYB1/745عملياتميكانيك2006احمد زكي حلميتكنولوجيا الخراطة نظري  عملي1163
طبقا Siاللوالب بالنظام الدولي 

ISOلمواصفات

االشعال االلكتروني بقطاع ميكانيكياالشعال التقليدىاشباه الموصالتYB1/714محركاتميكانيك2005عطية علي عطيةنظم االشعال االلكتروني في المحركات1164

1165
تطبيقات في االساليب الكمية وبحوث 

العمليات
االساليب االحصائيةYB/747رياضياتعام2008عبد الكريم هادي

مدخل في االساليب الكمية 

وبحوث العمليات
1نماذج البرمجة الخطية

1166
تطبيقات في االساليب الكمية وبحوث 

العمليات
االساليب االحصائية/YBرياضياتعام2008عبد الكريم هادي

مدخل في االساليب الكمية 

وبحوث العمليات
1نماذج البرمجة الخطية

1167
تطبيقات في االساليب الكمية وبحوث 

العمليات
االساليب االحصائية/YBرياضياتعام2008عبد الكريم هادي

مدخل في االساليب الكمية 

وبحوث العمليات
1نماذج البرمجة الخطية

1168
تطبيقات في االساليب الكمية وبحوث 

العمليات
االساليب االحصائية/YBرياضياتعام2008عبد الكريم هادي

مدخل في االساليب الكمية 

وبحوث العمليات
1نماذج البرمجة الخطية

1169
تطبيقات في االساليب الكمية وبحوث 

العمليات
االساليب االحصائيةYB/741رياضياتعام2008عبد الكريم هادي

مدخل في االساليب الكمية 

وبحوث العمليات
1نماذج البرمجة الخطية

1170
تطبيقات في االساليب الكمية وبحوث 

العمليات
االساليب االحصائيةYB/980رياضياتعام2008عبد الكريم هادي

مدخل في االساليب الكمية 

وبحوث العمليات
1نماذج البرمجة الخطية

1171
تطبيقات في االساليب الكمية وبحوث 

العمليات
االساليب االحصائية/YBرياضياتعام2008عبد الكريم هادي

مدخل في االساليب الكمية 

وبحوث العمليات
1نماذج البرمجة الخطية

1172
تطبيقات في االساليب الكمية وبحوث 

العمليات
االساليب االحصائية/YBرياضياتعام2008عبد الكريم هادي

مدخل في االساليب الكمية 

وبحوث العمليات
1نماذج البرمجة الخطية



1173
تطبيقات في االساليب الكمية وبحوث 

العمليات
االساليب االحصائية/YBرياضياتعام2008عبد الكريم هادي

مدخل في االساليب الكمية 

وبحوث العمليات
1نماذج البرمجة الخطية

1174
تطبيقات في االساليب الكمية وبحوث 

العمليات
االساليب االحصائية/YBرياضياتعام2008عبد الكريم هادي

مدخل في االساليب الكمية 

وبحوث العمليات
1نماذج البرمجة الخطية

YB4/258الكترونيككهرباء2000سمير عاشورتطبيقات عملية555التايمر 1175
 555التركيب البنائي للتايمر

والمواصفات الفنية
2المذبذب غير المستقرالمذبذب احادي االستقرار

الدوائر متعددة االطوار1176
المهندس وحيد 

مصطفى
YB4/109اسسكهرباء2004

مزايا وعيوب نظام متعدد االطوار 

بالنسبة لنظام احادي الطور
2مجموعة التذييل المزدوجتوليد القوى الدافعة الكهربائية

جغرافية المعادن ومصادر الطاقة1177
الدكتور علي احمد 

هارون
YB1/739معادنميكانيك

مدخل الى جغرافية المعادن 

ومصادر الطاقة

خصائص المعادن ومرحلة 

انتاجها وقوانين التعدين

العوامل المؤثرة في المعادن ومصادر 

الطاقة

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/376انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1178

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/379انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1179

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/459انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1180

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/387انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1181

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/375انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1182

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/378انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1183

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/431انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1184

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/385انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1185

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/383انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1186

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/462انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1187

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/218اساسمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1188

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/293اساسمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1189

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/883اساسمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1190

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/292اساساتمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1191

مدنيالمواد االنشائية1192
مواد 

انشائية
YB2/1726

وصف عام للخواص الفيزياوية 

والمواصفات القياسية لمواد البناء
الحجارة الصخورالطابوق

جالل بشير سرسمالمواد االنشائية1193

مدنيالمواد االنشائية1194
مواد 

انشائية
YB2/525

وصف عام للخواص الفيزياوية 

والمواصفات القياسية لمواد البناء
الحجارة الصخورالطابوق

المسح الهندسي والكاد سترائي1195
زياد عبد الجبار 

البكر
الزوايا واالتجاهاتالمسح الكادستانيالمسح الهندسيYB2/168مساحةمدني2004

المسح الهندسي والكاد سترائي1196
زياد عبد الجبار 

البكر
الزوايا واالتجاهاتالمسح الكادستانيالمسح الهندسيYB2/572مساحةمدني2004

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصها/YB2خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم الخرسانة المسلحة1197

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/725خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم الخرسانة المسلحة1198

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/718خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم الخرسانة المسلحة1199

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/1557خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم الخرسانة المسلحة1200

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/723خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم الخرسانة المسلحة1201

ناجي توفيقالمساحة الهندسية1211

البرمجة الخطية وتطبيقاتهاYB2/368ادارةمدني1986مازن بكر عادلبحوث العمليات لالدارة الهندسية1212
تطبيقات المخططات الشبكية في 

المشاريع الهندسية
االحالل

البرمجة الخطية وتطبيقاتهاYB2/491ادارةمدني1986مازن بكر عادلبحوث العمليات لالدارة الهندسية1214
تطبيقات المخططات الشبكية في 

المشاريع الهندسية
االحالل

الطريقة المبسطة- البرمجة الخطية الشكل القياسي- البرمجة الخطية مفهوم بحوث العملياتYB1/671تصنيعميكانيك1990هالل هادي صالحبحوث العمليات وتطبيقاتها1215

الطريقة المبسطة- البرمجة الخطية الشكل القياسي- البرمجة الخطية مفهوم بحوث العملياتYB1/774تصنيعميكانيك1990هالل هادي صالحبحوث اللعمليات وتطبيقاتها1216

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1218
طرق 

االنشاء
YB2/278التخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1219
طرق 

االنشاء
YB2/258التخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1220
طرق 

االنشاء
YB2/257التخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1221
طرق 

االنشاء
YB2/279التخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1222
طرق 

االنشاء
YB2/433التخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1223
طرق 

االنشاء
YB2/1593التخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1224
طرق 

االنشاء
YB2/275التخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1225
طرق 

االنشاء
YB2/260التخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1226
طرق 

االنشاء
YB2/259التخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1227
طرق 

االنشاء
YB2/246التخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

تصاميم المنشاءت الخرسانية  المسلحة1232
جمال عبد الواحد 

فرحان
طريقة اجهادات التشغيلطرق التحليل والتصميمالمواد المستعملة وخواصهاYB2/507خرسانةمدني2005

تصاميم المنشاءت الخرسانية  المسلحة1233
جمال عبد الواحد 

فرحان
طريقة اجهادات التشغيلطرق التحليل والتصميمالمواد المستعملة وخواصها/YB2خرسانةمدني2005

YB2/487خرسانةمدني2007خليل ابراهيم واكدالخزانات والياه/التصميم االنشائي 1238
الشروخ والتحكم فيها في الكودات 

المختلفة

التحكم في الشروخ طبقا للكود 

المصري للخرسانة المسلحة 

وتصميم القطاعات الغير منفذه 

للمياه

1الخزانات بصفة عامة

YB2/490خرسانةمدني2007خليل ابراهيم واكدالخزانات والياه/التصميم االنشائي 1239
الشروخ والتحكم فيها في الكودات 

المختلفة

التحكم في الشروخ طبقا للكود 

المصري للخرسانة المسلحة 

وتصميم القطاعات الغير منفذه 

للمياه

1الخزانات بصفة عامة

YB2/489خرسانةمدني2007خليل ابراهيم واكدالخزانات والياه/التصميم االنشائي 1240
الشروخ والتحكم فيها في الكودات 

المختلفة

التحكم في الشروخ طبقا للكود 

المصري للخرسانة المسلحة 

وتصميم القطاعات الغير منفذه 

للمياه

1الخزانات بصفة عامة

1241
توزيع االجهادات في التربة تحت 

االساسات المختلفة
نصف الفراغ المرنYB2/295تربةمدني1992وليد كنعان

الحموالت ضمن نصف الفراغ 

المرن والمتجانس
2الحموالت السطحية الشاقولية

1242
توزيع االجهادات في التربة تحت 

االساسات المختلفة
نصف الفراغ المرنYB2/220تربةمدني1992وليد كنعان

الحموالت ضمن نصف الفراغ 

المرن والمتجانس
2الحموالت السطحية الشاقولية



1243
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
1تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةالغاية من جدول الكمياتYB2/338تخمينمدني2003خالد محمد حديد

1244
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
1تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةالغاية من جدول الكمياتYB2/340تخمينمدني2003خالد محمد حديد

1245
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
1تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةالغاية من جدول الكمياتYB2/342تخمينمدني2003خالد محمد حديد

1246
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
1تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةالغاية من جدول الكمياتYB2/341تخمينمدني2003خالد محمد حديد

1247
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
1تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةالغاية من جدول الكمياتYB2/332تخمينمدني2003خالد محمد حديد

1248
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
1تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةالغاية من جدول الكمياتYB2/334تخمينمدني2003خالد محمد حديد

1249
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
1تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةالغاية من جدول الكمياتYB2/336تخمينمدني2003خالد محمد حديد

1250
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
1تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةالغاية من جدول الكمياتYB2/412تخمينمدني2003خالد محمد حديد

1251
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
1تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةالغاية من جدول الكمياتYB2/410تخمينمدني2003خالد محمد حديد

1252
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
1تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةالغاية من جدول الكمياتYB2/344تخمينمدني2003خالد محمد حديد

كهرباء1999كريكور سيروبمكائن التيار المتناوب1253
مكائن 

كهربائية
YB4/336

المدخل الى نظرية مكائن التيار 

المتناوب
1المكائن التزامنيةالمكائن الحثية

كهرباء1999كريكور سيروبمكائن التيار المتناوب1254
مكائن 

كهربائية
YB4/567

المدخل الى نظرية مكائن التيار 

المتناوب
1المكائن التزامنيةالمكائن الحثية

كهرباء1999كريكور سيروبمكائن التيار المتناوب1255
مكائن 

كهربائية
YB4/881

المدخل الى نظرية مكائن التيار 

المتناوب
1المكائن التزامنيةالمكائن الحثية

ميكانيك2004يوسف عبد ونوسالمرجع الكامل في تدفئة وتكييف المباني1256
تبريد 

وتكييف
YB1/14881المبنى في الصيفالمبنى في الشتاءالمبادئ االساسية

ميكانيك2004يوسف عبد ونوسالمرجع الكامل في تدفئة وتكييف المباني1257
تبريد 

وتكييف
YB1/14891المبنى في الصيفالمبنى في الشتاءالمبادئ االساسية

ميكانيك2004يوسف عبد ونوسالمرجع الكامل في تدفئة وتكييف المباني1258
تبريد 

وتكييف
YB1/14851المبنى في الصيفالمبنى في الشتاءالمبادئ االساسية

ميكانيك2004يوسف عبد ونوسالمرجع الكامل في تدفئة وتكييف المباني1259
تبريد 

وتكييف
YB1/14861المبنى في الصيفالمبنى في الشتاءالمبادئ االساسية

ميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف اسس وتطبيقات عملية1260
تبريد 

وتكييف
YB1/16521الدورة الميكانيكيهوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريد

ميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف اسس وتطبيقات عملية1261
تبريد 

وتكييف
YB1/141311الدورة الميكانيكيهوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريد

ميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف اسس وتطبيقات عملية1262
تبريد 

وتكييف
YB1/16511الدورة الميكانيكيهوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريد

ميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف اسس وتطبيقات عملية1263
تبريد 

وتكييف
YB1/1الدورة الميكانيكيهوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريد

ميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف اسس وتطبيقات عملية1264
تبريد 

وتكييف
YB1/1الدورة الميكانيكيهوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريد

ميكانيكام ال مانيورمحركات االحتراق الداخلي1272
محركات 

احتراق
YB1/690الشحن المفرطالمحركات الثنائية الشوطدورات الهواء القياسية

ميكانيك1986خالد الجوديهندسة التكييف والتثليج1305
تكييف 

وتبريد
YB1/286

الخواص االساسيةلخليط الهواء 

وبخارالماء
2االنسان والبيئه المكيفهمصرديات عمليات تكييف الهواء

كهرباءتاك كينشوالمحركات الكهربائية وقيادتها1330
مكائن 

كهربائية
YB4/756

اين تستخدم المحركات الكهربائية 

الدقيقة

المبادئ الفيزياوية لمختلف 

انواع المحركات الكهربائية
المبادئ االساسية لتصميم المحركات

كهرباءتاك كينشوالمحركات الكهربائية وقيادتها1331
مكائن 

كهربائية
YB4/365

اين تستخدم المحركات الكهربائية 

الدقيقة

المبادئ الفيزياوية لمختلف 

انواع المحركات الكهربائية
المبادئ االساسية لتصميم المحركات

عام1990ياسين هاشمميكانيك الموائع1332
ميكانيك 

الموائع
YB/330الفوهاتتصنيف الجريانالهيدروستاتيك

عام1990ياسين هاشمميكانيك الموائع1333
ميكانيك 

الموائع
YB/410الفوهاتتصنيف الجريانالهيدروستاتيك

عام1982نعمة حمد عمارةميكانيك الموائع1334
ميكانيك 

الموائع
YB/329القوانين االساسيةحركة السائل الكينماتيةالموائع في حالة السكون

عام1982نعمة حمد عمارةميكانيك الموائع1335
ميكانيك 

الموائع
YB/752القوانين االساسيةحركة السائل الكينماتيةالموائع في حالة السكون

اساسيات علم البلوراتطرائق قياس درجات الحرارةاالختبارات الالاتالفية/YB1موادميكانيك2004جعفر الحيدرياختبارات المواد الهندسية1336

اساسيات علم البلوراتطرائق قياس درجات الحرارةاالختبارات الالاتالفيةYB1/695موادميكانيك2004جعفر الحيدرياختبارات المواد الهندسية1337

اساسيات علم البلوراتطرائق قياس درجات الحرارةاالختبارات الالاتالفيةYB1/741موادميكانيك2004جعفر الحيدرياختبارات المواد الهندسية1338

اساسيات علم البلوراتطرائق قياس درجة الحرارةاالختبارات الالاتالفيةYB1/692موادميكانيك2004جعفر الحيدرياختبارات المواد الهندسية1339

اساسيات علم البلوراتطرائق قياس درجة الحرارةاالختبارات الالاتالفيةYB1/740موادميكانيك2004جعفر الحيدرياختبارات المواد الهندسية1340

حركة االلكتروناتYB4/787الكترونيككهرباء1988طارق حميد سعيداسس الهندسة االلكترونية1351
ثنائيات اشباه الموصالت 

وتطبيقاتها
دوائر التعديل والترشيح

حركة االلكتروناتYB4/786الكترونيككهرباء1988طارق حميد سعيداسس الهندسة االلكترونية1352
ثنائيات اشباه الموصالت 

وتطبيقاتها
دوائر التعديل والترشيح

1االسقاط العمودياالسقاط المتوازياالسقاط المركزيYB/1517رسمعام1981جاسم شهابالهندسة الوصفية1366

الوقودالطاقةYB1/1341وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1373
انتاج الوقود والنفط الخام والغاز 

الطبيعي

الوقودالطاقةYB1/1327وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1374
انتاج الوقود والنفط الخام والغاز 

الطبيعي

الوقودالطاقةYB1/1339وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1375
انتاج الوقود والنفط الخام والغاز 

الطبيعي

الوقودالطاقةYB1/1385وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1376
انتاج الوقود والنفط الخام والغاز 

الطبيعي

الوقودالطاقةYB1/1251وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1377
انتاج الوقود والنفط الخام والغاز 

الطبيعي

الوقودالطاقةYB1/1247وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1378
انتاج الوقود والنفط الخام والغاز 

الطبيعي

الوقودالطاقةYB1/1328وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1379
انتاج الوقود والنفط الخام والغاز 

الطبيعي

الوقودالطاقةYB1/1338وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1380
انتاج الوقود والنفط الخام والغاز 

الطبيعي

الوقودالطاقةYB1/1350وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1381
انتاج الوقود والنفط الخام والغاز 

الطبيعي

الوقودالطاقةYB1/1329وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1382
انتاج الوقود والنفط الخام والغاز 

الطبيعي

1الوقود السائلالوقود الصلبالطاقة والوقودYB1/1427وقودميكانيك1981جابر شنشول جمالتكنولوجيا الوقود1383

1الوقود السائلالوقود الصلبالطاقة والوقودYB1/291وقودميكانيك1981جابر شنشول جمالتكنولوجيا الوقود1384

1الوقود السائلالوقود الصلبالطاقة والوقودYB1/1382وقودميكانيك1981جابر شنشول جمالتكنولوجيا الوقود1385

1الوقود السائلالوقود الصلبالطاقة والوقودYB1/304وقودميكانيك1981جابر شنشول جمالتكنولوجيا الوقود1386

1الوقود السائلالوقود الصلبالطاقة والوقودYB1/1426وقودميكانيك1981جابر شنشول جمالتكنولوجيا الوقود1387

1الوقود السائلالوقود الصلبالطاقة والوقودYB1/1425وقودميكانيك1981جابر شنشول جمالتكنولوجيا الوقود1388

1الوقود السائلالوقود الصلبالطاقة والوقودYB1/1424وقودميكانيك1981جابر شنشول جمالتكنولوجيا الوقود1389

1الوقود السائلالوقود الصلبالطاقة والوقودYB1/1422وقودميكانيك1981جابر شنشول جمالتكنولوجيا الوقود1390

1الوقود السائلالوقود الصلبالطاقة والوقودYB1/1421وقودميكانيك1981جابر شنشول جمالتكنولوجيا الوقود1391



1الوقود السائلالوقود الصلبالطاقة والوقودYB1/1423وقودميكانيك1981جابر شنشول جمالتكنولوجيا الوقود1392

اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى المنظومات التحكم االليYB4/731سيطرةكهرباء1986داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي1393

اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى المنظومات التحكم االليYB4/818سيطرةكهرباء1986داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي1394

دخول الكهرباء الى المنزلالمبادئ االساسية للكهرباءنظام امداد الطاقة الكهربائيةYB4/314قدرةكهرباء1993ارثر سيلتمديد االسالك الكهربائية1395

دخول الكهرباء الى المنزلالمبادئ االساسية للكهرباءنظام امداد الطاقة الكهربائيةYB4/313قدرةكهرباء1993ارثر سيلتمديد االسالك الكهربائية1396

22الجهد الكهربائيالمجال الكهربائيقانون اومYB/3395فيزياءعام2000رحيم عبد الكتلالفيزياء الجامعية1402

22الجهد الكهربائيالمجال الكهربائيقانون اومYB/3342فيزياءعام2000رحيم عبد الكتلالفيزياء الجامعية1403

المسنمات المحددة ستاتيكياالعتبات المحددة ستاتيكيااالستقرار وتحديد المنشاتYB2/610منشاتمدني1980يان يوسيهمبادىء نظرية المنشاءت1404

ركام الخرسانةانواع االسمنتاالسمنت البورتالندي/YB2خرسانةمدني1984مؤيد نوري خلفتكنولوجيا الخرسانة1405

ركام الخرسانةانواع االسمنتاالسمنت البورتالنديYB2/1592خرسانةمدني1984مؤيد نوري خلفتكنولوجيا الخرسانة1406

ركام الخرسانةانواع االسمنتاالسمنت البورتالنديYB2/301خرسانةمدني1984مؤيد نوري خلفتكنولوجيا الخرسانة1407

ركام الخرسانةانواع االسمنتاالسمنت البورتالنديYB2/604خرسانةمدني1984مؤيد نوري خلفتكنولوجيا الخرسانة1408

ركام الخرسانةانواع االسمنتاالسمنت البورتالندي/YB2خرسانةمدني1984مؤيد نوري خلفتكنولوجيا الخرسانة1409

1410
سلسلة ملخصات شوم  نظريات ومسائل 

في االحصاء
التوزيعات التكراريةالمتغيرات واالشكال البيانيةYB/1371رياضياتعامموراي شبيجل

الوسط والوسيط والمنوال والمقاييس 

االخرى للنزعة المركزية

1411
سلسلة ملخصات شوم  نظريات ومسائل 

في االحصاء
التوزيعات التكراريةالمتغيرات واالشكال البيانيةYB/1370رياضياتعامموراي شبيجل

الوسط والوسيط والمنوال والمقاييس 

االخرى للنزعة المركزية

1412
سلسلة ملخصات شوم  نظريات ومسائل 

في االحصاء
التوزيعات التكراريةالمتغيرات واالشكال البيانيةYB/1013رياضياتعامموراي شبيجل

الوسط والوسيط والمنوال والمقاييس 

االخرى للنزعة المركزية

نظام االنشاءات المعلقةفوائد الخرسانة سابقة االجهادالتحليل االنشائي لفكرة الكابالتYB2/464انشاءاتمدني2003سعيد علي خطاباالنشاءات المعلقة1413

نظام االنشاءات المعلقةفوائد الخرسانة سابقة االجهادالتحليل االنشائي لفكرة الكابالتYB2/463انشاءاتمدني2003سعيد علي خطاباالنشاءات المعلقة1414

1415
دليل صيانة واصالح اجهزة التبريد 

والتكييف
YB1/342تبريدميكانيك2000احمد عبد المتعال

اعداد الوصالت المختلفة لمواسير 

دورات التبريد
االعطال الميكانيكية والكهربيةالفحوصات اليدوية

ميكانيك1999محمود ربيع الملطمحركات الديزل1431
محركات 

الديزل
YB1/12622هيكل المحركالمبادئ الهندسيةانواع محركات الديزل

ميكانيك1999محمود ربيع الملطمحركات الديزل1432
محركات 

الديزل
YB1/12642هيكل المحركالمبادئ الهندسيةانواع محركات الديزل

ميكانيك1999محمود ربيع الملطمحركات الديزل1433
محركات 

الديزل
YB1/2942هيكل المحركالمبادئ الهندسيةانواع محركات الديزل

ميكانيك1999محمود ربيع الملطمحركات الديزل1434
محركات 

الديزل
YB1/12632هيكل المحركالمبادئ الهندسيةانواع محركات الديزل

ميكانيك1999محمود ربيع الملطمحركات الديزل1435
محركات 

الديزل
YB1/2962هيكل المحركالمبادئ الهندسيةانواع محركات الديزل

الدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء علي االبنيةالمقدمةYB4/800اسسكهرباء1986مظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات1436

الدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء علي االبنيةالمقدمةYB4/812اسسكهرباء1986مظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات1437

الدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء علي االبنيةالمقدمةYB4/806اسسكهرباء1986مظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات1438

الدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء علي االبنيةالمقدمةYB4/122اسسكهرباء1986مظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات1439

الدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء علي االبنيةالمقدمةYB4/801اسسكهرباء1986مظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات1440

الدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء علي االبنيةالمقدمةYB4/796اسسكهرباء1986مظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات1441

الدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء علي االبنيةالمقدمةYB4/798اسسكهرباء1986مظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات1442

الدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء علي االبنيةالمقدمةYB4/802اسسكهرباء1986مظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات1443

الدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء علي االبنيةالمقدمةYB4/803اسسكهرباء1986مظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات1444

الدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء علي االبنيةالمقدمةYB4/811اسسكهرباء1986مظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات1445

1990ياسين عبيد احمدالمساحة الهندسية1446

1990ياسين عبيد احمدالمساحة الهندسية1447

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/388انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1448

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/381انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1449

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/460انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1450

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/382انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1451

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/389انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1452

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/380انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1453

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/384انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1454

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/377انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1455

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/461انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1456

اعمال االرضياتاعمال التاسيساالعمال التحضيرية لتنفيذ المساكنYB2/386انشاء مبانيمدني1998محمد دبسانشاء البيت السكني1457

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/882اساساتمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1458

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/291اساساتمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1459

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/976اساساتمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1460

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/6699اساساتمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1461

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/881اساساتمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1462

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/1064اساساتمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1463

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/885اساساتمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1464

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/880اساساتمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1465

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/884اساساتمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1466

االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقع/YB2اساساتمدني1997عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات1467

المسح الهندسي والكاد سترائي1491
زياد عبد الجبار 

البكر
الزوايا واالتجاهاتالمسح الكادسترانيالمسح الهندسيYB2/1791مساحةمدني2004

المسح الهندسي والكاد سترائي1492
زياد عبد الجبار 

البكر
الزوايا واالتجاهاتالمسح الكادسترانيالمسح الهندسيYB2/573مساحةمدني2004

المسح الهندسي والكاد سترائي1493
زياد عبد الجبار 

البكر
الزوايا واالتجاهاتالمسح الكادسترانيالمسح الهندسيYB2/169مساحةمدني2004

المسح الهندسي والكاد سترائي1494
زياد عبد الجبار 

البكر
الزوايا واالتجاهاتالمسح الكادسترانيالمسح الهندسيYB2/170مساحةمدني2004



المسح الهندسي والكاد سترائي1497
زياد عبد الجبار 

البكر
الزوايا واالتجاهاتالمسح الكادسترانيالمسح الهندسيYB2/571مساحةمدني2004

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/319طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1498

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالماد االسفلتيةYB2/355طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1499

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/478طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1500

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/485طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1501

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/477طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1502

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/1695طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1503

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/1696طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1504

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/1677طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1505

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/1678طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1506

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/476طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1507

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/479طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1508

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/475طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1509

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/1679طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1510

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/481طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1511

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/480طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1512

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/469طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1513

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/470طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1514

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/473طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1515

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/465طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1516

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/471طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1517

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/1179طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1518

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/474طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1519

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/472طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1520

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/483طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1521

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/482طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1522

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/468طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1523

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/467طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1524

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/466طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1525

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/486طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1526

1انشاء الطرق االسفلتيةتجارب االسفلتالمواد االسفلتيةYB2/484طرقمدني2001خليل احمد ابو احمدالمواد االسفلتية وانشاء الطرق1527

تصاميم المنشاءت الخرسانية  المسلحة1528
جمال عبد الواحد 

فرحان
طريقة اجهادات التشغيلطرق التحليل والتصميمالمواد المستعملة وخواصهاYB2/19خرسانةمدني

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/722خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم االخرسانة المسلحة1553

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/717خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم االخرسانة المسلحة1554

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصها/YB2خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم االخرسانة المسلحة1555

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/719خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم االخرسانة المسلحة1556

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/724خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم االخرسانة المسلحة1557

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/721خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم االخرسانة المسلحة1558

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/715خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم االخرسانة المسلحة1559

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/720خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم االخرسانة المسلحة1560

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/521خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم االخرسانة المسلحة1561

تحليل العتبات بطريقة اجهاد التشغيلطرق التصميم والمتطلباتالمواد المستعملة وخواصهاYB2/515خرسانةمدني1985هاني محمد فهميتصاميم االخرسانة المسلحة1562

التسوية واعمالهاالمسح بواسطة السلسلةقياس المسافاتYB2/87المساحةمدني1980ناجي توفيقالمساحة الهندسية1567

التسوية واعمالهاالمسح بواسطة السلسلةقياس المسافاتYB2/1517المساحةمدني1980ناجي توفيقالمساحة الهندسية1568

التسوية واعمالهاالمسح بواسطة السلسلةقياس المسافاتYB2/307المساحةمدني1980ناجي توفيقالمساحة الهندسية1569

الطريقة المبسطة-البرمجة الخطية الشكل القياسية- البرمجة الخطية مفهوم بحوث العملياتYB1/661عملياتميكانيك1990هالل هادي صالحبحوث العمليات وتطبيقاتها1580

1590
التصميم االنشائي لخزانات المياه من 

الخرسان المسلحة
YB2/488خرسانةمدني2007خليل ابراهيم واكد

الشروخ والتحكم فيها في الكودات 

المختلفة

التحكم في الشروخ طبقا للكود 

المصري للخرسانة المسلحة 

وتصميم القطاعات الغير منفذه 

للمياه

1الخزانات بصفة عامة

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1591
طرق 

االنشاء
YB2/374تخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1592
طرق 

االنشاء
YB2/277تخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1593
طرق 

االنشاء
YB2/1346تخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1594
طرق 

االنشاء
YB2/261تخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1595
طرق 

االنشاء
YB2/878تخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1596
طرق 

االنشاء
YB2/325تخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1597
طرق 

االنشاء
YB2/716تخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1598
طرق 

االنشاء
YB2/432تخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1



مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1599
طرق 

االنشاء
YB2/877تخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

مدني1985محمد ايوب صبريتخطيط ومعدات وطرق االنشاء1600
طرق 

االنشاء
YB2/276تخطيط للعمل وادارتهالمهندس واالنشاء

العوامل المؤثرة على اختيار المكائن 

االنشائية
1

1601
توزيع االجهادات في التربة تحت 

االساسات المختلفة
نصف الفراغ المرن والمتجانسYB2/684تربةمدني1992وليد كنعان

الحموالت ضمن نصف الفراغ 

المرن والمتجانس

الحموالت السطحية الشاقولية المؤثرة 

على طبقتين من التربة
2

1602
توزيع االجهادات في التربة تحت 

االساسات المختلفة
نصف الفراغ المرن والمتجانس/YB2تربةمدني1992وليد كنعان

الحموالت ضمن نصف الفراغ 

المرن والمتجانس

الحموالت السطحية الشاقولية المؤثرة 

على طبقتين من التربة
2

1603
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/343تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1604
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/409تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1605
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/335تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1606
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/405تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1607
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/331تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1608
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/333تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1609
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/408تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1610
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/51تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1611
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/339تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1612
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/407تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1613
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/413تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1614
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/411تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1615
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/414تخمينمدني,2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1616
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/406تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

1617
الطرق القياسية لتحضير الكميات العمال 

الهندسة المدنية
تحضير الكمياتالشروط العامة والخاصةYB2/337تخمينمدني2003

اعمال الموقع والحفريات واالعمال 

الترابية
1

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعاملYB2/263مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1618

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعاملYB2/248مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1619

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعاملYB2/247مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1620

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعاملYB2/250مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1621

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعامل/YB2مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1622

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعامل/YB2مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1623

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعاملYB2/1105مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1624

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعاملYB2/545مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1625

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعاملYB2/974مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1626

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعامل/YB2مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1627

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعاملYB2/973مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1628

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعاملYB2/542مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1629

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعاملYB2/251مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1630

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعاملYB2/249مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1631

الوحدات االليةادارة المعامل اوالوحدةسالمة المعاملYB2/252مواد بناءمدني1984جي باربرمعامل ومعدات البنائين1632

1985مدحت فضيلالتخمين والمواصفات1660

\1985مدحت فضيلالتخمين والمواصفات1661

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1663
ادارة 

مشاريع
YB2/727

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1664
ادارة 

مشاريع
YB2/551

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

4االسعار والكلفةالمشاريع الهندسيةالمواد في وحدة القياسYB2/737وصفيةمدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1665

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1666
ادارة 

مشاريع
YB2/738

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1667
ادارة 

مشاريع
YB2/726

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

4االسعار والكلفةالمشاريع الهندسيةالمواد في وحدة القياسYB2/665وصفيةمدنيمدحت فضيلالتخمين والمواصفات1668

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1669
ادارة 

مشاريع
YB2/731

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1670
ادارة 

مشاريع
YB2/730

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1671
ادارة 

مشاريع
YB2/733

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1672
ادارة 

مشاريع
YB2/549

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1673
ادارة 

مشاريع
YB2/548

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1674
ادارة 

مشاريع
YB2/390

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1675
ادارة 

مشاريع
YB2/550

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1676
ادارة 

مشاريع
YB2/729

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1677
ادارة 

مشاريع
YB2/728

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1678
ادارة 

مشاريع
YB2/734

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1679
ادارة 

مشاريع
YB2/735

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1680
ادارة 

مشاريع
YB2/739

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1681
ادارة 

مشاريع
YB2/732

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية



مدنياحسان العطارادارة المشاريع االنشائية1682
ادارة 

مشاريع
YB2/736

خصوصيات المشاريع االنشائية 

واساليب السيطرة فيها

الجدولة الزمنية باسلوب 

المنهاج الخطي

المخططات الشبكية وتطبيقاتها في 

المشاريع االنشائية

المسمات المحددة ستاتيكياالعتبات المحددة ستاتيكيااالستقرار وتحديد المنشاتYB2/514منشاتمدنييان يوسيهمبادىء نظرية المنشاءت1685

المسمات المحددة ستاتيكياالعتبات المحددة ستاتيكيااالستقرار وتحديد المنشاتYB2/237منشاتمدنييان يوسيهمبادىء نظرية المنشاءت1688

المسمات المحددة ستاتيكياالعتبات المحددة ستاتيكيااالستقرار وتحديد المنشاتYB2/1563منشاتمدنييان يوسيهمبادىء نظرية المنشاءت1689

المسمات المحددة ستاتيكياالعتبات المحددة ستاتيكيااالستقرار وتحديد المنشاتYB2/663منشاتمدنييان يوسيهمبادىء نظرية المنشاءت1690

المسمات المحددة ستاتيكياالعتبات المحددة ستاتيكيااالستقرار وتحديد المنشاتYB2/1734منشاتمدنييان يوسيهمبادىء نظرية المنشاءت1693

ركام الخرسانةانواع االسمنتاالسمنت البورتالنديYB2/1655خرسانةمدني1984مؤيد نوري خلفتكنولوجيا الخرسانة1703

1984مؤيد نوري خلفتكنولوجيا الخرسانة1704

1708
  اعمال المقاوالت ادارة المشروعات 

وتنفيذ العقود
مدني1999محمد علي جعلك

ادارة 

مشاريع
YB2/555ماهية اعمال المقاوالت

اهمية اختيار االنظمة االكثر 

مالئمة
1المقوالت واالعمال

1710
  اعمال المقاوالت ادارة المشروعات 

وتنفيذ العقود
مدني1999محمد علي جعلك

ادارة 

مشاريع
YB2/1269ماهية اعمال المقاوالت

اهمية اختيار االنظمة االكثر 

مالئمة
1المقوالت واالعمال

1711
  اعمال المقاوالت ادارة المشروعات 

وتنفيذ العقود
مدني1999محمد علي جعلك

ادارة 

مشاريع
YB2/505ماهية اعمال المقاوالت

اهمية اختيار االنظمة االكثر 

مالئمة
1المقوالت واالعمال

1712
  اعمال المقاوالت ادارة المشروعات 

وتنفيذ العقود
مدني1999محمد علي جعلك

ادارة 

مشاريع
YB2/554ماهية اعمال المقاوالت

اهمية اختيار االنظمة االكثر 

مالئمة
1المقوالت واالعمال

1713
  اعمال المقاوالت ادارة المشروعات 

وتنفيذ العقود
مدني1999محمد علي جعلك

ادارة 

مشاريع
YB2/1270ماهية اعمال المقاوالت

اهمية اختيار االنظمة االكثر 

مالئمة
1المقوالت واالعمال

المسؤوليات والصالحياتالمشروعYB2/527ادارةمدني2008عمار مصطفى حواادارة مشاريع التشييد1729
المسؤوليات المكتبي لممثل المشروع 

المقيم

المسؤوليات والصالحياتالمشروعYB2/393ادارةمدني2008عمار مصطفى حواادارة مشاريع التشييد1730
المسؤوليات المكتبي لممثل المشروع 

المقيم

المسؤوليات والصالحياتالمشروعYB2/392ادارةمدني2008عمار مصطفى حواادارة مشاريع التشييد1731
المسؤوليات المكتبي لممثل المشروع 

المقيم

المسؤوليات والصالحياتالمشروعYB2/391ادارةمدني2008عمار مصطفى حواادارة مشاريع التشييد1732
المسؤوليات المكتبي لممثل المشروع 

المقيم

المسؤوليات والصالحياتالمشروعYB2/371ادارةمدني2008عمار مصطفى حواادارة مشاريع التشييد1733
المسؤوليات المكتبي لممثل المشروع 

المقيم

كهرباء1999كريكور سيروبمكائن التيار التناوب1735
مكائن 

كهربائية
YB4/880

المدخل الى نظرية مكائن التيار 

المتناوب
1المكائن التزامنيةالمكائن الحثية

كهرباء1999كريكور سيروبمكائن التيار التناوب1736
مكائن 

كهربائية
YB4/879

المدخل الى نظرية مكائن التيار 

المتناوب
1المكائن التزامنيةالمكائن الحثية

كهرباء1999كريكور سيروبمكائن التيار التناوب1737
مكائن 

كهربائية
YB4/884

المدخل الى نظرية مكائن التيار 

المتناوب
1المكائن التزامنيةالمكائن الحثية

كهرباء1999كريكور سيروبمكائن التيار التناوب1738
مكائن 

كهربائية
YB4/795

المدخل الى نظرية مكائن التيار 

المتناوب
1المكائن التزامنيةالمكائن الحثية

كهرباء1999كريكور سيروبمكائن التيار التناوب1739
مكائن 

كهربائية
YB4/743

المدخل الى نظرية مكائن التيار 

المتناوب
1المكائن التزامنيةالمكائن الحثية

كهرباء1999كريكور سيروبمكائن التيار التناوب1740
مكائن 

كهربائية
YB4/337

المدخل الى نظرية مكائن التيار 

المتناوب
1المكائن التزامنيةالمكائن الحثية

كهرباء1999كريكور سيروبمكائن التيار التناوب1741
مكائن 

كهربائية
YB4/338

المدخل الى نظرية مكائن التيار 

المتناوب
1المكائن التزامنيةالمكائن الحثية

ميكانيك2004يوسف عبد ونوسالمرجع الكامل في تدفئة وتكييف المباني1742
تكييف 

وتبريد
YB1/2971نظرة عامه على طرق التدفئةالمبنى في الصيفالمبنى في الشتاء

ميكانيك2004يوسف عبد ونوسالمرجع الكامل في تدفئة وتكييف المباني1743
تكييف 

وتبريد
YB1/2981نظرة عامه على طرق التدفئةالمبنى في الصيفالمبنى في الشتاء

ميكانيك2004يوسف عبد ونوسالمرجع الكامل في تدفئة وتكييف المباني1744
تكييف 

وتبريد
YB1/2991نظرة عامه على طرق التدفئةالمبنى في الصيفالمبنى في الشتاء

ميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1745
تبريد 

وتكييف
YB1/140511الدورة الميكانيكيهوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريد

ميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1746
تبريد 

وتكييف
YB1/141711الدورة الميكانيكيهوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريد

ميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1747
تبريد 

وتكييف
YB1/3001الدورة الميكانيكيهوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريد

ميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1748
تبريد 

وتكييف
YB1/141011الدورة الميكانيكيهوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريد

ميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1749
تبريد 

وتكييف
YB1/141811الدورة الميكانيكيهوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريد

12الدورة الميكانيكيةوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريدYB1/302تكييفميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1750

11الدورة الميكانيكيةوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريدYB1/1414تكييفميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1751

11الدورة الميكانيكيةوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريدYB1/1497تكييفميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1752

11الدورة الميكانيكيةوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريدYB1/1403تكييفميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1753

11الدورة الميكانيكيةوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريدYB1/1415تكييفميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1754

11الدورة الميكانيكيةوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريدYB1/1416تكييفميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1755

11الدورة الميكانيكيةوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريدYB1/1419تكييفميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1756

11الدورة الميكانيكيةوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريدYB1/1411تكييفميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1757

11الدورة الميكانيكيةوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريدYB1/1412تكييفميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1758

11الدورة الميكانيكيةوسائط التبريدمبادئ اساسية في التبريدYB1/1404تكييفميكانيك1989محمد هوبيالتبريد والتكييف1759

ميكانيكيونس عبد الماللكمحركات االحتراق الداخلي1768
محركات 

احتراق
YB1/3271دورات وقود الهواءدورات الهواء القياسيةالمكائن الحرارية

ميكانيكيونس عبد الماللكمحركات االحتراق الداخلي1769
محركات 

احتراق
YB1/28511دورات وقود الهواءدورات الهواء القياسيةالمكائن الحرارية

تكييفميكانيكتجليد1968خالد احمد الجوديمبادىء هندسة تكييف الهواء والتثليج1786
الخواص االساسية لخليط الهواء 

وبخارالماء
االنسان والبيئة المكيفةمصرديات عمليات تكييف الهواء

YB1/1104تكييفميكانيك1968خالد احمد الجوديمبادىء هندسة تكييف الهواء والتثليج1787
الخواص االساسية لخليط الهواء 

وبخارالماء
االنسان والبيئة المكيفةمصرديات عمليات تكييف الهواء

YB1/319تكييفميكانيك1968خالد احمد الجوديمبادىء هندسة تكييف الهواء والتثليج1788
الخواص االساسية لخليط الهواء 

وبخارالماء
االنسان والبيئة المكيفةمصرديات عمليات تكييف الهواء

/YB1تكييفميكانيك1968خالد احمد الجوديمبادىء هندسة تكييف الهواء والتثليج1789
الخواص االساسية لخليط الهواء 

وبخارالماء
االنسان والبيئة المكيفةمصرديات عمليات تكييف الهواء

1793
المعامالت الحرارية للمعادن والسبائك 

الحديدية والالحديدية
المعامالت الحرارية للفوالذ السبائكيالمعامالت الحرارية للحديد الزهرالمعامالت الحرارية للحديد والفوالذYB1/720حرارياتميكانيك1989قحطان الخزرجي

1798
المعامالت الحرارية للمعادن والسبائك 

الحديدية والالحديدية
المعامالت الحرارية للفوالذ السبائكيالمعامالت الحرارية للحديد الزهرالمعامالت الحرارية للحديد والفوالذYB1/716معادنميكانيك1989قحطان الخزرجي

1799
المعامالت الحرارية للمعادن والسبائك 

الحديدية والالحديدية
المعامالت الحرارية للفوالذ السبائكيالمعامالت الحرارية للحديد الزهرالمعامالت الحرارية للحديد والفوالذYB1/667معادنميكانيك1989قحطان الخزرجي

1800
المعامالت الحرارية للمعادن والسبائك 

الحديدية والالحديدية
المعامالت الحرارية للفوالذ السبائكيالمعامالت الحرارية للحديد الزهرالمعامالت الحرارية للحديد والفوالذYB1/717معادنميكانيك1989قحطان الخزرجي

1801
المعامالت الحرارية للمعادن والسبائك 

الحديدية والالحديدية
المعامالت الحرارية للفوالذ السبائكيالمعامالت الحرارية للحديد الزهرالمعامالت الحرارية للحديد والفوالذYB1/725معادنميكانيك1989قحطان الخزرجي

1807
المعامالت الحرارية للمعادن والسبائك 

الحديدية والالحديدية
المعامالت الحرارية للفوالذ السبائكيالمعامالت الحرارية للحديد الزهرالمعامالت الحرارية للحديد والفوالذ/YB1معادنميكانيك1989قحطان الخزرجي

انواع التاكلالية التاكلYB1/1236التأكلميكانيك1988قحطان الخزرجيالتاكل اسبابه انواعه طرق الحماية منه1818
دور البيئة ومستلزمات الحياة 

العصرية في عملية التاكل

انواع التاكلالية التاكلYB1/1118التأكلميكانيك1988قحطان الخزرجيالتاكل اسبابه انواعه طرق الحماية منه1819
دور البيئة ومستلزمات الحياة 

العصرية في عملية التاكل

انواع التاكلالية التاكلYB1/648تاكلميكانيك1988قحطان الخزرجيالتاكل اسبابه انواعه طرق الحماية منه1820
دور البيئة ومستلزمات الحياة 

العصرية في عملية التاكل

طرق اللحام الحديثةطرق اللحامYB1/645اللحامميكانيك1988قحطان الخزرجيتكنولوجيا اللحام1824
انواع الوصالت وكريات اللحام 

وتوزيع الجهود(مناطق اللحام )

طرق اللحام الحديثةطرق اللحامYB1/646اللحامميكانيك1988قحطان الخزرجيتكنولوجيا اللحام1826
انواع الوصالت وكريات اللحام 

وتوزيع الجهود(مناطق اللحام )

طرق اللحام الحديثةطرق اللحامYB1/647اللحامميكانيك1988قحطان الخزرجيتكنولوجيا اللحام1827
انواع الوصالت وكريات اللحام 

وتوزيع الجهود(مناطق اللحام )

طرق اللحام الحديثةطرق اللحامYB1/643اللحامميكانيك1988قحطان الخزرجيتكنولوجيا اللحام1828
انواع الوصالت وكريات اللحام 

وتوزيع الجهود(مناطق اللحام )



طرق اللحام الحديثةطرق اللحامYB1/644اللحامميكانيك1988قحطان الخزرجيتكنولوجيا اللحام1829
انواع الوصالت وكريات اللحام 

وتوزيع الجهود(مناطق اللحام )

المحركات الكهربائية وقيادتها1843
تاك كينشو   

مصطفى جليلة
كهرباء

مكائن 

كهربائية
YB4/759

اين تستخدم المحركات الكهربائية 

الدقيقة

المبادئ الفيزياوية لمختلف 

انواع المحركات الكهربائية
المبادئ االساسية لتصميم المحركات

المحركات الكهربائية وقيادتها1844
تاك كينشو   

مصطفى جليلة
كهرباء

مكائن 

كهربائية
YB4/860

اين تستخدم المحركات الكهربائية 

الدقيقة

المبادئ الفيزياوية لمختلف 

انواع المحركات الكهربائية
المبادئ االساسية لتصميم المحركات

المحركات الكهربائية وقيادتها1845
تاك كينشو   

مصطفى جليلة
كهرباء

مكائن 

كهربائية
YB4/760

اين تستخدم المحركات الكهربائية 

الدقيقة

المبادئ الفيزياوية لمختلف 

انواع المحركات الكهربائية
المبادئ االساسية لتصميم المحركات

المحركات الكهربائية وقيادتها1846
تاك كينشو   

مصطفى جليلة
كهرباء

مكائن 

كهربائية
YB4/769

اين تستخدم المحركات الكهربائية 

الدقيقة

المبادئ الفيزياوية لمختلف 

انواع المحركات الكهربائية
المبادئ االساسية لتصميم المحركات

المحركات الكهربائية وقيادتها1847
تاك كينشو   

مصطفى جليلة
كهرباء

مكائن 

كهربائية
YB4/758

اين تستخدم المحركات الكهربائية 

الدقيقة

المبادئ الفيزياوية لمختلف 

انواع المحركات الكهربائية
المبادئ االساسية لتصميم المحركات

المحركات الكهربائية وقيادتها1848
تاك كينشو   

مصطفى جليلة
كهرباء

مكائن 

كهربائية
YB4/757

اين تستخدم المحركات الكهربائية 

الدقيقة

المبادئ الفيزياوية لمختلف 

انواع المحركات الكهربائية
المبادئ االساسية لتصميم المحركات

المحركات الكهربائية وقيادتها1849
تاك كينشو   

مصطفى جليلة
كهرباء

مكائن 

كهربائية
YB4/761

اين تستخدم المحركات الكهربائية 

الدقيقة

المبادئ الفيزياوية لمختلف 

انواع المحركات الكهربائية
المبادئ االساسية لتصميم المحركات

المحركات الكهربائية وقيادتها1850
تاك كينشو   

مصطفى جليلة
كهرباء

مكائن 

كهربائية
YB4/755

اين تستخدم المحركات الكهربائية 

الدقيقة

المبادئ الفيزياوية لمختلف 

انواع المحركات الكهربائية
المبادئ االساسية لتصميم المحركات

المحركات الكهربائية وقيادتها1851
تاك كينشو   

مصطفى جليلة
كهرباء

مكائن 

كهربائية
YB4/366

اين تستخدم المحركات الكهربائية 

الدقيقة

المبادئ الفيزياوية لمختلف 

انواع المحركات الكهربائية
المبادئ االساسية لتصميم المحركات

المحركات الكهربائية وقيادتها1852
تاك كينشو   

مصطفى جليلة
كهرباء

مكائن 

كهربائية
YB4/754

اين تستخدم المحركات الكهربائية 

الدقيقة

المبادئ الفيزياوية لمختلف 

انواع المحركات الكهربائية
المبادئ االساسية لتصميم المحركات

بنية المعادن الفلزيةYB1/760معادنميكانيككارك  أي كايزاسس هندسة المعادن1888
, االنجماد , الحالة الصلبة 

االنتشار, المحاليل 
2الخواص الميكانيكية وفشل المعدن

بنية المعادن الفلزيةYB1/798معادنميكانيككارك  أي كايزاسس هندسة المعادن1889
االنجماد : الحالة الصلبة 

المحاليل
2تصليد المعادن

بنية المعادن الفلزيةYB1/1225معادنميكانيككارك  أي كايزاسس هندسة المعادن1901

الحالة 

االنتشا,المحاليل,االنجماد:الصلبة

ر

2تصليد المعادن

بنية المعادن الفلزيةYB1/660معادنميكانيككارك  أي كايزاسس هندسة المعادن1902
االنجماد : الحالة الصلبة 

المحاليل
تصليد المعادن

بنية المعادن الفلزيةYB1/674معادنميكانيككارك  أي كايزاسس هندسة المعادن1915
االنجماد : الحالة الصلبة 

المحاليل
تصليد المعادن

االنفعالاالجهادالخواص الميكانيكية للموادYB1/818موادميكانيكصالح امين كركجيخواص المواد الهندسية1922

االنفعالاالجهادالخواص الميكانيكية للموادYB1/801موادميكانيكصالح امين كركجيخواص المواد الهندسية1923

االنفعالاالجهادالخواص الميكانيكية للموادYB1/1108موادميكانيكصالح امين كركجيخواص المواد الهندسية1924

االنفعالاالجهادالخواص الميكانيكية للموادYB1/1127موادميكانيكصالح امين كركجيخواص المواد الهندسية1925

االنفعالاالجهادالخواص الميكانيكية للموادYB1/703موادميكانيكصالح امين كركجيخواص المواد الهندسية1926

الهندسة الوصفية1929
جاسم شهاب 

الحياني
1االسقاط العمودياالسقاط المتوازياالسقاط المركزيYB/1515رسمعام1981

الهندسة الوصفية1930
جاسم شهاب 

الحياني
1االسقاط العمودياالسقاط المتوازياالسقاط المركزيYB/1514رسمعام1981

الهندسة الوصفية1931
جاسم شهاب 

الحياني
1االسقاط العمودياالسقاط المتوازياالسقاط المركزيYB/1459رسمعام1981

الهندسة الوصفية1934
جاسم شهاب 

الحياني
1االسقاط العمودياالسقاط المتوازياالسقاط المركزيYB/1516رسمعام1981

الهندسة الوصفية1941
جاسم شهاب 

الحياني
1االسقاط العمودياالسقاط المتوازياالسقاط المركزي/YBرسمعام1981

الطاقةYB1/1246وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1943
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1252وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1944
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1243وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1945
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1331وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1946
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1244وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1947
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الصلب_ الوقود االولي YB1/322وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1948
السائل _ الوقود االولي 

والغازات
1عمليات التحويل_ الوقود الثانوي 

الطاقةYB1/1344وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1949
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1343وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1950
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1254وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1951
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1336وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1952
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1249وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1953
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1248وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1954
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1351وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1955
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1333وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1956
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1334وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1957
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1237وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1958
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1253وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1959
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1250وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1960
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1330وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1961
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الصلب_ الوقود االوليYB1/325وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1962
السائل _ الوقود االولي 

والغازات
1عمليات التحويل_ الوقود الثانوي 

الطاقةYB1/1245وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1963
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/384وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1964
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1340وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1965
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1332وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1966
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1342وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1967
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1337وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1968
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1242وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1969
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1256وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1970
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود



الطاقةYB1/1255وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1971
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

الطاقةYB1/1335وقودميكانيك2001محمود فرج باللعلم الوقود1972
انتاج واحتياطي الوقود والنفط 

الخام والغاز الطبيعي
الوقود

التوزيعات التكراريةالمتغيرات واالشكال البيانيةYB/805رياضياتعامموراي شبيجلاالحصاء   سلسلة ملخصات شوم1973
الوسط والوسيط والمنوال والمقاييس 

االخرى للنزعة المركزية

التوزيعات التكراريةالمتغيرات واالشكال البيانيةYB/806رياضياتعامموراي شبيجلاالحصاء   سلسلة ملخصات شوم1974
الوسط والوسيط والمنوال والمقاييس 

االخرى للنزعة المركزية

دراسة الحركةموقع وترتيب الوحدة الصناعيةالسيطرة على تكاليف االنتاجYB1/1492صناعيةميكانيك1990توفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية1975

دراسة الحركةموقع وترتيب الوحدة الصناعيةالسيطرة على تكاليف االنتاجYB1/1493صناعيةميكانيك1990توفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية1976

دراسة الحركةموقع وترتيب الوحدة الصناعيةالسيطرة على تكاليف االنتاجYB1/1495صناعيةميكانيك1990توفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية1977

دراسة الحركةموقع وترتيب الوحدة الصناعيةالسيطرة على تكاليف االنتاجصناعيةميكانيك1990توفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية1978

دراسة الحركةموقع وترتيب الوحدة الصناعيةالسيطرة على تكاليف االنتاجYB1/1231صناعيةميكانيك1990توفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية1979

دراسة الحركةموقع وترتيب الوحدة الصناعيةالسيطرة على تكاليف االنتاجYB1/1490صناعيةميكانيك1990توفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية1980

دراسة الحركةموقع وترتيب الوحدة الصناعيةالسيطرة على تكاليف االنتاجYB1/1494صناعيةميكانيك1990توفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية1981

دراسة الحركةموقع وترتيب الوحدة الصناعيةالسيطرة على تكاليف االنتاجYB1/1232صناعيةميكانيك1990توفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية1982

دراسة الحركةموقع وترتيب الوحدة الصناعيةالسيطرة على تكاليف االنتاجYB1/1491صناعيةميكانيك1990توفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية1983

موقع وترتيب الوحده الصناعيةالسيطرة على تكاليف االنتاجلمحة تاريخيةYB1/410تصنيعميكانيك1990توفيق المدللاساسيات الهندسة الصناعية1984

دليل الطالء الكهربائي  للمعادن1985
المعهد المتخصص 

للصناعات
توزيع المعدن على السطحYB1/743معادنميكانيك1989

تهيئة السطوح المعدنية قبل 

عمليات الطالء
الطالء الكهربائي بالنيكل

دليل الطالء الكهربائي  للمعادن1986
المعهد المتخصص 

للصناعات
توزيع المعدن على السطحYB1/1398معادنميكانيك1989

تهيئة السطوح المعدنية قبل 

عمليات الطالء
الطالء الكهربائي بالنيكل

دليل الطالء الكهربائي  للمعادن1987
المعهد المتخصص 

للصناعات
توزيع المعدن على السطحYB1/1400معادنميكانيك1989

تهيئة السطوح المعدنية قبل 

عمليات الطالء
الطالء الكهربائي بالنيكل

دليل الطالء الكهربائي  للمعادن1988
المعهد المتخصص 

للصناعات
توزيع المعدن على السطحYB1/822معادنميكانيك1989

تهيئة السطوح المعدنية قبل 

عمليات الطالء
الطالء الكهربائي بالنيكل

دليل الطالء الكهربائي  للمعادن1989
المعهد المتخصص 

للصناعات
توزيع المعدن على السطحYB1/1402معادنميكانيك1989

تهيئة السطوح المعدنية قبل 

عمليات الطالء
الطالء الكهربائي بالنيكل

دليل الطالء الكهربائي  للمعادن1990
المعهد المتخصص 

للصناعات
توزيع المعدن على السطحYB1/1671معادنميكانيك1989

تهيئة السطوح المعدنية قبل 

عمليات الطالء
الطالء الكهربائي بالنيكل

دليل الطالء الكهربائي  للمعادن1991
المعهد المتخصص 

للصناعات
توزيع المعدن على السطحYB1/1399معادنميكانيك1989

تهيئة السطوح المعدنية قبل 

عمليات الطالء
الطالء الكهربائي بالنيكل

دليل الطالء الكهربائي  للمعادن1992
المعهد المتخصص 

للصناعات
توزيع المعدن على السطحYB1/1401معادنميكانيك1989

تهيئة السطوح المعدنية قبل 

عمليات الطالء
الطالء الكهربائي بالنيكل

2003
التقييس والسيطرة النوعية في المنشاءت 

الصناعية

عبد الستار محمد 

العلي
مدخل كمي-السيطرة النوعية ادارة النوعيةالتقييس والمواصفاتYB1/1273سيطرةميكانيك1990

2004
التقييس والسيطرة النوعية في المنشاءت 

الصناعية

عبد الستار محمد 

العلي
مدخل كمي-السيطرة النوعية ادارة النوعيةالتقييس والمواصفاتYB1/1277سيطرةميكانيك1990

2005
التقييس والسيطرة النوعية في المنشاءت 

الصناعية

عبد الستار محمد 

العلي
مدخل كمي-السيطرة النوعية ادارة النوعيةالتقييس والمواصفاتYB1/1274سيطرةميكانيك1990

2006
التقييس والسيطرة النوعية في المنشاءت 

الصناعية

عبد الستار محمد 

العلي
مدخل كمي-السيطرة النوعية ادارة النوعيةالتقييس والمواصفاتYB1/1279سيطرةميكانيك1990

2007
التقييس والسيطرة النوعية في المنشاءت 

الصناعية

عبد الستار محمد 

العلي
مدخل كمي-السيطرة النوعية ادارة النوعيةالتقييس والمواصفاتYB1/1276سيطرةميكانيك1990

2008
التقييس والسيطرة النوعية في المنشاءت 

الصناعية

عبد الستار محمد 

العلي
مدخل كمي-السيطرة النوعية ادارة النوعيةالتقييس والمواصفاتYB1/1280سيطرةميكانيك1990

2009
التقييس والسيطرة النوعية في المنشاءت 

الصناعية

عبد الستار محمد 

العلي
مدخل كمي-السيطرة النوعية ادارة النوعيةالتقييس والمواصفاتYB1/1278سيطرةميكانيك1990

2010
التقييس والسيطرة النوعية في المنشاءت 

الصناعية

عبد الستار محمد 

العلي
مدخل كمي-السيطرة النوعية ادارة النوعيةالتقييس والمواصفاتYB1/1275سيطرةميكانيك1990

2011
التقييس والسيطرة النوعية في المنشاءت 

الصناعية

عبد الستار محمد 

العلي
مدخل كمي-السيطرة النوعية ادارة النوعيةالتقييس والمواصفاتYB1/1272سيطرةميكانيك1990

2012
التقييس والسيطرة النوعية في المنشاءت 

الصناعية

عبد الستار محمد 

العلي
مدخل كمي-السيطرة النوعية ادارة النوعيةالتقييس والمواصفاتYB1/1281سيطرةميكانيك1990

المضخة الطاردة المركزيةالمضخات بصورة عامةاسس سريان الموائعYB1/1396مضخاتميكانيكمحمد فوزيالمضخات الهيدروليكية2013

المضخة الطاردة المركزيةالمضخات بصورة عامةاسس سريان الموائعYB1/1362مضخاتميكانيكمحمد فوزيالمضخات الهيدروليكية2014

المضخة الطاردة المركزيةالمضخات بصورة عامةاسس سريان الموائعYB1/1395مضخاتميكانيكمحمد فوزيالمضخات الهيدروليكية2015

المضخة الطاردة المركزيةالمضخات بصورة عامةاسس سريان الموائعYB1/1392مضخاتميكانيكمحمد فوزيالمضخات الهيدروليكية2016

المضخة الطاردة المركزيةالمضخات بصورة عامةاسس سريان الموائعYB1/1361مضخاتميكانيكمحمد فوزيالمضخات الهيدروليكية2017

المضخة الطاردة المركزيةالمضخات بصورة عامةاسس سريان الموائعYB1/1360مضخاتميكانيكمحمد فوزيالمضخات الهيدروليكية2018

المضخة الطاردة المركزيةالمضخات بصورة عامةاسس سريان الموائعYB1/1363مضخاتميكانيكمحمد فوزيالمضخات الهيدروليكية2019

المضخة الطاردة المركزيةالمضخات بصورة عامةاسس سريان الموائعYB1/1394مضخاتميكانيكمحمد فوزيالمضخات الهيدروليكية2020

المضخة الطاردة المركزيةالمضخات بصورة عامةاسس سريان الموائعYB1/1393مضخاتميكانيكمحمد فوزيالمضخات الهيدروليكية2021

المضخة الطاردة المركزيةالمضخات بصورة عامةاسس سريان الموائعYB1/1391مضخاتميكانيكمحمد فوزيالمضخات الهيدروليكية2022

خواص السوائل واالبخرةالعمليات الالتدفقيةعمليات التدفق المستقرYB1/396حرارياتميكانيك1981توماسالحرارة التطبيقية للمهندسين2023

خواص السوائل واالبخرةالعمليات الالتدفقيةعمليات التدفق المستقرYB1/1481حرارياتميكانيك1981توماسالحرارة التطبيقية للمهندسين2024

خواص السوائل واالبخرةالعمليات الالتدفقيةعمليات التدفق المستقرYB1/1477حرارياتميكانيك1981توماسالحرارة التطبيقية للمهندسين2025

خواص السؤال واالبخرةالعمليات الال تدفقيةعمليات التدفق المستقرYB1/573حرارياتميكانيك1981توماسالحرارة التطبيقية للمهندسين2026

خواص السوائل واالبخرةالعمليات الالتدفقيةعمليات التدفق المستقرYB1/1484حرارياتميكانيك1981توماسالحرارة التطبيقية للمهندسين2027

خواص السوائل واالبخرةالعمليات الالتدفقيةعمليات التدفق المستقرYB1/1483حرارياتميكانيك1981توماسالحرارة التطبيقية للمهندسين2028

خواص السوائل واالبخرةالعمليات الالتدفقيةعمليات التدفق المستقرYB1/1478حرارياتميكانيك1981توماسالحرارة التطبيقية للمهندسين2029

خواص السوائل واالبخرةالعمليات الالتدفقيةعمليات التدفق المستقرYB1/1480حرارياتميكانيك1981توماسالحرارة التطبيقية للمهندسين2030

خواص السوائل واالبخرةالعمليات الالتدفقيةعمليات التدفق المستقرYB1/1479حرارياتميكانيك1981توماسالحرارة التطبيقية للمهندسين2031

خواص السوائل واالبخرةالعمليات الالتدفقيةعمليات التدفق المستقرYB1/1482حرارياتميكانيك1981توماسالحرارة التطبيقية للمهندسين2032

اساسييات االت القطع2033
محمد جواد 

التورنجي
المحوالت واالوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرع في االت القطعYB1/1269معادن قطعميكانيك1990

اساسييات االت القطع2034
محمد جواد 

التورنجي
المحوالت واالوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرع في االت القطع/YB1معادن قطعميكانيك1990

اساسييات االت القطع2035
محمد جواد 

التورنجي
المحوالت واالوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرع في االت القطعYB1/1502معادن قطعميكانيك1990

اساسييات االت القطع2036
محمد جواد 

التورنجي
المحوالت واالوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرع في االت القطعYB1/1268معادن قطعميكانيك1990

اساسييات االت القطع2037
محمد جواد 

التورنجي
المحوالت واالوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرع في االت القطعYB1/1267معادن قطعميكانيك1990

اساسييات االت القطع2038
محمد جواد 

التورنجي
المحوالت واالوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرع في االت القطعYB1/659تصنيعميكانيك1990

اساسييات االت القطع2039
محمد جواد 

التورنجي
المحوالت واالوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرع في االت القطعYB1/1501معادن قطعميكانيك1990

اساسييات االت القطع2040
محمد جواد 

التورنجي
المحوالت واالوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرع في االت القطعYB1/1265معادن قطعميكانيك1990



اساسييات االت القطع2041
محمد جواد 

التورنجي
المحوالت واللوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرعYB1/754معادنميكانيك1990

اساسييات االت القطع2042
محمد جواد 

التورنجي
المحوالت واالوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرع في االت القطعYB1/1266معادن قطعميكانيك1990

حركة االلكتروناتYB4/791الكترونيككهرباء1988طارق حميد سعيداسس الهندسة االلكترونية2043
ثنائيات اشباه الموصالت 

وتطبيقاتها
دوائر التعديل والترشيح

حركة االلكتروناتYB4/785الكترونيككهرباء1988طارق حميد سعيداسس الهندسة االلكترونية2044
ثنائيات اشباه الموصالت 

وتطبيقاتها
دوائر التعديل والترشيح

حركة االلكتروناتYB4/108الكترونيككهرباء1988طارق حميد سعيداسس الهندسة االلكترونية2045
ثنائيات اشباه الموصالت 

وتطبيقاتها
دوائر التعديل والترشيح

حركة االلكتروناتYB4/253الكترونيككهرباء1988طارق حميد سعيداسس الهندسة االلكترونية2046
ثنائيات اشباه الموصالت 

وتطبيقاتها
دوائر التعديل والترشيح

حركة االلكتروناتYB4/792الكترونيككهرباء1988طارق حميد سعيداسس الهندسة االلكترونية2047
ثنائيات اشباه الموصالت 

وتطبيقاتها
دوائر التعديل والترشيح

حركة االلكتروناتYB4/789الكترونيككهرباء1988طارق حميد سعيداسس الهندسة االلكترونية2048
ثنائيات اشباه الموصالت 

وتطبيقاتها
دوائر التعديل والترشيح

حركة االلكتروناتYB4/788الكترونيككهرباء1988طارق حميد سعيداسس الهندسة االلكترونية2049
ثنائيات اشباه الموصالت 

وتطبيقاتها
دوائر التعديل والترشيح

حركة االلكتروناتYB4/793الكترونيككهرباء1988طارق حميد سعيداسس الهندسة االلكترونية2050
ثنائيات اشباه الموصالت 

وتطبيقاتها
دوائر التعديل والترشيح

حركة االلكتروناتYB4/790الكترونيككهرباء1988طارق حميد سعيداسس الهندسة االلكترونية2051
ثنائيات اشباه الموصالت 

وتطبيقاتها
دوائر التعديل والترشيح

حركة االلكتروناتYB4/794الكترونيككهرباء1988طارق حميد سعيداسس الهندسة االلكترونية2052
ثنائيات اشباه الموصالت 

وتطبيقاتها
دوائر التعديل والترشيح

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB1/733تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2053

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB1/735تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2054

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/729تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2055

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/737تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2056

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/726تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2057

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/821تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2058

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/815تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2059

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/730تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2060

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/732تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2061

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/739تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2062

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/816تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2063

1طريقة الحل الهندسي للجذوراداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكمYB4/738تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2064

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/822تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2065

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/817تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2066

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/728تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2067

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/727تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2068

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB4/820تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2069

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB1/819تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2070

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB1/736تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2071

1اداء منظومات التحكمتمثيل منظومات التحكممدخل الى منظومات التحكم االليYB1/734تحكمكهرباء1984داخل حسن جريوهندسة التحكم االلي2072

دخول الكهرباء الى المنزلالمبادئ االساسية للكهرباءنظام امداد الطاقة الكهربائيةYB4/312قدرةكهرباء1993ارثر سيلتمديد االسالك الكهربائية2073

دخول الكهرباء الى المنزلالمبادئ االساسية للكهرباءنظام امداد الطاقة الكهربائيةYB4/295قدرةكهرباء1993ارثر سيلتمديد االسالك الكهربائية2074

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2085
مكائن 

كهربائية
YB4/8472المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2086
مكائن 

كهربائية
YB4/8372المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2087
مكائن 

كهربائية
YB4/8252المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2088
مكائن 

كهربائية
YB4/8282المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2089
مكائن 

كهربائية
YB4/8312المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2090
مكائن 

كهربائية
YB4/8322المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2091
مكائن 

كهربائية
YB4/8412المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2092
مكائن 

كهربائية
YB4/8262المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2093
مكائن 

كهربائية
YB4/8392المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2094
مكائن 

كهربائية
YB4/8382المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2095
مكائن 

كهربائية
YB4/8422المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2096
مكائن 

كهربائية
YB4/8522المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2097
مكائن 

كهربائية
YB4/8402المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2098
مكائن 

كهربائية
YB4/8512المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2099
مكائن 

كهربائية
YB4/8302المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2100
مكائن 

كهربائية
YB4/8462المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2101
مكائن 

كهربائية
YB4/8502المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2102
مكائن 

كهربائية
YB4/8362المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2103
مكائن 

كهربائية
YB4/8592المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2104
مكائن 

كهربائية
YB4/8482المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2105
مكائن 

كهربائية
YB4/8442المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2106
مكائن 

كهربائية
YB4/8352المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور



كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2107
مكائن 

كهربائية
YB4/8452المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2108
مكائن 

كهربائية
YB4/8342المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2109
مكائن 

كهربائية
YB4/8272المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2110
مكائن 

كهربائية
YB4/8332المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2111
مكائن 

كهربائية
YB4/8292المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2112
مكائن 

كهربائية
YB4/3682المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2113
مكائن 

كهربائية
YB4/3672المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

كهرباءروبرت روزاصالح المحركات الكهربائية2114
مكائن 

كهربائية
YB4/8432المحركات التنافريةالمحركات ذات المكثفالمحركات ذات الوجه المشطور

طرائق التاسيسات الكهربائيةالدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء على االبنيةYB4/808اسسكهرباءمظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات2135

طرائق التاسيسات الكهربائيةالدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء على االبنيةYB4/807اسسكهرباءمظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات2136

طرائق التاسيسات الكهربائيةالدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء على االبنيةYB4/814اسسكهرباءمظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات2137

طرائق التاسيسات الكهربائيةالدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء على االبنيةYB4/813اسسكهرباءمظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات2138

طرائق التاسيسات الكهربائيةالدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء على االبنيةYB4/799اسسكهرباءمظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات2139

طرائق التاسيسات الكهربائيةالدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء على االبنيةYB4/805اسسكهرباءمظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات2140

طرائق التاسيسات الكهربائيةالدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء على االبنيةYB4/810اسسكهرباءمظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات2141

طرائق التاسيسات الكهربائيةالدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء على االبنيةYB4/809اسسكهرباءمظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات2142

طرائق التاسيسات الكهربائيةالدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء على االبنية/YB4اسسكهرباءمظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات2143

طرائق التاسيسات الكهربائيةالدوائر الفرعية للتاسيساتتوزيع الكهرباء على االبنيةYB4/804اسسكهرباءمظفر انور النعمةالتاسيسات الكهربائية مبادىء وتطبيقات2144

ادارة المنشاءت الصناعية2145
بسمان فيصل 

محجوب
ادارة المنشات الصناعيةYB1/1285صناعيةميكانيك

مبادىء تصميم الهيكل التنظيمي 

في المنشات الصناعية

االطار النظري لبحوث وتصميم الهيكل 

التنظيمي للمنشاة الصناعية

ادارة المنشاءت الصناعية2146
بسمان فيصل 

محجوب
ادارة المنشات الصناعيةYB1/1291صناعيةميكانيك

مبادىء تصميم الهيكل التنظيمي 

في المنشات الصناعية

االطار النظري لبحوث وتصميم الهيكل 

التنظيمي للمنشاة الصناعية

ادارة المنشاءت الصناعية2147
بسمان فيصل 

محجوب
ادارة المنشات الصناعيةYB1/1290صناعيةميكانيك

مبادىء تصميم الهيكل التنظيمي 

في المنشات الصناعية

االطار النظري لبحوث وتصميم الهيكل 

التنظيمي للمنشاة الصناعية

ادارة المنشاءت الصناعية2148
بسمان فيصل 

محجوب
ادارة المنشات الصناعيةYB1/1287صناعيةميكانيك

مبادىء تصميم الهيكل التنظيمي 

في المنشات الصناعية

االطار النظري لبحوث وتصميم الهيكل 

التنظيمي للمنشاة الصناعية

ادارة المنشاءت الصناعية2149
بسمان فيصل 

محجوب
ادارة المنشات الصناعيةYB1/1289صناعيةميكانيك

مبادىء تصميم الهيكل التنظيمي 

في المنشات الصناعية

االطار النظري لبحوث وتصميم الهيكل 

التنظيمي للمنشاة الصناعية

ادارة المنشاءت الصناعية2150
بسمان فيصل 

محجوب
ادارة المنشات الصناعيةYB1/1288صناعيةميكانيك

مبادىء تصميم الهيكل التنظيمي 

في المنشات الصناعية

االطار النظري لبحوث وتصميم الهيكل 

التنظيمي للمنشاة الصناعية

ادارة المنشاءت الصناعية2151
بسمان فيصل 

محجوب
ادارة المنشات الصناعيةYB1/1284صناعيةميكانيك

مبادىء تصميم الهيكل التنظيمي 

في المنشات الصناعية

االطار النظري لبحوث وتصميم الهيكل 

التنظيمي للمنشاة الصناعية

ادارة المنشاءت الصناعية2152
بسمان فيصل 

محجوب
ادارة المنشات الصناعيةYB1/1283صناعيةميكانيك

مبادىء تصميم الهيكل التنظيمي 

في المنشات الصناعية

االطار النظري لبحوث وتصميم الهيكل 

التنظيمي للمنشاة الصناعية

ادارة المنشاءت الصناعية2153
بسمان فيصل 

محجوب
ادارة المنشات الصناعيةYB1/1286صناعيةميكانيك

مبادىء تصميم الهيكل التنظيمي 

في المنشات الصناعية

االطار النظري لبحوث وتصميم الهيكل 

التنظيمي للمنشاة الصناعية

ادارة المنشاءت الصناعية2154
بسمان فيصل 

محجوب
ادارة المنشات الصناعيةYB1/1380صناعيةميكانيك

مبادىء تصميم الهيكل التنظيمي 

في المنشات الصناعية

االطار النظري لبحوث وتصميم الهيكل 

التنظيمي للمنشاة الصناعية

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1526موادميكانيكفاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2155

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1527موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2156

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1528موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2157

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1523موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2158

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1529موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2159

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1524موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2160

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1525موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2161

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1656موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2162

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1654موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2163

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/778موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2164

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1653موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2165

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/824موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2166

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1655موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2167

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1657موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2168

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشارYB1/1530موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2169

امتصاص الغاز وطردهالتقطيرمبادئ االنتشار/YB1موادميكانيك1991فاخر فالحانتقال المادة في التطبيقات  الهندسية2170

المصفوفاتالعمليات المنطقيةاالوامر المهمةYB/2696حاسباتعام2007موفق ياسرخطوات في احتراف ماتالب2177

المصفوفاتالعمليات المنطقيةاالوامر المهمةYB/2695حاسباتعام2007موفق ياسرخطوات في احتراف ماتالب2178

استخالص المعادن الالحديدية2181
ابراهيم محمود 

ناصر
1990

مبادىء عمليات االنتاج2182
قحطان خلف 

الخزرجي
الية انجماد المعادنالخواص الميكانيكية والفيزياويةانتاج المعادنYB1/875موادميكانيك1987

تطور اساليب اللحامYB1/653تصنيعميكانيك2005علي السبعهندسة اللحام2183

العمل مع البيانات وجداول البياناتاعداد مصنف؟2007ما الجديد في اكسل YB/350حاسباتعام2007كورنس  فراياكسل2007خطوة خطوة 2184

1تغيير مظهر النصتحرير وتدقيق المستندات2007استكشاف وورد YB/1628حاسباتعام2007جويس كوكسوورد2007خطوة خطوة2185

2186
معجم العمارة والهندسة المدنية انكليزي  

عربي
///YB2/893قاموسعام2007لوكار في العربي

1انشاء وتحرير الرموزالعمل مع الرسوماتجولة اطالعيةYB/1624حاسباتعام2008وهبي معادادوبي فالش دورة تدريب في كتاب2187

1شوكوالتهشعاع من المركززجاجياتYB/1625فوتوشوبعام2008فادي سعيد جاروديفوتوشوب للتصميم واالعالن2188

المحوالت الكهربائيةمولدات التيار المستمرمكائن التيار المستمرYB4/330مكائنكهرباء1986داود مشيرالمكائن وااللكترونيك الصناعي2189

اساسيات علم وتقنية البلمرات2190
عبد الفتاح محود 

طاهر
2000

اقتصاديات الطرقتخطيط الطرق والنقل الحضرينظم وهيئات واتحادات الطرقYB2/67طرقمدني1986كالركسنهندسة الطرق2191

انظمة ادارة الجودة والبيئة2192
محمد عبد الوهاب 

العزاوي
عام2002

ادارة 

الجودة
YB/615مفهوم الجودة والمواصفات العالمية

المواصفات العالمية 

ISO 9000للجودة

عائلة المواصفة العالمية للجودة 

ISO 9000
1

YB/838///2رياضياتعام1990احمد سليم سعيدانقاموس المصطلحات الرياضيات2193

مقاييس التمركز او التوسطالعرض الجدولي والتمثيل البيانيطبيعة البيانات والرموز االحصائيةYB/764احصاءعامخاشع الراوياالحصاء الهندسي2194

عام2002نلسونالميكانيكا الهندسية االستاتيكا والديناميكا2195
ميكانيك 

هندسي
YB/1901محصالت منظومات القوى المستويةالعمليات على القوىالمتجهات



كهرباء1992روجرتوكهايمااللكترونيات الرقمية   شوم2196
DIGITA

L
YB4/50

االعداد المستخدمة في االكترونيات 

الرقمية
البوابات المنطقية االساسيةاالكواد الثنائية

تحليل الدوائر المعتمدة على المنافذYB4/155الكترونيككهرباء2000شوممسالة محلولة في االلكترونيات21972000
تطبيقات منسوب : الديود 

االشارة
تطبيقات منسوب القدرة:الديودات 

انظمة ادارة الجودة والبيئة2198
محمد عبد الوهاب 

العزاوي
عام2002

ادارة 

الجودة
YB/563مفهوم الجودة والمواصفات العالمية

المواصفات العالمية 

ISO 9000للجودة

عائلة المواصفة العالمية للجودة 

ISO 9000
1

التجارب المختبرية في هندسة المعادن2199
عبد الرزاق 

اسماعيل خضر
YB1/858موادميكانيك

بعض قواعد وشروط السالمة في 

المختبر

بعض التعليمات المختبرية 

للطالب
تحضير عينة للفحص

المقاييس االساسية والتناسبيةالمقاييس االساسيةالمعايير المرجعيةYB2/1041تصميممدني2006حيان جواد حيداويارنس نوفرت عناصر التصميم والبناء2200

1ظل القنطرةمنظور الظلالمنظور المعماريYB/1637معماريعام1999صبحي الخالديالمنظور المعماري ومنظور الظل2201

2007عبد الفتاح القصبيميكانيكا التربة2202
TA710.Q7264 

2007
3النفاذية والتسربالعوامل المصنفة للتربةتعاريف وعالقاتYB2/1730تربةمدني

1شوكوالتهشعاع من المركززجاجياتYB/1621فوتوشوبعام2008ناديا سعيدفوتو شوب للتصميم واالعالن2203

YB/1231///1معماريةمدني1990نصري جرجيسفيالت لقضاء العطل2204

1/الجبرالتفاضل وحساب المثلثاتYB/769رياضياتعام2007احمد السيد عامرتفاضل  حساب مثلثات  جبر2205

YB2/1046///1تصميمعام2007انطونيو كورسوتصحيح لمسكن االسرة220625

تصنيف ديوي العشري والكشاف النسبي2207
يونس احمد 

ااسماعيل
عام2008

تصنيف 

مكتبي
YB/3106///22

تصنيف ديوي العشري والكشاف النسبي2208
يونس احمد 

ااسماعيل
YB/861///2رياضياتعام2008

2209
 دورة تدريب في cs3ادوبي فوتوشوب 

كتاب
التنقيح واالصالحاساسيات تصحيح الصورالتعرف على منطقة العملYB/3900برمجةعام2007الدار العربية للعلوم

YB2/1170دينيةعام1984حسن محمد عليرسم الطرق2210
المعلومات االساسية لرسم الطرق 

مع الخصائص الرئيسية الصنافه
1تصنيف الطرقانظمة الطرق

1994فريد فهمي زيارةdos  ms   dosادارة نظام التشغيل 2211

1دمج االشكالاالشكال الطبيعيةابراز االشكالYB/1242تصميمعام2003دبليوريدالتصميم الخارجي من الفكرة الى الشكل2212

YB/1594انكليزيعام2008عبد الرحمان علشاالنكليزية لجميع المبتدئين2213
الحروف االبجدية والضمائر 

الشخصية

مفردات في جميع الحروف 

االبجدية

جمع المفردات لفظ االسماء في حالة 

الجمع
9

2214
مسالة محلولة في الدوائر3000  

الكهربائية
المقاومة وقانون أومالوحدات والمفاهيم االساسيةYB4/61اسسكهرباءسيد نصر

الدوائر المقاومة على التوالى 

والتوازي

ميكانيك2005منذر رباحرسم اتكييف والتبريد والتدفئة2215
تكييف 

وتبريد
YB1/324

الرسم اليدوي للتكييف والتدفئة 

والتبريد
1الرسم باستخدام الحاسوبالنظم

2007منير البعلبكيقاموس انكليزي  عربي1المورد 2216

الخوارزميات والمخططاتالمخططات االنسيابيةالخوارزمياتYB/715حاسباتعام1987طارق الشيخ مجيدالخوارزميات الخططات االنسيابية2217

المسح بالسلسلةاالخطاءالمساحةYB2/309المساحةمدني1982فوزي الخالصيالمساحة المستوية2218

الموسوعة الهندسية  المدنية والمعمارية2219
عبد اللطيف ابو 

العطا
1نظري االنشاءات وتصميمهاميكانيكا التربةاالعمال المساحيةYB/1176معماريةمدني2004

عام2003ربيع محمد نذيرعناصر التصميم واالنشاء المعماري2220
حل 

النزاعات
YB/1042

صنع السالم ىفي :اتفاقية السالم 

محك العمل

السالم هو جهد :نشطاء السالم

جماعي
1الوقوف في الوسط:التدخل المخطط

YB2/1719طرقمدني2007محمد عبد القادرالدليل العملي لهندسة الطرق والمواصالت2223
الدليل العملي لفحص عيوب 

الطرق واالسفلت

فكرة عامة عن التصميم 

الهندسي للطرق

انواع قاطرات السكك الحديدية من 

حيث مصدر الطاقة المحركة لها

العمليات اليدوية لتشغيل المعادنYB1/871موادميكانيك2007احمد زكي حلمياساسيات تكنولوجيا الورش2226
اسس عمليات قطع المعادنالبرد 

والنشر االلي

YB1/305سياراتميكانيك2007احمد زكي حلميهيكل السيارة2228
العمليات اليدوية لصيانة واصالح 

المركبات االلية

عناصر التوصيل الناقلة للحركة 

وملحقاتها
هيكل السيارات

االالت القاطعةالتزليق والتبريدالمخرطة االفقيةYB1/764معادنمواد2008احمد زكي حلميالمرجع في خراطة المعادن2229

تكنولوجيا اللحام الكهربي2230
محمد عبد المجيد 

حسين
الصحة واالمان في عمليات اللحاماساسيات اللحاممقدمة عن اللحامYB1/860موادميكانيك2006

تكنولوجيا انتاج المساحيق المعدنيةYB1/779موادميكانيك2005محمد احمد السيدالمسحوق الميتالورجي2231
صناعة بعض االكاسيد وغير 

االكاسيد لمساحيق السيراميك

خواص ومواصفات مساحيق المعدن 

السيراميك

ادوات واساليب قياس الزويامعدات التخطيط والشنكرةتاريخ وتطوير القياسYB1/777موادميكانيك2008احمد زكي حلميتكنولوجيا القياس2232

التاكل الكيميائيالمعالجات الحرارية للمعادنالمواد الهندسيةYB1/738تصنيعميكانيك2007احمد زكي حلميتكنولوجيا اللحام2233

2234
الحماية من التاكل لمعدات انتاج ونقل 

وتصنيع البترول والغازات
نظرية حدوث التاكلYB1/1257تاكلميكانيك2005محمد احمد السيد

اشكال التاكل في ابار البترول 

والغاز واسبابه

مراقبة التاكل في المعدات حقول 

البترول والغاز

الطالء الكهربي بالنحاسعمليات الطالء الكهربيتحضير اسطح المعادنYB1/747تصنيعميكانيك2005محمد اسماعيل عمرالطالء الكهربي للمعادن والبالستك2236

2237
امثلة تطبيقية على برمجة المخارط 

والغازات المبرمجة
برمجة المخارط بها حاسبياالتشغيلYB/1642برمجةعام2006رجب شناق/ت

برمجة االالت المتحكم بها حاسبيا 

مراكز التشغيل
1

المعادن غير الحديديةالمعادن الحديديةالمواد الهندسيةYB1/727انتاجميكانيك2007احمد زكي حلمياساسيات هندسة االنتاج2238

2239
الرسم الهندسي لجميع التخصصات 

الهندسية
2009فوزي يوسف

2008عبد الحكيم عيسىفيجوال بيسك2240

2242
الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب 

االوتوكاد
عام2004TA385.Q27 2004محمد القاضي

رسم 

هندسي
YB/2335

الدخول الى برنامج االوتكاد ثم 

تعرف على شاشة االوتكاد
2اوامر التعديالتالرسم على بعدين

2243
الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ 

المباني كودة القاالت
ذراع العزم الحمال الموازنةاحمال الموازنةاجهزة االمانYB2/506مبانيمدنيحسن عكور

عناصر الدائرة الكهربائية ووحداتهاYB4/1026كهرباء1988فهد غالب حيانياصول الهندسة الكهربائية2244
القدرة الكهربائية والطاقة 

الكهربائية
القوانين االساس للدائرة الكهربائية

التطور الصناعي في البلدان الناميةانتاجميكانيكتجليدعبد الستار العليادارة االنتاج بين النظرية والتطبيق2245
مفهوم ادارة االنتاج ومميزات 

الصناعة الحديثة

مفهوم النظام وتحليل االنظمة في 

ادارة االنتاج
1

صيانة الحاسبات وتطويرها2246

مجموعة مهندسين 

من شركة 

كمبيوساينس

الحاسب الشخصيYB/1645حاسباتعام1998
هل استطيع تجميع حاسب 

شخصي
2فك وتركيب الحاسب

YB4/499مختبركهرباءتكنولوجيا الكهرباء   مختبر2247
التعرف على المختبر ومصادر 

القدرة واالجهزة الكهربائية
تجارب

///YB/1599دينيةعامعبد الكريم الديباجماوراء كربالء2248

1ادلة الوجود في القران الكريمالقران حجة الوجود القاطعةالعقل مراة الوجودYB/1603دينيةعام1999عبد الكريم الديباجهللا رب السموات واالرض2249

االربع عشرة مناهج ورؤى2250
السيد محمد باقر 

الحكيم
1بين احضان الحنان والعلماطاللته على الدنياامة في رجلYB/1252دينيةعام2004

المسائل االسالمية مع المسائل الحديثة2251
السيد صادق 

الحسيني
2االخالق واالداب االسالميةفروع الديناصول الدينYB/1282دينيةعام

السياسة في واقع االسالم2252
السيد صادق 

الحسيني
تباين السياستينYB/1534دينيةعام2005

الرئيس /من السياسة االسالمية

اليقتل
5الرئيس االعلى يدع المهدد له

2253
دموع القلم مقاالت الشرق بمناسبة 

استشهاد شهيد المحراب

مؤسسة تراث 

الشهيد الحكيم
2005

YB/1631دينيةعاممحمد مهديالبينات في تفسير ايات القران الكريم2254
مما على رف مقدمة االصل حول 

مطالعتي

مما على رف بين الجدران رقم 

2

 فيما حول نيف 3مما على رف رقم 

وثمانين مسالة بين مهم واهم عن 

القران

1

2255
البينات في تفسيرسورة محمد  ص  

وشيء من سورة البقرة
YB/1505دينيةعاممحمد مهدي

مقدمة مهمة لما فيها من امور 

بالمناسبة

ماذا تعرف عن التفسير 

والمفسرين

نيف وثمانون مسالة باختصار بين 

مهم واهم عن القران
1

1مصادر الكتابفهرس الرواياتفهرست االيات الكريمةYB/1536دينيةعاممحمد باقر الحكيمالمنهاج الثقافي السياسي  االجتماعي2256

21نابغة التاليفلقد وصلت حقوقكاالمام الشيرازي في سطورYB/1382دينيةعام2004جاسم الحائريالقصص الشيرازي2257

2258
دستورنا بين ايدينا دستور جمهورية 

العراق
///YB/1563سياسةعام2005

2259
دستورنا بين ايدينا دستور جمهورية 

العراق
2005

االمر بالمعروف والنهي عن المنكر2260
السيد محمد باقر 

الحكيم
YB/1561دينيةعام

اهمية االمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر
1الحريةالنظرية االسالمية

1دور الروادع الخارجية في االدارةدور التقوى في االدارةمسؤليات الدولةYB/1633دينيةعام2004محمد تقي المدرسيفقه الدستور واحكام الدول االسالمية2261

ضوء على القتل2262
السيد محمد باقر 

الحكيم
1جريمة كبرىبين الفرض والجريرةشذرات من اقوال الشهيد الحكيمYB/1600دينيةعام2005



ضمانات المتهم اثناء التوقيفاالجراءات التحقيقيةالتحقيق الجنائي وتطوره واهدافهYB/1270دينيةعام2005فاضل عباسالتحقيق الجنائي في قضاء االمام علي  ع2263

وبشر الصابرين2264
السيد محمد باقر 

الحكيم
1االمتحان رحمة لالنسانعمومية االمتحان وشمولهقانون الفتنة وسنة االمتحانYB/1562دينيةعام2005

1ركائز العمل في مجتمع المراةمجتمع الملةجهد العملYB/1609دينيةعاممحمد رضا الغريفيالمراة ومتطلبات العمل الراهن2265

االمامة والقيادة2266
الدكتور احمد عز 

الدين
1القيادةصياغة الفكر السياسيالقيادة امامة وخالفةYB/1703دينيةعام

االمام الحسين  ع  قدوة الصديقين2267
السيد محمد تقي 

الدرسي
YB/1253دينيةعام2003

على خطى االمام الحسين عليه 

السالم

على نهج االمام الحسين عليه 

السالم
2على هدى االمام الحسين عليه السالم

الفتاوى المنتخبة2268
كاظم حسين 

الحائري
31/المعامالتالعباداتYB/1266دينيةعام2000

الجهاد االسالمي2269
علي حسين 

البغدادي
11من ايات الجهادحول تحرير فلسطينامتياز الجهادYB/1533دينيةعام2001

االحكام الفقهية  العبادات والمعامالت2270
محمد سعيد 

الطبطبائي
8في الوضوءفي احكام التخليفي احكام الماءYB/1507دينيةعام2003

االمام البغدادي والوهابية2271
علي الحسيني 

البغدادي
الوهابية وااليمان بالجبر والقدرالوهابية وفكرة التاويلYB/1589دينيةعام1998

موقف الوهابية اتجاه حاكمية السلطة 

المسلمة الجائرة
1

31/المعامالتالعباداتYB/1531دينيةعام2000السيد كاظم الحائريالفتاوى المنتخبة2272

مرشد المغترب2273
محمد سعيد 

الطبطبائي
2احكام الميتالطهارة والنجاسةالتقليدYB/1737دينيةعام2002

2الفتاوى المنتخبة2274
كاظم حسين 

الحائري
12كتاب مايحرم التكسب بهالمعامالتالعباداتYB/1595دينيةعام2002

///YB/1740دينيةعاماحمد الجيزانيشباب في مقبرة الجنس2275

فقه الهندسة االلكترونية2276
عقيل عبد ضاحي 

زوين
3فقه االنترنيتاسئلة فقهية تخص الحاسوبمداخل الفقه للحاسوبYB/1243فقهعام

شكوى القران2277
الشيخ محمد 

اليعقوبي
///YB/1591دينيةعام

2مقام الزهراءالشجرة المباركةاالصل الكريمYB/1670دينيةعام2003محمد تقي المدرسيقدوة واسوة1فاطمة الزهالاء 2278

YB/1699دينيةعاممحمد اليعقوبيفقه الجامعات2279

التحديات الفكرية االجتماعية 

واالخالقية التي تواجه طلبة 

الجامعات

الطالب واالنتماء الى الجامعةاساتذة الجامعات

1رد اشكال عدم ذكر الصالة في االيةاالستدالل بالقران الكريمتعريف القبلةYB/1597دينيةعام1983محمد الصدربيان الفقه2280

1استخالص االدلة ماذا يفيدخلق مضبط وتدبير هادفعظمة هذا الكون الفسيحYB/1739دينيةعام1983شاكر عبد الجباركيف نرى هللا2281

لتتوحد شعاراتنا في حب الحسينوالء الحسين يغطي كاللوالءاتYB/1596دينيةعامحسين الهاشميتقويم الشعائر الحسينية2282
الى بعض الخطباء والشعراء من قتل 

االمام الحسين
3

المرسل  الرسول  الرسالة2283
السيد محمد باقر 

الصدر
الرسالةالرسولالمرسلYB/1610دينيةعام2003

واستقربى النوى2284
محمد بن حمود 

العمدي
1النص ومالبساتهالعصمة ام الشروط االربعة عشرشظايا الفكرYB/1669دينيةعام

1االسالم وفلسفة النورالعقل وتقييم االفكارمنهج الحثYB/1736دينيةعام2001محمد تقي المدرسياصول ومنهج/الفكر االسالمي 2285

الفتاوى المنتخبة2286
كاظم حسين 

الحائري
12كتاب مايحرم التكسب بهالمعامالتالعباداتYB/1532دينيةعام2002

4في المياهكتاب الطهارةكتاب االجتهاد والتقليدYB/1735دينيةعام1992محمد الصدرالصراط القويم2287

حواريات فقهية2288
محمد سعيد 

الطبطبائي
13حوارية المطهراتحوارية النجاسةحوارية التقليدYB/1254دينيةعام2003

لمحة فقهيه تمهيديةYB/1751دينيةعامباقر الصدراالسالم يقود الحياة2289
صورة عن اقتصاد المجتمع 

االسالمي
2خطوط تفصيلية

تفسير وبيان كلمات القران ح2290
حسين محمد 

مخلوف
1ال عمرانالبقرةالفاتحةYB/1577دينيةعام1983

حقوق اهل البيت في القران الكريم2291
محمد علي خان 

المدني
1حقوق اهل البيت المعنويةحقوق اهل البيت الماليةالتعريف باصحاب الحقوقYB/1578دينيةعام

االحكام الفقهية2292
محمد سعيد 

الطبطبائي
8في الوضوءفي احكام التخليفي احكام الماءYB/1379دينيةعام2003

1سورة السجدةسورة لقمانسورة الرومYB/1257دينيةعاممحمد تقي المدرسيمن هدى القران2293

1هجرة ابراهيم وكتاب التوراةنظرة في العنصريةاثر االيمان في التكويناتYB/1545دينيةعام2003قراءة مختلفة2294

فقه العترة في ثوبه الجديد2295
عليالحسيني 

البغدادي
YB/1546///21دينيةعام2003

وجوب البحث لمعرفة االمامة2296
علي الحسيني 

البغدادي
YB/1752///1دينيةعام2000

البداية والنهايةاالمامة والسياسةاالخبار الطوالYB/1537دينيةعاممحمد بحر العلومالحجاج سيف االمويين في العراق2297

مرشد المغترب2298
محمد سعيد 

الطبطبائي
2احكام الميتالطهارة والنجاسةالتقليدYB/1598دينيةعام2002

في وجوب حجة االسالم وشروطهYB/1567دينيةعاماسحاق الفياضمناسك الحج2299
حجة االسالم وشروطها االول 

والثاني البلوغ والعقل
1الثالث الحرية وفروعها

القران في مدرسة اهل البيت2300
محمد هاشم 

الموسوي
حفظ القران من التحريفكيفية نزول القرانالوحيYB/1584دينيةعام

1القربات يوم الغديرالتتويج يوم الغديرعيد الغدير في االسالمYB/1705دينيةعامعبد الحسين االمينيعيد الغدير في االسالم2301

المختصر في احكام العبادات2302
محمد اسحاق 

الفياض
كيف يتحقق البلوغاقسام االحتياطاحكام التقليدYB/1729دينيةعام

النفقة الواجبة على المكلفاحكام التجارةYB/1721دينيةعامالشيخ علي الربيعيالختصر في احكام المعامالت2303
حكم بيع الميتة والخمر والخنزير 

والكلب وغير ذلك

YB/1402دينيةعامالعالمة الحليكشف المراد2304
في االمور العامة وفيها ثالثة 

فصول

في الجواهر واالعراض وفيه 

خمسة فصول

في اثبات الصانع تعالى واثاره وفيه 

ثالثة فصول

الرسالةالرسولالمرسلYB/1681دينيةعام2003محمد باقر الصدرالمرسل  الرسول  الرسالة2305

1اسباب نشوء البدعةمفهوم البدعة وشروطهاداللتها القران والسنة:البدعة YB/1655دينيةعاممركز الرسالةالبدعة مفهومها وحدودها2306

YB/1712دينيةعامجعفر التيجانينظرية الكسب في افعال العباد2307
التوحيد في الخالقية عند اهل 

الحديث
التوحيد في الخالقية عند االمامية

مضاعفات حصر الخالقية في هللا على 

ضوء التفسير االشعري
3

اصل مناصول الدين2308
علي حسين 

البغدادي
YB/1401///1دينيةعام2000

الكالمعلم المعانيالبالغةYB/1704دينيةعامعبد الهادي الفضليمختصر البالغة2309

4االسماء والصفاتالطرق الى معرفة هللامقدمات اصولية عامةYB/1549دينيةعامحسن محمد مكيااللهيات2310

4االسماء والصفاتالطرق الى معرفة هللامقدمات اصولية عامةYB/1605دينيةعامحسن محمد مكيااللهيات2311

فهرس كتب الشيعة واصولهم2312
الشيخ ابي جعفر 

محمد علي الطوسي
YB/1593///1دينيةعام

YB/1550ثقافيةعام1999السيد عليالغزو الثقافي المقدمات والخلفيات2313
مقدمات تاسيسية في مقولتي 

الغزو الثقافي والتبادل الثقافي
الثورة االسالمية والغزو الثقافيالعالم االسالمي والغزو الثقافي

2314
الشيخ عبد المنعم الفرطوسي صيانة 

واجوبة
1الشعرالسيرةالبيئةYB/1606دينيةعامحيدر محالتي

YB/3899دينيةعام1999السيد عبد هللا شبرتفسير القران الكريم2315

البيان في تفسير القران2316
السيد ابو القاسم 

الخوئي
50فهرس االسرفهرس االحاديثفهرس االياتYB/1363دينيةعام

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب اهل البيت2317
السيد محمد باقر 

الصدر
11الرسالةالرسولالمرسلYB/1508دينيةعام

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب اهل البيت2318
السيد محمد باقر 

الصدر
11الرسالةالرسولالمرسلYB/1391دينيةعام

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب اهل البيت2319
السيد محمد باقر 

الصدر
11الرسالةالرسولالمرسلYB/1390دينيةعام

دور اهل البيت2320
السيد محمد باقر 

الصدر
21النظام العام للجماعة الصالحةالقواع واالسس العامةاالهداف والخصائصYB/1372دينيةعام



سورة الحشرسورة المجادلةسورة الحديدYB/1341دينيةعاممحمد تقي المدرسيمن هدى القران2321

الصياغة الجديدة2322
محمد الحسيني 

الشيرازي
4حدود الحريةالقران اساس الحضارة االسالميةالفارق بين االنسان وسائر الكائناتYB/1592دينيةعام2003

احكام العقود والعهودفقه العقود اصول عامةفقه الحياة الطيبةYB/1374دينيةعام2000محمد تقي المدرسياحكام المعامالت2323

42كتاب االجارةكتاب البيعكتاب المكاسب المحرمةYB/1278دينيةعامابو القاسم الخوئيالمسائل الشرعية2324

النبوةالعدلالتوحيدYB/1360دينيةعامصادق الحسينيالمسائل االسالمية مع المسائل الحديثة2325

رد التحية االذن بالمناظرةتحية المناظر استاذانه في المناظرةYB/1373دينيةعام2003عبد الحسين العامليالمراجعات2326

البحث عن السبب في عدم اخذالشيعة 

بمذاهب الجمهور في فروع الدين 

واصوله

رد التحية االذن بالمناظرةتحية المناظر استاذانه في المناظرةYB/1408دينيةعام2003عبد الحسين العامليالمراجعات2327

البحث عن السبب في عدم اخذالشيعة 

بمذاهب الجمهور في فروع الدين 

واصوله

رد التحية االذن بالمناظرةتحية المناظر استاذانه في المناظرةYB/1407دينيةعام2003عبد الحسين العامليالمراجعات2328

البحث عن السبب في عدم اخذالشيعة 

بمذاهب الجمهور في فروع الدين 

واصوله
1الداللة والترتيبالرؤية والموضوعنظرية االدبYB/1235دينيةعاممحمود البيستانياالسالم واالدب2329

11السبزواريصنعت الشيرازيالقهستانيYB/1582دينيةعاممحمود البيستانيمشاهير شعراء الشيعة2330

2حرف الدالحرف الخاءحرف الحاءYB/1510دينيةعاممحمود البيستانيمشاهير شعراء الشيعة2331

14بنائي الهرويمحزون المرعشيعاشقYB/1581دينيةعاممحمود البيستانيمشاهير شعراء الشيعة2332

5حرف التاءحرف الباءحرف االلفYB/1509دينيةعاممحمود البيستانيمشاهير شعراء الشيعة2333

1سورة الغاشيةسورة االعلىسورة الطارقYB/1261دينيةعاممحمد تقي المدرسيمن هدى القران2334

1سورة الغاشيةسورة االعلىسورة الطارقYB/1260دينيةعاممحمد تقي المدرسيمن هدى القران2335

1سورة الغاشيةسورة االعلىسورة الطارقYB/1542دينيةعاممحمد تقي المدرسيمن هدى القران2336

1سورة الغاشيةسورة االعلىسورة الطارقYB/1569دينيةعاممحمد تقي المدرسيمن هدى القران2337

1سورة الغاشيةسورة االعلىسورة الطارقYB/1259دينيةعاممحمد تقي المدرسيمن هدى القران2338

1سورة الغاشيةسورة االعلىسورة الطارقYB/1258دينيةعاممحمد تقي المدرسيمن هدى القران2339

1سورة الغاشيةسورة االعلىسورة الطارقYB/1215دينيةعاممحمد تقي المدرسيمن هدى القران2340

1سورة الغاشيةسورة االعلىسورة الطارقYB/1340دينيةعاممحمد تقي المدرسيمن هدى القران2341

1سورة الغاشيةسورة االعلىسورة الطارقYB/1568دينيةعاممحمد تقي المدرسيمن هدى القران2342

في رحاب العقيدة2343
محمد سعيد 

الطبطبائي
توجيه مراد السائلYB/1554دينيةعام2003

عدم :المطلب االول في السؤال 

اعتماد

اليجوز العمل بالرواية المخالفة 

لمذهب الشيعة
23

في رحاب العقيدة2344
محمد سعيد 

الطبطبائي
YB/1556دينيةعام2003

لرسالة الثانية للسائل التي تتضمن 

االسئلة االخرى

البد من كون الغرض من البحث 

عن الحقيقة اداء حقها

رواية البيعة بمعنى مسح اليد عن 

الشيعة والسنة
22

في رحاب العقيدة2345
محمد سعيد 

الطبطبائي
YB/1557دينيةعام2003

النهي عن المراء والخصومة 

شرعا

البد من تهيئة الجو المناسب 

للحوار المثمر

ماهي اهم الكتب المعتمدة في العقيدة 

والفقه والحديث والسيرة عند الشيعة
21

في رحاب العقيدة2346
محمد سعيد 

الطبطبائي
توجيه مراد السائلYB/1555دينيةعام2003

عدم :المطلب االول في السؤال 

اعتماد

اليجوز العمل بالرواية المخالفة 

لمذهب الشيعة
23

في رحاب العقيدة2347
محمد سعيد 

الطبطبائي
YB/1551دينيةعام2003

لرسالة الثانية للسائل التي تتضمن 

االسئلة االخرى

البد من كون الغرض من البحث 

عن الحقيقة اداء حقها

رواية البيعة بمعنى مسح اليد عن 

الشيعة والسنة
22

في رحاب العقيدة2348
محمد سعيد 

الطبطبائي
YB/1570دينيةعام2003

النهي عن المراء والخصومة 

شرعا

البد من تهيئة الجو المناسب 

للحوار المثمر

ماهي اهم الكتب المعتمدة في العقيدة 

والفقه والحديث والسيرة عند الشيعة
21

3مدرسة ال البيتمدرسة السلفيةاالشعري والمذاهب االربعةYB/1359دينيةعام2001مروان خليفاتوركبت السفينة2349

22نظام شعائر والعباداتالبناء الفوقي والقواعدالبناء الفوقي وابعاد النظريةYB/1686دينيةعاممحمد باقر الحكيمدور اهل البيت2350

2تعلم السياقةاسباب الغيبةكتاب التجارةYB/1377دينيةعامصالح الطائيالمعامالت/حجة النساء2351

1موضوع التقليدالتقليد ووجوبهالتقليد واالجتهادYB/1685دينيةعامصالح الطائيحجة النساءالعبادات2352

1النبوةالعدلالتوحيدYB/1361دينيةعامصادق الحسينيالمسائل االسالمية2353

1النبوةالعدلالتوحيدYB/1601دينيةعامصادق الحسينيالمسائل االسالمية2354

حواريات فقهية2355
محمد سعيد 

الطبطبائي
13حوارية المطهراتحوارية النجاسةحوارية التقليدYB/1602دينيةعام2003

1االشكاالت على العمل المرجعيالمرجعية الدينية ووالية الفقيهالحاجة الى الحكم االسالميYB/1583دينيةعامكاظم الحائريالمرجعية والقيادة2356

احكام الشريعة2357
محمد حسين فضل 

هللا
2003

1مقاالتشعرالشهادةYB/1376دينيةعام2003مؤسسة الخوئيمسيرة تضحية وجهاد2358

المحوالت واللوازم االساسيةصناديق السرع الرئيسيةمحوالت السرعYB1/1860قطعميكانيكمحمد جواد كاظماساسيات االت القطع2359

2360
دليل استخدام االجهزة المساحية الحديثة  

في اعمال الرفع المساحي

شريف فتحي 

الشافعي
YB2/310مساحةمدني2004

اسس الرفع المساحي باستخدام 

التيودوليت ذو الورنية
الضبط الدائم للتدوليت الحديثجهاز التيودليت الحديث

مساحة االنفاق2361
شريف فتحي 

الشافعي
YB2/315مساحةمدني2005

مبادئ واسس مساحة االنفاق 

والمناجم

ربط شبكات المثلثات االرضية 

بالشبكة الداخلية في االنفاق
معلومات عامة شبكات المثلثات

الفكر بال دليل هزيلافشال جدال ملك الضاللهزيمة استاذ ملحدYB/1698دينيةعام2003عبد الزهرة تركيالدرة البهية للعقول البشرية2362

2363
بحوث المؤتمر الثالث الحياء التراث 

الفكري

مؤسسة تراث 

الشهيد الحكيم
YB/1738دينيةعام2009

ثورة سيدنا االمام الحسين في فكر 

شهيد المحراب

الوسطية في فكر الشهيد السيد 

محمد باقر الحكيم

معالجة الفساد االداري في المنظور 

االسالمي في ضوء اراء واطروحات 

شهيد المحراب
1االدلة العقلية على العصمةاالقوال في العصمةتعريف العصمةYB/1750دينيةعام1420مركز الرسالةالعصمة حقيقتها ادلتها2364

محمد تقي المدرسيالتاريخ االسالمي دروس وعبر2365

2كتاب الزكاةكتاب االعتكافكتاب الصومYB/1697دينيةعام1997محمد الصدرمنهج الصالحين2366

2003محمد تقي المدرسيبحوث في القران الحكيم2367

االهداف والخصائصYB/1688دينيةعام2007محمد باقر الحكيمدور اهل البيت في بناء الجماعة الصالحة2368
الخصائص العامة للجماعة 

الصالحة
41القواعد واالسس العامة

52نظام العباداتنظام الشعائر والعباداتنظام العالقات االجتماعية العامةYB/1689دينيةعام2007محمد باقر الحكيمدور اهل البيت في بناء الجماعة الصالحة2369

المفهوم الفلسفي للعالمقيمة المعرفةنظرية المعرفةYB/1696دينيةعام1424محمد باقر الصدرفلسفتنا2370

4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1716دينيةعام2003صادق الحسينيالسياسة من واقع االسالم2371

4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1714دينيةعام2003صادق الحسينيالسياسة من واقع االسالم2372

4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1711دينيةعام2003صادق الحسينيالسياسة من واقع االسالم2373

4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1447دينيةعام2003صادق الحسينيالسياسة من واقع االسالم2374

4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1442دينيةعام2003صادق الحسينيالسياسة من واقع االسالم2375

4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1446دينيةعام2003صادق الحسينيالسياسة من واقع االسالم2376

4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1445دينيةعام2003صادق الحسينيالسياسة من واقع االسالم2377

4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1444دينيةعام2003صادق الحسينيالسياسة من واقع االسالم2378

4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1757دينيةعام2003صادق الحسينيالسياسة من واقع االسالم2379

4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1753دينيةعام2003صادق الحسينيالسياسة من واقع االسالم2380



4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1535دينيةعام2003صادق الحسينيالسياسة من واقع االسالم2381

الوحدات المكونةاختيار الفدراليةاستعراض عام للفدراليةYB/1086فدراليةعام2005جورج اندرسونمقدمة عند الفيدرالية2382

االستقالل االجتماعي للمراةالزواج المؤقتطلب اليد والخطبةYB/1538دينيةعاممرتظى المطهرينظام حقوق المراة في االسالم2383

YB/1085فدراليةعام2006رونالداالنظمة الفيدرالية2384
استعراض عام لالتحادات الفدرالية 

المقارنة

توزيع السلطات في االتحادات 

الفدرالية
توزيع المالية

YB/1746/////////1عام1997هيثم عبد هللا احمدقل كلمتك2385

مهدي فقيه ايمانياالمام علي  ع في اراء الخلفاء2386

3صورة من سيرتي وحياتيالحذف والنحوتعريف الحذف والتقدير واهميتهاYB/1566دينيةعاممهدي السويجالدورة العلمية المنظومة االولى2387

11المسائل االسالمية المنتخبةهذا هو النظام االسالمياصول الدينYB/1490دينيةعام2003صادق الحسينيالمسائل االسالمية المنتخبة2388

الشورى في االسالم2389
محمد الحسيني 

الشيرازي
11الشورى في االحاديث واالخبارالشورى حجيتها ومواردهاالشورى في نظرة اجماليةYB/1701دينيةعام2004

الشورى في االسالم2390
محمد الحسيني 

الشيرازي
11الشورى في االحاديث واالخبارالشورى حجيتها ومواردهاالشورى في نظرة اجماليةYB/1701دينيةعام2004

روئ عن نهضة االمام الحسين2391
محمد الحسيني 

الشيرازي
9العالم االسالمي ومشاكله الحاضرةالعلم بالشهادةثورة االمام الحسين واهدافهاYB/1728دينيةعام2004

في رحاب قائد ثورة العشريين2392
محمد تقي 

الشيرازي
1الزهد في الماكلتسبيح دائمقمة الحياء والتواضعYB/1706دينيةعام2004

YB/962فدراليةعام2004راؤول بليندحوار عالمي حول الفيدرالية2393
ثورة هادئة في ميزان :استراليا

القوى

تغييرات متواصلةفي :بلجيكا

هيكلية فدرالية جديدة

بناء الفدرالية والضمان :البرازيل

االجتماعي
2

YB/963فدراليةعامراؤول بليندحوار عالمي حول الفيدرالية2394
سلطة مركزيةونمو :االرجنتين

متاخر

ثنائية في الشكل :استراليا

وتعاونية في الممارسة

فشل الدستوري والتغيير في :النمسا

النظام الفدرالي
3

YB/965فدراليةعامراؤول بليندحوار عالمي حول الفيدرالية2395
العدالة واختزالل التوازن :استراليا

ومذهب المساواة

الحفاظ على االنضباط :البرزايل

المالي وسط الخصومات 

االقليمية واالجتماعية

قضايا ناشئة في الفدرالية :كندا

الالمركزية
4

YB/964فدراليةعامراؤول بليندحوار عالمي حول الفيدرالية2396
تامالت مقارنة حول الحكم المحلي 

ومناطق المدن الكبرى في االنظمة

المستوى الثالث يتحرك :استراليا

الى اعلى

تقاسم :الحكم المحلي في النمسا 

المسؤؤليات
6

1الغموض واالختالف:بلجيكاتطور الدستور:استرالياالحوار العالمي عن الفدراليةYB/1081فدراليةعامراؤول بليندحوار عالمي حول الفيدرالية2397

تفتيش السدود وسالمتها2398
غانم حميد حسن 

الهاشمي
اسلوب التفتيشاالعداد للتفتيشانواع التفتيشYB2/543سدودمدني2008

اذا اقام االسالم في العراق2399
محمد حسين 

الشيرازي
حسن السمعةالعفو العامعدم تلويث الثورة بالدمYB/1755دينيةعام

اذا اقام االسالم في العراق2400
محمد حسين 

الشيرازي
حسن السمعةالعفو العامعدم تلويث الثورة بالدمYB/1448دينيةعام

اذا اقام االسالم في العراق2401
محمد حسين 

الشيرازي
حسن السمعةالعفو العامعدم تلويث الثورة بالدمYB/1441دينيةعام

اذا اقام االسالم في العراق2402
محمد حسين 

الشيرازي
حسن السمعةالعفو العامعدم تلويث الثورة بالدمYB/1759دينيةعام

اذا اقام االسالم في العراق2403
محمد حسين 

الشيرازي
حسن السمعةالعفو العامعدم تلويث الثورة بالدمYB/1700دينيةعام

اذا اقام االسالم في العراق2404
محمد حسين 

الشيرازي
حسن السمعةالعفو العامعدم تلويث الثورة بالدمYB/1708دينيةعام

اذا اقام االسالم في العراق2405
محمد حسين 

الشيرازي
حسن السمعةالعفو العامعدم تلويث الثورة بالدمYB/1718دينيةعام

اذا اقام االسالم في العراق2406
محمد حسين 

الشيرازي
حسن السمعةالعفو العامعدم تلويث الثورة بالدمYB/1719دينيةعام

اذا اقام االسالم في العراق2407
محمد حسين 

الشيرازي
حسن السمعةالعفو العامعدم تلويث الثورة بالدمYB/1709دينيةعام

اذا اقام االسالم في العراق2408
محمد حسين 

الشيرازي
حسن السمعةالعفو العامعدم تلويث الثورة بالدمYB/1724دينيةعام

اصل الشيعة واصولها2409
محمد حسين كاشف 

الغطاء
1طبقات الشيعةاعيان الصحابة من شيعة علياحمد امين وفجر االسالمYB/1756دينيةعام2002

1424جعفر التيجانيعصمة االنبياء في القران الكريم2410

1الصحابة في السنة المطهرةالصحابة في القران الكريمالمعنى اللغوي للصحبةYB/1659دينيةعام1419مركز الرسالةالصحابة في القران والسنة والتاريخ2411

قصة مع القران2412
حوارية مع الشيخ 

محمد اليعقوبي
الصراع واالرادة والتحديلقاء من غير موعدهكذا كانوا يصوروا لنا االسالمYB/1660دينيةعام

2003عبد الهادي الفضليالتربية الدينية2413

االدوار التاريخية للعلماءالمفهوم القراني حول العالمYB/1575دينيةعام2003عبد العظيم االسديشكوى العالم2414
الدور االجتماعي المشترك للعلماء 

في حياة االمة

المرجعية الدينية2415

حوار معالسيد 

محمد سعيد 

الطبئطبائي

5اجتماع الناس الى المرجع الجديدارشاد الناس الى المرجع الجديدوظيفة المرجعية الدينيةYB/1742دينيةعام2003

المرجعية الدينية2416

حوار معالسيد 

محمد سعيد 

الطبئطبائي

5اجتماع الناس الى المرجع الجديدارشاد الناس الى المرجع الجديدوظيفة المرجعية الدينيةYB/1725دينيةعام2003

المرجعية الدينية وقضايا اخرى2417

حوار معالسيد 

محمد سعيد 

الطبئطبائي

تقليد العلماء منذ الصدر االولYB/1504دينيةعام2003
حول المقدمة المذكورة في 

الرسالة العملية
6شروط مرجع التقليد

الصحيفة المهدية2418
ابراهيم بن المحسن 

الكاشاني
YB/1707دينيةعام

دعاؤه عليه السالم في الشدائد 

المعروف بالعلوي المصري

دعاؤه عليه السالم في المهمات 

العظام العبرات

دعاء علمه الرضا يونس بن عبد 

الرحمن وامره بقراءته للخلف الهادي

كتاب اداب المتعلمين2419

االمام المحقق 

نصير الدين 

الطوسي

1اختيار العلم واالستاذ واالشرك والثباتالنيةماهية العلم وفضلهYB/1375دينيةعام1422

2003محمد باقر الصدربحث حول الوالية2420

المرجعية الدينية2421
محمد سعيد 

الطبطبائي
5اجتماع اهل الخبرة في تعيين االعلمارشاد الناس الى المرجع الجديدوظيفة المرجعية الدينيةYB/1387دينيةعام2003

1418االمام الخامنئيالشيخ المفيد وهوية التشييع2422

باب التاءباب الباءباب الهمزةYB/1749ادبيةعامعبد الستار الباهدليمن منتدى الصدر الشعري2423

1شبهات حول االمام المهديمن هو االمام المهديالمهدي في الكتاب والسنةYB/1571دينيةعام1417مركز الرسالةالمهدي في الفكر االسالمي2424

العقائد االسالمية2425
محمد الحسيني 

الشيرازي
2006

حواريات فقهية2426
عبد الهادي السيد 

محمد تقي الحكيم
13حوارية المطهراتحوارية النجاسةحوارية التقليدYB/1677دينيةعام2003

1طبيعة التشريع االسالميطبيعة التدخل االلهيطبيعة هذا الدينYB/1590دينيةعام1424صدر الدين القبانجيالقائد المنتظر2427

المشاكل الزوجيةليلة الحنة ويوم الزواجقبل الزواجYB/1604دينيةعاممحمد اليعقوبيالمشاكل الزوجية اسباب وعالج2428

8سورة الدخانسورة الرومسورة العنكبوتYB/1668دينيةعام2003غالب عسيلياعمال شهر رمضان2429

مناهج الصالحين المعامالت2430
محمد اسحاف 

الفياض
13كتاب الظهاركتاب الطالقكتاب النكاحYB/1244دينيةعام

مناهج الصالحين العبادات2431
محمد اسحاق 

الفياض
11الوضوءاحكام الخلوةاقسام المياه واحكامهاYB/1695دينيةعام

مناهج الصالحين المعامالت والعبادات2432
محمد اسحاق 

الفياض
كتاب الخمسكتاب الزكاةYB/1694دينيةعام

كتاب االمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر
12

احكام النساء2433
صادق الحسيني 

الشيرازي
2شرائط مرجع التقليدالعلوم الثالثة والتقليدماذا يجب على المراة المسلمةYB/1647دينيةعام1426

احكام النساء2434
صادق الحسيني 

الشيرازي
2شرائط مرجع التقليدالعلوم الثالثة والتقليدماذا يجب على المراة المسلمةYB/1745دينيةعام1426

احكام النساء2435
صادق الحسيني 

الشيرازي
2شرائط مرجع التقليدالعلوم الثالثة والتقليدماذا يجب على المراة المسلمةYB/1649دينيةعام1426

احكام النساء2436
صادق الحسيني 

الشيرازي
2شرائط مرجع التقليدالعلوم الثالثة والتقليدماذا يجب على المراة المسلمةYB/3553دينيةعام1426



احكام النساء2437
صادق الحسيني 

الشيرازي
2شرائط مرجع التقليدالعلوم الثالثة والتقليدماذا يجب على المراة المسلمةYB/1410دينيةعام1426

احكام النساء2438
صادق الحسيني 

الشيرازي
2شرائط مرجع التقليدالعلوم الثالثة والتقليدماذا يجب على المراة المسلمةYB/1648دينيةعام1426

احكام النساء2439
صادق الحسيني 

الشيرازي
2شرائط مرجع التقليدالعلوم الثالثة والتقليدماذا يجب على المراة المسلمةYB/1650دينيةعام1426

احكام النساء2440
صادق الحسيني 

الشيرازي
2شرائط مرجع التقليدالعلوم الثالثة والتقليدماذا يجب على المراة المسلمةYB/1421دينيةعام1426

احكام النساء2441
صادق الحسيني 

الشيرازي
2شرائط مرجع التقليدالعلوم الثالثة والتقليدماذا يجب على المراة المسلمةYB/1395دينيةعام1426

احكام النساء2442
صادق الحسيني 

الشيرازي
2شرائط مرجع التقليدالعلوم الثالثة والتقليدماذا يجب على المراة المسلمةYB/1607دينيةعام1426

احكام النساء2443
صادق الحسيني 

الشيرازي
2شرائط مرجع التقليدالعلوم الثالثة والتقليدماذا يجب على المراة المسلمةYB/1411دينيةعام1426

الحوزة واصناف طالبهاYB/1657دينيةعاممحمد اليعقوبينحن والغرب2444
لماذا تضاعفت مسؤولياتنا في 

الوقت الحاضر

المحاور التي يجب ان نكرس لها 

جهدنا

2445
بحوث الندوة الفكرية الرابعة لدراسة 

شخصية الرسول محمد   ص
YB/1632دينيةعام1998محمود عبد الجبار

خصائص الرسول محمد كما 

وردت في القران الكريم

اخالق الرسول محمد وصفاته 

كما وردت في القران الكريم

دعوة الرسول محمد كما وردت في 

القران الكريم

YB/1585دينيةعام1996بشير النجفيالدين القيم والعبادات2446
االجتهاد تقسيمه واحكامه ومعناه 

ووظائف المجتهد
3التقليداالحتياط

12كتاب مايحرم التكسب بهالمعامالتالعباداتYB/1636دينيةعام2002كاظم الحائريالفتاوي المنتخبة مجموعة اجابات2447

فقه الحياة2448
محمد حسين فضل 

هللا
6فقه االسرةطاهر ام نجسالتقليد ثقافةYB/1684دينيةعام2003

النص واالجتهاد2449
عبد الحسين شرف 

الدين
2001

الحوزة واصناف طالبهاYB/1579دينيةعاممحمد اليعقوبينحن والغرب2450
لماذا تضاعفت مسؤلياتنا في 

الوقت الحاضر

المحاور التي يجب ان نكرس لها 

جهدنا

معتقدات الشيعة عرض موضوعي ميسر2451
السيد علي السيد 

حسين
1الشيعة ومناوؤوهمنشاة التشيعمن هم الشيعةYB/1580دينيةعام2003

دنيا الشباب2452
محمد حسين فضل 

هللا
الشباب المسؤلية التربويةالنقلة النوعيةاضواء قرانيةYB/1564دينيةعام

المجتبى2453
ملتقى القطيف 

الثقافية
1/الجانب االدبيجانب البحوث والدراساتYB/1394دينيةعام1419

فقه العترة في ثوبه الجديد2454
علي الحسيني 

البغدادي
YB/1586///22دينيةعام2003

1شايعت علياالفضائلذكرى الخلودYB/1760دينيةعام1420معروف عبد المجيدبلون الغار وبلون الغدبر2455

1طبيعة التشريع االسالميطبيعة التدخل االلهيطبيعة هذا الدينYB/1762دينيةعام1424صدر الدين القبانجيالقائد المنتظر2456

YB/1574///2دينيةعام2002السيد محمد تقي الخوئي2457

11من حقل المتفرقاتمحور الرثاءمحور الذخائرYB/1748ادبيةعام1425عبد الحسين حمدوقد الجوى2458

2003محمد رضا المظفرعقائد االمامية2459

1الصحابةخالفة الخلفاءالخالفةYB/1635دينيةعام1421صباح علي البياتي التخونو هللا والرسول  ص2460

اسالو اهل الذكر2461
علي الحسيني 

البغدادي
2مسائل في الصالةمسائل في الطهارةمسائل في االجتهاد والتقليدYB/1389دينيةعام2003

1حصن االبتالءثمار االبتالءحكمة االبتالءYB/1573دينيةعام2002محمد تقي المدرسياالبتالء مدرسة االستقامة2462

االمام الهدي نور في الشعر العربي2463
محمد عباس 

الدراجي
خصية االمام في ضمير الشعراءاالستنهاض في عيون الشعراءمساجالت شعرية بين العلماءYB/1683دينيةعام

2464
ثورة الحسين  ع  النظرية  الموقف  

النتائج
محمد باقر الحكيم

السياسة من واقع االسالم2465
صادق الحسيني 

الشيرازي
4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1758دينيةعام2003

رفع الشبهات عن االنبياء   ع2466
حوار عقائدي مع 

السيد محمد الصدر
///YB/1667دينيةعام

ادلة التقية واصولها التشريعيةالتقية واالكراهYB/1388دينيةعام1419مركز الرسالةالتقية في الفكر االسالمي2467
اقسام التقية واهميتها والفرق بينها 

وبين النفاق
1

1حرمة السجود لغير هللا تعالىانواع السجودمفهوم السجود واثاره العباديةYB/1665دينيةعام1420مركز الرسالةالسجود مفهومه وادابه2468

2الملحقكلمة الى المدرسين والطلبةالحوزة وقضايا الشبابYB/1666دينيةعاممحمد اليعقوبيالحوزة وقضايا الشباب2469

2لفتات قرانيةحقائق قرانيةافاق قرانيةYB/1277دينيةعام2003محمد تقي المدرسيفي رحاب القران2470

YB/1383دينيةعام1418مركز الرسالةالشفاعة حقيقة اسالمية2471
مفهوم الشفاعة وحقيقتها في 

القران والسنة المطهرة
اثر الشفاعة في المصالح الدنيويةالشفاعة عند علماء المسلمين

النفقة الواجبة على المكلفاحكام التجارةYB/1717دينيةعامعلي الربيعيالمختصر في احكام المعامالت2472
حكم بيع الميتة والخمر والخنزير 

والكلب وغير ذلك

النفقة الواجبة على المكلفاحكام التجارةYB/1726دينيةعامعلي الربيعيالمختصر في احكام المعامالت2473
حكم بيع الميتة والخمر والخنزير 

والكلب وغير ذلك

31مسائل في والية الفقيهمسائل في االجتهاد والتقليدكتاب االجتهاد والتقليد والواليةYB/1541دينيةعام2000كاظم الحائريالفتاوى المنتخبة2474

11لماذا يوصي الرسولمن هو صاحب الوصيةرواية من عمق التاريخYB/1743دينيةعام1422مركز الرسالةالوصية الممنوعة2475

تابين ضحايا السفينةبيان المحنةنفثات الصدرYB/1744دينيةعام1425فاضل المالكيخالصة كتاب مواقف رائدة وبيانات خالدة2476

YB/1267///1دينيةعام1422محمد اليعقوبيشكوى القران2477

نفحات قرانية2478
علي محمد علي 

دخيل
الرحمن الرحيمYB/1679دينيةعام1999

اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي 

هو خير

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في 

السبت
1

نثار لعرس الغديردين الشعرنبي االخضرارYB/1232دينيةعام1424محمد سعيد االمجدرذاذ الحدائق واالحداق2479

1طبيعة التشريع االسالميطبيعة التدخل االلهيطبيعة هذا الدينYB/1720دينيةعام1424صدر الدين القبانجيالقائد المنتظر2480

الحوزة واصناف طالبهاYB/1255دينيةعاممحمد اليعقوبينحن والغرب2481
لماذا تضاعفت مسؤولياتنا في 

الوقت الحاضر

المحاور التي يجب ان نكرس لها 

جهدنا

ادلة نفي التحريفمعنى التحريف لغة واصطالحاYB/1572دينيةعام1417مركز الرسالةسالمة القران من التحريف2482
االئمة من علماء الشيعة ينفون 

التحريف
1

YB/1576///2دينيةعام2003محمد تقي المدرسياالسالم حياه افضل2483

رفع الشبهات عن االنبياء   ع2484
حوار عقائدي مع 

السيد محمد الصدر
///YB/1664دينيةعام

المرجعية الدينية وقضايا اخرى2485
محمد سعيد 

الطبطبائي
5اجتماع الناس الى المرجع الجديدارشاد الناس الى المرجع الجديدوظيفة المرجعية الدينيةYB/1723دينيةعام2003

على طريق التربيةبصائر في التربيةلماذا التربيةYB/1652دينيةعام2003محمد تقي المدرسيمعالم التربية االسالمية2486

2487
االيمان والكفر  واثارهما على الفرد 

والمجتمع
1مايخرج عن االيمانالكفر وعالمات الكفرااليمان وعالمات المؤمنYB/1653دينيةعاممركز الرسالة

المراجعات2488
عبد الحسين شرف 

الدين
رد التحية االذن بالمناظرةتحية المناظر استاذانة في المناظرةYB/1392دينيةعام2001

البحث عن السبب في اخذ الشيعة 

بمذاهب الجمهور
1

1ادب ابن ابي الحديدحياته العلمية واثارهمالمح عصر ابن ابي الحديدYB/1680ادبيةعام2005علي محي الدينابن ابي الحديد سيرته واثاره2489

اسقاط فاطمة محسناحرق بيت فاطمةاقتحام بيت فاطمةYB/1283دينيةعامعبد هللا ناصرمحنة فاطمة بعد وفاه الرسول2490

االمامة بين النص واالختيار2491
علي الحسيني 

البغدادي
YB/1663///1دينيةعام2000

1زفاف قصيدةخيوط من الذاكرةتوقيعات للبدءYB/1661ادبيةعامعلي الفرجنسيج المرايا2492

2الحديثالتفسيرحوار ام صراعYB/1634دينيةعامصائب عبد الحميدحوار في الحق من التقريب الحقيقي2493

1مالك االشترعمار بن ياسررنة عطر ودنيا النورYB/1662دينيةعام1973محمد بحر العلوممن مدرسة االمام علي2494

1عبيدة بن الحارثعاصم بن ثابتابو ذرYB/1747دينيةعام1979محمد بحر العلومبين يدي الرسول االعظم   ص2495

1في استقبال ليلة القدرليلة القدر في االحاديث الشريفةليلة القدر في القران الكريمYB/1386دينيةعام2003محمد تقي المدرسيليلة القدر معراج الصالحين2496



االنتماء الى الحوزة الشريفةكلمة الى المدرسين والطلبةالحوزة وقضايا الشبابYB/1256دينيةعاممحمد اليعقوبيالحوزة وقضايا الشباب2497

عودة الى اجتهادات الخلفيةالخلفية والدالالتبين النص واالجتهادYB/1656دينيةعامطاهر الموسويالمتعتان بين النص واالجتهاد2498

فقه المفاعالت النوويه2499
عقيل عبد مناف 

زوين
3فقه الميكانيكا النوويةالمفاعالت النووية واحكامهاالتكييف الفقهيYB/1276فقهعام2003

الترغيب والتهريبمن الخالفة الى الملكيةفي وهج االيامYB/1741دينيةعاممحمد بحر العلومحجر لسان حق ورمز فداء2500

كيف يتحقق البلوغاقسام االحتياطاحكام التقليدYB/1727دينيةعامعلي الربيعي مالمختصر في احكام العبادات2501

السياسة من واقع االسالم2502
صادق الحسيني 

الشيرازي
4المساواة في سياسة امير المؤمنينالحرية في حكومة امير المؤمنينالسياسة الحكيمة للرسولYB/1443دينيةعام2003

1حقيقة الروح والمعادادلة حتمية المعاد ووجوبهمعنى المعاد واثار االعتقاد بهYB/1654دينيةعام1422علي موسى الكعبيالمعاد يوم القيامة2503

المسائل االسالمية المنتخبة2504
صادق الحسيني 

الشيرازي
17الصلوات المستحبةالمسائل االسالمية المنتخبةاصول الدينYB/1754دينيةعام2003

االمامة والعصمة2505
علي الحسيني 

البغدادي
YB/1658///1دينيةعام2000

االمامةالنبوةااللهياتYB/1393دينيةعامفارس علي عامرعقائد االمامية2506

1االمكانالسنةالقرانYB/1275دينيةعام1424علي السبزواريعمر االمام المهدي2507

فقه العشائر2508
حوار مع السيد 

محمد الصدر
السنينة العشائرية وحكم الشرعYB/1587دينيةعام1424

الحدود والديات في العرف 

العشائري
2الزواج والطالق في العرف العشائري

النفقة الواجبة على المكلفاحكام التجارةYB/1722دينيةعامعلي الربيعيالمختصر في احكام المعامالت2509
حكم بيع الميتة والخمر والخنزير 

والكلب وغير ذلك

سر االيمان2510
عبد الرزاق 

الموسوي
راي الشيخ الصدوقYB/1268دينيةعام1996

راي اليخ الطوسي والشهيد 

االول
2فتوى الشهيد الثاني

بداية الفلسفة االسالمية2511
ابراهيم الموسوي 

الذبحاوي
1في الماهية ولواحقهافي حاجة الممكن الى المؤثرفي الوجود الذهني والمواد الثالثةYB/1715دينيةعام1977

الوجيز في احكام العبادات2512
السيد علي 

السستاني
1احكام الخمسفي الطهارة من الخبثفي الطهارة من الحدثYB/1713دينيةعام1996

5الطريق الثانيالطريق االولكيف ولد التشيعYB/1651دينيةعام2003محمد باقر الصدربحث حول الوالية2513

12مضاعفات القول بالجبراحاديث التفارق الجبر قيد شعرةاالنسان بين الجبر والتفويضYB/1710دينيةعام1424جعفر السبحانياالنسان بين الجبر والتفويض2514

22كتاب الحجكتاب الخمسكتاب الزكاةYB/1381دينيةعام1424محمد الصدرفقه االخالق2515

مظلومية الزهراء2516
علي الحسيني 

الميالني
احاديث في مقام الزهراءYB/1385دينيةعام1421

في ان من اذى عليا فقد اذى 

رسول هللا
1في ان بغض علي نفاق

باب التاءباب الباءباب الهمزةYB/1682دينيةعامعبد الستار الباهدليمن منتدى الصدر الشعري2517

15شرائط التقليداقسام االحتياطاالجتهاد والتقليدYB/1409دينيةعام1412ابو القاسم الخوئيالمسائل املنتخبة العبادات والمعامالت2518

///YB/1384دينيةعامبنت الهدىامراتان ورجل2519

2ظاهرتان الياس والتشكيكمعطيات الفكرةقضية المصلح المنتظرYB/1281دينيةعامحسين الشيرازياالمام المهدي   عج  نظرة وجيزة شاملة2520

5الطريق الثانيالطريق االولكيف ولد التشيعYB/1588دينيةعام2004محمد باقر الصدربحث حول الوالية2521

ابن تميمى وامامة علي  ع2522
علي الحسيني 

الميالني
بغض ابن تيمية المير المؤمنينYB/1273دينيةعام1421

تكذيب ابن تيمية فضائل امير 

المؤمنين

بحث ابن تيمية في خالفة امير 

المؤمنين
1

عدم تحريف القران الكريم2523
علي الحسيني 

الميالني
1التحريف بالنقصانالتحريف بالزيادةالتحريف بالترتيبYB/1272دينيةعام1421

تفضيل االئمة على االنبياء2524
علي الحسيني 

الميالني
المساواة بين امير المؤمنين والنبيYB/1274دينيةعام1421

تشبيه امير المؤمنين باالنبياء 

السابقين
1علي احب الخلق الى هللا

ابطال ما استدل به المامة ابي بكر2525
علي الحسيني 

الميالني
ادلة القوم على افضلية ابي بكراهم االدلة القوم على امامة ابي بكرYB/1279دينيةعام1421

مناقشة ادلة القوم على افضلية ابي 

بكر
1

حديث الغدير2526
علي الحسيني 

الميالني
1دواعي عدم نقل الحديثرواة حديث الغديرنص حديث الغديرYB/1280دينيةعام1421

الدليل العقلي على امامة علي  ع2527
علي الحسيني 

الميالني
1الشجاعةالعدالةالعلمYB/1271دينيةعام1421

2528
ملخصات الرسائل الجامعية في كلية الفقه 

2006-2008
1منهج التاويل في امالي المرتضىاسباب النزول عند االماميةالتوحيد في الفكر االماميYB/836فقهعام2008علي خضير الحجي

1سورة الحمدمنهج التدبرفي القرانمسائل قرانيةYB/1355دينيةعام1406محمد تقي المدرسيمن هدي القران الكريم2529

عباس القميمفاتيح الجنان2530

10مالحق الكتابترجمة لمؤلف التفسير  معصومترجمة مؤلف التفسيرالخوانساريYB/1357دينيةعام1999عبد هللا شبرتفسير الران الكريم2531

3تمثيل المستويتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/1474رسمعام1973مدحت فضيلالهندسة الوصفية2532

الملفات واالدلةالحاسبة الشخصية وملحقاتهااساسيات ومصطلحاتYB/1225حاسباتعام1993حسن مجيد حسونمبادىء الحاسبة الشخصية وملحقاتها2533

2534
التطبيقات العملية لمختبر الحاسبة 

االلكترونية
حسابات المثلثاتتحويل درجات الحرارةحساب السرعةYB/1166حاسباتعام1988صالح راهي

2535
اصول برمجة الحاسبة االلكترونية بلغة 

بيسك
كيف تبرمج حاسبة الكترونيةYB/1169حاسباتعامسامي الرماحي

المبادئ االساسية للبرمجة بلغة 

البيسك
لنبدا البرمجة بلغة بيسك

ركام الخرسانةانواع االسمنتاالسمنت البورتالنديYB2/15خرسانةمدني1984مؤيد نوري خلفتكنولوجيا الخرسانة2536

التقوى مفهوم ايجابيالدعوة الى التقوى مهمة االنبياءالتقوى لغة واصطالحاYB/1491دينيةعام1992محمد صالح جعفرمفهوم التقوى في القران الكريم2537

عام2008محمد باقر الحكيمالقصص القراني2538
قصص 

دينية
YB/12693قصة عيسى في القرانانبياء اولي العزم االربعةالقصة في القران الكريم

2539
السيد محسن الحكيم دراسة في دورة 

السياسي والفكر في العراق

وسن سعيد 

الكرعاوي
YB/1358دينيةعام2009

السيد محسن الحكيم النشاة االولى 

وتبلور الشخصية االجتماعية

السيد محسن الحكيم والمتغيرات 

السياسية بين الههدي الملكي 

والجمهوري

موقف السيد محسن الحكيم من 

الحكومة العراقية
1

2540
المنهج التاريخي عند المفكر السالمي  

السيد محمد تقي الحكيم

عالء الدين السيد 

محمد تقي
1بنائه الفكريالنشاة المبكرةوالدتهYB/1678دينيةعام2009

التقوى مفهوم ايجابيالدعوة الى التقوى مهمة االنبياءالتقوى لغة واصطالحاYB/1608دينيةعام1992محمد صالح جعفرمفهوم التقوى في القران الكريم2541

2542
البحث القراني عند الدكتور محمد حسين 

علي الصغير

قيصر كاظم عاجل 

االسدي
YB/1506دينيةعام2008

مصادر الدكتور الصغير في البحث 

القراني

مباحث علوم القران عند 

الدكتور الصغير

قراءات في بعض من مؤلفات الدكتور 

محمد حسين علي الصغير
1

االمام علي  ع في اراء الخلفاء2543
الشيخ مهدي فقيه 

ايماني
2حلية االبراركتاب الغيبةاالحاديث الغيبيةYB/1380دينيةعام2003

2544
االمام الحسين  ع  من الميالد الى 

االستشهاد
3من اخالق االمام الحسينمولد االمام الحسيننور الحسينYB/1378دينيةعام2003هيئة محمد االمين

2545
فاطمة الزهراء من قبل اليالد الى مابعد 

االستشهاد

عبد هللا عبد العزيز 

الهاشمي
بعض القصص التي تبين فضلهمكرامتها في حياة ابنهاYB/1687دينيةعام2003

بعض القصص المتعلقة بذرية رسول 

هللا
2

2007فريد كامل ابو زينةمناهج البحث العلمي طرق البحث النوعي2546
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
220000المعاينة وجمع البياناتمدخل الى البحث النوعيالبحث العلمي ووظائفهYB/924بحث علميعام

SIX SIGMA اساليب حديثة اخرى2547
اسماعيل ابراهيم 

القزاز
2009

معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
YB/704ادارة جودةعام

المخطط العام الدوات وطرق ستة 

سيغما
118000قياس االداءالمقارنة المرجعية

2009محمد خليفةتقنيات السباكة2548
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
النظرية االساسية للسباكةYB1/680تصنيعميكانيك

خواص مسبوكات المعادن 

والسباك
25000االولىمسبوكات الحديد الزهرة

2007محمد اسماعيل عمرالطالء الكهربي2549
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
مقدمة في الطالء الكهربيYB1/758معادنمواد

تحضير اسطح المعادن قبل 

طالئها
15000عمليات الطالء الكهربي

2007محمد خليفةتقنيات البرادة2550
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
15000التقويرالنشر والبرادةالتشيكيل والقشطYB1/784موادميكانيك

2007محمد خليفةتقنيات السباكة2551
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
220000السباكة في قوالب الصب المعدنيةالسباكة االستثماريةالقوالب القشريةYB1/705تصنيعميكانيك

2006محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا صناعة الزجاج2552
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
115000انواع الزجاج المختلفةالزجاجاالساس التاريخي لصناعة الزجاجYB1/1258موادميكانيك

2553
 التأكل والحماية للمعدات والمهمات

المعدنية

محمد احمد  السيد 

خليل
2009

معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
12000العومل ذات التاثير على التاكلنظريات التاكلتعريف التاكل واسباب حدوثةYB1/773معادنميكانيك

2010محمد اسماعيل عمراالسمنت صناعتة وخصائصة2554
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
18000اماهة االسمنتتكنولوجيا صناعة االسمنتاالساس كيمياء االسمنتYB2/148مواد بناءمدني

الحماية من التأكل2555
محمد احمد  السيد 

خليل
2005

معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
نظرية حدوث التاكلYB1/675موادميكانيك

اشكال التاكل في ابار البترول 

والغازات واسبابه

مراقبة التاكل في ابار البترول 

والغازات واسبابه
13000

2001محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا تصنيع البالستيك المتصلد2556
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
التشكيل بالتحويلالتشكيل بالكبسYB1/694موادميكانيك

التشكيل بالحقن للمواد المستقرة 

بالحرارة
10000



احمد عهديتقارير ورش تكنولوجيا االنتاج2557
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
12000اجهزة القياسالعدد اليدوية والعدد الخاصةاالمان الصناعي داخل الورشYB1/857موادميكانيك

2008محمد صالح الدينتكنولوجيا االنتاج والتصنيع2558
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
25000عمليات تشغيل المعادنعمليات السباكةالمواد الهندسيةYB1/799موادميكانيك

2008خضير كاظم حمودادارة المواد2559
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
15000تخطيط الشراءاالصول العلمية الدارة الشراءالمفاهيم االساسية الدارة الشراءYB1/769موادميكانيك

2560
 اساسيات وامثلة وتمارين في انتقال

الحرارة
2005حسين رجب محمد

معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
ميكانيك

انتقال 

حرارة
YB1/386طرق انتقال الحرارة

التوصيل الحراري المستقر 

احادي البعد
12000التوصيل الحراري العابر

التطبيقات الهندسية لشؤون البيئة والصحة2561
محمد احمد  السيد 

خليل
2009

معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
112000تلوث الهواءمقاومة الحشرات والقوارضالتصحاح البيئيYB/854بيئةعام

2002محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا تصنيع البالستيك بالبثق2562
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
13000(قضبان االشكال)بثق البروفيالت بثق المواسيرتكنولوجيا تصنيع البالستكYB1/655تصنيعميكانيك

2005محمد خليفةاساسيات البرادة الخراطة2563
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
18000(المثاقيب)االت الثقب قطع المعادناساسيات عمليات البرادةYB1/746معادنميكانيك

2564
 معجم المصطلحات العلمية والفنية

والهندسية
2009احمد شفيق الخطيب

معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
132000اختيار المصعد المناسبايضاحاتمحتويات المعجمYB/1806قاموسعام

2565
 معجم المصطلحات العلمية والفنية

والهندسية
2009احمد شفيق الخطيب

معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
132000اختيار المصعد المناسبايضاحاتمحتويات المعجمYB/1807قاموسعام

2009دجانة قدريفيجوال بيسك2566
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
213000التعامل مع ادوات التحكمالبرمجة المرئيةلغات البرمجةYB/1620حاسباتعام

2007سوسن شاكرادارة الجودة الشاملة2567
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
المفهوم االسالمي في الجودةمفاهيم ومصطلحات في الجودةYB/651صناعةعام

المراحل التاريخيةلتطور ادارة الجودة 

الشاملة
115000

محمد الصرفياالدارة االلكترونية2568
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
عام

ادارة 

الكترونية
YB/123430000التسويق االلكترونياالعمال االلكترونيةالحكومة االلكترونية

2008صالح مهدي محسناالدارة واالعمال2569
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
217000التخطيط واتخاذ القراربيئة االدارة واالعمالمدخل الى االدارةYB2/585ادارة اعمالمدني

2007برنارد تايلورمقدمة في علم االدارة2570
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
41000التوزيعات التكراريةعرض البيانات االحصائيةمراجعة لبعض المفاهيم االحصائيةYB/1012رياضياتعام

2007نبيل جمعه صالحاالحصاء2571
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
المجموعات واالحتماالتYB/755احصاءعام

المتغيرات العشوائية والتوزيعات 

االحتمالية
15000التوقع الرياضي

2001موراي سبيبلسلسلة شوم االحصاء واالحتمال2572
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
13000

2005مارشالالحماية الكاثودية لخطوط المواسير2573
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
12000تيارات الخطابحاث الجهداالعمال المساحية لمقومة التربةYB1/786موادميكانيك

2007التهامي جاب هللااساسيات سباكة المعادن2574
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
20000القوالب المعدنية الدائمةانتاج قالب رملي لصب جلبةقوالب السباكة عامYB1/861موادميكانيك

2575
 معجم مصطلحات البترول والصناعة

النفطية
2008احمد شفيق الخطيب

معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
27000

2576
 تكنولوجيا التصنيع بالحقن والرغاوى

لمواد البالستيك
2001محمد اسماعيل عمر

معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
14000جوانب مختلفة في التشكيل بالحقننظام القنوات الساخنةالتشكيل بالحقنYB1/750موادميكانيك

2007فؤاد بشير معتوقتقنيات الخراطة2577
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
ميكانيك

عمليات 

تصنيع
YB1/73722000مراكز التشغيل االلياساسيات البرمخةمدخل في التحكم الحاسوبي

2010حامد سعدبحوث العمليات2578
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
ميكانيك

عمليات 

تصنيع
YB1/657النموذج الثنائيالبرمجة الخطية

تحليل الحساسية او تحليل ما بعد 

االمثلية
12000

2009محيسن احمدهندسة الحفر2579
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
120000نظام الرفعمجموعة المواسير الحفرحفارات البترول وتوابعهاYB2/296حفرمدني

2005شريف فتحيالتصميم االنشائي لطبقات الرصف بالطرق2580
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
YB2/267طرقمدني

مقدمة عامة لنظريات تحليل 

وتصميم الرصف المرن

تحليل االجهادات واالنفعاالت في 

طبقات الرصف المرن

االساس النظري لبرنامج 

KENLAYERللرصف المرن
20000

2581
 هندسة التشييد لمرافق المياة والصرف

الصحي
2007محمود حسين

معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
YB2/546صحيةمدني

مسار وتجميع مياه الصرف 

الصحي وعمليات التنقية والمعالجة
معالجة الحماة

المعالجة المتقدمة لمياه الصرف 

الصحي
1335000

2005ضياء العسالنظريةوتطبيقات  التحكم االلي2582
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
16000انظمة تحكم التغذية العكسيةتمثيل عناصر التحكمتقسيم انظمة التحكمYB1/1071سيطرةميكانيك

2003وحيد مصطفى احمداالت التيار المستمر2583
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
كهرباء

مكائن 

كهربائية
YB4/341

اساسيات تحويل الطاقة 

الكهروميكانيكية والمفاهيم 

االساسية لالالت الكهربية الدوارة

تركيب االت التيار المستمر
رد الفعل في عضو االنتاج والتوحيد 

DCفي االالت
120000

2007وحيد مصطفى احمدتوليد الطاقة الكهربائية2584
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
كهرباء

قدرة 

كهربائية
YB4/273المبادئ االساسيةمقدمة

خصائص االحمال ومنحنياتها 

واقتصاديات محطات القدرة
135000

2008مازن نعمةناجح PLC اساسيات بناء  النظام2585
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
كهرباء

قدرة 

كهربائية
YB4/272الشروع بالبدء

خصائص عمليات التركيب 

والتوصيالت

تشغيل ومواصفات وحدة المعالجة 

PLCالمركزية في نظام 
250000

2586
 النظرية والتطبيق في نقل وتوزيع الطاقة

الكهربائية
2007وحيد مصطفى احمد

معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
كهرباء

قدرة 

كهربائية
YB4/29935000عوازل الخط العلوينظام قدرةتوليد الطاقة الكهربائية

2007احمد عهديالرسم الهندسي واالسقاط2587
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
YB/1472///30000رسمعام

2009احمد عهديالرسم الهندسي واالسقاط2588
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
YB/1542رسمعام

كتابة البيانات الهندسية ورسم 

الخطوط والعمليات الهندسية
25000القطاعاتاالسقاط العمودي

احمد عهديالرسم الهندسي واالسقاط2589
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
YB/3920رسمعام

كتابة البيانات الهندسية ورسم 

الخطوط والعمليات الهندسية
25000القطاعاتاالسقاط العمودي

2008مايكل هالفرسونخطوة.........خطوة2590
معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
YB/1768حاسباتعام

بدء العمل مع مايكروسوفت 

2008فيجوال بيسك 
13000تصميم الواجهةاساسيات البرمجة

2591
 االختبارات القياسية للخلطات الخرسانية

االسمنتية
2003شريف فتحي

معرض الكتاب الثاني 

2010  9/2/2010
YB2/1658خرسانةمدني

الطريقة القياسية الخذ عينة من 

الخرسانة الحديثة الخلط في الموقع
15000اختبار معامل الدمكاختبار الهبوط بالمخروط

عاماهداء2009وداد الجبورياالسس العامة لالدارة التربوية2592
ادارة 

تربوية
YB/923التخطيط التربويالقيادة االداريةاالدارة

طرائق تدريس الحاسوب2593
عبد الحسين شاكر 

حبيب
1طرق تعليم وتعلم الحاسوبتخطيط دروس الحاسوباهداف تدريس الحاسوبYB/1629حاسباتعام7/4/2010اهداء 2009

طرائق تدريس الحاسوب2594
عبد الحسين شاكر 

حبيب
1طرق تعليم وتعلم الحاسوبتخطيط دروس الحاسوباهداف تدريس الحاسوبYB/1158حاسباتعام7/4/2010اهداء 2009

طرائق تدريس الحاسوب2595
عبد الحسين شاكر 

حبيب
1طرق تعليم وتعلم الحاسوبتخطيط دروس الحاسوباهداف تدريس الحاسوبYB/1630حاسباتعام7/4/2010اهداء 2009

مقدمة في التحليل الدالي2596
نوري فرحان 

المياحي
1الفضاءات المعياريةالتحويالت الخطيةفضاءات المتجهاتYB/743رياضياتعام7/4/2010اهداء 2005

مقدمة في التحليل الدالي2597
نوري فرحان 

المياحي
1الفضاءات المعياريةالتحويالت الخطيةفضاءات المتجهاتYB/742رياضياتعام7/4/2010اهداء 2005

مقدمة في التحليل الدالي2598
نوري فرحان 

المياحي
1الفضاءات المعياريةالتحويالت الخطيةفضاءات المتجهاتYB/744رياضياتعام7/4/2010اهداء 2005

الهولوغرامات الرقيقة والسميكةالصورة معادة التكوينالتصوير المجسمYB/1263فيزياءعام7/4/2010اهداء 2010هاريهاراناساسيات التصوير المجسم2599

الهولوغرامات الرقيقة والسميكةالصورة معادة التكوينالتصوير المجسمYB/1264فيزياءعام7/4/2010اهداء 2010هاريهاراناساسيات التصوير المجسم2600

الهولوغرامات الرقيقة والسميكةالصورة معادة التكوينالتصوير المجسمYB/1265فيزياءعام7/4/2010اهداء 2010هاريهاراناساسيات التصوير المجسم2601

2602
موسوعة مختصرات والمصطلحات 

الحاسوبية

هند رستم محمد 

شعبان
Cمختصرات حرف Bمختصرات حرف Aمختصرات حرف YB/1178حاسباتعام7/4/2010اهداء 2009

2603
التوزيعات االحتمالية ذات القيم في 

فضاءات الدوال القياسية
YB/751رياضياتعام7/4/2010اهداء 2009كوجكاروف. يا

-التوزيعات الحتمالية ذات القيم في

Eوالتكامالت 

التقارب الضعيف وسلوك دوال 

E-توزيع  ذات القيم في 

نظرية النهاية المركزية لدوال التوزيع 

ودقتهاE-ذات القيم في 
1

2604
التوزيعات االحتمالية ذات القيم في 

فضاءات الدوال القياسية
YB/750رياضياتعام7/4/2010اهداء 2009كوجكاروف. يا

-التوزيعات الحتمالية ذات القيم في

Eوالتكامالت 

التقارب الضعيف وسلوك دوال 

E-توزيع  ذات القيم في 

نظرية النهاية المركزية لدوال التوزيع 

ودقتهاE-ذات القيم في 
1

2605
التوزيعات االحتمالية ذات القيم في 

فضاءات الدوال القياسية
YB/3522رياضياتعام7/4/2010اهداء 2009كوجكاروف. يا

-التوزيعات الحتمالية ذات القيم في

Eوالتكامالت 

التقارب الضعيف وسلوك دوال 

E-توزيع  ذات القيم في 

نظرية النهاية المركزية لدوال التوزيع 

ودقتهاE-ذات القيم في 
1

2606
االقتصاد العراقي الماضي والحاضر 

وخيارات المستقبل
مشكلة التخلف االقتصاديYB/905اقتصادعام22/4/2010اهداء 2009محمد علي زيني

العراق ومؤشرات التطور 

االقتصادي
3االستثمار والموارد الطبيعية

اصل المواد الصخرية وطبيعتهاالمعادنYB2/1710جيولوجيامدني1989مجيد عبود جاسمالجيولوجيا الهندسية2607
الخواص الفيزيائية والميكانيكية 

للصخور

1المعادالت التجريبية او الوضعيةالمخططات البيانية المتراصفةالمخططات البيانيةYB/1465رسمعام1986مكرم انور مرادرسم المخططات البيانية الهندسية2608

2مفكوكو تايلور مالكورينالمتسلسالت الالنهائيةبعض طرق التكاملYB/855رياضياتعام1983عمر السباطيمذكرات في الرياضيات الهندسية2609



2610
المسح الهندسي تحليل نظري ومسائل 

امتحانية للطالب
12المسح التصويري الجويمسوحات الضبطاالخطاء والتصحيحاتYB2/313مساحةمدني1990سكوفيلد

عبارات االدخال واالخراجبرمجة الحاسبةتعريف الحاسبة/YBحاسباتعامتجليد1983مهدي فاضلالبرمجة بلغة بيسك2611

في رسم الخرائطالطرق الفنيةادوات ومواد الترسيمYB/1466خرائطعام1981هاشم محمد يحيىمبادئ علم الخرائط2612

االصماغ والتصميغYB1/770تصنيعميكانيك1990وليد عبود القصيرالصناعات الخشبية2613
انتاج االخشاب المستديرة 

وخشب المناجم
انتاج عوارض السكك الحديدية

الكيمياء التحليلية النوعيةمجاالت استخدام الكيمياء التحليليهYB/3925عام1991نجاة جمعة صالحالمبادئ االساسية للكيمياء التحليلية2614
الحسابات المستخدمة في التحليل 

الكيميائي

ميكانيك1986خالد احمد الجوديمبادئ هندسة تكييف المواد2615
تكييف 

وتبريد
YB1/293

الخواص االساسية لخليط الهواء 

وبخار الماء
1االنسان والبيئه المكيفةمصرديات عمليات تكييف الهواء

نسب الربحيةنسب النشاطنسب السيولةYB/904ماليةعام1974رياض العرسدليل استخدام النسب المالية2616

2تحويل البالسالمصفوفات والمعادالت الخطيةالمعادالت التفاضلية االعتياديةYB/887رياضياتعام1989عبد المطلب ابراهيمرياضيات متقدمة للدراسات الهندسية2617

الوحدات االليةادارة المعمل او الوحدةسالمة المعاملYB2/494مواد بناءمدني1982محمد ايوب صبريمعامل ومعدات البنائين2618

1تصنيف الصخورخواص المعادنYB2/345جيولوجيامدني1980دنكانالجيولوجيا الهندسية وميكانيك الصخور2619

تعريف االنظمة العدديةYB/1179حاسباتعام1989يوسف اوراهو باتوالمقدمة الغنية في الحاسبة االلكترونية2620
االنظمة العددية المستخدمة في 

الحاسبات االلكترونية
1مبادئ النطق

اساسيات البرمجةهيكلة الحاسباتمدخل الى الحاسبةYB/1612حاسباتعام1986منذر نعمان بكراساسيات برمجة الحاسبة الشخصية2621

2622
التحليالت العددية مع حاالت دراسية 

باستخدام لغة فورتران
عام1983ماكراكن

تحليالت 

عددية
YB/739عدم االستقرار العددي ومعالجتهاالخطاءحل المعادالت

مقدمة في التحليل العددي2623
احمد صالح 

االلوسي
جذور معادالت متسلسالت القوىالجذور الحقيقية للمعادلةنظرية الخطاYB/665تحليالتعام1989

المنتجات الصناعيةYB1/673انتاجميكانيك1966حسن حسين فهميمدخل في هندسة االنتاج2624
امثلة لبعض المنتجات الصناعية 

وطرق انتاجها
اساليب التشغيل ومعداته

معالجة وطرح مياه الفضالتتلوث موارد المياهمقدمة في البيئة والتلوث البيئيYB2/544بيئةمدني1988طارق احمد حمودعلم وتكنولوجيا البيئة2625

2626
الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة 

المدنية لقسيميها االول والثاني
استمارة تقديم العطاءYB2/1169مقاوالتمدني1972وزارة التخطيط

واجبات وصالحيات المهندس 

المقيم
التنازل

YB2/1129دينيةعام1988حسن محمد تقيرسم الطرق2627
المعلومات االساسية لرسم الطرق 

مع الخصائص الرئيسية الصنافه
1تصنيف الطرقانظمة الطرق

عام1977رشيد عبد الرزاقالتفاضل والتكامل2628
تفاضل 

وتكامل
YB/72712الطرق العدديةالمعادالت التفاضلية االبتدائيةالمتسلسالت الالنهائية

تصليد المعادنYB1/766معادنميكانيك1974شاكر السامرائياسس هندسة المعادن2629
اعادة ,االستعادة ,التخمير 

والنمو الحبيبي,التبلور
تغيرات االطوار في الحديد والفوالذ

11الحركة التوافقية البسيطةالمرونةالدورانYB/549فيزياءعام1979سعيد خضير حسينالفيزياء التطبيقية2630

الخواص الكمية للتفاعالتثابت التوازنالتوازن الكيميائيYB1/400حرارياتميكانيك1985عارف ابو صفيةديناميك الحرارة الميتالوروجية2631

عبارات االدخال واالخراجبرمجة الحاسبةتعريف الحاسبةYB/1159حاسباتعام1984مهدي فاضل موسىبرمجة الحاسبات االلكترونية بلغة بيسك2632

تمثيل المستوىتمثيل المستقيمتمثيل النقطةYB/1486رسمعام1977امين محمد خليلالهندسة الوصفية2633

المستوىالمستقيمالنقطةYB/1463رسمعام1984جالل بشير سرسمالهندسة الوصفية2634

2635
البرمجة الخطية النظرية االساسية 

والتطبيقات
الطريقة المبسطة وتفسير الجداولالمفاهيم االساسية للجبر الخطيالبرمجة الخطية منشاها وتعريفهاYB/1262حاسباتعام1991ليونارد

YB1/1996ميكانيك1982محمد مهديالحركات الكيميائية الهندسية2636
حركيات التفاعالت المتجانسة 

الطور
1تصميم المفاعالت المتجانسة الطورمبادئ التصميم

القانون الثاني للثرموديناميكالقانون االول لثرموديناميكمفاهيم اساسية وتعاريفYB1/307ثرموميكانيكمرتضى الكواكبيثرموداينمك2637

مبادئ ديناميك الغازات2638
منذر اسماعيل 

الدروبي
YB1/321غازاتميكانيك1987

مفاهيموقواعد اساسية لجريان 

االنضغاطية_ الموائع 
2الصدمات في الجريان فوق الصوتيالجريان متغير المساحة

2639
التطبيقات في الحاسبات االلكترونية 

للختصاصات التكنلوجية

عمادة معهد 

التكنولوجيا
YB/1214حاسباتعام1987

تخمين بعض مواد البناء لدار 

صغيرة
حساب مساحة اشكال مختلفةالتحليل والتطبيقات االحصائية

2640
اقتصاديات المالية والعامة والسياسية 

المالية
عام1988هشام محمد صفوة

اقتصاد 

مالي
YB/109222/السياسة الماليةالموازنة العامة

محمد شهاب احمدالمتطلبات الفضائية لتخطيط المدينة2641

2642
االدارة الدولية الرشيدة في تكنلوجيا 

ITالمعلومات 

اآلن كالور 

بهاء شاهين.ت\
2008

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
لماذا يعد امن المعلومات ضرورياYB/696معلوماتعام

االلتزام بقانون ساربانز اوكسلي 

واالوائح التنظيمية
1معايير امن المعلومات

2643
ELEMENTS OF STRENGTH 

OF MATERIASمقاوم المواد

TIMOSHENK

O

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
عام

مقاومة 

مواد
YB/2370االلتواءالشد واالنضغاط الثنائيانالشد واالنضغاط والقص

2000محمد محمد الشاذليعلم البيئة العام والتنوع البيولوجي2644
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
1االهالت والسلوكالتنوع البيولوجيالبيئة والنظام البيئيYB2/541بيئةمدني

2645
تنمية المهارات االشرافية على المشاريع 

الهندسية
2004السيد عليوة

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
عام

ادارة 

هندسية
YB/699اعمال العطاءاتمراحل تنفيذ المشروعات الهندسية

المفاهيم االدارية للمشروعات 

الهندسية
2

2006فاروق عبد اللطيفاالت االحتراق الدخلي2646
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
ميكانيك

 محركات 

احتراق 

داخلي

YB1/3261انواع التجهيزات لالالت في السفنانواع االت االحتراق الداخلينظرية االحتراق الداخلي

2647
المصاعد الكهربائية والهيدروليكية 

والساللم المتحركة
2006احمد عبد المتعال

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
المدخل العلمي لعالم المصاعدYB1/333مكائنميكانيك

الكود المصري السس تصميم 

وتنفيذ المصاعد
1اختيار المصعد المناسب

مبادئ هندسة تكييف الهواء2648
محمد عبد الرضا 

الشمري
2008

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
ميكانيك

تبريد 

وتكييف
YB1/2801معدات منظومات التكييفتصنيف منظومات تكييف الهواءعمليات التكييف

2008مجدي صبحي نظيرالميكانيكا والجوامد2649
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
ميكانيك

الميكانيكيا 

والجوامد
YB1/331الحركة الدائريةالديناميكا

القوى في , القوى في حالة االتزان 

الموائع
1

ادارة الجودة الشاملة2650
عبد الفتاح محمود 

سليمان
2006

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
مدني

ادارة 

الجودة
YB/700مدخل الى ادارة الجودة الشاملة

خطوات تطبيق ادارة الجودة 

الشاملة في شركات التشييد

الدور الهام الدارة الشركة في تطبيق 

ادارة الجودة الشاملة
1

ادارة المنشاءت المتخصصة2651
عبد الحميد الفتاح 

المغربي
2001

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
1ادارة منشات التامينادارة البنوك االسالميةادارة البنوك التقليديةYB/703ادارةعام

2009محمد احمد السيدالطاقة الشمسية واستخداماتها2652
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
ميكانيك

الطاقة 

الشمسية
YB1/2027

االنتقال الحراري واستخدام الطاقة 

الشمسية
قياسات االشعاع الشمسيتحليل االشعاع الشمسي

2005مجدي صبحي نظيرالكهرباء الساكنة والمتحركة2653
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
YB4/94اسسكهرباء

الكهرباء الساكنة والمجال 

الكهربائي
2التيار الكهربائيالمكثفات

2006مجدي صبحي نظيرالميكانيكا والجوامد2654
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
الحركة الدائريةالديناميكاYB1/335مواد صلبةميكانيك

القوى في ,القوى في حالة االتزان

الموائع

2006مجدي صبحي نظيرالبصريات والهندسة واالمواج2655
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010

2656
اساسيات االتصاالت الكهربائية التماثلي 

والرقمية

حسن رمضان 

الزهار
2005

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
مكونات نظام االتصالYB4/404اتصاالتكهرباء

الضوضاء وتاثيرها على 

االشارات
االشارات التماثلية والرقمية

2005محمد اسماعيل عمرالطالء الكهربي للمعادن والالستك2657
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
الطالء الكهربي بالنحاسعمليات الطالء الكهربيتحضير اسطح المعادن قبل طالئهاYB1/772معادنميكانيك

2009احمد محمد غنيماالدارة االلكترونية بين النظرية والتطبيق2658
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
كهرباء

ادارة 

الكترونية
YB4/858

بين المفهوم التقليدي :االدارة

والمفهوم االلكتروني
مجاالت االدارة االلكترونيةاهمية االدارة االلكترونية

2007وحيد مصطفى احمداساسيات الهندسة الكهربية2659
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
القدرة والطاقةقوانين المقاومة قانون نيوتناحتياطات االمانYB4/97اسسكهرباء



2010مجدي صبحي نظيرااللكترونيات واالتصاالت عن بعد2660
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
1اشباه الموصالت والترانزستوراتخصائص االلكترونااللكترون واالنابيب المفرغةYB4/349اتصاالتكهرباء

2007مجدي صبحي نظيرالحرارة والديناميكا الحرارية2661
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
قوانين الغازاتالحرارة والطاقةعلم قياس الحرارةYB1/320حرارياتميكانيك

التحليل االحصائي للبيانات2662
رجاء محمد ابو 

عالم
2009

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
دراسة العالقاتاختبار الفروضالتحليل الوصفي للبياناتYB/3545احصاءعام

2663
علم الحركة والميكانيكا الحيوية بين 

النظرية

بدوي عبد العال 

بدوي
2006

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
حركة االنسانتطور الحركة عبر العصورYB1/1446علم الحركةميكانيك

الخصائص واالسس الميكانيكية 

المميزة للجهاز الحركي
1

اسس علم الميكانيكا2664
احمد بدر الدين 

خليل
2005

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010

عام ميكانيك 

هندسي

 ميكانيك 

هندسي
YB/172الدينميكااالستاتيكامدخل الميكانيك

2665
فيزياء المعادن وتكنولوجيا السبائك 

المعدنية
2001مصطفى كمال

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010

2006مجدي صبحي نظيرالكهرباء الساكنة والمتحركة2666
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
YB4/96اسسكهرباء

الكهرباء الساكنة والمجال 

الكهربائي
2التيار الكهربائيالمكثفات

االكترونيات2667
صادق عبد علي 

الركابي
2007

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
بعض الحقائق االساسيةعالمنا االكترونيYB4/296الكترونيككهرباء

االجهزة السمعية الراديو 

المكبرات ,اشرطة التسجيل,التلفزيون,

السمعية

2004بشير عباس العالفالخدمات االكترونية بين النظرية والتطبيق2668
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
مدخل الى االعمال االلكترونيةYB/1640اداريةعام

استرتيجيات قيمة االعمال 

االلكترونية
مدخل الى عصر الخدمات االلكترونية

2009لمياء محمد احمدنظم الجودة ومتطلبات تسويق الخدمات2669
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
ثقافة الجودة والمعاييرYB/784جودةعام

تساؤالت حول الجودة واالعتماد 

في التعليم

مستقبل نظم االعتماد المؤسسى 

للجامعات المصرية
1

2009محمد سيد توفيققانون االنترنيت2670
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
العقود الخاصة بالشبكات الرقميةحماية االبتكارات الرقميةاسماء الدومينYB/2694حاسباتعام

2671
فيزياء المعادن وتكنولوجيا السبائك 

المعدنية
2001مصطفى كمال

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
تقانات ومفاهيم فيزيائية وتعدينيةYB1/672معادنميكانيك

المعادن الحديدية والفوالذ 

وسبائك الكوبلت
تكنولوجيا الزجاج

2009عبد الحكم الخزاميعالج التشتت وعدم التركيز2672
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
YB/930عالجعام

ازالة الغموض واالرتباك لدى 

البالغين
1احباط مناوراتالعالج واالستراتيجيات الفعالة

برنامج مقترح في علم االرض والفضاء2673
عايدة عباس ابو 

غريب
2009

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
1الدراسات السابقةاالطار النظرياالطار العام للبحثYB2/264جيولوجيامدني

2006شريف فتحيالمرجع الكامل في ميكانيكا الموائع2674
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
عام

ميكانيك 

الموائع
YB/271قياس الضغطخصائص الموائع

القوى الهيدروستاتيكية الواقعة على 

االسطح

2005فاروق عبد اللطيفالمضخات2675
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
12المعدات التابعة للمضخةالمضخات البالستيكيةالمضخات المعدنيةYB1/292مضخاتميكانيك

2006مجدي صبحي نظيرالبصريات الهندسية واالمواج2676
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010

2007مجدي صبحي نظيرالحرارة والديناميكا الحرارية2677
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
قوانين الغازاتالحرارة والطاقةعلم قياس الحرارةYB1/385حرارياتميكانيك

مبادئ هندسة التبريد2678
محمد عبد الرضا 

الشمري
2008

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
دورات التبريدYB1/308تبريدميكانيك

مكونات منظومة التبريد 

باالنظغاط
الضواغط

2004مصطفى حسن محمدالمعادالت التفاضلية والنظريات والحلول2679
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
YB/865رياضياتعام

المعادالت التفاضلية من الرتبة 

االولى

تطبيقات على المعادالت 

التفاضلية من الرتبة االولى 

والدرجة االولى

حل المعادالت التفاضلية من الرتب 

اعلى من االولى

2004مجدي صبحي نظيرااللكترونيات واالتصاالت عن بعد2680
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
1اشباه الموصالت والترانزستوراتخصائص االلكترونااللكترون واالنابيب المفرغةYB4/349اتصاالتكهرباء

2005احمد زكي حلمياجهزت القياس والمعاير2681
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
1القدمات المنزلقةمعدات التخطيط والشنكرةتاريخ وتطور القياسYB1/334سيطرةميكانيك

2001فاروق عبد اللطيفالمضخات2682
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
انواع المضخاتالمضخة تطورهاYB1/328مضخاتميكانيك

الحشو المستخدم في المضخات 

الطاردة المركزية
1

2008نظير رياض محمدكيف تصبح مديرا ماليا ناجحا2683
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
توازن لخلق سيولة دائمةنصائح مالية فاعلةحقائق مالية دامغةYB/697ادارة ماليةعام

2010مفيد محمداساسيات محركات االحتراق الداخلي2684
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
ميكانيك

محركات 

االحتراق 

الداخلي

YB1/3231غرف االحتراق لمحركات الديزلمحركات الديزلمحركات البنزين

االمن الصناعي2685
مجدي ابراهيم ابو 

العلى
2010

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
المخاطر الكيمياويةالمخاطر الفيزياوئيةالمخاطر الهندسيةYB1/753تصنيعميكانيك

1999فتحي اسماعيلتلوث البيئة الى اين2686
معرض القاهرة الثالث 

1اخطاره-اسبابه -تلوث الهواء والماءالمعارف البيئةاالنسان هو المصدرالتلوثYB2/990صحيةمدني2010\10\20

2005نوري موسىفيزياء التربة التطبيقية2687
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
1تدفق الماء في التربةالجهد المائيةكميات الماءYB2/224تربةمدني

2688
اساسيات وامثلة وتمارين في انتقال 

الحرارة
2005حسين رجب محمد

معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
ميكانيك

انتقال 

حرارة
YB1/383طرق انتقال الحرارة

التوصيل الحراري المستقر 

احادي البعد
التوصيل الحراري العابر

2008علي ابراهيم سعدالقياسات واجهزة القياس2689
معرض القاهرة الثالث 

20\10\2010
اجهزة قياس الضغطاجهزة قياس الحرارةالمصطلحات االساسية لعلم القياسYB1/1070سيطرةميكانيك

1االسسالجدران والدعامات والقواطعالمبادئ العامة لتقنيات البناءYB2/520مبانيمدني1991عاطف السهيريانشاء مباني2690

2010فراي.كورتس داكسل2010خطوة خطوة 2691
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
125200تنفيذ عمليات حسابية على البياناتالعمل مع البيانات وجداول اكسلاعداد مصنفYB/1108حاسباتعام

2010جويس كوكسWORD 2010خطوة خطوة 2692
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
125200تغيير مظهر النصتحرير وتدقيق النص2010استكشاف وورد YB/1171حاسباتعام

2693
 POWERا 2010خطوة خطوة 

POINT
2010جويس كوكس

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
125200العمل مع نص الشريحةالعمل مع الشرائح2010استكشاف باوربونيت YB/1109حاسباتعام

2010جوان المبرتOUTLOOK 2010خطوة خطوة 2694
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
125200ارسال وتلقي رسائل البريد االلكترونياستكشاف نوافذ اوتلوك2010بدء العمل مع اوتلوك YB/1107حاسباتعام

2010جويس كوكس2010ACCESSخطوة خطوة 2695
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
125200ادارة قاعدة البيانات وحمايتهاتقنيات قاعدة البيانات العالئقيةتقنيات قاعدة البيانات البسيطةYB/1767حاسباتعام

2696
 دورة تدريب في cs5ادوبي فوتوشوب 

كتاب
2010سامح خلف

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
136000اساسيات تصحيح الصورالتعرف على منطقة العملبدء العملYB/1104فوتوشوبعام

العمليات الصناعية2697
محمد شاكر عبد 

الحسين
2008

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
ميكانيك

العمليات 

الصناعيه
YB1/284انتقال الحرارة بالحملتعريفات اساسيه

انتقال الحرارة المصحوب بتغير 

االطوار
136000

العمليات الصناعية2698
محمد شاكر عبد 

الحسين
2008

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
انتقال الحرارة بالحملانتقال الحرارة بالتوصيلYB1/1507صناعيةميكانيك

انتقال الحرارة المصحوب بتغير 

االطوار
36000

2010جورج اموراAUTOCAD 2010الدليل الكامل 2699
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
148000اجادة المهارات المتقدمةاجادة المهارات الوسطيةاالساسياتYB/1284اوتوكادعام



2010جورج اموراAUTOCAD 2010الدليل الكامل 2700
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
انشاء اول رسم لكاستكشاف واجهة اوتوكادYB/1106اوتوكادعام

اعداد ادوات الرسم في اوتوكاد 

واستعمالها
148000

2010جورج اموراAUTOCAD 2010الدليل الكامل 2701
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
148000اجادة المهارات المتقدمةاجادة المهارات الوسطيةاالساسياتYB/1917اوتوكادعام

2005محمد بالل الزعبيICDLمهارات الحاسوب المتقدمة 2702
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
30000قواعد البيانات المتقدمةالجداول االلكترونية المتقدمةمعالجة النصوص المتقدمةYB/2294حاسوبعام

2010محمد بالل الزعبيIC3مهارات الحاسوب واالنترنيت 2703
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
122600تقييم وشراء وصيانة معدات الحاسوبمعدات الحاسوب ووظائفهاانواع الحواسيبYB/646حاسوبعام

2010محمد بالل الزعبيIC3مهارات الحاسوب واالنترنيت 2704
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
122600تقييم وشراء وصيانة معدات الحاسوبمعدات الحاسوب ووظائفهاانواع الحواسيبحاسوبعام

2010محمد بالل الزعبيIC3مهارات الحاسوب واالنترنيت 2705
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
122600تقييم وشراء وصيانة معدات الحاسوبمعدات الحاسوب ووظائفهاانواع الحواسيب/YBحاسوبعام

2010محمد بالل الزعبيIC3مهارات الحاسوب واالنترنيت 2706
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
122600تقييم وشراء وصيانة معدات الحاسوبمعدات الحاسوب ووظائفهاانواع الحواسيبYB/884 عام

2009محمد بالل الزعبيمواضيع متقدمة في مهارات الحاسوب2707
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
30000

2007محمد بالل الزعبيicdlالحاسوب والبرمجيات الجاهزة 2708
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
15000

2709
  مسألة محلولة في التحليل2000(شوم) 

العددي
2000فرانسيس شيد

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
عام

تحليالت 

عددية
YB/الخوارزميات والخطاتمثيل االعداد

التحليل العددي التقليدي الى عالقة 

نيوتن
21600

2710
  مسألة محلولة في التحليل2000(شوم) 

العددي
2000فرانسيس شيد

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
عام

تحليالت 

عددية
YB/734الخوارزميات والخطاتمثيل االعداد

التحليل العددي التقليدي الى عالقة 

نيوتن
21600

2004اد تيتل(شوم)شبكات الحواسيب 2711
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
14400تكنولوجيات الشبكاتشبكات االتصاالتاتصاالت البياناتYB/1099حاسباتعام

2712
  مسألة محلولة في2000(شوم) 

االلكترونيات
2000جيمي كاشي

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
21600تطبيقات منسوب القدرة:الديودات تطبيقات منسوب االشارة: الديودتحليل الدوائر المعتمدة على المنافذYB4/534الكترونيككهرباء

2001فرانك ايرز جونيور(شوم)الرياضيات الجامعية 2713
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
16800علم المثلثاتمواضيع في الرياضياتالجبرYB/754رياضياتعام

2001روجر توكهايمااللكترونيات الرقمية2714
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
YB4/849الكترونيكعام

االعداد المستخدمة في االكترونيات 

الرقمية
16800البوابات المنطقية االساسيةاالكواد الثنائية

2715
  مسألة محلولة في2000(شوم) 

الديناميكا الحرارية
2000بيتر اليلي

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
مفاهيم اساسيةYB1/1240حراريةميكانيك

الخصائص الديناميكية الحرارية 

للموائع الغازات المثالية

القانون االول والثاني للديناميكا 

الحرارية في حالة المنظومات المغلقة
16800

2004اد تيتل(شوم)شبكات الحواسيب 2716
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
14400تكنولوجيات الشبكاتشبكات االتصاالتاتصاالت البياناتYB/1233حاسباتعام

2004اد تيتل(شوم)شبكات الحواسيب 2717
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
14400تكنولوجيات الشبكاتشبكات االتصاالتاتصاالت البياناتYB/1100حاسباتعام

2001فرانك ايرز جونيور(شوم)الرياضيات الجامعية 2718
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
16800علم المثلثاتمواضيع في الرياضياتالجبرYB/1097رياضياتعام

2001فرانك ايرز جونيور(شوم)الرياضيات الجامعية 2719
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
16800علم المثلثاتمواضيع في الرياضياتالجبرYB/1101رياضياتعام

2720
 مسألة محلولة في حساب 3000

(شوم)التفاضل والتكامل 
2006أليوت مندلسون

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
عام

تفاضل 

وتكامل
YB/73150400المستقيماتالقيمة المطلقةالمتراجحات

2721
 مسألة محلولة في حساب 3000

(شوم)التفاضل والتكامل 
2006أليوت مندلسون

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
عام

تفاضل 

وتكامل
YB/50400المستقيماتالقيمة المطلقةالمتراجحات

2722
 مسألة محلولة في حساب 3000

(شوم)التفاضل والتكامل 
2006أليوت مندلسون

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
عام

تفاضل 

وتكامل
YB/110550400المستقيماتالقيمة المطلقةالمتراجحات

2723
  مسألة محلولة في2000(شوم) 

الديناميكا الحرارية
2000بيتر اليلي

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
YB1/1509حراريةميكانيك

الخصائص الديناميكية الحرارية 

للموائع الغازات المثالية

القانون االول والثنائي 

للديناميكية الحرارية في حالة 

المنظومات المغلقة

16800الموائع الفعلية

2724
  مسألة محلولة في2000(شوم) 

الديناميكا الحرارية
2000بيتر اليلي

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
YB1/1508حراريةميكانيك

الخصائص الديناميكية الحرارية 

للموائع الغازات المثالية

القانون االول والثنائي 

للديناميكية الحرارية في حالة 

المنظومات المغلقة

16800الموائع الفعلية

2725
  مسألة محلولة في2000(شوم) 

الديناميكا الحرارية
2000بيتر اليلي

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
YB1/1504حراريةميكانيك

الخصائص الديناميكية الحرارية 

للموائع الغازات المثالية

القانون االول والثنائي 

للديناميكية الحرارية في حالة 

المنظومات المغلقة

16800الموائع الفعلية

2726
  مسألة محلولة في2000(شوم) 

الديناميكا الحرارية
2000بيتر اليلي

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
YB1/1503حراريةميكانيك

الخصائص الديناميكية الحرارية 

للموائع الغازات المثالية

القانون االول والثنائي 

للديناميكية الحرارية في حالة 

المنظومات المغلقة

16800الموائع الفعلية

2727
  مسألة محلولة في التحليل2000(شوم) 

العددي
2000فرانسيس شيد

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
عام

تحليالت 

عددية
YB/3153الخوارزميات والخطاتمثيل االعداد

التحليل العددي التقليدي الى عالقة 

نيوتن
21600

2728
  مسألة محلولة في التحليل2000(شوم) 

العددي
2000فرانسيس شيد

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
عام

تحليالت 

عددية
YB/735الخوارزميات والخطاتمثيل االعداد

التحليل العددي التقليدي الى عالقة 

نيوتن
21600

2729
  مسألة محلولة في التحليل2000(شوم) 

العددي
2000فرانسيس شيد

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
عام

تحليالت 

عددية
YB/1565الخوارزميات والخطاتمثيل االعداد

التحليل العددي التقليدي الى عالقة 

نيوتن
21600

2730
  مسألة محلولة في التحليل2000(شوم) 

العددي
2000فرانسيس شيد

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
عام

تحليالت 

عددية
الخوارزميات والخطاتمثيل االعداد

التحليل العددي التقليدي الى عالقة 

نيوتن
21600

2004جيمي كاشي(شوم)اسس الهندسة الكهربائية 2731
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
تحليل الدارات االوميةعناصر الدوائر الكهربائيةYB4/535اسسكهرباء

دوائر التيار المتناوب تحت الحالة 

الثابتة
16800

2732
  مسألة محلولة في2000(شوم) 

االلكترونيات
2000جيمي كاشي

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
21600تطبيقات منسوب القدرة:الديودات تطبيقات منسوب االشارة: الديودتحليل الدوائر المعتمدة على المنافذYB4/533الكترونيككهرباء

2001روجر توكهايمااللكترونيات الرقمية2733
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
YB4/753الكترونيككهرباء

االعداد المستخدمة في االكترونيات 

الرقمية
16800البوابات المنطقية االساسيةاالكواد الثنائية

2734
الميكانيكا الهندسية االستاتيكا والديناميكا 

(شوم)
2002نلسون

معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
عام

ميكانيك 

هندسي
YB/6601800محصالت منظومات القوى المستويةالعمليات على القوىالمتجهات

2001فرانك ايرز جونيور(شوم)حساب التفاضل والتكامل 2735
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
YB/1098رياضياتعام

منظومة االحداثيات الخطية القيمة 

المطلقة المتراجحات
19200المستقيماتاالحداثيات المتعامدة

2001موراي سبيغل(شوم)االحصاء واالحتماالت 2736
معرض الكتاب الثالث 

3/1/2011
المجموعات واالحتماالتYB/753رياضياتعام

المتغيرات العشوائية والتوزيعات 

االحتمالية
16800التوقع الرياضي

اصل التربةYB2/590تربةمدنيفي19857/3/2011زينول ويلسونميكانيك التربة واألساسات2737
الخواص الفيزيوكيميائية 

االساسية للترب

الخواص الفيزيائية للترب والطرق 

المختبرية لتعيينها
1

اشباه الموصالتالصمامات االلكترونيةمقذافيات االلكترونYB4/254الكترونيككهرباء1987رياض كمال الحكيماسس الهندسة االلكترونية2738

2739
شرح مناشدة امير المؤمنين في بيان 

الحق المبين

حسن بن محمد بن 

جمعة المطوري
2010

اهداء من العتبة العلوية 

15/5/2011المقدسة 
1حقا انها معجزةعلي والمناوؤنعلي مع النبيYB/1362دينيةعام

27402

السيد محمد مهدي 

السيد و حسن 

الموسوي الخرسان

2011
اهداء من العتبة العلوية 

15/5/2011المقدسة 
في ذكر المنكرين للمعجزتينYB/1356دينيةعام

في معجزة شق القمر بين النفي 

واالثبات والكالم في ذلك

ماذا عن رد الشمس امكانا؟ وفيه 

جهات من الكالم
1

2741
الجيولوجيا الهندسية واساليب التطبيق 

في الهندسة المدنية
2010حسن فهمي امام

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/320جيولوجيامدني

المعلومات الجيولوجية 

والجيومورفولوجية

التوزيع السطحي للتربة 

والمحددات الجيوهندسية
140000الزالزل

2742
الجيولوجيا الهندسية واساليب التطبيق 

في الهندسة المدنية
2010حسن فهمي امام

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/346جيولوجيامدني

المعلومات الجيولوجية 

والجيومورفولوجية

التوزيع السطحي للتربة 

والمحددات الجيوهندسية
140000الزالزل

2743
الجيولوجيا الهندسية واساليب التطبيق 

في الهندسة المدنية
2010حسن فهمي امام

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/348جيولوجيامدني

المعلومات الجيولوجية 

والجيومورفولوجية

التوزيع السطحي للتربة 

والمحددات الجيوهندسية
140000الزالزل

2744
الجيولوجيا الهندسية واساليب التطبيق 

في الهندسة المدنية
2010حسن فهمي امام

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/347جيولوجيامدني

المعلومات الجيولوجية 

والجيومورفولوجية

التوزيع السطحي للتربة 

والمحددات الجيوهندسية
140000الزالزل

2009احمد محمد غنيمانشاء المشروعات الصناعية2745
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB1/1448صناعيةميكانيك

مدخل لدراسة المشروعات 

الصناعية
اختيار فكرة المشروع الصناعي

الدراسات التمهيدية النشاء المشروع 

الصناعي
16000

2009احمد محمد غنيمانشاء المشروعات الصناعية2746
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB1/1447صناعيةميكانيك

مدخل لدراسة المشروعات 

الصناعية
اختيار فكرة المشروع الصناعي

الدراسات التمهيدية النشاء المشروع 

الصناعي
16000

2009احمد محمد غنيمانشاء المشروعات الصناعية2747
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB1/1449صناعيةميكانيك

مدخل لدراسة المشروعات 

الصناعية
اختيار فكرة المشروع الصناعي

الدراسات التمهيدية النشاء المشروع 

الصناعي
16000

2009عدنان عوضاالحصاء التطبيقي2748
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/792احصاءعام

االستدالل االحصائي حول مجتمع 

واحد

االستدالل االحصائي حول 

مجتمعين
35000االنحدار واالرتباط

2009عدنان عوضاالحصاء التطبيقي2749
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/712احصاءعام

االستدالل االحصائي حول مجتمع 

واحد

االستدالل االحصائي حول 

مجتمعين
35000االنحدار واالرتباط



2750
تكنولوجيا استصالح االراضي كيف 

تستصلح ارضك ؟

زكريا مسعد 

الصيرفي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/928تربةمدني

مفاهيمواسس عامة في مجال 

استصالح االراضي
115000استصالح االراضي المتاثرة باالمالحالري والصرف

2751
تكنولوجيا استصالح االراضي كيف 

تستصلح ارضك ؟

زكريا مسعد 

الصيرفي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/929تربةمدني

مفاهيمواسس عامة في مجال 

استصالح االراضي
115000استصالح االراضي المتاثرة باالمالحالري والصرف

2752
تكنولوجيا استصالح االراضي كيف 

تستصلح ارضك ؟

زكريا مسعد 

الصيرفي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/675تربةمدني

مفاهيمواسس عامة في مجال 

استصالح االراضي
115000استصالح االراضي المتاثرة باالمالحالري والصرف

2009احمد محمد غنيمادارة الجودة الشاملة2753
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
نشاة وتطور ادارة الجودة الشاملةYB/811ادارة جودةعام

مفهوم واهمية ادارة الجودة 

الشاملة
10000مبادئ ادارة الجودة الشاملة

2009احمد محمد غنيمادارة الجودة الشاملة2754
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
نشاة وتطور ادارة الجودة الشاملةYB/810ادارة جودةعام

مفهوم واهمية ادارة الجودة 

الشاملة
10000مبادئ ادارة الجودة الشاملة

2009احمد محمد غنيمادارة الجودة الشاملة2755
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
نشاة وتطور ادارة الجودة الشاملةYB/809ادارة جودةعام

مفهوم واهمية ادارة الجودة 

الشاملة
10000مبادئ ادارة الجودة الشاملة

2009احمد محمد غنيماالدارة االلكترونية بين النظرية والتطبيق2756
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
كهرباء

ادارة 

الكترونية
YB4/774

االدارة بين المفهوم التقليدي 

والمفهوم االلكتروني
11000مجاالت االدارة االلكترونيةاهمية االدارة االلكترونية

2009احمد محمد غنيماالدارة االلكترونية بين النظرية والتطبيق2757
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
كهرباء

ادارة 

الكترونية
YB4/773

االدارة بين المفهوم التقليدي 

والمفهوم االلكتروني
11000مجاالت االدارة االلكترونيةاهمية االدارة االلكترونية

2009احمد محمد غنيماالدارة االلكترونية بين النظرية والتطبيق2758
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
كهرباء

ادارة 

الكترونية
YB4/783

االدارة بين المفهوم التقليدي 

والمفهوم االلكتروني
11000مجاالت االدارة االلكترونيةاهمية االدارة االلكترونية

االدارة االستراتيجية2759
عبد الحميد عبد 

الفتاح المغربي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/667ادارةعام

اسس ومبادىء االدارة 

االستراتيجية
20000صياغة االستراتيجيةمسح وتحليل بيئة االعمال

االدارة االستراتيجية2760
عبد الحميد عبد 

الفتاح المغربي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/666ادارةعام

اسس ومبادىء االدارة 

االستراتيجية
20000صياغة االستراتيجيةمسح وتحليل بيئة االعمال

االدارة االستراتيجية2761
عبد الحميد عبد 

الفتاح المغربي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/668ادارةعام

اسس ومبادىء االدارة 

االستراتيجية
20000صياغة االستراتيجيةمسح وتحليل بيئة االعمال

تلوث البيئة الى اين ؟2762
فتحي اسماعيل 

حوقة
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
118000اخطاره-اسبابه -تلوث الهواء والماءالمعارف البيئةاالنسان هو المصدرالتلوثYB2/755صحيةمدني

تلوث البيئة الى اين ؟2763
فتحي اسماعيل 

حوقة
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
118000اخطاره-اسبابه -تلوث الهواء والماءالمعارف البيئةاالنسان هو المصدرالتلوثYB2/285صحيةمدني

تلوث البيئة الى اين ؟2764
فتحي اسماعيل 

حوقة
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
118000اخطاره-اسبابه -تلوث الهواء والماءالمعارف البيئةاالنسان هو المصدرالتلوثYB2/284صحيةمدني

2765

تعديل االتجاهات الفكرية والممارسات 

التطبيقية للمديرين من االطار الرئاسي 

الجامدالى االطار القيادي الموجه

2009احمد محمد غنيم
معرض اربيل الدولي 

10000افضل الممارساتالوظائفاالدارة الحديثة المفاهيم االساسيةYB/808ادارةعام11/4/2011

2766

تعديل االتجاهات الفكرية والممارسات 

التطبيقية للمديرين من االطار الرئاسي 

الجامدالى االطار القيادي الموجه

2009احمد محمد غنيم
معرض اربيل الدولي 

10000افضل الممارساتالوظائفاالدارة الحديثة المفاهيم االساسيةYB/804ادارةعام11/4/2011

2767

تعديل االتجاهات الفكرية والممارسات 

التطبيقية للمديرين من االطار الرئاسي 

الجامدالى االطار القيادي الموجه

2009احمد محمد غنيم
معرض اربيل الدولي 

10000افضل الممارساتالوظائفاالدارة الحديثة المفاهيم االساسيةYB/807ادارةعام11/4/2011

2768
فعاليات االدارة بين حداثة االتجاهات 

وافضل الممارسات
2009احمد محمد غنيم

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
12000افضل الممارساتالوظائفاالدارة الحديثة المفاهيم االساسيةYB/655ادارةعام

2769
فعاليات االدارة بين حداثة االتجاهات 

وافضل الممارسات
2009احمد محمد غنيم

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
12000افضل الممارساتالوظائفاالدارة الحديثة المفاهيم االساسيةYB/702ادارةعام

2770
فعاليات االدارة بين حداثة االتجاهات 

وافضل الممارسات
2009احمد محمد غنيم

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
12000افضل الممارساتالوظائفاالدارة الحديثة المفاهيم االساسيةYB/803ادارةعام

2009خالد حسنينالتفاضل والتكامل2771
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
140000التكاملاالشتقاقالنهايات واالتصالYB/732رياضياتعام

2009خالد حسنينالتفاضل والتكامل2772
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
140000التكاملاالشتقاقالنهايات واالتصالYB/717رياضياتعام

2009خالد حسنينالتفاضل والتكامل2773
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
140000التكاملاالشتقاقالنهايات واالتصالYB/766رياضياتعام

2009خالد حسنينالتفاضل والتكامل2774
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
140000التكاملاالشتقاقالنهايات واالتصالYB/770رياضياتعام

2009خالد حسنينالتفاضل والتكامل2775
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
140000التكاملاالشتقاقالنهايات واالتصالYB/1761رياضياتعام

2776
المدخل الياباني للتحسين المستمر ومدى 

استفادة المنظمات العربية منه
2009احمد محمد غنيم

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
ادوات التحسين المستمرالتحسين المستمرYB/654ادارةعام

التحسين المستمر للعمليات بالمنظمات 

المعاصرة
10000

2777
المدخل الياباني للتحسين المستمر ومدى 

استفادة المنظمات العربية منه
2009احمد محمد غنيم

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
ادوات التحسين المستمرالتحسين المستمرYB/653ادارةعام

التحسين المستمر للعمليات بالمنظمات 

المعاصرة
10000

2778
المدخل الياباني للتحسين المستمر ومدى 

استفادة المنظمات العربية منه
2009احمد محمد غنيم

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
ادوات التحسين المستمرالتحسين المستمرYB/652ادارةعام

التحسين المستمر للعمليات بالمنظمات 

المعاصرة
10000

2009ايمن محمد الغمرياالدارة المتكاملة للنفايات2779
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
115000اساليب معالجة النفايات الطبية الخطرةالنفايات والبيئةانواع النفايات الصلبةYB2/281صحيةمدني

2009ايمن محمد الغمرياالدارة المتكاملة للنفايات2780
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
115000اساليب معالجة النفايات الطبية الخطرةالنفايات والبيئةانواع النفايات الصلبةYB2/282صحيةمدني

اساليب معالجة النفايات الطبية الخطرةالنفايات والبيئةانواع النفايات الصلبةYB2/283صحيةمدني2009ايمن محمد الغمرياالدارة المتكاملة للنفايات2781

2782
اعادة هندسة نظم العمل الثورة االدارية 

المضادة
2009احمد محمد غنيم

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/656ادارةعام

عوامل ومتغيرات التحول نحو 

اعادة الهندسة نظم العمل
10000مبادىء اعادة هندسة نظم العملاعادة هندسة نظم العمل

2783
اعادة هندسة نظم العمل الثورة االدارية 

المضادة
2009احمد محمد غنيم

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/649ادارةعام

عوامل ومتغيرات التحول نحو 

اعادة الهندسة نظم العمل
10000مبادىء اعادة هندسة نظم العملاعادة هندسة نظم العمل

2784
اعادة هندسة نظم العمل الثورة االدارية 

المضادة
2009احمد محمد غنيم

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/648ادارةعام

عوامل ومتغيرات التحول نحو 

اعادة الهندسة نظم العمل
10000مبادىء اعادة هندسة نظم العملاعادة هندسة نظم العمل

االمن الصناعي2785
مجدي ابراهيم ابو 

العال
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
115000المخاطر الفيزيائيةالمخاطر الهندسيةالمدخل الى االمن الصناعيYB1/1271صناعيةميكانيك

االمن الصناعي2786
مجدي ابراهيم ابو 

العال
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
115000المخاطر الفيزيائيةالمخاطر الهندسيةالمدخل الى االمن الصناعيYB1/1270صناعيةميكانيك

االمن الصناعي2787
مجدي ابراهيم ابو 

العال
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
115000المخاطر الفيزيائيةالمخاطر الهندسيةالمدخل الى االمن الصناعيYB1/1238صناعيةميكانيك

اساسيات في ميكانيكا التربة واالساسات2788
الشريف محمد عبد 

العزيز
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/253تربةمدني

تعاريف ومصطلحات وعالقات 

اساسية فيتكوين التربة
125000تصنيف التربةمجاالت خواص التربة

اساسيات في ميكانيكا التربة واالساسات2789
الشريف محمد عبد 

العزيز
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/1708تربةمدني

تعاريف ومصطلحات وعالقات 

اساسية فيتكوين التربة
125000تصنيف التربةمجاالت خواص التربة

اساسيات في ميكانيكا التربة واالساسات2790
الشريف محمد عبد 

العزيز
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/1237تربةمدني

تعاريف ومصطلحات وعالقات 

اساسية فيتكوين التربة
125000تصنيف التربةمجاالت خواص التربة

السالمة والصحة المهنية2791
مجدي ابراهيم ابو 

العال
2011

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

الصحة 

المهنية
YB/657112000خطط الطوارئالصحة والسالمة في بيئة العملاسس برامج السالمة المهنية

السالمة والصحة المهنية2792
مجدي ابراهيم ابو 

العال
2011

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

الصحة 

المهنية
YB/658112000خطط الطوارئالصحة والسالمة في بيئة العملاسس برامج السالمة المهنية

السالمة والصحة المهنية2793
مجدي ابراهيم ابو 

العال
2011

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

الصحة 

المهنية
YB/659112000خطط الطوارئالصحة والسالمة في بيئة العملاسس برامج السالمة المهنية

المياه الجوفية واالبار2794
محمد احمد السيد 

خليل
2005

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
215000كيمياء المياه الجوفيةالمناخ الهيدروليجي لمصراستكشاف المياه الجوفيةYB2/553مياه جوفيةمدني

2795
وحدات ونماذج اختبارات رخصة معالجة 

النصوص
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

معالجة 

النصوص
YB/8191التنسيقالعمليات الرئيسيةاستخدام البرنامج

الوحدة 

الثالثة
25000

2796
وحدات ونماذج اختبارات رخصة معالجة 

النصوص
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

معالجة 

النصوص
YB/8201التنسيقالعمليات الرئيسيةاستخدام البرنامج

الوحدة 

الثالثة
25000

2797
وحدات ونماذج اختبارات رخصة المفاهيم 

االساسية لتكنولوجيا المعلومات
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

عام11/4/2011
تكنلوجيا 

المعلومات
YB/799125000البرمجياتالعتاد المعداتالمفاهيم االساسية

2798
وحدات ونماذج اختبارات رخصة المفاهيم 

االساسية لتكنولوجيا المعلومات
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

عام11/4/2011
تكنلوجيا 

المعلومات
YB/1245125000البرمجياتالعتاد المعداتالمفاهيم االساسية



2799
وحدات ونماذج اختبارات رخصة استخدام 

الحاسبات وادارة الملفات
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

عام11/4/2011

استخدام 

الحاسب 

وادارة 

الملفات

YB/1247125000البرمجياتالعتاد المعداتالمفاهيم االساسية

2800
وحدات ونماذج اختبارات رخصة استخدام 

الحاسبات وادارة الملفات
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

عام11/4/2011

استخدام 

الحاسب 

وادارة 

الملفات

YB/1246125000البرمجياتالعتاد المعداتالمفاهيم االساسية

2801
وحدات ونماذج اختبارات رخصة الجداول 

الحسابية
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

الجداول 

الحسابية
YB/1249125000ادراج البياناتاستخدام البرنامجالجداول الحسابية

2802
وحدات ونماذج اختبارات رخصة الجداول 

الحسابية
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

الجداول 

الحسابية
YB/1248125000ادراج البياناتاستخدام البرنامجالجداول الحسابية

2803
وحدات ونماذج اختبارات رخصة قواعد 

البيانات
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

قواعد 

البيانات
YB/1250125000النماذجالجداولاستخدام البرنامج

2804
وحدات ونماذج اختبارات رخصة قواعد 

البيانات
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

قواعد 

البيانات
YB/800125000النماذجالجداولاستخدام البرنامج

2805
وحدات ونماذج اختبارات رخصة 

العروض التقديمية
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

عروض 

تقديمية
YB/821

الخطوة االولى مع العروض 

التقديمية
125000التعامل النصوصالتعامل مع الشرائح

2806
وحدات ونماذج اختبارات رخصة 

العروض التقديمية
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

عروض 

تقديمية
YB/1251

الخطوة االولى مع العروض 

التقديمية
125000التعامل النصوصالتعامل مع الشرائح

2807
وحدات ونماذج اختبارات رخصة 

المعلومات واالتصاالت
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

عام11/4/2011
معلومات 

واالتصاالت
YB/797125000نماذج االختبارات واالجوبةالبريد االلكترونياالنترنيت

2808
وحدات ونماذج اختبارات رخصة 

المعلومات واالتصاالت
2009عبد الحميد بسيوني

معرض اربيل الدولي 

عام11/4/2011
معلومات 

واالتصاالت
YB/798125000نماذج االختبارات واالجوبةالبريد االلكترونياالنترنيت

2001حسن احمد شحاتهالبيئة والمشكلة السكانية2809
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

بيئة 

والسكان
YB2/85219000البيئة المصريةاغلفة االرضالبيئة

2001حسن احمد شحاتهالبيئة والمشكلة السكانية2810
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

بيئة 

والسكان
YB2/83319000البيئة المصريةاغلفة االرضالبيئة

2001حسن احمد شحاتهالبيئة والمشكلة السكانية2811
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

بيئة 

والسكان
YB2/83219000البيئة المصريةاغلفة االرضالبيئة

2001حسن احمد شحاتهالبيئة والمشكلة السكانية2812
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

بيئة 

والسكان
YB2/83419000البيئة المصريةاغلفة االرضالبيئة

2001حسن احمد شحاتهالبيئة والمشكلة السكانية2813
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

بيئة 

والسكان
YB2/85319000البيئة المصريةاغلفة االرضالبيئة

2008حسن احمد شحاتهتلوث الهواء القاتل الصامت2814
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

تلوث 

الهواء
YB2/849210000المصادر الطبيعية لتلوث الهواءالهواء الجوى وتركيبتهالغالف الجوى

2008حسن احمد شحاتهتلوث الهواء القاتل الصامت2815
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

تلوث 

الهواء
YB2/850210000المصادر الطبيعية لتلوث الهواءالهواء الجوى وتركيبتهالغالف الجوى

2008حسن احمد شحاتهتلوث الهواء القاتل الصامت2816
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

تلوث 

الهواء
YB2/851210000المصادر الطبيعية لتلوث الهواءالهواء الجوى وتركيبتهالغالف الجوى

2008حسن احمد شحاتهتلوث الهواء القاتل الصامت2817
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

تلوث 

الهواء
YB2/847210000المصادر الطبيعية لتلوث الهواءالهواء الجوى وتركيبتهالغالف الجوى

2008حسن احمد شحاتهتلوث الهواء القاتل الصامت2818
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

تلوث 

الهواء
YB2/848210000المصادر الطبيعية لتلوث الهواءالهواء الجوى وتركيبتهالغالف الجوى

ادارة مشروعات التشييد2819
ايمن عبد العزيز 

عبد السالم
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

ادرة 

مشروع
YB2/528تخطيط وبرمجة المشروعاتمقدمة قي ادارة المشروعات

ادارة الموارد والتكاليف في 

المشروعات الهندسية
120000

ادارة مشروعات التشييد2820
ايمن عبد العزيز 

عبد السالم
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

ادرة 

مشروع
YB2/794تخطيط وبرمجة المشروعاتمقدمة قي ادارة المشروعات

ادارة الموارد والتكاليف في 

المشروعات الهندسية
120000

ادارة مشروعات التشييد2821
ايمن عبد العزيز 

عبد السالم
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

ادرة 

مشروع
YB2/796تخطيط وبرمجة المشروعاتمقدمة قي ادارة المشروعات

ادارة الموارد والتكاليف في 

المشروعات الهندسية
120000

ادارة مشروعات التشييد2822
ايمن عبد العزيز 

عبد السالم
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

ادرة 

مشروع
YB2/795تخطيط وبرمجة المشروعاتمقدمة قي ادارة المشروعات

ادارة الموارد والتكاليف في 

المشروعات الهندسية
120000

2006حسن احمد شحاتهالتلوث البيئي واعاقة السياحة2823
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/842بيئةمدني

العالقة بين البيئة الطبيعية 

والمغريات السياحية
18000السياحة العالجيةانماط السياحة

2006حسن احمد شحاتهالتلوث البيئي واعاقة السياحة2824
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/843بيئةمدني

العالقة بين البيئة الطبيعية 

والمغريات السياحية
18000السياحة العالجيةانماط السياحة

2006حسن احمد شحاتهالتلوث البيئي واعاقة السياحة2825
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/844بيئةمدني

العالقة بين البيئة الطبيعية 

والمغريات السياحية
18000السياحة العالجيةانماط السياحة

2006حسن احمد شحاتهالتلوث البيئي واعاقة السياحة2826
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/841بيئةمدني

العالقة بين البيئة الطبيعية 

والمغريات السياحية
18000السياحة العالجيةانماط السياحة

2006حسن احمد شحاتهالتلوث البيئي واعاقة السياحة2827
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/840بيئةمدني

العالقة بين البيئة الطبيعية 

والمغريات السياحية
18000السياحة العالجيةانماط السياحة

2828
التطبيقات الهندسية المختلفة لطريقة 

التحليل

شريف فتحي 

الشافعي
2002

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
15000المشاكل الهندسية االحادية البعدجبر المصفوفاتالمبادئ االساسية لطريقة التحليلYB/738رياضياتعام

االنسان وتلوث البيئة2829
محمد السيد 

ارناؤوط
2006

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
614000تلوث الماءتلوث الهواءمفهوم تلوث البيئة وانواعهYB2/800بيئةمدني

االنسان وتلوث البيئة2830
محمد السيد 

ارناؤوط
2006

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
614000تلوث الماءتلوث الهواءمفهوم تلوث البيئة وانواعهYB2/801بيئةمدني

2002محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا تصنيع البالستيك بالبثق2831
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
7500تشكيل البروفيالتبثق المواسيرالتشكيل بالبثقYB1/1464موادميكانيك

2002محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا تصنيع البالستيك بالبثق2832
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
7500تشكيل البروفيالتبثق المواسيرالتشكيل بالبثقYB1/1466موادميكانيك

2002محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا تصنيع البالستيك بالبثق2833
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
7500تشكيل البروفيالتبثق المواسيرالتشكيل بالبثقYB1/1467موادميكانيك

2002محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا تصنيع البالستيك بالبثق2834
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
7500تشكيل البروفيالتبثق المواسيرالتشكيل بالبثقYB1/1463موادميكانيك

2002محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا تصنيع البالستيك بالبثق2835
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
7500تشكيل البروفيالتبثق المواسيرالتشكيل بالبثقYB1/1465موادميكانيك

2007وحيد مصطفى احمدتوليد الطاقة الكهربية2836
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB4/771قدرةكهرباء

خصائص االحمال ومنحنياتها 

واقتصاديات محطات القدرة
التعريفة وعامل القدرة

اختيار موقع ونوع وحجم وسعة 

محطة توليد القدرة
142500

2007وحيد مصطفى احمدتوليد الطاقة الكهربية2837
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB4/690قدرةكهرباء

خصائص االحمال ومنحنياتها 

واقتصاديات محطات القدرة
التعريفة وعامل القدرة

اختيار موقع ونوع وحجم وسعة 

محطة توليد القدرة
142500

2007وحيد مصطفى احمدتوليد الطاقة الكهربية2838
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB4/770قدرةكهرباء

خصائص االحمال ومنحنياتها 

واقتصاديات محطات القدرة
التعريفة وعامل القدرة

اختيار موقع ونوع وحجم وسعة 

محطة توليد القدرة
142500

2000عبد الباسط الجملالهندسة الوراثية وابحاث البيئة2839
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
جوانب االختالل في النظام البيئيماهية النظام البيئي ومكوناتهYB2/804بيئةمدني

مقاومة وعالج االختالل في النظام 

البيئي
115500

2000عبد الباسط الجملالهندسة الوراثية وابحاث البيئة2840
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
جوانب االختالل في النظام البيئيماهية النظام البيئي ومكوناتهYB2/805بيئةمدني

مقاومة وعالج االختالل في النظام 

البيئي
115500

2000عبد الباسط الجملالهندسة الوراثية وابحاث البيئة2841
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
جوانب االختالل في النظام البيئيماهية النظام البيئي ومكوناتهYB2/807بيئةمدني

مقاومة وعالج االختالل في النظام 

البيئي
115500

2000عبد الباسط الجملالهندسة الوراثية وابحاث البيئة2842
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
جوانب االختالل في النظام البيئيماهية النظام البيئي ومكوناتهYB2/808بيئةمدني

مقاومة وعالج االختالل في النظام 

البيئي
115500

2000عبد الباسط الجملالهندسة الوراثية وابحاث البيئة2843
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
جوانب االختالل في النظام البيئيماهية النظام البيئي ومكوناتهYB2/806بيئةمدني

مقاومة وعالج االختالل في النظام 

البيئي
115500

تكنولوجيا االنتاج والتصنيع2844
محمد صالح الدين 

عباس
2008

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
437500عمليات تشكيل المعادنعمليات السباكةالمواد الهندسيةYB1/1459تصنيعميكانيك

االنسان وتلوث البيئة2845
محمد السيد 

ارناؤوط
2006

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
614000تلوث الماءتلوث الهواءمفهوم تلوث البيئة وانواعهYB2/797بيئةمدني

االنسان وتلوث البيئة2846
محمد السيد 

ارناؤوط
2006

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
614000تلوث الماءتلوث الهواءمفهوم تلوث البيئة وانواعهYB2/799بيئةمدني

االنسان وتلوث البيئة2847
محمد السيد 

ارناؤوط
2006

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
614000تلوث الماءتلوث الهواءمفهوم تلوث البيئة وانواعهYB2/798بيئةمدني

2011نيلسون(ديناميكا)الميكانيكا الهندسية 2848
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ميكانيك 

هندسي
YB/814ديناميكا الجسيمكينماتيكا الجسيم

كينماتيكا الجسم الجاسىء في الحركة 

المستوية
245000

2011نيلسون(ديناميكا)الميكانيكا الهندسية 2849
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ميكانيك 

هندسي
YB/818ديناميكا الجسيمكينماتيكا الجسيم

كينماتيكا الجسم الجاسىء في الحركة 

المستوية
245000



2011نيلسون(ديناميكا)الميكانيكا الهندسية 2850
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ميكانيك 

هندسي
YB/815ديناميكا الجسيمكينماتيكا الجسيم

كينماتيكا الجسم الجاسىء في الحركة 

المستوية
245000

2011نيلسون(ديناميكا)الميكانيكا الهندسية 2851
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ميكانيك 

هندسي
YB/816ديناميكا الجسيمكينماتيكا الجسيم

كينماتيكا الجسم الجاسىء في الحركة 

المستوية
245000

2011نيلسون(ديناميكا)الميكانيكا الهندسية 2852
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ميكانيك 

هندسي
YB/817ديناميكا الجسيمكينماتيكا الجسيم

كينماتيكا الجسم الجاسىء في الحركة 

المستوية
245000

عقود ومواصفات االعمال االنشائية2853
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

عقود 

ومواصفات
YB2/825425000عقود مقاوالت التشييدالمناقصات والعطاءاتمراحل مشروع التشييد

عقود ومواصفات االعمال االنشائية2854
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

عقود 

ومواصفات
YB2/826425000عقود مقاوالت التشييدالمناقصات والعطاءاتمراحل مشروع التشييد

عقود ومواصفات االعمال االنشائية2855
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مدني

عقود 

ومواصفات
YB2/824425000عقود مقاوالت التشييدالمناقصات والعطاءاتمراحل مشروع التشييد

2008محسن خضرمستقبل التعليم العربي بين الكارثة واالمل2856
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/823التعليمعام

التعلم من المنظور الثقافي 

والعولمى
114500تعليم الكبار والتعليم عن بعدرؤى التعليم ماقبل الجامعى

2008محسن خضرمستقبل التعليم العربي بين الكارثة واالمل2857
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/822التعليمعام

التعلم من المنظور الثقافي 

والعولمى
114500تعليم الكبار والتعليم عن بعدرؤى التعليم ماقبل الجامعى

2008محسن خضرمستقبل التعليم العربي بين الكارثة واالمل2858
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/824التعليمعام

التعلم من المنظور الثقافي 

والعولمى
114500تعليم الكبار والتعليم عن بعدرؤى التعليم ماقبل الجامعى

2006وحيد مصطفى احمدالمواد الهندسية2859
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1132000المواد الصلبة وتركيبهاتركيب الذرات والجزيئاتمقدمة للموادYB1/1435موادميكانيك

2006وحيد مصطفى احمدالمواد الهندسية2860
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1132000المواد الصلبة وتركيبهاتركيب الذرات والجزيئاتمقدمة للموادYB1/1436موادميكانيك

2006وحيد مصطفى احمدالمواد الهندسية2861
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1132000المواد الصلبة وتركيبهاتركيب الذرات والجزيئاتمقدمة للموادYB1/1434موادميكانيك

2862
تكنولوجيا تصنيع البالستيك المتصلد 

بالحرارة
2001محمد اسماعيل عمر

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
ميكانيك

تصنيع 

حرارية
YB1/1689التشكيل بالتحويلالتشكيل بالكيس

التشكيل بالحقن للمواد المستقرة 

بالحرارة
7500

2863
تكنولوجيا تصنيع البالستيك المتصلد 

بالحرارة
2001محمد اسماعيل عمر

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
ميكانيك

تصنيع 

حرارية
YB1/1688التشكيل بالتحويلالتشكيل بالكيس

التشكيل بالحقن للمواد المستقرة 

بالحرارة
7500

2864
تكنولوجيا تصنيع البالستيك المتصلد 

بالحرارة
2001محمد اسماعيل عمر

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
ميكانيك

تصنيع 

حرارية
YB1/1687التشكيل بالتحويلالتشكيل بالكيس

التشكيل بالحقن للمواد المستقرة 

بالحرارة
7500

2865
تكنولوجيا تصنيع البالستيك المتصلد 

بالحرارة
2001محمد اسماعيل عمر

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
ميكانيك

تصنيع 

حرارية
YB1/1683التشكيل بالتحويلالتشكيل بالكيس

التشكيل بالحقن للمواد المستقرة 

بالحرارة
7500

2866
تكنولوجيا تصنيع البالستيك المتصلد 

بالحرارة
2001محمد اسماعيل عمر

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
ميكانيك

تصنيع 

حرارية
YB1/1686التشكيل بالتحويلالتشكيل بالكيس

التشكيل بالحقن للمواد المستقرة 

بالحرارة
7500

2007وحيد مصطفى احمد مواد الهندسة الكهربية2867
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1230000خصائص الماد نصف الموصلةالمواد فائقة التوصيلخصائص المواد الموصلةYB4/780موادكهرباء

2007وحيد مصطفى احمد مواد الهندسة الكهربية2868
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1230000خصائص الماد نصف الموصلةالمواد فائقة التوصيلخصائص المواد الموصلةYB4/779موادكهرباء

2007وحيد مصطفى احمد مواد الهندسة الكهربية2869
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1230000خصائص الماد نصف الموصلةالمواد فائقة التوصيلخصائص المواد الموصلةYB4/778موادكهرباء

2007وحيد مصطفى احمد مواد الهندسة الكهربية2870
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1230000خصائص الماد نصف الموصلةالمواد فائقة التوصيلخصائص المواد الموصلةYB4/717موادكهرباء

2007وحيد مصطفى احمد مواد الهندسة الكهربية2871
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1230000خصائص الماد نصف الموصلةالمواد فائقة التوصيلخصائص المواد الموصلةYB4/719موادكهرباء

2872
التطبيقات الهندسية لشئون البيئة 

والصحة العامة

محمد احمد السيد 

خليل
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
112500تلوث الهواءمقاومة الحشرات والقوارضالتصحاح البيئيYB2/569بيئة وصحيةمدني

2009حسين محمد جمعةاضافات وكيمياويات الخرسانة2873
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
12000كيمياويات الخرسانةتطبيقات االضافاتاالضافات الخرسانيةYB2/845خرسانةمدني

2009حسين محمد جمعةاضافات وكيمياويات الخرسانة2874
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
12000كيمياويات الخرسانةتطبيقات االضافاتاالضافات الخرسانيةYB2/846خرسانةمدني

2009حسين محمد جمعةاضافات وكيمياويات الخرسانة2875
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
12000كيمياويات الخرسانةتطبيقات االضافاتاالضافات الخرسانيةYB2/742خرسانةمدني

2009حسين محمد جمعةاضافات وكيمياويات الخرسانة2876
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
12000كيمياويات الخرسانةتطبيقات االضافاتاالضافات الخرسانيةYB2/740خرسانةمدني

2009حسين محمد جمعةاضافات وكيمياويات الخرسانة2877
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
12000كيمياويات الخرسانةتطبيقات االضافاتاالضافات الخرسانيةYB2/741خرسانةمدني

2009وحيد مصطفى احمدانظمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية2878
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1117500تكنلوجي تحويل الطاقةمصادر الطاقةاستخدام الطاقةYB4/1091قدرةكهرباء

2009وحيد مصطفى احمدانظمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية2879
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1117500تكنلوجي تحويل الطاقةمصادر الطاقةاستخدام الطاقةYB4/775قدرةكهرباء

2009وحيد مصطفى احمدانظمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية2880
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1117500تكنلوجي تحويل الطاقةمصادر الطاقةاستخدام الطاقةYB4/776قدرةكهرباء

2009وحيد مصطفى احمدانظمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية2881
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1117500تكنلوجي تحويل الطاقةمصادر الطاقةاستخدام الطاقةYB4/777قدرةكهرباء

2006احمد زكي حلميتكنولوجيا الخراطة2882
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
SI20000اللوالب بالنظام الدولي اسس عمليات قطع المعادنالتزليق والتبريدYB1/1158تصنيعميكانيك

2006احمد زكي حلميتكنولوجيا الخراطة2883
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
SI20000اللوالب بالنظام الدولي اسس عمليات قطع المعادنالتزليق والتبريدYB1/1159تصنيعميكانيك

2006احمد زكي حلميتكنولوجيا الخراطة2884
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
SI20000اللوالب بالنظام الدولي اسس عمليات قطع المعادنالتزليق والتبريدYB1/1160تصنيعميكانيك

2004احمد زكي حلميخراطة المعادن2885
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
20000معدات الربط والقمط والتثبيتالمخرطة االفقية العامةاالمان الصناعيYB1/1154تصنيعميكانيك

2004احمد زكي حلميخراطة المعادن2886
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
20000معدات الربط والقمط والتثبيتالمخرطة االفقية العامةاالمان الصناعيYB1/1155تصنيعميكانيك

2004احمد زكي حلميخراطة المعادن2887
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
20000معدات الربط والقمط والتثبيتالمخرطة االفقية العامةاالمان الصناعيYB1/1156تصنيعميكانيك

2004احمد زكي حلميخراطة المعادن2888
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
20000معدات الربط والقمط والتثبيتالمخرطة االفقية العامةاالمان الصناعيYB1/1154تصنيعميكانيك

2004احمد زكي حلميخراطة المعادن2889
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
20000معدات الربط والقمط والتثبيتالمخرطة االفقية العامةاالمان الصناعيYB1/1153تصنيعميكانيك

2004احمد زكي حلميمبادئ الخراطة2890
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
20000معدات الربط والقمط والتثبيتالمخرطة االفقية العامةاالمان الصناعيYB1/1438تصنيعميكانيك

2004احمد زكي حلميمبادئ الخراطة2891
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
20000معدات الربط والقمط والتثبيتالمخرطة االفقية العامةاالمان الصناعيYB1/1439تصنيعميكانيك

2004احمد زكي حلميمبادئ الخراطة2892
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
20000معدات الربط والقمط والتثبيتالمخرطة االفقية العامةاالمان الصناعيYB1/1429تصنيعميكانيك

2004احمد زكي حلميمبادئ الخراطة2893
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
20000معدات الربط والقمط والتثبيتالمخرطة االفقية العامةاالمان الصناعيYB1/1437تصنيعميكانيك

تكنولوجيا االنتاج والتصنيع2894
محمد صالح الدين 

عباس
2008

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
437500عمليات تشكيل المعادنعمليات السباكةالمواد الهندسيةYB1/1460تصنيعميكانيك

تكنولوجيا االنتاج والتصنيع2895
محمد صالح الدين 

عباس
2008

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
437500عمليات تشكيل المعادنعمليات السباكةالمواد الهندسيةYB1/1445تصنيعميكانيك

تكنولوجيا االنتاج والتصنيع2896
محمد صالح الدين 

عباس
2008

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
437500عمليات تشكيل المعادنعمليات السباكةالمواد الهندسيةYB1/1229تصنيعميكانيك

2011احمد زكي حلميالسالمة والصحية المهنية2897
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
115000حوادث واصابات العملادوات الوقاية الشخصيةالسالمة الصناعية والصحة المهنيةYB/826صحيةعام

2011احمد زكي حلميالسالمة والصحية المهنية2898
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
115000حوادث واصابات العملادوات الوقاية الشخصيةالسالمة الصناعية والصحة المهنيةYB/828صحيةعام

2011احمد زكي حلميالسالمة والصحية المهنية2899
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
115000حوادث واصابات العملادوات الوقاية الشخصيةالسالمة الصناعية والصحة المهنيةYB/827صحيةعام

2011احمد زكي حلميالسالمة والصحية المهنية2900
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
115000حوادث واصابات العملادوات الوقاية الشخصيةالسالمة الصناعية والصحة المهنيةYB/825صحيةعام

2007احمد زكي حلميتكنولوجيا التفريز2901
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
130000اسس عمليات قطع المعادنمقاطع التفريزماكينات التفريزYB1/1461ورشميكانيك

2007احمد زكي حلميتكنولوجيا التفريز2902
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
130000اسس عمليات قطع المعادنمقاطع التفريزماكينات التفريزYB1/1433ورشميكانيك

2007احمد زكي حلميتكنولوجيا التفريز2903
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
130000اسس عمليات قطع المعادنمقاطع التفريزماكينات التفريزYB1/1432ورشميكانيك



2007احمد زكي حلميتكنولوجيا التفريز2904
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
130000اسس عمليات قطع المعادنمقاطع التفريزماكينات التفريزYB1/1444ورشميكانيك

2007احمد زكي حلميتكنولوجيا التفريز2905
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
130000اسس عمليات قطع المعادنمقاطع التفريزماكينات التفريزYB1/1462ورشميكانيك

2006عبد المقصود حجوالتطبيقات الكهربية2906
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
220000/تقنيات واالت التيار المترددتقنيات واالت التيار المستمرYB4/854قدرةكهرباء

2006عبد المقصود حجوالتطبيقات الكهربية2907
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
220000/تقنيات واالت التيار المترددتقنيات واالت التيار المستمرYB4/853قدرةكهرباء

2006عبد المقصود حجوالتطبيقات الكهربية2908
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
220000/تقنيات واالت التيار المترددتقنيات واالت التيار المستمرYB4/883قدرةكهرباء

2007سمير عاشورمقدمة في الليزر وتطبيقاته2909
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
117500مبادئ فيزياء الليزرمبادئ الفيزياء الحديثةمقدمة في الضوء والبصرياتYB/801ليزرعام

2007سمير عاشورمقدمة في الليزر وتطبيقاته2910
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
117500مبادئ فيزياء الليزرمبادئ الفيزياء الحديثةمقدمة في الضوء والبصرياتYB/832ليزرعام

2007سمير عاشورمقدمة في الليزر وتطبيقاته2911
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
117500مبادئ فيزياء الليزرمبادئ الفيزياء الحديثةمقدمة في الضوء والبصرياتYB/1763ليزرعام

2008وحيد مصطفى احمدمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة2912
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1212500الطاقة الحرارية االرضيةالكتلة الحيوية والطاقة الحيويةمحطات القدرة الهيدرو الصغيرةYB4/718قدرةكهرباء

2008وحيد مصطفى احمدمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة2913
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1212500الطاقة الحرارية االرضيةالكتلة الحيوية والطاقة الحيويةمحطات القدرة الهيدرو الصغيرةYB4/725قدرةكهرباء

2008وحيد مصطفى احمدمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة2914
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1212500الطاقة الحرارية االرضيةالكتلة الحيوية والطاقة الحيويةمحطات القدرة الهيدرو الصغيرةYB4/720قدرةكهرباء

2003حسن احمد شحاتهالتلوث البيئي ومخاطر الطاقة2915
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
الطاقة ومصادرها ومخاطرهاYB2/836بيئةمدني

الطاقة والتلوث الناشئ عن 

وسائل النقل والمواصالت
210000الطاقة والتلوث الناشئ عن الصناعة

2003حسن احمد شحاتهالتلوث البيئي ومخاطر الطاقة2916
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
الطاقة ومصادرها ومخاطرهاYB2/835بيئةمدني

الطاقة والتلوث الناشئ عن 

وسائل النقل والمواصالت
210000الطاقة والتلوث الناشئ عن الصناعة

2003حسن احمد شحاتهالتلوث البيئي ومخاطر الطاقة2917
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
الطاقة ومصادرها ومخاطرهاYB2/837بيئةمدني

الطاقة والتلوث الناشئ عن 

وسائل النقل والمواصالت
210000الطاقة والتلوث الناشئ عن الصناعة

2003حسن احمد شحاتهالتلوث البيئي ومخاطر الطاقة2918
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
الطاقة ومصادرها ومخاطرهاYB2/838بيئةمدني

الطاقة والتلوث الناشئ عن 

وسائل النقل والمواصالت
210000الطاقة والتلوث الناشئ عن الصناعة

2003حسن احمد شحاتهالتلوث البيئي ومخاطر الطاقة2919
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
الطاقة ومصادرها ومخاطرهاYB2/839بيئةمدني

الطاقة والتلوث الناشئ عن 

وسائل النقل والمواصالت
210000الطاقة والتلوث الناشئ عن الصناعة

2006حسن احمد شحاتهالتلوث الضوضائي واعاقة التنمية2920
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
210000االضرار الناجمة عن الضوضاءالضوضاء ومصادرهااجهزة الجسم والضوضاءYB2/746بيئةمدني

2006حسن احمد شحاتهالتلوث الضوضائي واعاقة التنمية2921
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
210000االضرار الناجمة عن الضوضاءالضوضاء ومصادرهااجهزة الجسم والضوضاءYB2/747بيئةمدني

2006حسن احمد شحاتهالتلوث الضوضائي واعاقة التنمية2922
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
210000االضرار الناجمة عن الضوضاءالضوضاء ومصادرهااجهزة الجسم والضوضاءYB2/748بيئةمدني

2006حسن احمد شحاتهالتلوث الضوضائي واعاقة التنمية2923
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
210000االضرار الناجمة عن الضوضاءالضوضاء ومصادرهااجهزة الجسم والضوضاءYB2/749بيئةمدني

2006حسن احمد شحاتهالتلوث الضوضائي واعاقة التنمية2924
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
210000االضرار الناجمة عن الضوضاءالضوضاء ومصادرهااجهزة الجسم والضوضاءYB2/750بيئةمدني

الطاقة الشمسية واستخداماتها2925
محمد احمد السيد 

خليل
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB4/784قدرةكهرباء

مصادر الطاقة على كوكب االرض 

والتعاريف

االنتقال الحراري واستخدام 

الطاقة الشمسية
130000تحليل االشعاع الشمسي

الطاقة الشمسية واستخداماتها2926
محمد احمد السيد 

خليل
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB4/782قدرةكهرباء

مصادر الطاقة على كوكب االرض 

والتعاريف

االنتقال الحراري واستخدام 

الطاقة الشمسية
130000تحليل االشعاع الشمسي

الطاقة الشمسية واستخداماتها2927
محمد احمد السيد 

خليل
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB4/689قدرةكهرباء

مصادر الطاقة على كوكب االرض 

والتعاريف

االنتقال الحراري واستخدام 

الطاقة الشمسية
130000تحليل االشعاع الشمسي

الطاقة الشمسية واستخداماتها2928
محمد احمد السيد 

خليل
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB4/781قدرةكهرباء

مصادر الطاقة على كوكب االرض 

والتعاريف

االنتقال الحراري واستخدام 

الطاقة الشمسية
130000تحليل االشعاع الشمسي

2008عبد الحميد بسيونيمفاهيم وتكنولوجيا النانو2929
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
ميكانيك

تكنلوجيا 

النانو
YB1/1442

الذرات واشباه الموصالت 

وتكنلوجيا النانو
112500تقنيات انتاج منتجات النانوكيف تعمل تكنلوجيا النانو

2008عبد الحميد بسيونيمفاهيم وتكنولوجيا النانو2930
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
ميكانيك

تكنلوجيا 

النانو
YB1/1443

الذرات واشباه الموصالت 

وتكنلوجيا النانو
112500تقنيات انتاج منتجات النانوكيف تعمل تكنلوجيا النانو

2008عبد الحميد بسيونيمفاهيم وتكنولوجيا النانو2931
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
ميكانيك

تكنلوجيا 

النانو
YB1/1766

الذرات واشباه الموصالت 

وتكنلوجيا النانو
112500تقنيات انتاج منتجات النانوكيف تعمل تكنلوجيا النانو

2007محمد اسماعيل عمرصناعة وتكرير البترول2932
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
البترول علميا وكيميائيا وجيولوجياYB1/1455موادميكانيك

البترول واالتجاهات االقتصادية 

االستراتيجية

البترول ومفهوم االحتياطي النفطي 

وطرق تقديره
130000

2007محمد اسماعيل عمرصناعة وتكرير البترول2933
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
البترول علميا وكيميائيا وجيولوجياYB1/1456موادميكانيك

البترول واالتجاهات االقتصادية 

االستراتيجية

البترول ومفهوم االحتياطي النفطي 

وطرق تقديره
130000

2006محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا صناعة الزجاج2934
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
130000تكنلوجيا تصنيع الزجاجانواع الزجاج المختلفة(خصائصه-خاماته-تعريفه)الزجاج YB1/1457موادميكانيك

2006محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا صناعة الزجاج2935
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
130000تكنلوجيا تصنيع الزجاجانواع الزجاج المختلفة(خصائصه-خاماته-تعريفه)الزجاج YB1/1458موادميكانيك

2006محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا صناعة الزجاج2936
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
130000تكنلوجيا تصنيع الزجاجانواع الزجاج المختلفة(خصائصه-خاماته-تعريفه)الزجاج YB1/1428موادميكانيك

ميكروفولوجيا االرض2937
محمد يس عبد 

الرحيم خضر
2001

معرض اربيل الدولي 

مدني11/4/2011
شكل سطح 

االراضي
YB2/350

لمحة تاريخية عن ميكرزفيولوجيا 

االراضي

المعايير المكروفيولوجيا العامة 

لوصف المقاطع الميكروسكوبية 

الرقيقة لالراضي والرسوبيات

طريقة تحضير المقاطع 

الميكروسكوبية الرقيقة لالراضي 

والرسوبيات

17500

ميكروفولوجيا االرض2938
محمد يس عبد 

الرحيم خضر
2001

معرض اربيل الدولي 

مدني11/4/2011
ميكروفولو

جيا
YB2/351

المعايير الميكروفولوجية العامة 

لوصف المقاطع الميكروسكوبية 

الرقيقة لالراضي والرسوبيات

طريقة تحضير المقاطع 

الميكروسكوبية الرقيقة لالراضي 

والرسوبيات

17500

ميكروفولوجيا االرض2939
محمد يس عبد 

الرحيم خضر
2001

معرض اربيل الدولي 

مدني11/4/2011
ميكروفولو

جيا
YB2/830

المعايير الميكروفولوجية العامة 

لوصف المقاطع الميكروسكوبية 

الرقيقة لالراضي والرسوبيات

طريقة تحضير المقاطع 

الميكروسكوبية الرقيقة لالراضي 

والرسوبيات

17500

اسس وتطبيقات الرسم الهندسي2940
عبد الحميد زكريا 

شكر
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

رسم 

هندسي
YB/1141///2500

اسس وتطبيقات الرسم الهندسي2941
عبد الحميد زكريا 

شكر
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

رسم 

هندسي
YB/1137///2500

اسس وتطبيقات الرسم الهندسي2942
عبد الحميد زكريا 

شكر
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

رسم 

هندسي
YB/1138///2500

اسس وتطبيقات الرسم الهندسي2943
عبد الحميد زكريا 

شكر
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

رسم 

هندسي
YB/1142///2500

اسس وتطبيقات الرسم الهندسي2944
عبد الحميد زكريا 

شكر
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

رسم 

هندسي
YB/1139///2500

اسس وتطبيقات الرسم الهندسي2945
عبد الحميد زكريا 

شكر
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

رسم 

هندسي
YB/1140///2500

2009حسين جمعةالطرز المعمارية2946
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
2500طراز عهد النهضةفن العمارة القوطيةفن العمارة الرومانسيكيةYB2/758معماريةمدني

2009حسين جمعةالطرز المعمارية2947
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
2500طراز عهد النهضةفن العمارة القوطيةفن العمارة الرومانسيكيةYB2/756معماريةمدني

2009حسين جمعةالطرز المعمارية2948
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
2500طراز عهد النهضةفن العمارة القوطيةفن العمارة الرومانسيكيةYB2/757معماريةمدني

2007سعيد علي خطابالتصميم المعماري لالبنية التعليمية2949
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/754معماريةمدني

االسس والمعايير الخاصة بموقع 

المدرسة

العوامل المؤثرة في اختيار 

مواقع المباني المدرسية

االعتبارات الواجب مراعاتها عند 

اختيار المباني المدرسية
160000

2007سعيد علي خطابالتصميم المعماري لالبنية التعليمية2950
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/751معماريةمدني

االسس والمعايير الخاصة بموقع 

المدرسة

العوامل المؤثرة في اختيار 

مواقع المباني المدرسية

االعتبارات الواجب مراعاتها عند 

اختيار المباني المدرسية
160000

2007سعيد علي خطابالتصميم المعماري لالبنية التعليمية2951
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/753معماريةمدني

االسس والمعايير الخاصة بموقع 

المدرسة

العوامل المؤثرة في اختيار 

مواقع المباني المدرسية

االعتبارات الواجب مراعاتها عند 

اختيار المباني المدرسية
160000

2007سعيد علي خطابالتصميم المعماري لالبنية التعليمية2952
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/752معماريةمدني

االسس والمعايير الخاصة بموقع 

المدرسة

العوامل المؤثرة في اختيار 

مواقع المباني المدرسية

االعتبارات الواجب مراعاتها عند 

اختيار المباني المدرسية
160000

2006سعيد علي خطابالتصميم المعماري للمستشفيات2953
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
42000التكوين المعماري للمستشفياتالعناصر الرئيسية للمستشفىتصميم المستشفياتYB2/785معماريةمدني

2006سعيد علي خطابالتصميم المعماري للمستشفيات2954
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
42000التكوين المعماري للمستشفياتالعناصر الرئيسية للمستشفىتصميم المستشفياتYB2/786معماريةمدني



2008سعيد علي خطابترميم وصيانة المباني االثرية والمعمارية2955
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/782مبانيمدني

ترميم وصينة جامع احمد بن 

طولون
130000مسجد ومدرسة عبد الغني الفخريترميم المباني االثرية

2008سعيد علي خطابترميم وصيانة المباني االثرية والمعمارية2956
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/783مبانيمدني

ترميم وصينة جامع احمد بن 

طولون
130000مسجد ومدرسة عبد الغني الفخريترميم المباني االثرية

2957
تكنولوجيا االنتاج وخواص المواد 

الهندسية

احمد عهدي عبد 

الغني
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عمليات التصنيعتصنيف الموادYB1/1407موادميكانيك

مواد البوليمر والعمليات التي تجري 

عليها
117500

2958
تكنولوجيا االنتاج وخواص المواد 

الهندسية

احمد عهدي عبد 

الغني
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عمليات التصنيعتصنيف الموادYB1/1408موادميكانيك

مواد البوليمر والعمليات التي تجري 

عليها
117500

2959
تكنولوجيا االنتاج وخواص المواد 

الهندسية

احمد عهدي عبد 

الغني
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عمليات التصنيعتصنيف الموادYB1/1409موادميكانيك

مواد البوليمر والعمليات التي تجري 

عليها
117500

2960
تكنولوجيا االنتاج وخواص المواد 

الهندسية

احمد عهدي عبد 

الغني
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عمليات التصنيعتصنيف الموادYB1/1406موادميكانيك

مواد البوليمر والعمليات التي تجري 

عليها
117500

2961
تكنولوجيا االنتاج وخواص المواد 

الهندسية

احمد عهدي عبد 

الغني
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عمليات التصنيعتصنيف الموادYB1/1450موادميكانيك

مواد البوليمر والعمليات التي تجري 

عليها
117500

2010محمد بكير مصطفىفن وصناعة المعادن2962
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB1/1431معادنميكانيك

انتاج المعادن الحديدية وغير 

الحديدية
142500االنتاج المسبكي السباكةخواص واختبار المعادن

2010محمد بكير مصطفىفن وصناعة المعادن2963
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB1/1430معادنميكانيك

انتاج المعادن الحديدية وغير 

الحديدية
142500االنتاج المسبكي السباكةخواص واختبار المعادن

طرق االستفادة من المخلفات الزراعية2964
محمد السيد 

ارناؤوط
2003

معرض اربيل الدولي 

عام11/4/2011
مخلفات 

زراعية
YB/831

اضرار حرق المخلفات الزراعية 

واقتصاديات االستفادة منها

مجاالت االستفادة من المخلفات 

الزراعية

بعض االتجاهات الحديثة لالستفادة 

113250من المخلفات الزراعية

طرق االستفادة من المخلفات الزراعية2965
محمد السيد 

ارناؤوط
2003

معرض اربيل الدولي 

عام11/4/2011
مخلفات 

زراعية
YB/813

اضرار حرق المخلفات الزراعية 

واقتصاديات االستفادة منها

مجاالت االستفادة من المخلفات 

الزراعية

بعض االتجاهات الحديثة لالستفادة 

113250من المخلفات الزراعية

طرق االستفادة من المخلفات الزراعية2966
محمد السيد 

ارناؤوط
2003

معرض اربيل الدولي 

عام11/4/2011
مخلفات 

زراعية
YB/829

اضرار حرق المخلفات الزراعية 

واقتصاديات االستفادة منها

مجاالت االستفادة من المخلفات 

الزراعية

بعض االتجاهات الحديثة لالستفادة 

113250من المخلفات الزراعية

طرق االستفادة من المخلفات الزراعية2967
محمد السيد 

ارناؤوط
2003

معرض اربيل الدولي 

عام11/4/2011
مخلفات 

زراعية
YB/812

اضرار حرق المخلفات الزراعية 

واقتصاديات االستفادة منها

مجاالت االستفادة من المخلفات 

الزراعية

بعض االتجاهات الحديثة لالستفادة 

113250من المخلفات الزراعية

طرق االستفادة من المخلفات الزراعية2968
محمد السيد 

ارناؤوط
2003

معرض اربيل الدولي 

عام11/4/2011
مخلفات 

زراعية
YB/830

اضرار حرق المخلفات الزراعية 

واقتصاديات االستفادة منها

مجاالت االستفادة من المخلفات 

الزراعية

بعض االتجاهات الحديثة لالستفادة 

113250من المخلفات الزراعية

2009خليل ابراهيم واكدمسألة محلولة في التحليل االنشائي 2969500
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
تصنيف وسلوك المنشاءاتYB2/681انشاءاتمدني

عدم المحدودية االستاتيكية 

والحركية للمنشا
115000نظريات عامة وطريقة طاقة االنفعال

2009خليل ابراهيم واكدمسألة محلولة في التحليل االنشائي 2970500
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
تصنيف وسلوك المنشاءاتYB2/561انشاءاتمدني

عدم المحدودية االستاتيكية 

والحركية للمنشا
115000نظريات عامة وطريقة طاقة االنفعال

دراسة العطاءات لالنشاءات المدنية2971
محمود حسين 

المصيلحي
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/820انشاءاتمدني

تجميع البيانات الالزمة للعطاءات 

زيارة موقع العمل
معدالت العمالة والمواد

معدالت المعدات في اعمال الحفر 

وتحريك التربة
140000

دراسة العطاءات لالنشاءات المدنية2972
محمود حسين 

المصيلحي
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/744انشاءاتمدني

تجميع البيانات الالزمة للعطاءات 

زيارة موقع العمل
معدالت العمالة والمواد

معدالت المعدات في اعمال الحفر 

وتحريك التربة
140000

دراسة العطاءات لالنشاءات المدنية2973
محمود حسين 

المصيلحي
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/743انشاءاتمدني

تجميع البيانات الالزمة للعطاءات 

زيارة موقع العمل
معدالت العمالة والمواد

معدالت المعدات في اعمال الحفر 

وتحريك التربة
140000

دراسة العطاءات لالنشاءات المدنية2974
محمود حسين 

المصيلحي
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/745انشاءاتمدني

تجميع البيانات الالزمة للعطاءات 

زيارة موقع العمل
معدالت العمالة والمواد

معدالت المعدات في اعمال الحفر 

وتحريك التربة
140000

2975
موسوعة التنفيذ المعماري واالنشائي 

الحديث
2009حسين جمعة

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
22500الخرسانةتسلسل بنود التنفيذ المعمارياعمال هندسيةYB2/286معماريمدني

2976
موسوعة التنفيذ المعماري واالنشائي 

الحديث
2009حسين جمعة

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
22500الخرسانةتسلسل بنود التنفيذ المعمارياعمال هندسيةYB2/664معماريمدني

هندسة التشييد لالنشاءات العامة والمباني2977
محمود حسين 

المصيلحي
2010

معرض اربيل الدولي 

YB2/793انشاءاتمدني11/4/2011

الدراسات المطلوبة قبل بدء العمل 

لتامين المنشات المجاورة العمال 

خنادق المواسير

2160000تكسير الصخوراعمال الحفر وتحريك التربة

هندسة التشييد لالنشاءات العامة والمباني2978
محمود حسين 

المصيلحي
2010

معرض اربيل الدولي 

YB2/791انشاءاتمدني11/4/2011

الدراسات المطلوبة قبل بدء العمل 

لتامين المنشات المجاورة العمال 

خنادق المواسير

2160000تكسير الصخوراعمال الحفر وتحريك التربة

هندسة التشييد لالنشاءات العامة والمباني2979
محمود حسين 

المصيلحي
2010

معرض اربيل الدولي 

YB2/792انشاءاتمدني11/4/2011

الدراسات المطلوبة قبل بدء العمل 

لتامين المنشات المجاورة العمال 

خنادق المواسير

2160000تكسير الصخوراعمال الحفر وتحريك التربة

2980
اشتراطات التنفيذ لمواد وبنود اعمال 

المقاوالت
2009حسين جمعة

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
اشتراطات ومواصفات عامةالمواد ومواصفاتهاYB2/323ادارةمدني

المهمات واالدوات الالزمة العمال 

النجارة
25000

2981
اشتراطات التنفيذ لمواد وبنود اعمال 

المقاوالت
2009حسين جمعة

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
اشتراطات ومواصفات عامةالمواد ومواصفاتهاYB2/1134ادارةمدني

المهمات واالدوات الالزمة العمال 

النجارة
25000

2982
اشتراطات التنفيذ لمواد وبنود اعمال 

المقاوالت
2009حسين جمعة

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
اشتراطات ومواصفات عامةالمواد ومواصفاتهاYB2/986ادارةمدني

المهمات واالدوات الالزمة العمال 

النجارة
25000

2983
اشتراطات التنفيذ لمواد وبنود اعمال 

المقاوالت
2009حسين جمعة

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
اشتراطات ومواصفات عامةالمواد ومواصفاتهاYB2/1132ادارةمدني

المهمات واالدوات الالزمة العمال 

النجارة
25000

2984
اشتراطات التنفيذ لمواد وبنود اعمال 

المقاوالت
2009حسين جمعة

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
اشتراطات ومواصفات عامةالمواد ومواصفاتهاYB2/323ادارةمدني

المهمات واالدوات الالزمة العمال 

النجارة
25000

السالمة الصناعية ومكافحة الحرائق2985
عبد الناصر عبد 

الستار
2004

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB1/1514صناعيةميكانيك

مفاهيم واهداف ومسؤليات 

السالمة في المرافق الصناعية

تدابير الوقاية والسيطرة على 

الحوادث

التحليل والتحقيق واالبالغ عن 

الحوادث
5000

السالمة الصناعية ومكافحة الحرائق2986
عبد الناصر عبد 

الستار
2004

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB1/1515صناعيةميكانيك

مفاهيم واهداف ومسؤليات 

السالمة في المرافق الصناعية

تدابير الوقاية والسيطرة على 

الحوادث

التحليل والتحقيق واالبالغ عن 

الحوادث
5000

السالمة الصناعية ومكافحة الحرائق2987
عبد الناصر عبد 

الستار
2004

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB1/1511صناعيةميكانيك

مفاهيم واهداف ومسؤليات 

السالمة في المرافق الصناعية

تدابير الوقاية والسيطرة على 

الحوادث

التحليل والتحقيق واالبالغ عن 

الحوادث
5000

السالمة الصناعية ومكافحة الحرائق2988
عبد الناصر عبد 

الستار
2004

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB1/1512صناعيةميكانيك

مفاهيم واهداف ومسؤليات 

السالمة في المرافق الصناعية

تدابير الوقاية والسيطرة على 

الحوادث

التحليل والتحقيق واالبالغ عن 

الحوادث
5000

السالمة الصناعية ومكافحة الحرائق2989
عبد الناصر عبد 

الستار
2004

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB1/1513صناعيةميكانيك

مفاهيم واهداف ومسؤليات 

السالمة في المرافق الصناعية

تدابير الوقاية والسيطرة على 

الحوادث

التحليل والتحقيق واالبالغ عن 

الحوادث
5000

حساب كميات االعمال االنشائية2990
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
415000قياس اعمال الردمقياس كميات اعمال الحفردراسة حساب الكمياتYB2/989انشاءاتمدني

حساب كميات االعمال االنشائية2991
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
415000قياس اعمال الردمقياس كميات اعمال الحفردراسة حساب الكمياتYB2/988انشاءاتمدني

2006حسين محمد جمعةاداريات المهندسين2992
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/1369اداريةعام

الئحة مزاولة مهنة الهندسة 

المعمارية

الئحة تقدير االتعاب لالعمال 

المعمارية

الئحة المسابقات للمشروعات 

المعمارية وتخطيط المدن والقرى
15000

2006حسين محمد جمعةاداريات المهندسين2993
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB/1143اداريةعام

الئحة مزاولة مهنة الهندسة 

المعمارية

الئحة تقدير االتعاب لالعمال 

المعمارية

الئحة المسابقات للمشروعات 

المعمارية وتخطيط المدن والقرى
15000

هندسة التشييد تشطيبات المباني2994
محمود حسين 

المصيلحي
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
2245000اعمال البالط واالرضياتاعمال البياضاعمال المبانيYB2/790مبانيمدني

هندسة التشييد تشطيبات المباني2995
محمود حسين 

المصيلحي
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
2245000اعمال البالط واالرضياتاعمال البياضاعمال المبانيYB2/760مبانيمدني

هندسة التشييد تشطيبات المباني2996
محمود حسين 

المصيلحي
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
2245000اعمال البالط واالرضياتاعمال البياضاعمال المبانيYB2/761مبانيمدني

2009حسين جمعةالموسوعة المعمارية الحديثة2997
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
خرسانة البوليمرخرسانة الفيبرYB2/1047معماريمدني

النانو تكنولوجي في قطاع التشييد 

والبناء
40000

2009حسين جمعةالموسوعة المعمارية الحديثة2998
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
خرسانة البوليمرخرسانة الفيبرYB2/535معماريمدني

النانو تكنولوجي في قطاع التشييد 

والبناء
40000

2009حسين جمعةالموسوعة المعمارية الحديثة2999
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
خرسانة البوليمرخرسانة الفيبرYB2/1048معماريمدني

النانو تكنولوجي في قطاع التشييد 

والبناء
40000

3000
هندسة التشييد لالنشاءات لمرافق المياه 

والصرف الصحي

محمود حسين 

المصيلحي
2007

معرض اربيل الدولي 

YB2/788صحيةمدني11/4/2011
مسار وتجميع مياه الصرف 

الصحي وعمليات التنقية والمعالجة
معالجة الحماة

المعالجة المتقدمة لمياه الصرف 

1360000الصحي

3001
هندسة التشييد لالنشاءات لمرافق المياه 

والصرف الصحي

محمود حسين 

المصيلحي
2007

معرض اربيل الدولي 

YB2/789صحيةمدني11/4/2011
مسار وتجميع مياه الصرف 

الصحي وعمليات التنقية والمعالجة
معالجة الحماة

المعالجة المتقدمة لمياه الصرف 

1360000الصحي

3002
هندسة التشييد لالنشاءات لمرافق المياه 

والصرف الصحي

محمود حسين 

المصيلحي
2007

معرض اربيل الدولي 

YB2/787صحيةمدني11/4/2011
مسار وتجميع مياه الصرف 

الصحي وعمليات التنقية والمعالجة
معالجة الحماة

المعالجة المتقدمة لمياه الصرف 

1360000الصحي



3003
الدليل العملي الستخدام محطات الرصد 

المتكاملة في االعمال المساحية المختلفة

شريف فتحي 

الشافعي
2011

معرض اربيل الدولي 

YB2/809مساحةمدني11/4/2011
مقدمة عامة الجهزة القياس 

والرفع المساحي

اسس ومبادئ تشغيل واستخدام 

محطة الرصد الشاملة
120000دليل استخدام جهاز المحطة الشاملة

3004
الدليل العملي الستخدام محطات الرصد 

المتكاملة في االعمال المساحية المختلفة

شريف فتحي 

الشافعي
2011

معرض اربيل الدولي 

YB2/811مساحةمدني11/4/2011
مقدمة عامة الجهزة القياس 

والرفع المساحي

اسس ومبادئ تشغيل واستخدام 

محطة الرصد الشاملة
120000دليل استخدام جهاز المحطة الشاملة

3005
الدليل العملي الستخدام محطات الرصد 

المتكاملة في االعمال المساحية المختلفة

شريف فتحي 

الشافعي
2011

معرض اربيل الدولي 

YB2/810مساحةمدني11/4/2011
مقدمة عامة الجهزة القياس 

والرفع المساحي

اسس ومبادئ تشغيل واستخدام 

محطة الرصد الشاملة
120000دليل استخدام جهاز المحطة الشاملة

علم المساحة3006
ياسر احمد السيد 

السيد
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مقاييس الرسمYB2/819مساحةمدني

طرق ايجاد المساحات من 

الخرائط
137500المساحة بالشريط

علم المساحة3007
ياسر احمد السيد 

السيد
2007

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مقاييس الرسم/YB2مساحةمدني

طرق ايجاد المساحات من 

الخرائط
137500المساحة بالشريط

2004محمد اسماعيل عمراالسمنت صناعته وخصائصة3008
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
25000اماهة االسمنتتكنلوجيا صناعة االسمنتاساسيات كيمياء االسمنتYB2/803اسمنتمدني

2004محمد اسماعيل عمراالسمنت صناعته وخصائصة3009
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
25000اماهة االسمنتتكنلوجيا صناعة االسمنتاساسيات كيمياء االسمنتYB2/802اسمنتمدني

3010
التصميم الهندسي للطرق داخل وخارج 

المدن

شريف فتحي 

الشافعي
2008

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
تصنيف الطرقYB2/714طرقمدني

خصائص ومحددات التصميم 

الهندسي

العناصر االساسية للتصميم الهندسي 

للطرق
225000

3011
مقدمة في مواد الرصف وتصميم 

المخلوطات االسفلتية بطريقة مارشال
2006رمضان علي محمد

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مقدمة في الركاممقدمة في االسفلتYB2/831طرقمدني

مقدمة في المخلوطات االسفلتية 

والتصميم بطريقة مارشال
117500

3012
مقدمة في مواد الرصف وتصميم 

المخلوطات االسفلتية بطريقة مارشال
2006رمضان علي محمد

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مقدمة في الركاممقدمة في االسفلتYB2/328طرقمدني

مقدمة في المخلوطات االسفلتية 

والتصميم بطريقة مارشال
117500

هندسة االساسات3013
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
360000االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/280اساساتمدني

هندسة االساسات3014
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
360000االساسات السطحيةقدرة التحملاستكشاف التربة وابحاث الموقعYB2/829اساساتمدني

2009حسين جمعةدليل مهندس المباني3015
معرض اربيل الدولي 

مدني11/4/2011

دليل 

مهندس 

المباني 

الفني

YB2/815221000الشئون االدارية الهندسيةضبط الجودةالمعاينات واالختبارات

2009حسين جمعةدليل مهندس المباني3016
معرض اربيل الدولي 

مدني11/4/2011

دليل 

مهندس 

المباني 

االداري

YB2/613
الضرائب التامينات المناقصات 

الشركات

الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات 

وحوافز االستثمار ونماذج عقود 

تاسيس الشركات طبقا لهذا 

القانون

121000النواحي االدارية للمهندسين

2009حسين جمعةدليل مهندس المباني3017
معرض اربيل الدولي 

مدني11/4/2011

دليل 

مهندس 

المباني 

االداري

YB2/812
الضرائب التامينات المناقصات 

الشركات

الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات 

وحوافز االستثمار ونماذج عقود 

تاسيس الشركات طبقا لهذا 

القانون

121000النواحي االدارية للمهندسين

2009حسين جمعةدليل مهندس المباني3018
معرض اربيل الدولي 

مدني11/4/2011

دليل 

مهندس 

المباني 

االداري

YB2/814
الضرائب التامينات المناقصات 

الشركات

الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات 

وحوافز االستثمار ونماذج عقود 

تاسيس الشركات طبقا لهذا 

القانون

121000النواحي االدارية للمهندسين

هندسة االساسات3019
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1175000المنشات الساندةالدعائم والقيسوناتاالساسات الخازوفيةYB2/588اساساتمدني

هندسة االساسات3020
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1175000المنشات الساندةالدعائم والقيسوناتاالساسات الخازوفيةYB2/759اساساتمدني

هندسة االساسات3021
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1175000المنشات الساندةالدعائم والقيسوناتاالساسات الخازوفيةYB2/828اساساتمدني

هندسة االساسات3022
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
1175000المنشات الساندةالدعائم والقيسوناتاالساسات الخازوفيةYB2/827اساساتمدني

هندسة االساسات3023
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
اساسات المنصات البحريةYB2/589اساساتمدني

اساسات الخزانات المعدنية 

االرضية
2المياه االرضية والتحكم فيها

هندسة االساسات3024
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
اساسات المنصات البحريةYB2/1130اساساتمدني

اساسات الخزانات المعدنية 

االرضية
2المياه االرضية والتحكم فيها

هندسة االساسات3025
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
اساسات المنصات البحريةYB2/1131اساساتمدني

اساسات الخزانات المعدنية 

االرضية
2المياه االرضية والتحكم فيها

هندسة االساسات3026
السيد عبد الفتاح 

القصبي
2009

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
اساسات المنصات البحريةYB2/987اساساتمدني

اساسات الخزانات المعدنية 

االرضية
2المياه االرضية والتحكم فيها

2011احمد السيد احمدميكانيكا الموائع3027
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
استاتيكا الموائعخواص الموائعfluidYB/606عام

القوى الهيدروستاتيكية الواقعة على 

االسطح
17500

2011احمد السيد احمدميكانيكا الموائع3028
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
استاتيكا الموائعخواص الموائعfluidYB/603عام

القوى الهيدروستاتيكية الواقعة على 

االسطح
17500

2011احمد السيد احمدميكانيكا الموائع3029
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
استاتيكا الموائعخواص الموائعfluidYB/604عام

القوى الهيدروستاتيكية الواقعة على 

االسطح
17500

2011احمد السيد احمدميكانيكا الموائع3030
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
استاتيكا الموائعخواص الموائعfluidYB/605عام

القوى الهيدروستاتيكية الواقعة على 

االسطح
17500

2011احمد السيد احمدميكانيكا الموائع3031
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
استاتيكا الموائعخواص الموائعfluidYB/613عام

القوى الهيدروستاتيكية الواقعة على 

االسطح
17500

2005فاروق عبد اللطيفالمضخات3032
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
220000المعدات التابعة للمضخةالمضخات البالستيكيةخامات وانشاء المضخةYB1/1239مضخاتميكانيك

2005فاروق عبد اللطيفالمضخات3033
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
220000المعدات التابعة للمضخةالمضخات البالستيكيةخامات وانشاء المضخةYB1/1441مضخاتميكانيك

2005فاروق عبد اللطيفالمضخات3034
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
220000المعدات التابعة للمضخةالمضخات البالستيكيةخامات وانشاء المضخةYB1/1440مضخاتميكانيك

2005فاروق عبد اللطيفالمضخات3035
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
220000المعدات التابعة للمضخةالمضخات البالستيكيةخامات وانشاء المضخةYB1/1358مضخاتميكانيك

3036
التطبيقات الهندسية المختلفة لطريقة 

التحليل

شريف فتحي 

الشافعي
2002

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
15000المشاكل الهندسية االحادية البعدجبر المصفوفاتالمبادئ االساسية لطريقة التحليلYB/1366رياضياتعام

3037
التطبيقات الهندسية المختلفة لطريقة 

التحليل

شريف فتحي 

الشافعي
2002

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
15000المشاكل الهندسية االحادية البعدجبر المصفوفاتالمبادئ االساسية لطريقة التحليلYB/1367رياضياتعام

3038
التطبيقات الهندسية المختلفة لطريقة 

التحليل

شريف فتحي 

الشافعي
2002

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
15000المشاكل الهندسية االحادية البعدجبر المصفوفاتالمبادئ االساسية لطريقة التحليلYB/1365رياضياتعام

3039
التطبيقات الهندسية المختلفة لطريقة 

التحليل

شريف فتحي 

الشافعي
2002

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
15000المشاكل الهندسية االحادية البعدجبر المصفوفاتالمبادئ االساسية لطريقة التحليلYB/1368رياضياتعام

2006محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا دباغة الجلود3040
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عيوب الجلودالجلود الخام ومصادرهاYB1/1510موادميكانيك

قوانين تنظيم اعمال سلخ وحفظ 

الجلود الخام في مصر
20000

2006محمد اسماعيل عمرتكنولوجيا دباغة الجلود3041
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عيوب الجلودالجلود الخام ومصادرهاYB1/1282موادميكانيك

قوانين تنظيم اعمال سلخ وحفظ 

الجلود الخام في مصر
20000

هندسة وتكنولوجيا الخرسانة3042
شريف فتحي 

الشافعي
2011

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
137500اضافات الخرسانةمواد الخرسانةمبادئ واسس الخرسانة المسلحةYB2/822خرسانةمدني

هندسة وتكنولوجيا الخرسانة3043
شريف فتحي 

الشافعي
2011

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
137500اضافات الخرسانةمواد الخرسانةمبادئ واسس الخرسانة المسلحةYB2/823خرسانةمدني

هندسة وتكنولوجيا الخرسانة3044
شريف فتحي 

الشافعي
2011

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
137500اضافات الخرسانةمواد الخرسانةمبادئ واسس الخرسانة المسلحةYB2/821خرسانةمدني

2008حسين محمد جمعةعزل وحماية المنشات الخرسانية3045
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
22500تاكل الخرسانة والحديدالعزل الحراريالعزل المائيYB2/816خرسانةمدني

3046
التصميم االنشائي لخزانات المياه من 

الخرسانة المسلحة
2010خليل ابراهيم واكد

معرض اربيل الدولي 

YB2/597خرسانةمدني11/4/2011
الشروخ والتحكم فيها في الكودات 

المختلفة

التحكم في الشروخ طبقا للكود 

المصري للخرسانة المسلحة
220000الخزانات بصفة عامة

3047
التصميم االنشائي لخزانات المياه من 

الخرسانة المسلحة
2010خليل ابراهيم واكد

معرض اربيل الدولي 

YB2/598خرسانةمدني11/4/2011
الشروخ والتحكم فيها في الكودات 

المختلفة

التحكم في الشروخ طبقا للكود 

المصري للخرسانة المسلحة
220000الخزانات بصفة عامة

3048
التصميم االنشائي لخزانات المياه من 

الخرسانة المسلحة
2010خليل ابراهيم واكد

معرض اربيل الدولي 

YB2/599خرسانةمدني11/4/2011
الشروخ والتحكم فيها في الكودات 

المختلفة

التحكم في الشروخ طبقا للكود 

المصري للخرسانة المسلحة
220000الخزانات بصفة عامة

3049
التصميم االنشائي لخزانات المياه من 

الخرسانة المسلحة
2010خليل ابراهيم واكد

معرض اربيل الدولي 

YB2/563خرسانةمدني11/4/2011
الشروخ والتحكم فيها في الكودات 

المختلفة

التحكم في الشروخ طبقا للكود 

المصري للخرسانة المسلحة
220000الخزانات بصفة عامة



2006خليل ابراهيم واكدالتصميم االنشائي للساللم الخرسانية3050
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/818خرسانةمدني

تصميم القطاعات الخرسانية 

للساللم
115000نموذج السلم ذو الكمرات الكثيرةالتصميم بطريقة حاالت الحدود

2006خليل ابراهيم واكدالتصميم االنشائي للساللم الخرسانية3051
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/817خرسانةمدني

تصميم القطاعات الخرسانية 

للساللم
115000نموذج السلم ذو الكمرات الكثيرةالتصميم بطريقة حاالت الحدود

2006خليل ابراهيم واكدالتصميم االنشائي للساللم الخرسانية3052
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/1063خرسانةمدني

تصميم القطاعات الخرسانية 

للساللم
115000نموذج السلم ذو الكمرات الكثيرةالتصميم بطريقة حاالت الحدود

2006خليل ابراهيم واكدالتصميم االنشائي للساللم الخرسانية3053
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
YB2/294خرسانةمدني

تصميم القطاعات الخرسانية 

للساللم
115000نموذج السلم ذو الكمرات الكثيرةالتصميم بطريقة حاالت الحدود

2005فاروق عبد اللطيفالمضخات3054
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
انواع المضخاتالمضخة وتطورهاYB1/1235مكائنميكانيك

الحشو المستخدم في المضخات 

الطاردة المركزية
140000

2005فاروق عبد اللطيفالمضخات3055
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
انواع المضخاتالمضخة وتطورهاYB1/1230مكائنميكانيك

الحشو المستخدم في المضخات 

الطاردة المركزية
140000

2005محمد اسماعيل عمرالطالء الكهربي للمعادن والبالستيك3056
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مقدمة في الطالء الكهربيYB1/1259معادنميكانيك

تحضير اسطح المعادن قبل 

طالئها
17500عمليات الطالء الكهربي

2005محمد اسماعيل عمرالطالء الكهربي للمعادن والبالستيك3057
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مقدمة في الطالء الكهربيYB1/1260معادنميكانيك

تحضير اسطح المعادن قبل 

طالئها
17500عمليات الطالء الكهربي

2005محمد اسماعيل عمرالطالء الكهربي للمعادن والبالستيك3058
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
مقدمة في الطالء الكهربيYB1/1261معادنميكانيك

تحضير اسطح المعادن قبل 

طالئها
17500عمليات الطالء الكهربي

تكنولوجيا اللحام الكهربي3059
محمد عبد المجيد 

حسين
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
 اساسيات اللحامYB1/1452لحامميكانيك

الصحة واالمان في عمليات 

اللحام

لحام القوس الكهربي بااللكترودات 

المغلقة
212500

تكنولوجيا اللحام الكهربي3060
محمد عبد المجيد 

حسين
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
 اساسيات اللحامYB1/1451لحامميكانيك

الصحة واالمان في عمليات 

اللحام

لحام القوس الكهربي بااللكترودات 

المغلقة
212500

تكنولوجيا اللحام الكهربي3061
محمد عبد المجيد 

حسين
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
 اساسيات اللحامYB1/1453لحامميكانيك

الصحة واالمان في عمليات 

اللحام

لحام القوس الكهربي بااللكترودات 

المغلقة
212500

تكنولوجيا اللحام الكهربي3062
محمد عبد المجيد 

حسين
2010

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
 اساسيات اللحامYB1/1454لحامميكانيك

الصحة واالمان في عمليات 

اللحام

لحام القوس الكهربي بااللكترودات 

المغلقة
212500

2003احمد زكي حلمياساسيات تكنولوجيا التصنيع3063
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
15000الحدادة اليدويةسباكة المعادناستخالص وانتاج المعادنYB1/1091تصنيعميكانيك

2003احمد زكي حلمياساسيات تكنولوجيا التصنيع3064
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
15000الحدادة اليدويةسباكة المعادناستخالص وانتاج المعادنYB1/1228تصنيعميكانيك

2003احمد زكي حلمياساسيات تكنولوجيا التصنيع3065
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
15000الحدادة اليدويةسباكة المعادناستخالص وانتاج المعادنYB1/1088تصنيعميكانيك

3066
االعتماد االكاديمي وادارة الجودة 

الشاملة في التعليم الجامعي
2007امين محمد النبوي

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ادارة 

الجودة
YB/621

معاييراالعتماد االكاديمي لكليات 

اعداد المعلمين

االستعداد للبدء في عمليات 

االعتماد االكاديمي

صياغة المخرجات وتسمية اسماء 

المقررات واعداد المهام
118500

3067
االعتماد االكاديمي وادارة الجودة 

الشاملة في التعليم الجامعي
2007امين محمد النبوي

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ادارة 

الجودة
YB/622

معاييراالعتماد االكاديمي لكليات 

اعداد المعلمين

االستعداد للبدء في عمليات 

االعتماد االكاديمي

صياغة المخرجات وتسمية اسماء 

المقررات واعداد المهام
118500

3068
االعتماد االكاديمي وادارة الجودة 

الشاملة في التعليم الجامعي
2007امين محمد النبوي

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ادارة 

الجودة
YB/623

معاييراالعتماد االكاديمي لكليات 

اعداد المعلمين

االستعداد للبدء في عمليات 

االعتماد االكاديمي

صياغة المخرجات وتسمية اسماء 

المقررات واعداد المهام
118500

2011شوم/نيلسون(استاتيكا)الميكانيكا الهندسية 3069
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ميكانيك 

هندسي
YB/664عماليات رياضية على القوىالمتجهات

محصالت مجموعات من القوى 

المستوية
245000

2011نيلسون(استاتيكا)الميكانيكا الهندسية 3070
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ميكانيك 

هندسي
YB/661عماليات رياضية على القوىالمتجهات

محصالت مجموعات من القوى 

المستوية
245000

2011نيلسون(استاتيكا)الميكانيكا الهندسية 3071
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ميكانيك 

هندسي
YB/802عماليات رياضية على القوىالمتجهات

محصالت مجموعات من القوى 

المستوية
245000

2011نيلسون(استاتيكا)الميكانيكا الهندسية 3072
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ميكانيك 

هندسي
YB/663عماليات رياضية على القوىالمتجهات

محصالت مجموعات من القوى 

المستوية
245000

2011نيلسون(استاتيكا)الميكانيكا الهندسية 3073
معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
عام

ميكانيك 

هندسي
YB/662عماليات رياضية على القوىالمتجهات

محصالت مجموعات من القوى 

المستوية
245000

YB/1027تراثعام(قديم)اهداء 2006محمد حسين جودياتخاذ التراث كمدخل لتدريس الفن3074
ابداعات العرب المسلمين في الخط 

والزخرفة

تعميق الدراسات الجمالية في 

الفن العربي
1ابداعات العرب في الصناعات اليدوية

YB/901تراثعام(قديم)اهداء 2006محمد حسين جودياتخاذ التراث كمدخل لتدريس الفن3075
ابداعات العرب المسلمين في الخط 

والزخرفة

تعميق الدراسات الجمالية في 

الفن العربي
1ابداعات العرب في الصناعات اليدوية

YB/1025تراثعام(قديم)اهداء 2006محمد حسين جودياتخاذ التراث كمدخل لتدريس الفن3076
ابداعات العرب المسلمين في الخط 

والزخرفة

تعميق الدراسات الجمالية في 

الفن العربي
1ابداعات العرب في الصناعات اليدوية

YB/1026تراثعام(قديم)اهداء 2006محمد حسين جودياتخاذ التراث كمدخل لتدريس الفن3077
ابداعات العرب المسلمين في الخط 

والزخرفة

تعميق الدراسات الجمالية في 

الفن العربي
1ابداعات العرب في الصناعات اليدوية

فنون العرب قبل االسالمالفن العربي االسالميYB/895رسمعام(قديم)اهداء 2004محمد حسين جوديفن التخطيط البصري3078
الحركة التشكيلية المعاصرة في 

الوطن العربي

فنون العرب قبل االسالمالفن العربي االسالميYB/1088رسمعام(قديم)اهداء 2004محمد حسين جوديفن التخطيط البصري3079
الحركة التشكيلية المعاصرة في 

الوطن العربي

فنون العرب قبل االسالمالفن العربي االسالميYB/892رسمعام(قديم)اهداء 2004محمد حسين جوديفن التخطيط البصري3080
الحركة التشكيلية المعاصرة في 

الوطن العربي

فنون العرب قبل االسالمالفن العربي االسالميYB/894رسمعام(قديم)اهداء 2004محمد حسين جوديفن التخطيط البصري3081
الحركة التشكيلية المعاصرة في 

الوطن العربي

YB/900تراثعام(قديم)اهداء 2006محمد حسين جودياتخاذ التراث كمدخل لتدريس الفن3082
ابداعات العرب المسلمين في الخط 

والزخرفة

تعميق الدراسات الجمالية في 

الفن العربي
1ابداعات العرب في الصناعات اليدوية

فنون العرب قبل االسالمالفن العربي االسالميYB/893رسمعام(قديم)اهداء 2004محمد حسين جوديفن التخطيط البصري3083
الحركة التشكيلية المعاصرة في 

الوطن العربي

التخطيط في المنشأة الصناعية3084
محسن حرفش 

السيد
YB1/440تصنيعميكانيك(قديم)اهداء 1990

اهمية التخطيط في المنشأة 

الصناعية
تخطيط تطوير المنشأة الصناعيةانواع الخطه في النشأة

التخطيط في المنشأة الصناعية3085
محسن حرفش 

السيد
YB1/437تصنيعميكانيك(قديم)اهداء 1990

اهمية التخطيط في المنشأة 

الصناعية
تخطيط تطوير المنشأة الصناعيةانواع الخطه في النشأة

المسح الموقعيدوره التبريدقياس الرطوبةYB1/460تصنيعميكانيك1985سي تي كوزلنكتكييف الهواء والتبريد التطبيقي3086

قديم/ هندسة الربوتات االنسان االلى3087
صباح عبود احمد 

البيرماني

/ 

1989قديم
المعالج الميكانيكيالمفاهيم االساسيةYB1/768مكائنميكانيك

المكونات الداخلية االساسية 

للمسيطرات

تقنية السباكةطرق تحضير وتجهيز المعادنالمواد الهندسية وخصائصهاYB1/708معادنميكانيكقديماحمد محمد الخطيبطرق التصنيع والعمليات3088

مدخل في هندسة االنتاج3089
حسن حسين فهمي 

قديم/
المنتجات الصناعيةYB1/865انتاجميكانيك1966

امثلة لبعض المنتجات الصناعية 

وطرق انتاجها
اساليب التشغيل ومعداته

االنضمام في الترب الطينيه3090
محمد شاكر 

الشكرجي
1نظرية ترزاجي لالنضماماالنضماممقدمة في انضغاطية التربةYB2/677تربةمدنياهداء2012

3091
النظرية والتطبيق في نقل وتوزيع الطاقة 

الكهربيه
1عوازل الخط العلوينظام القدرةتوليد الطاقة الكهربيةYB4/716قدرةكهرباء2012معرض القاهرة 2008وحيد مصطفى احمد

3092
المخططات التنفيذية والرسوم التوضيحية 

في التصميم الداخلي

محمد عبدهللا 

الدرايسة
انواع الرسم التنفيذيYB/496رسمعام2012معرض القاهرة 2009

اصطالحات ورموز قطاعات 

الخامات والمواد
1التراكيب والوصالت والتعاشيق

الرادار التصويرياساسيات الرادارYB4/692اتصاالتكهرباء2012معرض القاهرة 2010وحيد مصطفى احمداساسيات هندسة الرادار والمالحة3093
الرادار النبضي دوبلر ورصد االهداف 

المتحركة
1

الفيزياء الميكانيكية للعلوم الهندسية3094
محاسن عبدهللا 

ابومحفوظ
1الحركة في بعدينالحركة في بعد واحدالمتجهاتYB1/1191فيزياءميكانيك2012معرض القاهرة 2009

11تكنلوجيا تحويل الطاقةمصادر الطاقةاستخدام الطاقةYB4/695قدرةكهرباء2012معرض القاهرة 2008وحيد مصطفى احمدانظمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية3095

3096
موسوعة التحليل والتصميم باستخدام 

SAP2000

شريف فتحي 

الشافعي
YB2/241تصميممدني2012معرض القاهرة 2008

االسس النظرية لتحليل المنشات 

الجالونية
اسس ومبادىء التحليل والتصميم

دليل االوامر المستخدمة في تحليل 

وتصميم المنشات الجمالونية
12

التصميم اسس ومبادئ3097
ايمن سليمان 

المزاهرة
1تغيير اللونخواص اللوناللونYB2/242تصميممدني2012معرض القاهرة 2009

3098
نظام التكييف والتبريد في المركبات 

الحديثة
1الضاغطةنظام التبريد في السيارةمبادئ وتعاريف اساسية في التبريدYB1/1190تبريدميكانيك2012معرض القاهرة 2010احمد راغب احمد

مبادئ هندسة تكييف الهواء3099
محمد عبدالرضا 

الشمري
1معدات منظومات التكييفتصنيف منظومات تكييف الهواءعمليات التكييفYB1/1192تبريدميكانيك2012معرض القاهرة 2008

مسائل محلولة في محركات االحتراق3100
محمد عبدالرضا 

الشمري
ميكانيك2012معرض القاهرة 2008

مسائل 

وحلول 

محركات 

احتراق

YB1/1194///1

فن تصميم الدوائر الرقميه3101
محمد عبدالمنعم 

الشواربي
1خرائط كارنوالبوابات المنطقية والجبراالنظمة العدديةYB4/693الكترونيككهرباء2012معرض القاهرة 2008

اسس علم المعادنYB1/1196لحامميكانيك2012معرض القاهرة 2012محمد بكير مصطفىاللحام الكهربائي3102
تجهيز وصيانة مصادر تغذية 

القوس الكهرباء
1االسس الميتالورجية للحام



3103
الدليل العملي للتحليل والتصميم االنشائي 

للكباري الخرسانية والمعدنية

شريف فتحي 

الشافعي
YB2/120خرسانةمدني2012معرض القاهرة 2007

اسس ومبادئ التحليل االنشائي 

للكباري

اسس ومبادئ التعامل مع 

برنامج التحليل االنشائى

الخطوات العلمية للتحليل ببرنامج 

SAP 2000

12الطاقة الحرارية االرضيةالكتلة الحيوية والطاقة الحيويةمحطات القدرة الهيدرو الصغيرةYB4/700قدرةكهرباء2012معرض القاهرة 2008وحيد مصطفى احمدمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة3104

المساحة المستوية3105
شريف فتحي 

الشافعي
الرفع المساحي بالسلسلةYB2/123مساحةمدني2012معرض القاهرة 2010

المساحة االجتيازية بالسلسلة 

والبوصلة
1اسس ومبادئ علم البصريات

3106
التأثيرات الصحية للمجاالت 

الكهرومغناطيسية
كهرباء2012معرض القاهرة 2009آسر علي زكي

مجاالت 

كهرومغناط

سية

YB4/723
المجاالت الكهرومغناطيسية ذات 

التردد بالغ االنخفاض

تاثير المجاالت 

الكهرومغناطيسية على االنسان 

عند ترددات الهاتف المحمول

المعايير القياسية العالمية لحدود 

االمان
2

الترانزستورذو االكسيد المعدنيالترانزستورموحد شبه موصالت القوىYB4/688الكترونيككهرباء2012معرض القاهرة 2007عبد المقصود حجوالكترونيات القوى النظرية والتطبيق3107

الروبوت الصناعي3108
محمد صالح الدين 

عباس
1حدود العملصور واشكال الروبورتمجال الروبورت الصناعيYB1/1217مكائنميكانيك2012معرض القاهرة 2008

3انواع البطاريةوظيفة البطاريةالبطاريةYB4/722سياراتكهرباء2012معرض القاهرة 2011عطية علي عطيةالجديد في كهرباء السيارات3109

1داخل المشروع-تنمية الموارد البشريةادارة المشروع-التنظيم داخل المشروع-ماهية االدارةYB1/1227صناعيةميكانيك2012معرض القاهرة 2010احمد راغب احمداالدارة الصناعية3110

YB/455ارشاد مهنيعام2012معرض القاهرة 2010عبد الفتاح الخواجةالتدريب العملي في االرشاد المهني3111
االرشاد المهني ونظرياته المختلفة 

وفنيات تطبيقاتها
1اعداد الخطة المهنيةدراسة الحالة في االرشاد المهني

3بادىء الحركة المارشضبط المغذياتمحرك البنزينYB1/1185سياراتميكانيك2012معرض القاهرة 2010عطية علي عطيةالمرجع العملي لصيانة واصالح المحرك3112

الشروع بالبدءPLCYB4/691كهرباء2012معرض القاهرة 2008محمد اسعد منشاوي ناجحPLCاساسيات بناء  النظام 3113
المعايير االساسية لالمان في 

PLCنظام 

تشغيل ومواصفات وحدة المعالجة 

PLCفي نظامCPUالمركزية 
2

3114

الدليل العملي للتحليل والتصميم االنشائي 

 وبرنامج SAFE 8.0من خالل برنامج 

اعداد التفاصيل االنشائية والرسومات 

CSIDETAILERالتنفيذية 

شريف فتحي 

الشافعي
YB2/229تصميممدني2012معرض القاهرة 2008

مالذي يمكن ان يفعله برنامج 

SAFE

البداية واالنطالق مع 

SAFEبرنامج
SAFE SYSTEM1ص بالبرنامج 

4النفاذية والتسربالعوامل المصنفة للتربةتعاريف وعالقاتYB2/113تربةمدني2012معرض القاهرة 2010عبد الفتاح القصبيهندسة تقنية التربة ميكانيكا التربة3115

3116
معرفة المركبات الحديثة ونظام الحقن 

االلكتروني
التركيب العام للمركبات وانواعهاYB1/1220مكائنميكانيك2012معرض القاهرة 2010احمد راغب احمد

شرح مفصل من جميع اجزاء 

المركبة

دائرة الوقود في نظام الحقن 

االلكتروني
1

3117
الشروط والمواصفات العامة العمال 

البياض ومعدالت االداء
مدني2012معرض القاهرة 2008سعيد علي خطاب

مواصفات 

مباني
YB2/111

المواصفات العامة لالعمال 

االعتيادية

االعمال التحضيرية العمال 

البياض
1اعمال الحصر

PLCتصميم انظمة التحكم باستخدام 3118
محمد عبد المنعم 

الشواربي
كهرباء2012معرض القاهرة 2009

CONTR

OL
YB4/559

المتحكمات المنطقية القابلة 

PLCللبرمجة 
الدوائر المنطقيةاالنظمة العددية

كهرباء2012معرض القاهرة 2010اوين بيشوبتكنولوجيا الدوائر االلكترونية3119
دوائر 

الكترونية
YB4/685المكونات االلكترونيةااللكترونياتالطاقة الكهربائية

عام2012معرض القاهرة 2011نيلسون. د. أ(استاتيكا)الميكانيكا الهندسية 3120
ميكانيك 

هندسي
YB/476عمليات رياضية على القوىالمتجهات

محصالت مجموعات من القوى 

المستوية
3

انتقال الحرارة بالحمل الحرانتقال الحرارة بمعدل غير ثابتانتقال الحرارة بالتوصيلYB1/1183حرارياتميكانيك2012معرض القاهرة 2011صالح عبد اللطيفانتقال الحرارة3121

1العناصر المشدودةانواع الفوالذ وخواصهالمثبتات االنشائيةYB2/118انشاءاتمدني2012معرض القاهرة 2008لمه وفائياالنشاءات الفوالذية سلوك وتصميم3122

3123
 MATLABالبرمجة وحل المسائل في 

R2009a
عام2012معرض القاهرة 2010محمد شيخو معمو

برنامج 

MATLA

B

YB/424 مدخل الىMATLAB
مدخل الى البرمجة في 

MATLAB
عبارات التحديد

المسؤليات والصالحياتالمشروعYB2/114ادارةمدني2012معرض القاهرة 2008عمار مصطفى حواادارة مشاريع التشييد3124
المسؤليات المكتبية لممثل المشروع 

المقيم

عام2012معرض القاهرة 2008محمد حمدانالدليل العملي لصيانة الجوال3125
صيانة 

جواالت
YB/466NOKIA N73NOKIA 6233NOKIA 63003

معجم المهم في مطلحات هندس المباني3126
هاشم عبود 

الموسوي
YB2/110قاموسمدني2012معرض القاهرة 2008

3127
مشاريع عملية في تصميم وتطوير 

واختبار التجهيزات الطبية االلكترونية

جوزيف جرجس 

طراد
عام2012معرض القاهرة 2009

اجهزة 

الكترونية
YB/480مضخمات الكمون البيولوجي

انتقاء عرض عصبة مضخمات 

الكمون البيولوجي

تصميم النموذج االولي لالجهزة 

الطبية االمنة

YB/460رسمعام2012معرض القاهرة 2011سعد فتح هللا احمدرسم الماكينات3128
القواعد االساسية المتبعة في رسم 

الماكينات

تمارين في تجميع االجزاء لرسم 

الماكينات
/

عام2012معرض القاهرة 2008محمد حمدانالدليل العملي لصيانة الجوال3129
صيانة 

جواالت
YB/468NOKIA 6280NOKIA 6270NOKIA 325012

االسكان سياسات وتخطيط3130
صباح فاضل 

الرحماني
البناء الجاهزالحاجة السكنيةاالرض السكنيةYB2/109اسكانمدني2012معرض القاهرة 2012

ميكانيك2012معرض القاهرة 2010ريكس ميلرالموسوعة العالمية للتكييف والتبريد3131
تكييف 

وتبريد
YB1/1181

االالت والمعدات المستخدمة في 

التكييف والتبريد
تطورمجال التبريد

الجهد الكهربي والتيار الكهربي 

والمقاومة

1القانون االول للديناميكا الحراريةالنظام وانواعه وخصائصهاساسيات في الديناميكية الحراريةYB/450حرارياتعام2012معرض القاهرة 2009حسن احمد شحاتهاساسيات الديناميكا الحرارية3132

1المناظير الهندسيةاالنشاءات والعمليات الهندسيةاساسيات الرسم الهندسيYB/461رسمعام2012معرض القاهرة 2011زينب محمد الدوسالرسم الهندسي تمارين وتطبيقات3133

3134
النماذج والطرق الكمية في التخطيط 

وتطبيقاتها في الحاسوب

ثائر مطلق محمد 

عياصرة
عام2012معرض القاهرة 2012

طرق كمية 

في 

الحاسوب

YB/4951االساليب الكمية في التخطيطالنماذج التخطيطيةاالساليب الكمية والنماذج

12تقنيات وتجهيزات التنظيفالروافع وتجهيزات التثبيتاالمن والحماية البيئةYB1/1187سياراتميكانيك2012معرض القاهرة 2009محمد قاسماصالح السيارات3135

التحليل البعدىاستاتيكا الموائعخواص الموائعFLUIDYB1/1189ميكانيك2012معرض القاهرة 2011احمد السيد احمدميكانيكا الموائع3136

1التنمية العمرانية المستديمةمعايير التخطيط العمرانيالخدمات والتخطيط العمرانيYB2/112مبانيمدني2012معرض القاهرة 2011عثمان محمد غنيممعايير التخطيط3137

العمارة والمناخ3138
هاشم عبود 

الموسوي
1العزل الحراري في المبانياالقاليم المناخيةالمناخ واالنسانYB2/121مبانيمدني2012معرض القاهرة 2008

تغير جلدة الحنفيةالحنفياتادوات السباكةYB1/1188لحامميكانيك2012معرض القاهرة 2007محمود ابو نعيمالسباكة واللحام3139

االسكان سياسات وتخطيط3140
صباح فاضل 

الرحماني
1المعايير التخطيطية لالسكانالحاجة السكنيةالبعد التخطيطي للوظيفة السكنيةYB2/117االسكانمدني2012معرض القاهرة 2012

3141
القطاع المصرفي المصري والتطورات 

الهامة في الصناعة المالية والمصرفية
الثورة التكنلوجيةتطور االنشطة المصرفيةالقطاع المصرفي المصريYB/467ماليةعام2012معرض القاهرة 2009غزال العوسي

طاقة الوقود الخشبيطاقة الرياحالطاقة الشمسيةYB4/708قدرةكهرباء2012معرض القاهرة 2010آالن بريدجواترتكنولوجيا الطاقة البديلة3142

العالقات الكينيماتيكية االساسيةYB4/687روبورتكهرباء2012معرض القاهرة 2008نزار صالح معالاسس التحكم بالروبوت المعالج الحركي3143
وضعية المعالج الحركي في 

فضاء العمل

سرعات وتسارعات حلقات المعالج 

الحركي
1

YB2/465حاسباتعام2012معرض القاهرة 2009باسم منال محمودprimaveraالمرجع التقني للبرنامج 3144
وضع هيكلية المشاريع في 

المؤسسة
المالحقاعداد جولة

هيدروليكا المضخات والقنوات المكشوفة3145
سمير محمد 

اسماعيل
مضخات االزاحة االيجابيةالمضخات الديناميكيةاساسيات الهيدروليكاYB2/116هيدروليكمدني2012معرض القاهرة 2010

3146
الدليل العملي لفحص واختبار التمديدات 

الكهربائية
كهرباء2012معرض القاهرة 2010عبد القادر شمة

مختبر 

كهرباء
YB4/694اختبار التمديدات الكهربائية

فحص واختبار المنشات 

الكهربائية

انواع الشهادات المطلوبة لفحص 

واختبار المنشات
1

2تطبيقات البالستيكاشغال البالستيكانواع المواد البالستيكيةYB1/1195معادنميكانيك2012معرض القاهرة 2011اليكس ويستشكيل البالستيك3147

قواطع التفريزالمخرطة كماكينة للتفريزYB1/1199ورشميكانيك2012معرض القاهرة 2008توبل كاينعمليات التفريز باستخدام المخرطة3148
السنة الهندسية والسرعات والتغذيات 

وماسك القاطع

المباني الخرسانية المسلحة3149
عزت عبد المنعم 

محمود
YB2/119مبانيمدني2012معرض القاهرة 2010

تصاميم االعمدة القصيرة 

الخرسانية المسلحة والمعرضة 

الحمال ضغوط محورية

تصميم القطاعات الخرسانية 

المسلحة

تصميم القطاعات الخرسانية وحديد 

التسليح في جانبي قوى الشد والضغط

انتقال الحرارة3150
رمضان احمد 

محمود
التوصيل الحراري احادي البعدمعادالت التوصيل الحراريYB1/1186حرارياتميكانيك2012معرض القاهرة 2009

التوصيل الحراري مع مصادر حرارية 

داخلية

3151
المصاعد الكهربية والهيدروليكية 

والساللم المتحركة
كهرباء2012معرض القاهرة 2008احمد عبد المتعال

مصاعد 

وساللم
YB4/686

الكود المصري السس تصميم 

وتنفيذ المصاعد
عناصر الدورات الهيدروليكيةاختيار المصعد المناسب



2الجيزان الصفائحيةالجيزان المستمرةالتجنيب الجانبي الفتلي للجيزانYB2/243انشاءاتمدني2012معرض القاهرة 2008لمه وفائياالنشاءات الفوالذية سلوك وتصميم3152

االمن وحماية البيئةYB1/1184سياراتميكانيك2012معرض القاهرة 2009محمد قاسماصالح السيارات3153
االدوات االساسية ومعلومات 

عن الصيانة
11االدوات الدقيقة وتجهيزات الفحص

1التربية البيئية ودورها في حماية البيئةاالنسان والبيئةمفاهيم البيئةYB/471بيئةعام2012معرض القاهرة 2009يونس ابراهيم احمدالبيئة في االسالم3154

التخطيط االقليمي3155
ثائر مطلق محمد 

عياصرة
مدني2012معرض القاهرة 2009

تخطيط 

اقليمي
YB2/2351التخطيط االقليمي اطار نظري عاماالقليم االسس النظريةالتخطيط تعريفه ومناهجه العامة

الرسم الصحي والكهربائي3156
محمد بشير 

الدهشان
القطع واالدوات الصحيةنظام الصرف الصحي وتمديداتهاعمال التغذية بالمياهYB/451رسمعام2012معرض القاهرة 2010

المواد الهندسية والمعادن3157
محمد بشير 

الدهشان
بنية الموادYB1/1193معادنميكانيك2012معرض القاهرة 2010

المحاليل الصلبة ومنحنيات 

االتزان
الخواص الميكانيكية واختباراتها

YB/464نزاعاتعام2012معرض القاهرة 2011سامي محمد فريجتسوية النزاعات3158
الجوانب االنسانية في ادارة 

وتسوية النزاعات
2الوساطةالتفاوض لتسوية النزاعات

تأمالت في العمارة3159
صبا هاشم 

الموسوي
عام2012معرض القاهرة 2012

تامالت في 

العمارة
YB/477العمارة بين التراث والمعاصرة

العمارة والعمران في ظل الثورة 

الرقمية

ازمة العمارة وتكوين المعماري في 

الوطن العربي

3160
تحليل وتصميم االعمدة الخرسانية 

والمعدنية ذات المقاطع البسيطة والمعقدة

شريف فتحي 

الشافعي
YB2/233خرسانةمدني2012معرض القاهرة 2009

مقدمة ومدخل الى برنامج 

CSICOL

واجهة التفاعل مع المستخدم 

CSICOLالخاصة ببرنامج 

اجراءات تصميم االعمدة من خالل 

CSICOLبرنامج 
1

سياسة التمليك والتاجيرادارة االبنية والمعدات المخزنيةYB2/232ادارةمدني2012معرض القاهرة 2008هادي سعيد هاديادارة االبنية والمعدات المخزنية3161
الموقع الجغرافي للمخازن 

والمستودعات

اعداد المخططات االقليميةYB2/115مبانيمدني2012معرض القاهرة 2012عثمان محمد غنيمالمخططات االقليمية والعمرانية3162
مراحل ومنهجية اعداد المخطط 

التنموي االقليمي
1المخططات العمرانية

المدخل العام في حماية البيئةYB2/244صناعيةمدني2012معرض القاهرة 2010عامر احمد غازيالبيئة الصناعية3163
ملوثات الهواء واثرها في البيئة 

الصناعية

الملوثات الكيمياوية الشائع في 

الصناعات ومخاطرها وسبل الحماية 

منها

1

مخاطر تكنولوجيا النانو3164
محمد هاشم البشير 

محمد
YB2/122نانومدني2012معرض القاهرة 2012

تكنولوجيا النانو والمواد 

المتناهيةالصغر
1/مخاطر المواد متناهية الصغر

3165
العمارة وحلقات تطورها عبر التاريخ 

القديم

هاشم عبود 

الموسوي
عمارة حضارات وادي الرافدينYB2/239عمارةمدني2012معرض القاهرة 2011

عمارة حضارة وادي النيل 

الفرعونية
1عمارة الحضارة الرومانية

3166
الجيولوجيا الهندسية واساليب التطبيق 

في الهندسة المدنية
YB2/182جيولوجيامدني2012معرض القاهرة 2010حسن فهمي امام

االساسيات -الجيولوجيا الهندسية

واالطار العام
1الصخور وتقاسيمهاالظواهر الجيوبيئية والجيوتكتونية

الديناميكا الحرارية3167
فيرجيل مورنيج 

فيرز
22تربينات الغاز والمحركات النفاثةالمنظومات ذات التفاعلمخاليط الغازات واالبخرةYB1/1215حراريةميكانيك2012معرض القاهرة 2010

3168
موسوعة التحليل والتصميم باستخدام 

SAP2000

شريف فتحي 

الشافعي
YB2/138تصميممدني2012معرض القاهرة 2009

االسس النظرية لتحليل الهياكل 

االنشائية

اسس ومباديء التعامل مع 

SAP2000برنامج 

دليل االوامر المستخدمة في تحليل 

وتصميم الهياكل االنشائية
13

تصنيف وسلوك المنشاءاتYB2/197انشاءتمدني2012معرض القاهرة 2009خليل ابراهيم واكدمسألة محلولة في التحليل االنشائي 3169500
عدم المحدودية االستاتيكية 

والحركية للمنشا
1نظريات عامة وطريقة طاقة االنفعال

2ومحلالت الموجةAcمصدر االشارة اجهزة القياس االلكترونيةقياس الطاقة واجهزة قياس الطاقةYB4/703مختبركهرباء2012معرض القاهرة 2008حمدي السيدالقياسات الكهربية وااللكترونية3170

1السالمة المرورية وصيانة الطرقتنفيذ الطرقاعداد مهندس الطرقYB2/181طرقمدني2012معرض القاهرة 2009اسامة فتحي عليتقنية رصف وصيانة الطرق3171

ميكانيك2012معرض القاهرة 2009مفيد محمد النمرياساسيات محركات االحتراق الداخلي3172
محركات 

االحتراق
YB1/12161تصنيف محركات الديزلمحركات الديزلمحركات البنزين

دليل عملي لضمان جودة اللحام3173
احمد حسين 

الرصيص
YB1/1213لحامميكانيك2012معرض القاهرة 2009

متطلبات ضمان جودة المنتجات 

الملحومة
1ضبط وتصحيح تشوهات اللحامالتشوهات واالجهادات المتبقية

خواص المواد الهندسية3174
عبد هللا محمد 

مغاري
1االخشابالمواد المعدنيةالصفات العامة للموادYB1/1214موادميكانيك2012معرض القاهرة 2008

عام2012معرض القاهرة 2008عبد هللا زين الديناالستاتيكا الهندسية3175
ميكانيك 

هندسي
YB/439عمليات تركيب وتحليل القوىالتعاريف والقوانين االساسيةالكميات القياسية والمتجهة

2اساسيات السباكةعمليات السبكة الرئيسيةالصحة واالمانYB1/1221السباكةميكانيك2012معرض القاهرة 2010ستيف موسكروفتموسوعة التدريب العملي في السباكة3176

1المشغالت المنطقيةالحساسات المنطقيةPLCتجهيزات PLCYB4/702كهرباء2012معرض القاهرة 2008عمار عريانPLCاتمتة االنظمة الصناعية باستخدام 3177

نظم الري المتطور3178
سمير محمد 

اسماعيل
نظم الري بالرشالمضخاتاساسيات الريYB2/190ريمدني2012معرض القاهرة 2009

3179
المرجع السريع للتحليل االحصائي 

SPSSباستخدام امثلة 

لجنة التأليف 

والترجمة
وصف البيانات وفحصهاYB/452احصاءعام2012معرض القاهرة 2008

مقرنة متوسط او متوسطين 

باستخدام االختبار
االرتباط والتراجع

SPSS 17.0تحليل البيانات باستخدام 3180
لجنة التأليف 

والترجمة
YB/454حاسباتعام2012معرض القاهرة 2010

 SPSSالتعرف على برنامج 

STATITSTICS

 SPSSجولة تقديمية لبرنامج 

STATISTICS
1مصادر البيانات

6الشبكات رباعية االطرافنظريات وقوانين الشبكاتمراجعة للكهربية االساسيةYB4/699كهربائيةكهرباء2012معرض القاهرة 2011نيلسون. أ.جتكنولوجيا االلكترونيات3181

1الجيراالسمنتاحجار البناء وانواعهاYB2/191انشاءاتمدني2012معرض القاهرة 2011محمد باكير مصطفىتقنيات الهندسة االنشائية3182

المساحة المستوية والطبوغرافية3183
محمد نبيل علي 

شكري
المساحة باللوحة المستويةالمساحة بالبوصلة المنشوريةالمساحة بالجنزير والرفعYB2/192مساحةمدني2012معرض القاهرة 2012

1الجيراالسمنتاحجار البناء وانواعهاYB2/177انشاءاتمدني2012معرض القاهرة 2011محمد باكير مصطفىتقنيات الهندسة االنشائية3184

ديناميكا الجسيمكينماتيكا الجسيمYB/438ديناميكعام2012معرض القاهرة 2011نيلسون. د. أالميكانيكا الهندسية ديناميكا3185
كينماتيكا الجسم الجاسىء في الحركة 

المستوية
3

معالجة المخلفات الصناعية3186
عصام عيسى 

عمران
مصادر ومكونات المخلفات السائلةYB1/1222صحيةميكانيك2012معرض القاهرة 2009

التقنيات المستخدمة في تقدير 

وتحليل المخلفات السائلة
1خواص المخلفات الصناعية

الطاقة الشمسية واستخداماتها3187
محمد احمد السيد 

خليل
مصادر الطاقة على كوكب االرضYB4/696قدرةكهرباء2012معرض القاهرة 2009

االنتقال الحراري واستخدام 

الطاقة الشمسية
1تحليل االشعاع الشمسي

هندسة وتكنولوجيا الخرسانة3188
شريف فتحي 

الشافعي
اضافات الخرسانةمواد الخرسانةYB2/180خرسانةمدني2012معرض القاهرة 2011

االختبارات القياسية لالسمنت بانواعه 

المختلفة
1

22العوامل المؤثرة في الدقةالدقةمادة حاكةYB1/1211ورشميكانيك2012معرض القاهرة 2010تشابمان. ج.أ.وتكنولوجيا االنتاج واعمال الورش3189

3190
الرسم الهندسي لجميع التخصصات 

الهندسية
1المناظير الهندسيةاالسقاط المتعامداساسيات الرسم الهندسيYB/436رسمعام2012معرض القاهرة 2012فوزي يوسف الور

3191
موسوعة التحليل والتصميم االنشائي 

STAADPRO 2007باستخدام 

شريف فتحي 

الشافعي
12البدء في تشغيل البرنامجوصف مسالة التمرين العملياساليب او طرق انشاء النمذجYB2/176تصميممدني2012معرض القاهرة 2008

YB2/185انشاءاتمدني2012معرض القاهرة 2007سالم السنوسينظرية االنشاءات3192
استقرار المنشات وقابليتها للحل 

بمعدالت االتزان االستاتيكي
1خطوط التاثيراالجسام الساكنة انشائيا

3193

االختبارات الطبيعية والميكانيكية 

والكيميائية لالسمنت العادي والسريع 

التصلد

شريف فتحي 

الشافعي
YB2/184اختباراتمدني2012معرض القاهرة 2004

الخصائص العامة لالسمنت 

البروتالندي العادي وسريع التصلد
االختبارات الطبيعية والميكانيكية

االختبارات الكيميائية لالسمنت 

البروتالندى

دراسة العطاءات لالنشاءات المدنية3194
محمود حسين 

المصيلحي
YB2/174انشاءاتمدني2012معرض القاهرة 2010

تجميع البيانات الالزمة للعطاءات 

زيارة موقع العمل
معدالت العمالة والمواد

معدالت المعدات في اعمال الحفر 

وتحريك التربة
1

3195
الدليل العملي الستخدام محطات الرصد 

المتكاملة في االعمال المساحية المختلفة

شريف فتحي 

الشافعي
YB2/196مساحةمدني2012معرض القاهرة 2011

اسس ومبادىء تشغيل واستخدام 

محطة الرصد الشاملة

دليل استخدام جهاز المحطة 

الشاملة

تنفيذ مساحة المضلعات من خالل 

جهاز المحطة الشاملة
1

3196
التصميم االنشائي لخزانات المياه من 

الخرسانة المسلحة
YB2/195خرسانةمدني2012معرض القاهرة 2010خليل ابراهيم واكد

الشروخ والتحكم فيها في الكودات 

المختلفة

التحكم في الشروخ طبقا للكود 

المصري للخرسانة المسلحة
2الخزانات بصفة عامة

24سن اللولب وقياسهدالئل التشغيل والمثبتاتالعمليات المتنوعة لماكينات القطعYB1/1219ورشميكانيك2012معرض القاهرة 2010تشابمان. ج.أ.وتكنولوجيا االنتاج واعمال الورش3197

YB2/194صحيةمدني2012معرض القاهرة 2010احمد السرويمعالجة مياه الصرف الصحي3198
طبيعة وخصائص مياه الصرف 

الصناعي

تقنيات معالجة مياه الصرف 

الصناعي
2معالجة الحماءة والتخلص منه

تصميم نظم التحكمYB4/707سيطرةكهرباء2012معرض القاهرة 2009الحسن بشير العقابتصميم نظم التحكم3199
تصميم نظم التحكم عن طريق 

مسار الجذر
1التصميم باالستجابة الترددية

هندسة التشييد تشطيبات المباني3200
محمود حسين 

المصيلحي
22اعمال البالط واالرضياتاعمال البياضاعمال المبانيYB2/173مبانيمدني2012معرض القاهرة 2009

نظم التحكم البيانات المقطعةYB4/698نظم التحكمكهرباء2012معرض القاهرة 2011عبد المقصود حجونظم التحكم االلي الرقمية الحديثة3201
التحكم الرقمي بواسطة 

الحواسب االلية
1التتابع-العد-الذاكرة

23نقاط ايريمثبت يعمل بالهواءمنظومة هواء مضغوطYB1/1223ورشميكانيك2012معرض القاهرة 2010تشابمان. ج.أ.وتكنولوجيا االنتاج واعمال الورش3202



سؤال وجواب في محركات الديزل3203200
محمد صالح الدين 

عباس
1طرق بدء حركة محركات الديزلانواع محركات الديزل وتطبيقاتهااساسيات تشغيل محركات الديزلYB1/1218محركاتميكانيك2012معرض القاهرة 2008

1التدفق السرياناجهزة قياس الضغطاجهزة قياس الحرارةYB4/706مختبركهرباء2012معرض القاهرة 2008علي ابراهيم سعدالقياسات واجهزة القياس3204

1مقدمة االلياف الضوئيةتطبيقات الليزرانواع الليزرYB4/705فيزياءكهرباء2012معرض القاهرة 2010وحيد مصطفى احمدالليزر وااللياف الضوئية3205

4عقود مقاوالت التشييدالمناقصات والعطاءاتمراحل مشروع التشييدYB2/193ادارةمدني2012معرض القاهرة 2011عبد الفتاح القصبيعقود ومواصفات االعمال االنشائية3206

ميكانيكا الموائع3207
محمد عبد الرضا 

الشمري
1ديناميك الموائعالمائع الساكنخواص الموائعFLUIDYB/437عام2012معرض القاهرة 2008

النماذج الرياضية للنظم الديناميكيةتحويالت البالسنظم التحكمYB4/697سيطرةكهرباء2012معرض القاهرة 2010الحسن بشير العقابهندسة نظم التحكم3208

تكنولوجيا اللحام الكهربي3209
محمد عبد المجيد 

حسين
2الصحة واالمان في عمليات اللحاماساسيات اللحاممقدمة عن اللحامYB1/1212لحامميكانيك2012معرض القاهرة 2010

3210
موسوعة التحليل والتصميم باستخدام 

SAP2000

شريف فتحي 

الشافعي
YB2/178تصميممدني2012معرض القاهرة 2010

االسس والمبادىء النظرية لتحليل 

وتصميم الكمرات

اسس ومبادىء التعامل مع 

SAP2000برنامج 

شرح االوامر المستخدمة في تحليل 

وتصميم الكمرات
11

3211
مياه )اعادة استخدام المياه العادمة

(الصرف المعالجة
بحيرات االكسدة والتثبيتمياه الصرفYB2/186صحيةمدني2012معرض القاهرة 2011احمد السروي

ادارة مياه الصرف المعالجة واعادة 

االستخدام
1

3212
موسوعة التحليل والتصميم االنشائي 

STAADPRO 2007باستخدام 

شريف فتحي 

الشافعي
11مود المعالجة بعد التحليل والتصميمتنفيذ التحليل والتصميمتكوين النمذج االنشائيYB2/179تصميممدني2012معرض القاهرة 2008

3213
اصالح وحماية المنشآت الخرسانية 

المسلحة المعرضة للصدأ

محمد عبد هللا 

نجيب الريدي
صدا حديد التسليح في الخرسانةYB2/187خرسانةمدني2012معرض القاهرة 2010

اسباب حدوث الصدا وانهيار 

الخرسانة

طرق تقييم حالة حديد التسليح في 

الخرسانة
2

3214
ادارة وضبط الجودة لمشروعات 

الخرسانة المسلحة

محمد عبد هللا 

نجيب الريدي
2ضبط جودة الخرسانة اثناء التنفيذمراقبة وضبط جودة الخرسانةتاكيد وضبط الجودة الخرسانةYB2/172خرسانةمدني2012معرض القاهرة 2010

3215
اسس ومبادئ ادارة المشروعات 

الهندسية

شريف فتحي 

الشافعي
2ادارة التكلفةادارة الوقتادارة المجالYB2/175ادارةمدني2012معرض القاهرة 2010

االنشاءات المدنية المتميزة3216
محمود حسين 

المصيلحي
1انشاء الكبارىمترو انفاق القاهرةانشاء االنفاقYB2/171انشاءاتمدني2012معرض القاهرة 2009

كهرباء2012معرض القاهرة 2008عبد الحميد بسيونيالمتحكمات الدقيقة3217
معالجة 

دقيقة
YB4/701متحكمات مايكروشوب مقدمة المتحكماتPIC2برمجة لغة التجميع

3218
الجيولوجيا الهندسية واساليب التطبيق 

في الهندسة المدنية
YB2/189جيولوجيامدني2012معرض القاهرة 2010حسن فهمي امام

االساسيات -الجيولوجيا الهندسية

واالطار العام
1الصخور وتقسيماتهاالظواهر الجيوبيئية والجيوتكتونية

1دوائر المبينات واالنذارالدوائر الموسيقيةدوائر صوتيةYB4/704الكترونيككهرباء2012معرض القاهرة 2010ضياء العسالالدوائر الكهربائية واستخداماتها3219

21الية حركة بالتروسصلب مصلد في الهواءالتصلد بالزمنYB1/1224ورشميكانيك2012معرض القاهرة 2010تشابمان. ج.أ.وتكنولوجيا االنتاج واعمال الورش3220

3221
موسوعة التحليل والتصميم باستخدام 

SAP2000

شريف فتحي 

الشافعي
YB2/183تصميممدني2012معرض القاهرة 2009

االسس النظرية لتحليل وتصميم 

الحوائط

اسس ومبادىء التحليل 

والتصميم االنشائي

االوامر المستخدمة في تحليل وتصميم 

الحوائط
14

3222
السياسات النقدية والمالية واالستقرار 

االقتصادي
1النظرية الكينزيةالنظرية الكالسيكيةمفهوم الناتج القومي االجماليYB/475اقتصادعام2012معرض القاهرة 2010وحيد مهدي عامر

المشتقات المالية3223
طارق عبد العال 

حماد
1العقود المستقبلية والعقود االجلةعقود االختياراتالمفاهيم االساسية للمشتقات الماليةYB/484ماليةعام2012معرض القاهرة 2010

المشتقات المالية3224
طارق عبد العال 

حماد
1العقود المستقبلية والعقود االجلةعقود االختياراتالمفاهيم االساسية للمشتقات الماليةYB/485ماليةعام2012معرض القاهرة 2010

ادارة الموارد البشرية3225
مصطفى محمود ابو 

بكر
مدني2012معرض القاهرة 2011

موارد 

بشرية
YB2/245

ادارة الموارد البشرية مدخل 

لتحقيق الميزة التنافسية

المحددات الرئيسية لفعالية ادارة 

الموارد البشرية

المسار الوظيفي وفعالية ادارة 

الموارد البشرية

نظرية سلوك المستهلكنظرية الثمنعلم االقتصاد والمشكلة االقتصاديةYB/469اقتصادعام2012معرض القاهرة 2008محمد احمد السريتيمبادئ االقتصاد الجزئي3226

عام2012معرض القاهرة 2009محمد البنااقتصاديات السياحة والفندقة3227
سياحة 

وفندقة
YB/462المؤسسات واالسواق

المؤسسات السياحية والظروف 

الخارجية
االستمرار في السياحة

1االهمية االقتصادية للمعلوماتاالطار النظري للمعلوماتاالطار العام للدراسةYB/456اقتصادعام2012معرض القاهرة 2011محمود عبد الرازقاالقتصاد المعرفي والتصدير3228

عام2012معرض القاهرة 2009محمد البنااقتصاديات السياحة والفندقة3229
سياحة 

وفندقة
YB/459المؤسسات واالسواق

المؤسسات السياحية والظروف 

الخارجية
االستمرار في السياحة

3230
االزمات االقتصادية العالمية وعالجها من 

المنظور االسالمي

جالل جويدة 

القصاص
YB/486اقتصادعام2012معرض القاهرة 2010

ود في االقتصاد الراسمالي 

المعاصر

التضخم في االقتصاد الراسمالي 

المعاصر

ظاهرة الركود التضخمي في االقتصاد 

الراسمالي المعاصر
1

االقتصاد االداري3231
عبد المطلب عبد 

الحميد
مفهوم االقتصاد االداري واهميتهYB/482اقتصادعام2012معرض القاهرة 2011

التعريف بالمشروعات 

االقتصادية وانواعها واهدافها
القرارات والمخاطرة

البورصة وتحليل االوراق الماليةادارة عمليات شركات السمسرةاساسيات تداول االوراق الماليةYB/473ادارة ماليةعام2012معرض القاهرة 2009فريد راغب النجارادارة شركات االوراق المالية3232

1انتاج السلعة العامةتقييم اداء نظام السوقمبررات دراسة المالية العامةYB/483ماليةعام2012معرض القاهرة 2011محمود عبد الرازقاالقتصاد المالي3233

قضايا تسويقية معاصرة3234
محمد عبد العظيم 

ابو النجا
قضايا تعليم المنتجYB/474تسويقعام2012معرض القاهرة 2010

شخصية عالمة الشركة ونجاح 

االعمال في االلفية الثالثة
تسويق الدول وادارة عالمة الدولة

البورصة وتحليل االوراق الماليةادارة عمليات شركات السمسرةاساسيات تداول االوراق الماليةYB/472ادارة ماليةعام2012معرض القاهرة 2009فريد راغب النجارادارة شركات تداول االوراق المالية3235

الموارد البشرية3236
مصطفى محمود ابو 

بكر
مدني2012معرض القاهرة 2011

موارد 

بشرية
YB2/240

ادارة الموارد البشرية مدخل 

لتحقيق الميزة التنافسية

المحددات الرئيسية لفعالية ادارة 

الموارد البشرية

المسار الوظيفي وفعالية ادارة 

الموارد البشرية

1الموازنة العامة للدولةانتاج السلعة العامةتقييم اداء نظام السوقYB/493اقتصادعام2012معرض القاهرة 2011محمود عبد الرازقاالقتصاد المالي3237

3238
االزمات االقتصادية العالمية وعالجها من 

المنظور االسالمي

جالل جويدة 

القصاص
YB/463اقتصادعام2012معرض القاهرة 2010

الركائز الرئيسية لالزمات 

االقتصادية المعاصرة

الركود في االقتصاد الراسمالي 

المعاصر

التضخم في االقتصاد الراسمالي 

المعاصر
1

نظريات المؤسسةالنظم القومية الدارة االعمالسياسات االعمالYB/492ادارةعام2012معرض القاهرة 2011فريد راغب النجارسياسات االعمال واستراتيجيات الشركات3239

3240
الدليل العملي للمديرين في االدارة 

االستراتيجية
4الرسالة والرؤيةاالعداد للتخطيط االستراتيجيمعنى التخطيط االستراتيجيYB/457ادارةعام2012معرض القاهرة 2011احمد ماهر

نظريات المؤسسةالنظم القومية الدارة االعمالسياسات االعمالYB/458اعمالعام2012معرض القاهرة 2011فريد راغب النجارسياسات االعمال واستراتيجيات الشركات3241

العرض ومرونتهالطلب ومرونتهمقدمات اساسيةYB/479اقتصادعام2012معرض القاهرة 2011محمد احمد السريتيالنظرية االقتصادية المتقدمة3242

نظرية سلوك المستهلكنظرية الثمنعلم االقتصاد والمشكلة االقتصاديةYB/491اقتصادعام2012معرض القاهرة 2008محمد احمد السريتيمبادئ االقتصاد الجزئي3243

1اقتصاديات النقودالطلب على النقودالنقود التعريف والوظائفYB/501اقتصادعام2012معرض القاهرة 2010وحيد مهدي عامراقتصاديات النقود والبنوك3244

1اقتصاديات النقودالطلب على النقودالنقود التعريف والوظائفYB/490اقتصادعام2012معرض القاهرة 2010وحيد مهدي عامراقتصاديات النقود والبنوك3245

3246
السياسات النقدية والمالية واالستقرار 

االقتصادي
1النظرية الكينزيةالنظرية الكالسيكيةمفهوم الناتج القومي االجماليYB/508اقتصادعام2012معرض القاهرة 2010وحيد مهدي عامر

موسوعة معايير المحاسبة3247
طارق عبد العال 

حماد
تطور المعايير المحاسبةYB/509محاسبةعام2012معرض القاهرة 2008

اطر اعداد وعرض القوائم 

المالية وفقا للمعايير المحاسبة

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية 

الول مرة
1

موسوعة معايير المحاسبة3248
طارق عبد العال 

حماد
2التقارير القطاعيةاالحداث الالحقة لتاريخ الميزانيةعقود التامينYB/504محاسبةعام2012معرض القاهرة 2008

موسوعة معايير المحاسبة3249
طارق عبد العال 

حماد
YB/503محاسبةعام2012معرض القاهرة 2008

المحاسبة عن االستثمارات وفقا 

لمعايير المحاسبة المصرية 

والسعودية

العرض :االدوات المالية 

واالفصاح
3المفاهيم االساسية لالدوات المالية

موسوعة معايير المحاسبة3250
طارق عبد العال 

حماد
الشركات الزميلةYB/502محاسبةعام2012معرض القاهرة 2008

الحصص في المشروعات 

المشتركة
4االستثمارات

موسوعة معايير المحاسبة3251
طارق عبد العال 

حماد
YB/509محاسبةعام2012معرض القاهرة 2008

معايير المحاسبة الدولية النافذة 

2005في سنة 

القوائم المالية المجمعة 

والمنفصلة
5االيجارات

العرض ومرونتهالطلب ومرونتهمقدمات اساسيةYB/478اقتصادعام2012معرض القاهرة 2011محمد احمد السريتيالنظرية االقتصادية المتقدمة3252

االقتصاد االداري3253
عبد المطلب عبد 

الحميد
مفهوم االقتصاد االداري واهميتهYB/481اقتصادعام2012معرض القاهرة 2011

التعريف بالمشروعات 

االقتصادية وانواعها واهدافها
القرارات والمخاطرة

3254
الدليل العملي للمديرين في االدارة 

االستراتيجية
4الرسالة والرؤيةاالعداد للتخطيط االستراتيجيمعنى التخطيط االستراتيجيYB/500ادارةعام2012معرض القاهرة 2011احمد ماهر

1االهمية االقتصادية للمعلوماتاالطار النظري للمعلوماتاالطار العام للدراسةYB/499اقتصادعام2012معرض القاهرة 2008محمود عبد الرازقاالقتصاد المعرفي والتصدير3255



مفاهيم اساسيةYB/498اقتصادعام2012معرض القاهرة 2008محمد البنااالقتصاد التحليلي3256
قانون الطلب ونظرية سلوك 

المستهلك
المنافسة االحتكارية

مفاهيم اساسيةYB/497اقتصادعام2012معرض القاهرة 2008محمد البنااالقتصاد التحليلي3257
قانون الطلب ونظرية سلوك 

المستهلك
المنافسة االحتكارية

قضايا تسويقية معاصرة3258
محمد عبد العظيم 

ابو النجا
التسويق عبر المحمولقضايا ادارة العالقات مع العمالءقضايا تعليم المنتجYB/494تسويقعام2012معرض القاهرة 2010

موسوعة معايير المراجعة3259
طارق عبد العال 

حماد
2012معرض القاهرة 2010

موسوعة معايير المراجعة3260
طارق عبد العال 

حماد
اطار عام لتخطيط عملية المراجعةYB/487مراجعةعام2012معرض القاهرة 2010

التخطيط واالشراف وفقا 

اليضاحات معايير المراجعة 

االمريكية

2التخطيط لمراجعة القوائم المالية

موسوعة معايير المراجعة3261
طارق عبد العال 

حماد
3استخدام المراجع لعمل الخبيراستخدام عمل المراجع الداخلياستخدام المراجع لعمل مراجع اخرYB/488مراجعةعام2012معرض القاهرة 2010

3262
النظرية واالداء والتطبيق في اساسيات 

الهندسة الكهربية
احتياطات االمانYB4/586اسسكهرباء2010وحيد مصطفى احمد

قوانين المقاومة قانون اوم 

وقوانين كيرشوف
القدرة والطاقة

الديناميكا الحرارية3263
فيرجيل مورنيج 

فيرز
61المادة النقيةمفاهيم الطاقةمبادىء اساسية ومفاهيم وتعريفاتYB1/1226الحراريةميكانيك2010

1مسجد ومدرسة عبد الغني الفخريترميم المباني االثريةترميم وصيانةYB2/231مبانيمدني2010سعيد علي خطابالمباني االثرية والمعمارية3264

ترميم المنشات الخرسانية3265
السيد عبد الفتاح 

القصبي
YB2/230خرسانةمدني2010

اسباب تلف وتصدع المنشات 

الخرسانية

مظاهر تلف الخرسانة وعيوبها 

وميكانيكية حدوثها

المعاينة وتقييم حالة المنشات 

الخرسانية
1

3266
النظريات االساسية في ميكانيكا االالت 

امثلة ومسائل
ميكانيك2010ج حنا

ميكانيك 

االالت
YB1/1081السرعة والعجلةالحركة التوافقية البسيطةديناميكا

3الصرف الصحي والتلوثعجائب واسرار المياهاهمية خواص المياه واهميتهاYB2/256صحيةمدني2010محمد اسماعيل عمرمعالجة المياه3267

اساسات المنصات البحريةYB2/1721االساساتمدني2010عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات تصميم وتنفيذ االساسات3268
اساسات الخزانات المعدنية 

االرضية
2المياه االرضية والتحكم فيها

1دالة التحويل الصدميةZتحويالت البالس نظم الزمن المتقطعYB4/721سيطرةكهرباء2008حسن بشير العقابنظم التحكم الرقمية3269

1ماثر اسالميةزخارفالوحدات الزخرفيةYB2/238زخرفةمدني2008جمعة احمدالزخارف االسالمية3270

11المنشات الساندةالدعائم والقيسوناتاالساسات الخازوفيةYB2/234اساساتمدني2008عبد الفتاح القصبيهندسة االساسات تصميم وتنفيذ االساسات3271

YB2/236صحيةمدني2007محمد احمد خليلتصميم عمليات المعالجة للصرف الصحي3272
خواص واختيارات مياه الصرف 

الصحي
1الطلمباتاالعتبارات االساسية للتصميم

1التصميم الثالث للوحدة الثالثةالتصميم الثاني للوحدة الثانيةالوحدة االولىYB2/262معماريمدني2010محمد ابتير مصطفىفيالت مختارة افضل تصميم اقتصادي3273

1رمي المطرقةرمي المطرقةااللعاب االولمبيةYB/453رياضةعام2010رعد محمد عبد ربةالعاب القوى والتحمل3274

االنفعالاالجهادالخواص الميكانيكية للموادYB1/801موادميكانيكصالح امين كركجيخواص المواد الهندسية3275

الكميات المتناوبةدوائر التيار المستمرمدخل الى الكميات الكهربائيةYB4/615كهرباء1977دبليو اس جلبرتمدخل الى الكميات الكهربائية3276

فيزياء المعادن3277
عبد الرزاق 

اسماعيل
التشكيل على البارد والتلدينYB1/1128معادنميكانيك1982

الطاقة المخزونة عند التشكيل 

على البارد

العالقة بين الطاقة المخزونة والطاقة 

الحرة

كهرباء1968نعيم ابو طالباسس الهندسة الكهربائية3278
اسس 

كهربائية
YB4/5682النظام الثالثي االوجهالرنين في الدوائر الكهربائيةنظريات الدوائر الكهربائية

1السعة الكهربية لخطوط النقلمحاثة خطوط النقل الهوائيةعناصر منظومات القوى الكهربيةYB4/569قدرةكهرباء1973اسر علي زكيهندسة القوى الكهربائية3279

الخطوط في الرسم الهندسيادوات الرسمالرسم الهندسي والتصميمYB/688رسمعام1986عبد الرسول الخفافالرسم الهندسي3280

المضافات المبطئةالمضافات المعجلةتصنيف ومواصفات المضافاتYB2/522خرسانةمدني2001مؤيد نوري خلفمضافات الخرسانة3281

2مقدمة في االحتمالطرق العدنظرية المجموعاتYB/779رياضياتعام1980سيموراالحتماالت3282

ميكانيك التربة3283
اسامة مصطفى 

الشافعي
انواع التربة ومكوناتهااساسيات وخواص التربةYB2/680تربةمدني1985

تصنيف  التربة بالنسبة لحجوم 

الحبيبات وتدرجها
1

3283
التنبؤ وتحليل المبيعات في الصناعة 

العراقية
2اجراءات التنبؤ بالمبيعاتاهداف التنبؤ بالمبيعاتالتنبؤ بالمبيعاتYB/931مبيعاتعام1975سلمان الشمسي

3285
التنبؤ وتحليل المبيعات في الصناعة 

العراقية
2اجراءات التنبؤ بالمبيعاتاهداف التنبؤ بالمبيعاتالتنبؤ بالمبيعاتYB/932مبيعاتعام1975سلمان الشمسي

3286
التنبؤ وتحليل المبيعات في الصناعة 

العراقية
2اجراءات التنبؤ بالمبيعاتاهداف التنبؤ بالمبيعاتالتنبؤ بالمبيعاتYB/933مبيعاتعام1975سلمان الشمسي

///YB/934خطعام1961هاشم محمد الخطاطقواعد الخط العربي3287

YB/701محاسبةعام1940قانون اصول المحاسبات العامة3288
نص قانون اصول المحاسبات 

1940 لسنة 28العامة رقم 

منشور مديرية المحاسبات 

 في 9750العامة 

 حول عدم قبول 30/4/1940

الصرف في حالة عدم توفر 

الشروط المقررة

 في 9754منشور مديرية المحاسبات 

 حول تصديق الرئيس 4/1940 /30

االعلى للدائرة على مستندات الصرف 

التي تختص بشخصه

YB/842برمجةعام1980عبد الكريم البحرانيبرمجة الحاسبة االلكترونية مع تطبيقات3289
المتغيرات -الثوابت-لغة فورتران

والعبارات الحسابية
عبارات السيطرةعبارات االدخال واللخراج

الية عمل المحركYB1/1487معادنميكانيك2005اسال محمود ابراهيمهندسة البترول3290
الصفات االساسية للصخور 

المتشربة بالسوائل

خواص الوسط المسامي الحاوي على 

تشعبات للسوائل
1

الشيخ عبد الواحد ال سكر3291
عبدالزهرة تركي 

فريح الفتالوي
YB/942///1عام2006

الزماالت والبعثاتاهم مقررات المجلسهيئة مجلس البحث العلميYB/940عامالتقرير السنوي مجلس البحث العلمي3292

///YB/1037دليلعامدليل الوسائل التعليمية3293

///YB/1035دليلعام1993دليل المطبوعات3294

1الشخصية والماساةالنشاة والمسيرةالوعي التاريخيYB/1039عام1991محمد عبد الواحدصدام محنة االسالم والتاريخ3295

الطلب على الطاقةYB/1048عامعلي احمدالطاقة من اجل التنمية3296
الطلب على الطاقة في الوطن 

العربي
مستوى الدخل

ادارة االفراد ونظرية النظمنشاة وتطور ادارة االفرادالتعريف بالعنصر البشري واهميتهYB/1045ادارةعام1990عاصم االعرجيادارة االفراد3297

الدفاع المدني واالسعافات االولية3298
مديرية الدفاع 

المدني
عام

اسعافات 

اولية
YB/1046االشتعالاالطفاءقانون الدفاع المدني

تحديد التكلفةعناصر التكاليفمدخل في محاسبة التكاليفYB/1056عام1973محمد محمد الجزائرمحاسبة التكاليف3299

عشرة اختبارات للقيمةحاالت واقعيةتحليل القيمةYB/1065عاممحمد علي حالويتحليل القيمة3300

التقارير  الفنية3301
محمود جرجيس 

محمد
///YB1/1500عام

3302
المبادئ االساسية والممارسةللمعالجات 

المجهرية
اجزاء منظومة المعالج المجهريماهو المعالج المجهريYB/1010عام1983داخل حسن جريو

نظم االعداد الشفرات والعمليات 

الحسابية
1

المناهج الدراسيةواقع التعليم الجامعيYB/1005مناهجعام1990طه تايه النعيميالمناهج الهندسية وافاق المستقبل3303
المناهج الدراسية واالسلوب المقترح 

لتطويرها

في عقد النقل الجويمصادر القانون الجويسمات القانون الجويYB/1007النقلعام1980محمد فريد العرينيالقانون الجوي النقل الجوي3304

اللغة العربية وتحديات العصر3305
مؤتمر العلمي 

الدولي االول
YB/1072عام2012

واقع اللغة العربية في وسائل 

االعالم العراقية
12تشظي الذات وشعرية المفارقةقدسية اللغة العربية وعلومها

عشرة اختبارات للقيمةحاالت واقعيةتحليل القيمةYB/1076عاممحمد على حالويتحليل القيمة3306

الكتب التقنية حسب التخصصاتYB/1074دليلعام1985دليل الكتاب التقني العربي3307
قوائم بعناوين الكتب التقنية 

مرتبة حسب المؤلفين

قوائم بعناوين الكتب التقنية حسب 

جهة النشر
2

3308
التعليم التقني في العراق ودور مؤسسة 

المعاهد الفنية في تطويره
YB/1073عام1985براق سعيد يحيى

مواقع التعليم التقني في السلم 

التعليمي

سياسة القبول والدراسة في 

مؤسسة المعاهد الفنية
التطور الكمي لمؤسسة المعاهد الفنية

YB/1078عامطالب على الشرقيالشقائق دراسات ونصوص3309
مالمح مدرسة الكوفة عند الدكتور 

المخزومي
م1918حصار النجف عام معارك االدب النجفية

اللغة العربية وتحديات العصر3310
مؤتمر العلمي 

الدولي االول
YB/1072عام2012

واقع اللغة العربية في وسائل 

االعالم العراقية
13تشظي الذات وشعرية المفارقةقدسية اللغة العربية وعلومها

13الدكتور فيصل الحويزيالدكتور عيسى الخاقانيجميل حيدرYB/1004عام1999مؤيد عبد القادرهؤالء في مرايا هؤالء3311

///YB/1021ادارةعام1976محمد علي حالويمصطلحات ادارية مختارة3312

YB/1079عام2006عبد علي الخفافالعادات الغذائية واالنماط المرضية3313
عناصر غذائية اساسية لصحة 

وحيوية االنسان
الجوع والجوع بسبب العاداتالنمط الغذائي والجوع

ميكانيك1986عبد ذياب جزاعبحوث العمليات3314
بحوث 

العمليات
YB1/14992نظرية المبارياتمشكالت النقلالبرمجة الخطية



1احتكاكتصادمابعادYB/1131فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء3315

1احتكاكتصادمابعادYB/1126فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء3316

/لغة فورترانالتعريف بالحاسب االلكترونيYB/1228حاسباتعامخالد ضاريلغة البرمجة فورتران3317

3318
برمجة الحاسبات االلكترونية  بلغة 

فورتران

عبد المطلب 

1ابراهيم
عبارة االنتقالطرق ادخال المعلوماتالثوابتYB/1177حاسباتعام1980

3319
اشتراطات التنفيذ لمواد وبنود اعمال 

المقاوالت
2009حسين جمعة

معرض اربيل الدولي 

11/4/2011
اشتراطات ومواصفات عامةالمواد ومواصفاتهاYB2/1133ادارةمدني

المهمات واالدوات الالزمة العمال 

النجارة
25000

عدم االستقرار العددي و معالجتهاالخطاءحل المعادالتYB/1641رياضياتعام1983ماكراكنالتحليالت العدديةباستخدام لغة فورتران3320

تكنولوجيا اللحام الكهربي3321
محمد عبد 

المجيدحسين
2006

اهداء من الطالب حسن 

ابراهيم حسن
الصحة واالمان في عمليات اللحاماساسيات اللحاممقدمة في اللحامYB1/1606لحامميكانيك

الرموز االصطالحيةالتخليص الخرائطيكيفية استعمال ادوات التحبيرYB/1512رسمعامهاشم محمد يحيىتمارين تطبيقية في علم الخرائط3322

YB/2241دينيةعام2010حاتم امين محمدالتحكم في جنس الجنين3323
الموقف الطبي من اختيار جنس 

الجنين
وسائل اختيار جنس الجنين

الموقف الفقهي من اختيار جنس 

الجنين
1

مدخل في علم الديناميك الحراريةYB1/1843حراريةميكانيك2006امجد ابراهيمالديناميكا الحرارية3324
القانون االول للثرموديناميكا 

الحرارية الطاقة

القانون الثاني للديناميكا الحراري 

االنتروبي
2

البرمجة الخطية وتطبيقاتهاYB2/1286ادارةمدني1986جميل حنابحوث العمليات لالدارة الهندسية3325
تطبيقات المخططات الشبكية في 

المشاريع الهندسية
االحالل

3326
مسائل محلولة في الميكانيك الكهربائية 

والمغناطيسية
1القوى داينمك الجسيمالحركةالمتجهاتYB1/1858ميكانيك2012علي خلف

3327
مسائل محلولة في الميكانيك الكهربائية 

والمغناطيسية
1القوى داينمك الجسيمالحركةالمتجهاتYB1/1857ميكانيك2012علي خلف

3328
مسائل محلولة في الميكانيك الكهربائية 

والمغناطيسية
1القوى داينمك الجسيمالحركةالمتجهاتYB1/1856ميكانيك2012علي خلف

3329
مسائل محلولة في الميكانيك الكهربائية 

والمغناطيسية
1القوى داينمك الجسيمالحركةالمتجهاتYB1/1855ميكانيك2012علي خلف

3330
مسائل محلولة في الميكانيك الكهربائية 

والمغناطيسية
1القوى داينمك الجسيمالحركةالمتجهاتYB1/1854ميكانيك2012علي خلف

الكميات المتناوبةدوائر التيار المستمرمدخل الى الكميات الكهربائيةYB4/617كهرباء1977دبليو اس جلبرتمدخل الى الكميات الكهربائية3331

1اوامر انظمة التشغيلالملفات واالدلةالحاسبة الشخصية وملحقاتهاYB/2322حاسباتعام1993حسن مجيد حسونمبادئ الحاسبة الشخصية وملحقاتها3332

1972شوممقاومة مواد3333

مقدمة في التحليل العددي3334
احمد صالح 

االلوسي
1989

الهندسة الوصفية3335
مدحت فضيل فتح 

هللا
1979

شركة ام ال جيمعجم الهندسة المدنية3336

1971مرتضى الكواكبيالثرموداينمك واالالت الحرارية3337

الميكانيكاYB/1120فيزياءعام1988فردريك ج بوشاساسيات علم الفيزياء3338
الخواص الميكانيكية الحرارية 

للمادة الذبذبات والموجات
1الكهربية والمغناطيسية

الميكانيكاYB/3401فيزياءعام1988فردريك ج بوشاساسيات علم الفيزياء3339
الخواص الميكانيكية الحرارية 

للمادة الذبذبات والموجات
1الكهربية والمغناطيسية

الميكانيكاYB/3403فيزياءعام1988فردريك ج بوشاساسيات علم الفيزياء3340
الخواص الميكانيكية الحرارية 

للمادة الذبذبات والموجات
1الكهربية والمغناطيسية

الميكانيكاYB/3402فيزياءعام1988فردريك ج بوشاساسيات علم الفيزياء3341
الخواص الميكانيكية الحرارية 

للمادة الذبذبات والموجات
1الكهربية والمغناطيسية

الميكانيكاYB/3404فيزياءعام1988فردريك ج بوشاساسيات علم الفيزياء3342
الخواص الميكانيكية الحرارية 

للمادة الذبذبات والموجات
1الكهربية والمغناطيسية

1المجاميع الخرسانةمكونات الخرسانةماهية الخرسانةYB2/1562خرسانةمدني1984جالل بشير سرسمتكنولوجيا الخرسانة3343

المغنطسي الكهربيةتيار المستمرالكهرباء االستاتيةYB4/1109اسسكهرباء1967نعيم ابو طالباسس الهندسة الكهربائية3344

المقاطعرسم المساقط المتعددةالعمليات الهندسيةYB/3215رسمعامعبد الرسول الخفافالرسم الهندسي3345

YB1/2033معادنميكانيكماليشيفتكنولوجيا المعادن3346
انتاج المعادن الحديدية وغير 

الحديدية
االنتاج المسبكي السباكةخواص واختبار المعادن

الخطوط في الرسم الهندسيادوات الرسمالرسم الهندسي والتصميمرسمعامتجليد1986عبد الرسول الخفافالرسم الهندسي3347

عامتجليدخالد ضاري الطائيلغة البرمجة فورتران3348
حاسبات 

فورتران
خرائط السيرلغة فورترانالتعريف بالحاسب االلكتروني

31المكبراتالدوائر العمليةالموصالت والعوازلالكترونيككهرباءتجليد1989حامد صالح الزيديتطبيقات الدوائر االلكترونية3349

عامتجليد1977كينت ماكالتفاضل والتكامل من سلسلة ايكل3350
تفاضل 

وتكامل
12حساب التفاضلالغاياتالدوال

معالجة وطرح مياه الفضالتتلوث موارد المياهمقدمة في البيئة والتلوث البيئيYB2/1674بيئةمدني1988طارق احمد حمودعلم وتكنولوجيا البيئة3351

شبكات التضليعمساحةمدنيتجليدلبيب ناصيفالمساحة3352
طرق تصحيح االحداثيات 

اوفروقاتها لالفتراق
شبكات التثليث

الميكانيكافيزياءعامتجليد1988فردريك ج بوشاساسيات علم الفيزياء3353
الخواص الميكانيكية الحرارية 

للمادة الذبذبات والموجات
1الكهربية والمغناطيسية

2بعض التوزيعات االحتمالية المنفصلةالمتغيرات العشوائيةاالحتمالYB/3510احصاءعام1987رونالداالحتمال واالحصاء لطلبة الهندسة والعلوم3354

طرق التصميم والمتطلباتالخرسانة وحديد التسليحخرسانةعامتجليد1993سعد علي الطعاناساسيات الخرسانة المسلحة3355
تحليل العتبات للعزم بطريقة اجهاد 

التشغيل

عامتجليد1978هكدنالميكانيك الهندسي استاتيك3356
ميكانيك 

هندسي
1االتزانمراكز االشكال ومراكز الثقلمحصالت مجموعات القوى

انواع التاكلالية التاكلتاكلميكانيكتجليد1988قحطان الخزرجيالتاكل اسبابه انواعه طرق الحماية منه3357
دور البيئة ومستلزمات الحياة 

العصرية في عملية التاكل

12الطرق العدديةالمعادالت التفاضلية االبتدائيةالمتسلسالت الالنهائيةرياضياتعامتجليد1977كينت ماكالتفاضل والتكامل من سلسلة ايكل3358

2شئ من تاريخ االت الحاسبةالحاسبة االلكترونيةمبادئ علم الحاسباتYB/3530حاسباتعام1987محمد علي شاللمبادىء علم الحاسبات االلكترونية3359

حركة الموائع الكيمياتيةاالستاتيكFLUIDعامتجليد1988نزار علي السبتيميكانيك الموائع3360
ديناميك الموائع المثالية غير 

المنضغطة

المقاطعرسم المساقط المتعددةالعمليات الهندسيةYB/3531رسمعامعبد الرسول الخفافكراس الرسم الهندسي3361

41مشتقات الدوال الجبريةالنهاياتمعدل تغير دالةرياضياتعامتجليدتوماسحساب التفاضل والتكامل3362

عبارات االدخال واالخراجبرمجة الحاسبةتعريف الحاسبةحاسباتعامتجليدمهدي فاضلبرمجة الحاسبات االلكترونية بلغة بيسك3363

الخرسانة الطريةالركاماالسمنتخرسانةمدنيتجليدهناء عبد يوسففحوصات في تكنولوجيا الخرسانة3364

نظم القدرة دراسة وتحليل3365
سنان محمد عطار 

باشا
تمثيل انظمة القدرة الكهربائيةالتحليل العدديYB4/614قدرةكهرباء1995

تحليل االعطال المتوازنة وغير 

المتوازنة النظمة القدرة

3366
خدعة الغرب في كرة القدم وااللعاب 

الرياضية

عبد الرسول 

الساعدي
1الرياضة في االسالماللعب في اللغة والشريعةكرة القدم في العراقYB/3546رياضةعام2006

ماذا تعرف عن الشاي والقهوة والكوال3367
عبد الرسول 

الساعدي
مشروبات الكوال واشباههاالقهوةالشايYB/3547مشروباتعام2009

3368
MICROSOFT VISUAL 

C++.NET خطوة خطوة
C++بدء العمل مع YB/3568حاسباتعام2002جوليان تمبلمان

المزيد عن البرمجة الكائنية 

المنحى
NET.1اساسيات البرمجة 

دليل المهندس المقيم للمشاريع االنشائية3369
بيان اسماعيل دزه 

يي
YB/3570هندسيعام2010

دليل المهندس المقيم في االشراف 

على التشييد

الدليل القياسي الموحد للمسح 

الكمي العمال المباني والهندسة 

المدنية

شروط المقاولة العمال الهندسة 

المدنية
1

/محمد الصدرفقه الطب3370

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

2000/سؤال وجواب مع المجتمعمع المريضمع الطبيبYB/3603دينيةعام

/محمد الصدرفقه الطب3371

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

2000/سؤال وجواب مع المجتمعمع المريضمع الطبيبYB/3602دينيةعام



/محمد الصدرفقه الطب3372

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

2000/سؤال وجواب مع المجتمعمع المريضمع الطبيبYB/3600دينيةعام

/محمد الصدرفقه الطب3373

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

2000/سؤال وجواب مع المجتمعمع المريضمع الطبيبYB/3601دينيةعام

/محمد الصدرمسائل في الحجاب3374

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3607////2000دينيةعام

/محمد الصدرمسائل في الحجاب3375

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3606////2000دينيةعام

/محمد الصدرمسائل في الحجاب3376

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3605////2000دينيةعام

/محمد الصدرمسائل في الحجاب3377

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3604////2000دينيةعام

3378
مسألة والية الفقيه في كالم الشيخ 

االنصاري

حسن الطاهري 

الخرم ابادي
2012

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

استدالل الشيخ على والية الفقيةالوالية واالمامة في كتب اهل السنهYB/3611دينيةعام
موقف الشيخ من مسألة الوالية في 

سائر مباحثه وكتبه
15500

3379
مسألة والية الفقيه في كالم الشيخ 

االنصاري

حسن الطاهري 

الخرم ابادي
2012

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

استدالل الشيخ على والية الفقيةالوالية واالمامة في كتب اهل السنهYB/3610دينيةعام
موقف الشيخ من مسألة الوالية في 

سائر مباحثه وكتبه
15500

3380
مسألة والية الفقيه في كالم الشيخ 

االنصاري

حسن الطاهري 

الخرم ابادي
2012

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

استدالل الشيخ على والية الفقيةالوالية واالمامة في كتب اهل السنهYB/3608دينيةعام
موقف الشيخ من مسألة الوالية في 

سائر مباحثه وكتبه
15500

3381
مسألة والية الفقيه في كالم الشيخ 

االنصاري

حسن الطاهري 

الخرم ابادي
2012

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

استدالل الشيخ على والية الفقيةالوالية واالمامة في كتب اهل السنهYB/3609دينيةعام
موقف الشيخ من مسألة الوالية في 

سائر مباحثه وكتبه
15500

االحتجاج3382
ابي منصور 

الطبرسي
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3612دينيةعام
احتجاج النبي على جماعة من 

المشركين

 (ع)احتجاج الحسين بن علي 

على عمربن الخطاب في االملمه 

والخالفة

16000العترة الطاهرة

2009نعمة هللا الجزائريقصص االنبياء3383

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000في قصص نوح النبيفي قصص ادريسفي قصص ادم وحواء واوالدهماYB/3616دينيةعام

2009نعمة هللا الجزائريقصص االنبياء3384

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000في قصص نوح النبيفي قصص ادريسفي قصص ادم وحواء واوالدهماYB/3615دينيةعام

2009نعمة هللا الجزائريقصص االنبياء3385

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000في قصص نوح النبيفي قصص ادريسفي قصص ادم وحواء واوالدهماYB/3614دينيةعام

2009نعمة هللا الجزائريقصص االنبياء3386

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000في قصص نوح النبيفي قصص ادريسفي قصص ادم وحواء واوالدهماYB/3613دينيةعام

2010ابراهيم سرورعلم المنطق بين السائل والمجيب3387

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15500تقسيمات االلفاظالداللة اللفظيةالعلمYB/3620دينيةعام

2010ابراهيم سرورعلم المنطق بين السائل والمجيب3388

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15500تقسيمات االلفاظالداللة اللفظيةالعلمYB/3617دينيةعام

2010ابراهيم سرورعلم المنطق بين السائل والمجيب3389

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15500تقسيمات االلفاظالداللة اللفظيةالعلمYB/3619دينيةعام

2010ابراهيم سرورعلم المنطق بين السائل والمجيب3390

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15500تقسيمات االلفاظالداللة اللفظيةالعلمYB/3618دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تنجح في العالقات العامة3391

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

اقصر الطرق لكسب االخرينYB/3621دينيةعام
تعلم كيف تثير الكوامن الخيرة 

في الناس
113750كيف تتعامل مع االصدقاء؟

2013هادي المدرسيكيف تنجح في عالقاتك االجتماعية3392

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

123750المصافحة والمعانقةتبادل الزياراتتقديم الهداياYB/3622دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تكون صداقات ناجحة3393

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

133750الصداقة صناعة وفنالصديق قبل الطريقليكن لك اصدقاءYB/3623دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تحافظ على اصدقائك3394

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

فنون تكسب بها االصدقاءYB/3624دينيةعام
امور صغيرة تؤدي الى نتائج 

كبيرة
143750قضاء حوائج االصدقاء

2013هادي المدرسيكيف تنجح في كسب الناس3395

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

153750ان تصغي اليهمان تمنحهم التقديران تحترمهمYB/3625دينيةعام

2013هادي المدرسيمتطلبات الصداقة وحقوق االصدقاء3396

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

173750حقوق متبادلةقداسة الصداقةحقوق اساسيةYB/3626دينيةعام

2013هادي المدرسيالصداقة واالصدقاء3397

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

183750االخالق وحسن المعاشرةاالخاء والتاخيااللفة والتألفYB/3627دينيةعام

2013هادي المدرسياخالقيات التعامل مع االخرين3398

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

193750تجنب كل انواع الخيانةاداب المصادقحدود الصداقةYB/3628دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تنجح في العالقات العامة3399

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

اقصر الطرق لكسب االخرينYB/3639دينيةعام
تعلم كيف تثير الكوامن الخيرة 

في الناس
113750كيف تتعامل مع االصدقاء؟

2013هادي المدرسيكيف تنجح في عالقاتك االجتماعية3400

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

123750المصافحة والمعانقةتبادل الزياراتتقديم الهداياYB/3640دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تكون صداقات ناجحة3401

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

133750الصداقة صناعة وفنالصديق قبل الطريقليكن لك اصدقاءYB/3642دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تحافظ على اصدقائك3402

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

فنون تكسب بها االصدقاءYB/3644دينيةعام
امور صغيرة تؤدي الى نتائج 

كبيرة
143750قضاء حوائج االصدقاء

2013هادي المدرسيكيف تنجح في كسب الناس3403

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

153750ان تصغي اليهمان تمنحهم التقديران تحترمهمYB/3632دينيةعام

2013هادي المدرسياخالقيات التعامل مع االخرين3404

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

193750تجنب كل انواع الخيانةاداب المصادقحدود الصداقةYB/3629دينيةعام

2013هادي المدرسيمتطلبات الصداقة وحقوق االصدقاء3405

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

173750حقوق متبادلةقداسة الصداقةحقوق اساسيةYB/3631دينيةعام

2013هادي المدرسيالصداقة واالصدقاء3406

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

183750االخالق وحسن المعاشرةاالخاء والتاخيااللفة والتألفYB/3630دينيةعام

2013هادي المدرسيالصداقة واالصدقاء3407

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

183750االخالق وحسن المعاشرةاالخاء والتاخيااللفة والتألفYB/3649دينيةعام

2013هادي المدرسيالصداقة واالصدقاء3408

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

183750االخالق وحسن المعاشرةاالخاء والتاخيااللفة والتألفYB/3650دينيةعام



2013هادي المدرسيكيف تنجح في العالقات العامة3409

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

اقصر الطرق لكسب االخرينYB/3636دينيةعام
تعلم كيف تثير الكوامن الخيرة 

في الناس
113750كيف تتعامل مع االصدقاء؟

2013هادي المدرسيكيف تنجح في العالقات العامة3410

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

اقصر الطرق لكسب االخرينYB/3637دينيةعام
تعلم كيف تثير الكوامن الخيرة 

في الناس
113750كيف تتعامل مع االصدقاء؟

2013هادي المدرسيكيف تنجح في عالقاتك االجتماعية3411

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

123750المصافحة والمعانقةتبادل الزياراتتقديم الهداياYB/3635دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تنجح في عالقاتك االجتماعية3412

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

123750المصافحة والمعانقةتبادل الزياراتتقديم الهداياYB/3638دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تكون صداقات ناجحة3413

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

133750الصداقة صناعة وفنالصديق قبل الطريقليكن لك اصدقاءYB/3634دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تكون صداقات ناجحة3414

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

133750الصداقة صناعة وفنالصديق قبل الطريقليكن لك اصدقاءYB/3641دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تحافظ على اصدقائك3415

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

فنون تكسب بها االصدقاءYB/3633دينيةعام
امور صغيرة تؤدي الى نتائج 

كبيرة
143750قضاء حوائج االصدقاء

2013هادي المدرسيكيف تحافظ على اصدقائك3416

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

فنون تكسب بها االصدقاءYB/3643دينيةعام
امور صغيرة تؤدي الى نتائج 

كبيرة
143750قضاء حوائج االصدقاء

2013هادي المدرسيكيف تنجح في كسب الناس3417

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

153750ان تصغي اليهمان تمنحهم التقديران تحترمهمYB/3645دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تنجح في كسب الناس3418

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

153750ان تصغي اليهمان تمنحهم التقديران تحترمهمYB/3646دينيةعام

2013هادي المدرسيمتطلبات الصداقة وحقوق االصدقاء3419

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

173750حقوق متبادلةقداسة الصداقةحقوق اساسيةYB/3647دينيةعام

2013هادي المدرسيمتطلبات الصداقة وحقوق االصدقاء3420

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

173750حقوق متبادلةقداسة الصداقةحقوق اساسيةYB/3648دينيةعام

2013هادي المدرسياخالقيات التعامل مع االخرين3421

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

193750تجنب كل انواع الخيانةاداب المصادقحدود الصداقةYB/3651دينيةعام

2013هادي المدرسياخالقيات التعامل مع االخرين3422

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

193750تجنب كل انواع الخيانةاداب المصادقحدود الصداقةYB/3652دينيةعام

(ص)الزهراء فاطمة بنت محمد 3423
عبد الزهراء 

عثمان محمد
2004

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000في الطريق الى يثربفي معسكر االيمانيوم سعيدYB/3579دينيةعام

(ص)الزهراء فاطمة بنت محمد 3424
عبد الزهراء 

عثمان محمد
2004

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000في الطريق الى يثربفي معسكر االيمانيوم سعيدYB/3578دينيةعام

(ص)الزهراء فاطمة بنت محمد 3425
عبد الزهراء 

عثمان محمد
2004

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000في الطريق الى يثربفي معسكر االيمانيوم سعيدYB/3577دينيةعام

(ص)الزهراء فاطمة بنت محمد 3426
عبد الزهراء 

عثمان محمد
2004

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000في الطريق الى يثربفي معسكر االيمانيوم سعيدYB/3576دينيةعام

امير المؤمنين في شعر السيد الحميري3427
عبد الرسول 

الغفاري
2005

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000السيد الحميري وعقيدتهالسيد الحميري ومليح اخبارهالسيد الحميري حياته االولىYB/3581دينيةعام

امير المؤمنين في شعر السيد الحميري3428
عبد الرسول 

الغفاري
2005

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000السيد الحميري وعقيدتهالسيد الحميري ومليح اخبارهالسيد الحميري حياته االولىYB/3580دينيةعام

3429
النبوة واالمامهة عند نصير الدين 

الطوسي
2010علي محمود مقلد

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3585دينيةعام

اهم المكونات الفلسفية لفكر 

الطوسي السياسي في موضوع 

النبوة واالمامة

النبوة واالمامة عند الطوسي 

من خالل كتبه االسماعيلية 

واالثني عشرية

النبوة واالمامة عند الطوسي من 

االثنا )خالل شارحية العالمة الحلي 

وعالء الدين القوشجي (عشري 

(السني)

26000

3430
النبوة واالمامهة عند نصير الدين 

الطوسي
2010علي محمود مقلد

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3584دينيةعام

اهم المكونات الفلسفية لفكر 

الطوسي السياسي في موضوع 

النبوة واالمامة

النبوة واالمامة عند الطوسي 

من خالل كتبه االسماعيلية 

واالثني عشرية

النبوة واالمامة عند الطوسي من 

االثنا )خالل شارحية العالمة الحلي 

وعالء الدين القوشجي (عشري 

(السني)

26000

3431
النبوة واالمامهة عند نصير الدين 

الطوسي
2010علي محمود مقلد

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3583دينيةعام

اهم المكونات الفلسفية لفكر 

الطوسي السياسي في موضوع 

النبوة واالمامة

النبوة واالمامة عند الطوسي 

من خالل كتبه االسماعيلية 

واالثني عشرية

النبوة واالمامة عند الطوسي من 

االثنا )خالل شارحية العالمة الحلي 

وعالء الدين القوشجي (عشري 

(السني)

26000

3432
النبوة واالمامهة عند نصير الدين 

الطوسي
2010علي محمود مقلد

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3582دينيةعام

اهم المكونات الفلسفية لفكر 

الطوسي السياسي في موضوع 

النبوة واالمامة

النبوة واالمامة عند الطوسي 

من خالل كتبه االسماعيلية 

واالثني عشرية

النبوة واالمامة عند الطوسي من 

االثنا )خالل شارحية العالمة الحلي 

وعالء الدين القوشجي (عشري 

(السني)

26000

3433
الدين والسياسة نظريات الحكم في الفكر 

السياسي االسالمي

مجموعة من 

الباحثين
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

شرعية اقامة الدولة في االسالمYB/3586دينيةعام
الشيخ النائيني والحركة 

الدستورية في ايران
24000نظرية والية الفقيه

3434
الدين والسياسة نظريات الحكم في الفكر 

السياسي االسالمي

مجموعة من 

الباحثين
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

شرعية اقامة الدولة في االسالمYB/3589دينيةعام
الشيخ النائيني والحركة 

الدستورية في ايران
24000نظرية والية الفقيه

3435
الدين والسياسة نظريات الحكم في الفكر 

السياسي االسالمي

مجموعة من 

الباحثين
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

شرعية اقامة الدولة في االسالمYB/3587دينيةعام
الشيخ النائيني والحركة 

الدستورية في ايران
24000نظرية والية الفقيه

3436
الدين والسياسة نظريات الحكم في الفكر 

السياسي االسالمي

مجموعة من 

الباحثين
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

شرعية اقامة الدولة في االسالمYB/3588دينيةعام
الشيخ النائيني والحركة 

الدستورية في ايران
24000نظرية والية الفقيه

/محمد الصدرفقة الفضاء3437

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

2000كتاب الصالةكتاب الطهارةكتاب االجتهاد والتقليدYB/3590دينيةعام

/محمد الصدرفقة الفضاء3438

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

2000كتاب الصالةكتاب الطهارةكتاب االجتهاد والتقليدYB/3593دينيةعام

/محمد الصدرفقة الفضاء3439

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

2000كتاب الصالةكتاب الطهارةكتاب االجتهاد والتقليدYB/3591دينيةعام

/محمد الصدرفقة الفضاء3440

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

2000كتاب الصالةكتاب الطهارةكتاب االجتهاد والتقليدYB/3592دينيةعام

2010علي اكبر بابائيمدارس التفسير االسالمي3441

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

119000/المدارس التفسيرية والتفاسيرالمفسرون االوائلYB/3594دينيةعام

2010علي اكبر بابائيمدارس التفسير االسالمي3442

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

119000/المدارس التفسيرية والتفاسيرالمفسرون االوائلYB/3597دينيةعام

2010علي اكبر بابائيمدارس التفسير االسالمي3443

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

129000/المدارس التفسيرية والتفاسيرالمفسرون االوائلYB/3595دينيةعام



2010علي اكبر بابائيمدارس التفسير االسالمي3444

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

139000/المدارس التفسيرية والتفاسيرالمفسرون االوائلYB/3596دينيةعام

2010علي اكبر بابائيمدارس التفسير االسالمي3445

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

139000/المدارس التفسيرية والتفاسيرالمفسرون االوائلYB/3599دينيةعام

2010علي اكبر بابائيمدارس التفسير االسالمي3446

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

129000/المدارس التفسيرية والتفاسيرالمفسرون االوائلYB/3598دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تمارس الترويح عن نفسك3447

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

مجاالت الترويح عن النفسلماذا الترويح عن النفس ؟YB/3662دينيةعام
اللجوء الى المتع المحللة واللذات 

المشروعة
111083

2013هادي المدرسيكيف تمارس الترويح عن نفسك3448

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

مجاالت الترويح عن النفسلماذا الترويح عن النفس ؟YB/3659دينيةعام
اللجوء الى المتع المحللة واللذات 

المشروعة
111083

2013هادي المدرسيكيف تمارس الترويح عن نفسك3449

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

مجاالت الترويح عن النفسلماذا الترويح عن النفس ؟YB/3656دينيةعام
اللجوء الى المتع المحللة واللذات 

المشروعة
111083

2013هادي المدرسيكيف تمارس الترويح عن نفسك3450

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

مجاالت الترويح عن النفسلماذا الترويح عن النفس ؟YB/3653دينيةعام
اللجوء الى المتع المحللة واللذات 

المشروعة
111083

2013هادي المدرسيكيف تكسب قوة شخصيتك3451

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

121083كن ذاتكمن انت؟قوة الذاتYB/3660دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تكسب قوة شخصيتك3452

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

121083كن ذاتكمن انت؟قوة الذاتYB/3663دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تكسب قوة شخصيتك3453

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

121083كن ذاتكمن انت؟قوة الذاتYB/3657دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تكسب قوة شخصيتك3454

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

121083كن ذاتكمن انت؟قوة الذاتYB/3654دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تتمتع بالسعادة في حياتك3455

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

131083االيمان المنبع االول للسعادةسعادة حقيقية بال مثيلمنابع السعادةYB/3664دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تتمتع بالسعادة في حياتك3456

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

131083االيمان المنبع االول للسعادةسعادة حقيقية بال مثيلمنابع السعادةYB/3661دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تتمتع بالسعادة في حياتك3457

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

131083االيمان المنبع االول للسعادةسعادة حقيقية بال مثيلمنابع السعادةYB/3658دينيةعام

2013هادي المدرسيكيف تتمتع بالسعادة في حياتك3458

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

131083االيمان المنبع االول للسعادةسعادة حقيقية بال مثيلمنابع السعادةYB/3655دينيةعام

3459
الصداقة لماذا وكيف /الصداقة واالصدقاء 

؟اختيار االصدقاء حقوق االصدقاء
2013هادي المدرسي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

111250قدسية الصداقةحقوق االصدقاءالصداقة لماذا وكيف؟YB/3669دينيةعام

3460
الصداقة لماذا وكيف /الصداقة واالصدقاء 

؟اختيار االصدقاء حقوق االصدقاء
2013هادي المدرسي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

111250قدسية الصداقةحقوق االصدقاءالصداقة لماذا وكيف؟YB/3674دينيةعام

3461
الصداقة لماذا وكيف /الصداقة واالصدقاء 

؟اختيار االصدقاء حقوق االصدقاء
2013هادي المدرسي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

111250قدسية الصداقةحقوق االصدقاءالصداقة لماذا وكيف؟YB/3668دينيةعام

3462
الصداقة لماذا وكيف /الصداقة واالصدقاء 

؟اختيار االصدقاء حقوق االصدقاء
2013هادي المدرسي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

111250قدسية الصداقةحقوق االصدقاءالصداقة لماذا وكيف؟YB/3665دينيةعام

3463

فنون لكسب االصدقاء كيف تتصرف مع 

االخطاء كيف تتعامل مع الناس خمس 

وصايا لالصالح

2013هادي المدرسي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3672دينيةعام
االحترام ضرورة لكسب االصدقاء 

والمحافظة عليهم
121250االصغاء فن في الصداقةالتقدير

3464

فنون لكسب االصدقاء كيف تتصرف مع 

االخطاء كيف تتعامل مع الناس خمس 

وصايا لالصالح

2013هادي المدرسي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3666دينيةعام
االحترام ضرورة لكسب االصدقاء 

والمحافظة عليهم
121250االصغاء فن في الصداقةالتقدير

3465

فنون لكسب االصدقاء كيف تتصرف مع 

االخطاء كيف تتعامل مع الناس خمس 

وصايا لالصالح

2013هادي المدرسي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3670دينيةعام
االحترام ضرورة لكسب االصدقاء 

والمحافظة عليهم
121250االصغاء فن في الصداقةالتقدير

3466

فنون لكسب االصدقاء كيف تتصرف مع 

االخطاء كيف تتعامل مع الناس خمس 

وصايا لالصالح

2013هادي المدرسي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3675دينيةعام
االحترام ضرورة لكسب االصدقاء 

والمحافظة عليهم
121250االصغاء فن في الصداقةالتقدير

3467
اخالقيات المصادقة امور صغيرة تصنع 

نتائج كبيرة الصداقة مع العائلة
2013هادي المدرسي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

131250ال تخونوا اصدقاءكماداب المصادقةحدود الصداقةYB/3676دينيةعام

3468
اخالقيات المصادقة امور صغيرة تصنع 

نتائج كبيرة الصداقة مع العائلة
2013هادي المدرسي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

131250ال تخونوا اصدقاءكماداب المصادقةحدود الصداقةYB/3673دينيةعام

3469
اخالقيات المصادقة امور صغيرة تصنع 

نتائج كبيرة الصداقة مع العائلة
2013هادي المدرسي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

131250ال تخونوا اصدقاءكماداب المصادقةحدود الصداقةYB/3667دينيةعام

3470
اخالقيات المصادقة امور صغيرة تصنع 

نتائج كبيرة الصداقة مع العائلة
2013هادي المدرسي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

131250ال تخونوا اصدقاءكماداب المصادقةحدود الصداقةYB/3671دينيةعام

ملخص كتاب الغيبة الكبرى3471
للسيد الشهيد الصر 

الثاني
2012

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3680دينيةعام
االسلوب االساسي في كيفية غيبته 

(ع)

االخبار الواردة في بيان 

الحوادث والصفات
16000في شرائط الظهور

ملخص كتاب الغيبة الكبرى3472
للسيد الشهيد الصر 

الثاني
2012

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3679دينيةعام
االسلوب االساسي في كيفية غيبته 

(ع)

االخبار الواردة في بيان 

الحوادث والصفات
16000في شرائط الظهور

ملخص كتاب الغيبة الكبرى3473
للسيد الشهيد الصر 

الثاني
2012

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3677دينيةعام
االسلوب االساسي في كيفية غيبته 

(ع)

االخبار الواردة في بيان 

الحوادث والصفات
16000في شرائط الظهور

ملخص كتاب الغيبة الكبرى3474
للسيد الشهيد الصر 

الثاني
2012

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3678دينيةعام
االسلوب االساسي في كيفية غيبته 

(ع)

االخبار الواردة في بيان 

الحوادث والصفات
16000في شرائط الظهور

2010حسين انصارياننظام المعاشرة في المنظور االسالمي3475

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000الجليس الطاهر والجليس الملوثمكانة العشرةاالسالم منهاج خالد وكاملYB/3681دينيةعام

2009ابتهال عبد الجبارالزواج مؤسسة الطهر والعفاف3476

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000السعادة الزوجيةضروريات نجاح الحياة الزوجيةاهداف الحياة العائليةYB/3685دينيةعام

2009ابتهال عبد الجبارالزواج مؤسسة الطهر والعفاف3477

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000السعادة الزوجيةضروريات نجاح الحياة الزوجيةاهداف الحياة العائليةYB/3684دينيةعام

2009ابتهال عبد الجبارالزواج مؤسسة الطهر والعفاف3478

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000السعادة الزوجيةضروريات نجاح الحياة الزوجيةاهداف الحياة العائليةYB/3683دينيةعام

2009ابتهال عبد الجبارالزواج مؤسسة الطهر والعفاف3479

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000السعادة الزوجيةضروريات نجاح الحياة الزوجيةاهداف الحياة العائليةYB/3682دينيةعام

ارشاد القلوب3480
ابي محمد الحسن 

الديلمي
2008

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

في الحكم والمواعظYB/3701دينيةعام

في فضائل ومناقب امير 

المؤمنين علي ابن ابي طالب 

وغزواته(ع)

116000ثواب صلة ذرية النبي



ارشاد القلوب3481
ابي محمد الحسن 

الديلمي
2008

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

في الحكم والمواعظYB/3700دينيةعام

في فضائل ومناقب امير 

المؤمنين علي ابن ابي طالب 

وغزواته(ع)

1ثواب صلة ذرية النبي

الجزء 

االول 

والثاني

12000

ارشاد القلوب3482
ابي محمد الحسن 

الديلمي
2008

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

في الحكم والمواعظYB/3702دينيةعام

في فضائل ومناقب امير 

المؤمنين علي ابن ابي طالب 

وغزواته(ع)

116000ثواب صلة ذرية النبي

السيرة النبوية3483
محسن باقر 

الموسوي
2004

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

17000العهد المدنيالعهد المكي: الرسالة االلهية قبل الرسالةYB/3688دينيةعام

السيرة النبوية3484
محسن باقر 

الموسوي
2004

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

17000العهد المدنيالعهد المكي: الرسالة االلهية قبل الرسالةYB/3687دينيةعام

السيرة النبوية3485
محسن باقر 

الموسوي
2004

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

17000العهد المدنيالعهد المكي: الرسالة االلهية قبل الرسالةYB/3686دينيةعام

تحف العقول3486
الحسن بن شبه 

الحراني
2009

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3692دينيةعام
في طوال  (ص)ماروي عن النبي 

هذه المعاني

باب ما روي عن امير المؤمنين 

ع
16000ما رواه الحسن بن علي ع

تحف العقول3487
الحسن بن شبه 

الحراني
2009

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3691دينيةعام
في طوال  (ص)ماروي عن النبي 

هذه المعاني

باب ما روي عن امير المؤمنين 

ع
16000ما رواه الحسن بن علي ع

تحف العقول3488
الحسن بن شبه 

الحراني
2009

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3690دينيةعام
في طوال  (ص)ماروي عن النبي 

هذه المعاني

باب ما روي عن امير المؤمنين 

ع
16000ما رواه الحسن بن علي ع

تحف العقول3489
الحسن بن شبه 

الحراني
2009

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3689دينيةعام
في طوال  (ص)ماروي عن النبي 

هذه المعاني

باب ما روي عن امير المؤمنين 

ع
16000ما رواه الحسن بن علي ع

2005محمود الشاميالمراة في فقه االمام الصادق3490

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000كتاب الوصيةكتاب الدياتكتاب الحدودYB/3695دينيةعام

2005محمود الشاميالمراة في فقه االمام الصادق3491

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000كتاب الوصيةكتاب الدياتكتاب الحدودYB/3694دينيةعام

2005محمود الشاميالمراة في فقه االمام الصادق3492

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000كتاب الوصيةكتاب الدياتكتاب الحدودYB/3693دينيةعام

2007جاسم الشيخ زينيالدولة في فكر محمد باقر الصدر3493

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3697دينيةعام
السيرة الذاتية والسياسية لالمام 

الصدر

اصل نشاة الدولة وشرعيتها 

وضرورتها في فكر االمام الصدر
16000وظيفة الدولة في فكر االمام الصدر

2009جاسم الشيخ زينيالدولة في فكر محمد باقر الصدر3494

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3699دينيةعام
السيرة الذاتية والسياسية لالمام 

الصدر

اصل نشاة الدولة وشرعيتها 

وضرورتها في فكر االمام الصدر
16000وظيفة الدولة في فكر االمام الصدر

2009جاسم الشيخ زينيالدولة في فكر محمد باقر الصدر3495

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3698دينيةعام
السيرة الذاتية والسياسية لالمام 

الصدر

اصل نشاة الدولة وشرعيتها 

وضرورتها في فكر االمام الصدر
16000وظيفة الدولة في فكر االمام الصدر

2009جاسم الشيخ زينيالدولة في فكر محمد باقر الصدر3496

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3696دينيةعام
السيرة الذاتية والسياسية لالمام 

الصدر

اصل نشاة الدولة وشرعيتها 

وضرورتها في فكر االمام الصدر
16000وظيفة الدولة في فكر االمام الصدر

/عبدهللا شبرحق اليقين في معرفة اصول الدين3497

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000االيمان واالسالم والكفر واالرتدادكتاب المعادكتاب االمامهYB/3703دينيةعام

مقاتل الطالبيين3498
ابي الفرج 

االصفهاني
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

جعفر ابن ابي طالبYB/3574دينيةعام
ذكر مقتل جعفر ابن ابي طالب 

والسبب فيه وبعض اخبارة
16000محمد ابن جعفر

مقاتل الطالبيين3499
ابي الفرج 

االصفهاني
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

جعفر ابن ابي طالبYB/3575دينيةعام
ذكر مقتل جعفر ابن ابي طالب 

والسبب فيه وبعض اخبارة
16000محمد ابن جعفر

مقاتل الطالبيين3500
ابي الفرج 

االصفهاني
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

جعفر ابن ابي طالبYB/3573دينيةعام
ذكر مقتل جعفر ابن ابي طالب 

والسبب فيه وبعض اخبارة
16000محمد ابن جعفر

مقاتل الطالبيين3501
ابي الفرج 

االصفهاني
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

جعفر ابن ابي طالبYB/3572دينيةعام
ذكر مقتل جعفر ابن ابي طالب 

والسبب فيه وبعض اخبارة
16000محمد ابن جعفر

نشاة التشيع والشيعة3502
السيد محمد باقر 

الصدر
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

65500(ع)االعداد الفكري والتربوي لعلي كيف وجدت الشيعةكيف ولد التشيعYB/3707دينيةعام

نشاة التشيع والشيعة3503
السيد محمد باقر 

الصدر
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

65500(ع)االعداد الفكري والتربوي لعلي كيف وجدت الشيعةكيف ولد التشيعYB/3706دينيةعام

نشاة التشيع والشيعة3504
السيد محمد باقر 

الصدر
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

65500(ع)االعداد الفكري والتربوي لعلي كيف وجدت الشيعةكيف ولد التشيعYB/3705دينيةعام

نشاة التشيع والشيعة3505
السيد محمد باقر 

الصدر
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

65500(ع)االعداد الفكري والتربوي لعلي كيف وجدت الشيعةكيف ولد التشيعYB/3704دينيةعام

بحث حول االمام المهدي3506
السيد محمد باقر 

الصدر
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3711دينيةعام
كيف تاتي للمهدي هذا العمر 

الطويل
المعجزة والعمر الطويل

لماذا كل هذا الحرص على اطالة 

عمره ؟
35000

بحث حول االمام المهدي3507
السيد محمد باقر 

الصدر
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3710دينيةعام
كيف تاتي للمهدي هذا العمر 

الطويل
المعجزة والعمر الطويل

لماذا كل هذا الحرص على اطالة 

عمره ؟
35000

بحث حول االمام المهدي3508
السيد محمد باقر 

الصدر
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3709دينيةعام
كيف تاتي للمهدي هذا العمر 

الطويل
المعجزة والعمر الطويل

لماذا كل هذا الحرص على اطالة 

عمره ؟
35000

بحث حول االمام المهدي3509
السيد محمد باقر 

الصدر
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3708دينيةعام
كيف تاتي للمهدي هذا العمر 

الطويل
المعجزة والعمر الطويل

لماذا كل هذا الحرص على اطالة 

عمره ؟
35000

3510
حياة المحرر االعظم الرسول االكرم 

(ص)محمد
2004باقر شريف القرشي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

118333ابوة وامومه واشراقعمالقة وامجادمكة المكرمةYB/3712دينيةعام

3511
حياة المحرر االعظم الرسول االكرم 

(ص)محمد
2004باقر شريف القرشي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

128333الوصايا التربويةنماذج من ادعيتههجرة الرسول الى يثربYB/3713دينيةعام

3512
حياة المحرر االعظم الرسول االكرم 

(ص)محمد
2004باقر شريف القرشي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

138333واقعة الخندقواقعة احدواقعة بدرYB/3714دينيةعام

شرح دعاء كميل3513

جعفر بن محمد بن 

باقر المهدي بحر 

العلوم

2008

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

مؤلفاتهشخصيته كميل بن زيادYB/3718دينيةعام
الراوون عنه -مشايخة في االجازة 

وفاته-ولده -باالجازة 
16000

شرح دعاء كميل3514

جعفر بن محمد بن 

باقر المهدي بحر 

العلوم

2008

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

مؤلفاتهشخصيته كميل بن زيادYB/3717دينيةعام
الراوون عنه -مشايخة في االجازة 

وفاته-ولده -باالجازة 
16000

شرح دعاء كميل3515

جعفر بن محمد بن 

باقر المهدي بحر 

العلوم

2008

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

مؤلفاتهشخصيته كميل بن زيادYB/3716دينيةعام
الراوون عنه -مشايخة في االجازة 

وفاته-ولده -باالجازة 
16000

شرح دعاء كميل3516

جعفر بن محمد بن 

باقر المهدي بحر 

العلوم

2008

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

مؤلفاتهشخصيته كميل بن زيادYB/3715دينيةعام
الراوون عنه -مشايخة في االجازة 

وفاته-ولده -باالجازة 
16000

2011هادي كاشف الغطاءفي الرد على الفتاوي الوهابية3517

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3722دينيةعام
في مسالة التوحيدواالحتجاج 

بالروايات
26000مسالة البرق والتلغرافاالسئلة النجفية



2011هادي كاشف الغطاءفي الرد على الفتاوي الوهابية3518

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3721دينيةعام
في مسالة التوحيدواالحتجاج 

بالروايات
26000مسالة البرق والتلغرافاالسئلة النجفية

2011هادي كاشف الغطاءفي الرد على الفتاوي الوهابية3519

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3720دينيةعام
في مسالة التوحيدواالحتجاج 

بالروايات
26000مسالة البرق والتلغرافاالسئلة النجفية

2011هادي كاشف الغطاءفي الرد على الفتاوي الوهابية3520

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3719دينيةعام
في مسالة التوحيدواالحتجاج 

بالروايات
26000مسالة البرق والتلغرافاالسئلة النجفية

نقض فتاوي الوهابية3521
محمد حسين ال 

كاشف الغطاء
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

مناقشته مستند الفتوىنقض فتاوي الوهابيهYB/3726دينيةعام
كلية مذهب الوهابيه وخالصة القول  

فيه
25000

نقض فتاوي الوهابية3522
محمد حسين ال 

كاشف الغطاء
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

مناقشته مستند الفتوىنقض فتاوي الوهابيهYB/3725دينيةعام
كلية مذهب الوهابيه وخالصة القول  

فيه
25000

نقض فتاوي الوهابية3523
محمد حسين ال 

كاشف الغطاء
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

مناقشته مستند الفتوىنقض فتاوي الوهابيهYB/3724دينيةعام
كلية مذهب الوهابيه وخالصة القول  

فيه
25000

نقض فتاوي الوهابية3524
محمد حسين ال 

كاشف الغطاء
2011

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

مناقشته مستند الفتوىنقض فتاوي الوهابيهYB/3723دينيةعام
كلية مذهب الوهابيه وخالصة القول  

فيه
25000

2008/المنجد في اللغة3525

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3727\\\4316000قاموسعام

\جعفر السبحانياصول الحديث واحكامه في علم الدراية3526

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

66000فيما يشترك فيه االقسام االربعةفي بيان اصول الحديثتقسيم االخبارYB/3728دينيةعام

\جعفر السبحانياصول الحديث واحكامه في علم الدراية3527

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

66000فيما يشترك فيه االقسام االربعةفي بيان اصول الحديثتقسيم االخبارYB/3749دينيةعام

\جعفر السبحانياصول الحديث واحكامه في علم الدراية3528

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

66000فيما يشترك فيه االقسام االربعةفي بيان اصول الحديثتقسيم االخبارYB/3750دينيةعام

\جعفر السبحانياصول الحديث واحكامه في علم الدراية3529

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

66000فيما يشترك فيه االقسام االربعةفي بيان اصول الحديثتقسيم االخبارYB/3751دينيةعام

الخطر اليهودي3530
محمد خليفة 

التونسي
2005

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000تعقيب لالستاذ سرجي نيلوسبروتوكوالت حكماء صهيونالمترجماتYB/3739دينيةعام

الخطر اليهودي3531
محمد خليفة 

التونسي
2005

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000تعقيب لالستاذ سرجي نيلوسبروتوكوالت حكماء صهيونالمترجماتYB/3740دينيةعام

الخطر اليهودي3532
محمد خليفة 

التونسي
2005

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000تعقيب لالستاذ سرجي نيلوسبروتوكوالت حكماء صهيونالمترجماتYB/3741دينيةعام

الخطر اليهودي3533
محمد خليفة 

التونسي
2005

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000تعقيب لالستاذ سرجي نيلوسبروتوكوالت حكماء صهيونالمترجماتYB/3742دينيةعام

سلسلة اصول الدين3534
ناصر مكارم 

الشيرازي
2009

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3754دينيةعام
هل الموت نهاية ام :سؤال مهم 

بداية
27000في اعماقنا مثال لمحكمة يوم القيامةالمعاد يعطي الحياة مفهومها

سلسلة اصول الدين3535
ناصر مكارم 

الشيرازي
2009

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3752دينيةعام
هل الموت نهاية ام :سؤال مهم 

بداية
27000في اعماقنا مثال لمحكمة يوم القيامةالمعاد يعطي الحياة مفهومها

سلسلة اصول الدين3536
ناصر مكارم 

الشيرازي
2009

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3755دينيةعام
هل الموت نهاية ام :سؤال مهم 

بداية
27000في اعماقنا مثال لمحكمة يوم القيامةالمعاد يعطي الحياة مفهومها

سلسلة اصول الدين3537
ناصر مكارم 

الشيرازي
2009

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3753دينيةعام
هل الموت نهاية ام :سؤال مهم 

بداية
27000في اعماقنا مثال لمحكمة يوم القيامةالمعاد يعطي الحياة مفهومها

(عج)موسوعة االمام المهدي 3538
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3743دينيةعام
تاريخ االمامين العسكريين من عام 

260 الى عام 234

تاريخ االمام علي بن محمد 

(ع)الهادي 

تاريخ االمام الحسن بن علي 

(ع)العسكري 
116250

(عج)موسوعة االمام المهدي 3539
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3738دينيةعام
تاريخ االمامين العسكريين من عام 

260 الى عام 234

تاريخ االمام علي بن محمد 

(ع)الهادي 

تاريخ االمام الحسن بن علي 

(ع)العسكري 
116250

(عج)موسوعة االمام المهدي 3540
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3731دينيةعام
تاريخ االمامين العسكريين من عام 

260 الى عام 234

تاريخ االمام علي بن محمد 

(ع)الهادي 

تاريخ االمام الحسن بن علي 

(ع)العسكري 
116250

(عج)موسوعة االمام المهدي 3541
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3747دينيةعام
تاريخ االمامين العسكريين من عام 

260 الى عام 234

تاريخ االمام علي بن محمد 

(ع)الهادي 

تاريخ االمام الحسن بن علي 

(ع)العسكري 
116250

(عج)موسوعة االمام المهدي 3542
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3744دينيةعام
في السر االساسي لغيبة المهدي 

(ع)

في غيبته  (ع)تكليف المهدي 

الكبرى
126250(ع)في الحياة الخاصة للمهدي 

(عج)موسوعة االمام المهدي 3543
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3737دينيةعام
في السر االساسي لغيبة المهدي 

(ع)

في غيبته  (ع)تكليف المهدي 

الكبرى
126250(ع)في الحياة الخاصة للمهدي 

(عج)موسوعة االمام المهدي 3544
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3748دينيةعام
في السر االساسي لغيبة المهدي 

(ع)

في غيبته  (ع)تكليف المهدي 

الكبرى
126250(ع)في الحياة الخاصة للمهدي 

(عج)موسوعة االمام المهدي 3545
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3732دينيةعام
في السر االساسي لغيبة المهدي 

(ع)

في غيبته  (ع)تكليف المهدي 

الكبرى
126250(ع)في الحياة الخاصة للمهدي 

(عج)موسوعة االمام المهدي 3546
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

136250حوادث الظهور واقامة الدولة العالميةالظواهر االجتماعيةالظواهر الطبيعية والسماويةYB/3729دينيةعام

(عج)موسوعة االمام المهدي 3547
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

136250حوادث الظهور واقامة الدولة العالميةالظواهر االجتماعيةالظواهر الطبيعية والسماويةYB/3745دينيةعام

(عج)موسوعة االمام المهدي 3548
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

136250حوادث الظهور واقامة الدولة العالميةالظواهر االجتماعيةالظواهر الطبيعية والسماويةYB/3733دينيةعام

(عج)موسوعة االمام المهدي 3549
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

136250حوادث الظهور واقامة الدولة العالميةالظواهر االجتماعيةالظواهر الطبيعية والسماويةYB/3736دينيةعام

(عج)موسوعة االمام المهدي 3550
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3746دينيةعام
المستقبل السعيد للبشرية في الفكر 

المادي بمعناه العام

المستقبل السعيد للبشرية في 

الفكر الماركسي

المستقبل السعيد للبشرية في التخطيط 

االلهي العام
146250

(عج)موسوعة االمام المهدي 3551
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3730دينيةعام
المستقبل السعيد للبشرية في الفكر 

المادي بمعناه العام

المستقبل السعيد للبشرية في 

الفكر الماركسي

المستقبل السعيد للبشرية في التخطيط 

االلهي العام
146250

(عج)موسوعة االمام المهدي 3552
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3734دينيةعام
المستقبل السعيد للبشرية في الفكر 

المادي بمعناه العام

المستقبل السعيد للبشرية في 

الفكر الماركسي

المستقبل السعيد للبشرية في التخطيط 

االلهي العام
146250

(عج)موسوعة االمام المهدي 3553
محمد محمد صادق 

الصدر

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3735دينيةعام
المستقبل السعيد للبشرية في الفكر 

المادي بمعناه العام

المستقبل السعيد للبشرية في 

الفكر الماركسي

المستقبل السعيد للبشرية في التخطيط 

االلهي العام
146250

2008نصار سيد احمدالمعجم الوسيط3554

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3759///1دينيةعام

الجزء 

االول 

والثاني

12000



2008نصار سيد احمدالمعجم الوسيط3555

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3758///1دينيةعام

الجزء 

االول 

والثاني

12000

2008نصار سيد احمدالمعجم الوسيط3556

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3756///1دينيةعام

الجزء 

االول 

والثاني

12000

2008نصار سيد احمدالمعجم الوسيط3557

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3757///1دينيةعام

الجزء 

االول 

والثاني

12000

2013عبد العظيم االسديقناديل العارفين3558

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000اولوية السلوكخطوات على الطريقمعرفة النفس وجهادهاYB/3772دينيةعام

2013عبد العظيم االسديقناديل العارفين3559

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000اولوية السلوكخطوات على الطريقمعرفة النفس وجهادهاYB/3760دينيةعام

2013عبد العظيم االسديقناديل العارفين3560

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000اولوية السلوكخطوات على الطريقمعرفة النفس وجهادهاYB/3765دينيةعام

2013عبد العظيم االسديقناديل العارفين3561

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000اولوية السلوكخطوات على الطريقمعرفة النفس وجهادهاYB/3768دينيةعام

2013محمد اليعقوبياالسوة الحسنة للقادة والمصلحين3562

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000نتائج تطبيق الرسالة االسالميةمقومات نجاح رسالة االسالمحاجتنا الى االسوة الحسنةYB/3762دينيةعام

2013محمد اليعقوبياالسوة الحسنة للقادة والمصلحين3563

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000نتائج تطبيق الرسالة االسالميةمقومات نجاح رسالة االسالمحاجتنا الى االسوة الحسنةYB/3774دينيةعام

2013محمد اليعقوبياالسوة الحسنة للقادة والمصلحين3564

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000نتائج تطبيق الرسالة االسالميةمقومات نجاح رسالة االسالمحاجتنا الى االسوة الحسنةYB/3771دينيةعام

2013محمد اليعقوبياالسوة الحسنة للقادة والمصلحين3565

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000نتائج تطبيق الرسالة االسالميةمقومات نجاح رسالة االسالمحاجتنا الى االسوة الحسنةYB/3767دينيةعام

2013محمد اليعقوبيدور االئمة في الحياة االسالمية3566

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

ماهو الدور المشترك لالئمهYB/3775دينيةعام
االيجابية تتكشف في عالقات 

االئمة باالمة

االيجابية تتكشف في عالقات االئمة 

بالحكام
15000

2013محمد اليعقوبيدور االئمة في الحياة االسالمية3567

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

ماهو الدور المشترك لالئمهYB/3763دينيةعام
االيجابية تتكشف في عالقات 

االئمة باالمة

االيجابية تتكشف في عالقات االئمة 

بالحكام
15000

2013محمد اليعقوبيدور االئمة في الحياة االسالمية3568

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

ماهو الدور المشترك لالئمهYB/3770دينيةعام
االيجابية تتكشف في عالقات 

االئمة باالمة

االيجابية تتكشف في عالقات االئمة 

بالحكام
15000

2013محمد اليعقوبيدور االئمة في الحياة االسالمية3569

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

ماهو الدور المشترك لالئمهYB/3764دينيةعام
االيجابية تتكشف في عالقات 

االئمة باالمة

االيجابية تتكشف في عالقات االئمة 

بالحكام
15000

2013محمد اليعقوبياالمام,المسجد,ثالثة يشكون القران 3570

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000شكوى االمامشكوى المسجدشكوى القرانYB/3773دينيةعام

2013محمد اليعقوبياالمام,المسجد,ثالثة يشكون القران 3571

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000شكوى االمامشكوى المسجدشكوى القرانYB/3769دينيةعام

2013محمد اليعقوبياالمام,المسجد,ثالثة يشكون القران 3572

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000شكوى االمامشكوى المسجدشكوى القرانYB/3766دينيةعام

2013محمد اليعقوبياالمام,المسجد,ثالثة يشكون القران 3573

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000شكوى االمامشكوى المسجدشكوى القرانYB/3761دينيةعام

2011مهدي الصدراخالق اهل البيت3574

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000االخالق بين االستقامة واالنحرافسوء الخلقحسن الخلقYB/3779دينيةعام

2011مهدي الصدراخالق اهل البيت3575

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000االخالق بين االستقامة واالنحرافسوء الخلقحسن الخلقYB/3778دينيةعام

2011مهدي الصدراخالق اهل البيت3576

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000االخالق بين االستقامة واالنحرافسوء الخلقحسن الخلقYB/3777دينيةعام

2011مهدي الصدراخالق اهل البيت3577

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000االخالق بين االستقامة واالنحرافسوء الخلقحسن الخلقYB/3776دينيةعام

مصطفى امينالنحو الواضح3578

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

6000المفعول بهالفاعلالجملة المفيدةYB/3780دينيةعام

مصطفى امينالنحو الواضح3579

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

6000المفعول بهالفاعلالجملة المفيدةYB/3781دينيةعام

مصطفى امينالنحو الواضح3580

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

6000المفعول بهالفاعلالجملة المفيدةYB/3782دينيةعام

مصطفى امينالنحو الواضح3581

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

6000المفعول بهالفاعلالجملة المفيدةYB/3783دينيةعام

2012عماد علي الهالليالفيزيائيون والخالق3582

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

عالقة الخالق بالفيزياءYB/3784دينيةعام
سقوط بقية االدلة او انهيار 

الفكرة المثبتة
22500عالقة الخالق مع الزمان

2012عماد علي الهالليالفيزيائيون والخالق3583

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

عالقة الخالق بالفيزياءYB/3785دينيةعام
سقوط بقية االدلة او انهيار 

الفكرة المثبتة
22500عالقة الخالق مع الزمان

2012عماد علي الهالليالفيزيائيون والخالق3584

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

عالقة الخالق بالفيزياءYB/3786دينيةعام
سقوط بقية االدلة او انهيار 

الفكرة المثبتة
22500عالقة الخالق مع الزمان

2012عماد علي الهالليالفيزيائيون والخالق3585

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

عالقة الخالق بالفيزياءYB/3787دينيةعام
سقوط بقية االدلة او انهيار 

الفكرة المثبتة
22500عالقة الخالق مع الزمان

/عماد علي الهالليكلمات في نظرية التطور3586

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3823دينيةعام
من سبق دارون في التفكير 

بالتسلسل والتطور
1500/مؤيدات من خارج الوسط العلميما هي مؤيدات نظرية التطور ؟

/عماد علي الهالليكلمات في نظرية التطور3587

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3824دينيةعام
من سبق دارون في التفكير 

بالتسلسل والتطور
1500/مؤيدات من خارج الوسط العلميما هي مؤيدات نظرية التطور ؟

/عماد علي الهالليكلمات في نظرية التطور3588

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3825دينيةعام
من سبق دارون في التفكير 

بالتسلسل والتطور
1500/مؤيدات من خارج الوسط العلميما هي مؤيدات نظرية التطور ؟

/عماد علي الهالليكلمات في نظرية التطور3589

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3826دينيةعام
من سبق دارون في التفكير 

بالتسلسل والتطور
1500/مؤيدات من خارج الوسط العلميما هي مؤيدات نظرية التطور ؟

2013عماد علي الهالليمبادئ نظرية االنسجام في المعرفة3590

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

2500/القياس واالنسجاماالسس النظرية لالنسجامالتعرف على المعرفةYB/3839دينيةعام

2013عماد علي الهالليمبادئ نظرية االنسجام في المعرفة3591

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

2500/القياس واالنسجاماالسس النظرية لالنسجامالتعرف على المعرفةYB/3837دينيةعام



2013عماد علي الهالليمبادئ نظرية االنسجام في المعرفة3592

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

2500/القياس واالنسجاماالسس النظرية لالنسجامالتعرف على المعرفةYB/3838دينيةعام

2013عماد علي الهالليمبادئ نظرية االنسجام في المعرفة3593

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

2500/القياس واالنسجاماالسس النظرية لالنسجامالتعرف على المعرفةYB/3836دينيةعام

2013عماد علي الهاللي(عج)خطوات على طريق االمام المهدي 3594

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

14000معرفة نورهمعرفة شخصيته(سالم هللا عليه)محبتهYB/3865دينيةعام

2013عماد علي الهاللي(عج)خطوات على طريق االمام المهدي 3595

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

14000معرفة نورهمعرفة شخصيته(سالم هللا عليه)محبتهYB/3867دينيةعام

2013عماد علي الهاللي(عج)خطوات على طريق االمام المهدي 3596

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

14000معرفة نورهمعرفة شخصيته(سالم هللا عليه)محبتهYB/3866دينيةعام

2013عماد علي الهاللي(عج)خطوات على طريق االمام المهدي 3597

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

14000معرفة نورهمعرفة شخصيته(سالم هللا عليه)محبتهYB/3864دينيةعام

2003احمد محمد اسماعيلولغز جهاد.. غدير عز  (ع)صلح الحسن 3598

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15500برنامج االمام الحسنمن هو معاوية ؟من هو االمام الحسن ؟YB/3856دينيةعام

2003احمد محمد اسماعيلولغز جهاد.. غدير عز  (ع)صلح الحسن 3599

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15500برنامج االمام الحسنمن هو معاوية ؟من هو االمام الحسن ؟YB/3857دينيةعام

2003احمد محمد اسماعيلولغز جهاد.. غدير عز  (ع)صلح الحسن 3600

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15500برنامج االمام الحسنمن هو معاوية ؟من هو االمام الحسن ؟YB/3858دينيةعام

2003احمد محمد اسماعيلولغز جهاد.. غدير عز  (ع)صلح الحسن 3601

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15500برنامج االمام الحسنمن هو معاوية ؟من هو االمام الحسن ؟YB/3859دينيةعام

2013حيدر اليعقوبيدليل االخالق لكل مؤمن ومؤمنه3602

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

28000استشعار العبودية هلل تعالىاالخالص هلل تعالىااليمان باهلل وباصول الدينYB/3788دينيةعام

2013حيدر اليعقوبيدليل االخالق لكل مؤمن ومؤمنه3603

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

28000استشعار العبودية هلل تعالىاالخالص هلل تعالىااليمان باهلل وباصول الدينYB/3789دينيةعام

2013حيدر اليعقوبيدليل االخالق لكل مؤمن ومؤمنه3604

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

28000استشعار العبودية هلل تعالىاالخالص هلل تعالىااليمان باهلل وباصول الدينYB/3790دينيةعام

2013حيدر اليعقوبيدليل االخالق لكل مؤمن ومؤمنه3605

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

28000استشعار العبودية هلل تعالىاالخالص هلل تعالىااليمان باهلل وباصول الدينYB/3791دينيةعام

/محمد الريشهري التنمية االقتصادية في الكتاب والسنة3606

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

28000اسس التنميةالتقدم االقتصاديخصائص التنمية االقتصاديةYB/3793دينيةعام

/محمد الريشهري التنمية االقتصادية في الكتاب والسنة3607

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

28000اسس التنميةالتقدم االقتصاديخصائص التنمية االقتصاديةYB/3794دينيةعام

/محمد الريشهري التنمية االقتصادية في الكتاب والسنة3608

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

28000اسس التنميةالتقدم االقتصاديخصائص التنمية االقتصاديةYB/3792دينيةعام

شرح قطر الندى وبل الصدى3609
محمد محي الدين 

عبد الحميد
/

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

بيان ما تطلق عليه الكلمة لغةYB/3805دينيةعام
انقسام الكلمة الى اسم وفعل 

وحرف
6000/عالمات االسم

شرح قطر الندى وبل الصدى3610
محمد محي الدين 

عبد الحميد
/

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

بيان ما تطلق عليه الكلمة لغةYB/3806دينيةعام
انقسام الكلمة الى اسم وفعل 

وحرف
6000/عالمات االسم

شرح قطر الندى وبل الصدى3611
محمد محي الدين 

عبد الحميد
/

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

بيان ما تطلق عليه الكلمة لغةYB/3807دينيةعام
انقسام الكلمة الى اسم وفعل 

وحرف
6000/عالمات االسم

شرح قطر الندى وبل الصدى3612
محمد محي الدين 

عبد الحميد
/

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

بيان ما تطلق عليه الكلمة لغةYB/3808دينيةعام
انقسام الكلمة الى اسم وفعل 

وحرف
6000/عالمات االسم

2012عبد الجواد الكليدارتاريخ كربالء3613

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3796دينيةعام
الحائر وما لهذا االسم من الحرمة 

والتقديس في الدين
الحائر في اللغة والتاريخ

كربالء واالماكن االخرى التي سميت 

بالحائر
16000

2012عبد الجواد الكليدارتاريخ كربالء3614

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3797دينيةعام
الحائر وما لهذا االسم من الحرمة 

والتقديس في الدين
الحائر في اللغة والتاريخ

كربالء واالماكن االخرى التي سميت 

بالحائر
16000

2012عبد الجواد الكليدارتاريخ كربالء3615

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3798دينيةعام
الحائر وما لهذا االسم من الحرمة 

والتقديس في الدين
الحائر في اللغة والتاريخ

كربالء واالماكن االخرى التي سميت 

بالحائر
16000

2012عبد الجواد الكليدارتاريخ كربالء3616

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3795دينيةعام
الحائر وما لهذا االسم من الحرمة 

والتقديس في الدين
الحائر في اللغة والتاريخ

كربالء واالماكن االخرى التي سميت 

بالحائر
16000

2009للشيخ الصدوقالخصال3617

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3800دينيةعام
ترك خصلة موجودة بخصلة 

موعودة

ما جمع شيء الى شيء افضل 

من خصلة الى خصلة

ثالثة اشياء ال يحاسب هللا عزوجل 

عليهما المؤمن
25000و11

2009للشيخ الصدوقالخصال3618

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3803دينيةعام
ترك خصلة موجودة بخصلة 

موعودة

ما جمع شيء الى شيء افضل 

من خصلة الى خصلة

ثالثة اشياء ال يحاسب هللا عزوجل 

عليهما المؤمن
25000و11

2009للشيخ الصدوقالخصال3619

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3804دينيةعام
ترك خصلة موجودة بخصلة 

موعودة

ما جمع شيء الى شيء افضل 

من خصلة الى خصلة

ثالثة اشياء ال يحاسب هللا عزوجل 

عليهما المؤمن
25000و11

2009للشيخ الصدوقالخصال3620

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3799دينيةعام
ترك خصلة موجودة بخصلة 

موعودة

ما جمع شيء الى شيء افضل 

من خصلة الى خصلة

ثالثة اشياء ال يحاسب هللا عزوجل 

عليهما المؤمن
25000و11

2013محمد اليعقوبيالسبيل الى المعنويات3621

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3834دينيةعام
مع التوحيد واالخالص والصناعة 

االلهية لالنسان
18000تفعيل دور القران الكريم في حياتنامع النبي واالئمة المعصومين

2013محمد اليعقوبيالسبيل الى المعنويات3622

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3835دينيةعام
مع التوحيد واالخالص والصناعة 

االلهية لالنسان
18000تفعيل دور القران الكريم في حياتنامع النبي واالئمة المعصومين

2013محمد اليعقوبيالسبيل الى المعنويات3623

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3831دينيةعام
مع التوحيد واالخالص والصناعة 

االلهية لالنسان
18000تفعيل دور القران الكريم في حياتنامع النبي واالئمة المعصومين

2013محمد اليعقوبيالسبيل الى المعنويات3624

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3832دينيةعام
مع التوحيد واالخالص والصناعة 

االلهية لالنسان
18000تفعيل دور القران الكريم في حياتنامع النبي واالئمة المعصومين

3625
مبادئ حقوق االنسان في االسالم 

والمذاهب االخرى
2011خليل زامل العصامي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3863دينيةعام
حقوق االنسان بين الماضي 

والحاضر

االصول والمبادئ النظرية 

لحقوق االنسان في االسالم 

والغرب

حقوق االنسان في مذهب االنسنه 

ومقارنتها مع النصوص االسالمية
16000

3626
مبادئ حقوق االنسان في االسالم 

والمذاهب االخرى
2011خليل زامل العصامي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3860دينيةعام
حقوق االنسان بين الماضي 

والحاضر

االصول والمبادئ النظرية 

لحقوق االنسان في االسالم 

والغرب

حقوق االنسان في مذهب االنسنه 

ومقارنتها مع النصوص االسالمية
16000

3627
مبادئ حقوق االنسان في االسالم 

والمذاهب االخرى
2011خليل زامل العصامي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3861دينيةعام
حقوق االنسان بين الماضي 

والحاضر

االصول والمبادئ النظرية 

لحقوق االنسان في االسالم 

والغرب

حقوق االنسان في مذهب االنسنه 

ومقارنتها مع النصوص االسالمية
16000

3628
مبادئ حقوق االنسان في االسالم 

والمذاهب االخرى
2011خليل زامل العصامي

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3862دينيةعام
حقوق االنسان بين الماضي 

والحاضر

االصول والمبادئ النظرية 

لحقوق االنسان في االسالم 

والغرب

حقوق االنسان في مذهب االنسنه 

ومقارنتها مع النصوص االسالمية
16000



المفردات في غريب القران3629
ابي القاسم الحسين 

االصفهاني
/

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3846///16000دينيةعام

المفردات في غريب القران3630
ابي القاسم الحسين 

االصفهاني
/

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3844///16000دينيةعام

المفردات في غريب القران3631
ابي القاسم الحسين 

االصفهاني
/

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3845///16000دينيةعام

المفردات في غريب القران3632
ابي القاسم الحسين 

االصفهاني
/

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3847///16000دينيةعام

المعجم المفرس اللفاظ القران الكري3633
محمد فؤاد عبد 

الباقي
/

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3849///17000دينيةعام

المعجم المفرس اللفاظ القران الكري3634
محمد فؤاد عبد 

الباقي
/

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3850///17000دينيةعام

المعجم المفرس اللفاظ القران الكري3635
محمد فؤاد عبد 

الباقي
/

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3833///17000دينيةعام

قواعد االمالء3636

لجنة اعداد الكتب 

كلية - الدراسية

اصول الدين

ه1424

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

61500/الترقيم والتنقيطقواعد االمالء ورسم الخط العربيYB/3852دينيةعام

قواعد االمالء3637

لجنة اعداد الكتب 

كلية - الدراسية

اصول الدين

ه1424

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

61500/الترقيم والتنقيطقواعد االمالء ورسم الخط العربيYB/3853دينيةعام

قواعد االمالء3638

لجنة اعداد الكتب 

كلية - الدراسية

اصول الدين

ه1424

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

61500/الترقيم والتنقيطقواعد االمالء ورسم الخط العربيYB/3854دينيةعام

قواعد االمالء3639

لجنة اعداد الكتب 

كلية - الدراسية

اصول الدين

ه1424

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

61500/الترقيم والتنقيطقواعد االمالء ورسم الخط العربيYB/3855دينيةعام

/محمد اليعقوبيالرياضيات للفقية3640

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

56000وحدات المسافةوحدات قياس فقهيةمفاهيم وعمليات رياضية عامهYB/3851دينيةعام

/محمد اليعقوبيالرياضيات للفقية3641

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

56000وحدات المسافةوحدات قياس فقهيةمفاهيم وعمليات رياضية عامهYB/3827دينيةعام

/محمد اليعقوبيالرياضيات للفقية3642

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

56000وحدات المسافةوحدات قياس فقهيةمفاهيم وعمليات رياضية عامهYB/3828دينيةعام

/محمد اليعقوبيالرياضيات للفقية3643

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

56000وحدات المسافةوحدات قياس فقهيةمفاهيم وعمليات رياضية عامهYB/3829دينيةعام

مختصر تفسير الميزان3644
محمد حسين 

الطباطبائي
ق1391

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3820///18000دينيةعام

مختصر تفسير الميزان3645
محمد حسين 

الطباطبائي
ق1391

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3821///18000دينيةعام

مختصر تفسير الميزان3646
محمد حسين 

الطباطبائي
ق1391

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3822///18000دينيةعام

مختصر  الميزان في تفسير القران3647
محمد حسين 

الطباطبائي
ق1391

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3819///18000دينيةعام

مع الصادقين3648
محمد حسن 

الكشميري
2006

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

26000و11الفرزدقام ايمنسفيان بن مصعب العبديYB/3840دينيةعام

مع الصادقين3649
محمد حسن 

الكشميري
2006

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

26000و11الفرزدقام ايمنسفيان بن مصعب العبديYB/3841دينيةعام

مع الصادقين3650
محمد حسن 

الكشميري
2006

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

26000و11الفرزدقام ايمنسفيان بن مصعب العبديYB/3843دينيةعام

مع الصادقين3651
محمد حسن 

الكشميري
2006

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

26000و11الفرزدقام ايمنسفيان بن مصعب العبديYB/3842دينيةعام

2013محمد اليعقويقواعد في بناء الشباب3652

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000الشباب والعلماءتوجيهات رسالية للشبابتوجيهات اخالقية للشبابYB/3830دينيةعام

2013محمد اليعقويقواعد في بناء الشباب3653

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000الشباب والعلماءتوجيهات رسالية للشبابتوجيهات اخالقية للشبابYB/3816دينيةعام

2013محمد اليعقويقواعد في بناء الشباب3654

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000الشباب والعلماءتوجيهات رسالية للشبابتوجيهات اخالقية للشبابYB/3818دينيةعام

2013محمد اليعقويقواعد في بناء الشباب3655

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

15000الشباب والعلماءتوجيهات رسالية للشبابتوجيهات اخالقية للشبابYB/3817دينيةعام

2004حسين انصارياناالسرة ونظامها في االسالم3656

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000اهداف الزواج في االسالمالتقوى في االسرة والمجتمعسنة التزاوج في النظام الكونيYB/3813دينيةعام

2004حسين انصارياناالسرة ونظامها في االسالم3657

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000اهداف الزواج في االسالمالتقوى في االسرة والمجتمعسنة التزاوج في النظام الكونيYB/3814دينيةعام

2004حسين انصارياناالسرة ونظامها في االسالم3658

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

16000اهداف الزواج في االسالمالتقوى في االسرة والمجتمعسنة التزاوج في النظام الكونيYB/3815دينيةعام

2012محمد هويديالتفسير المعين3659

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3810///57000دينيةعام

2012محمد هويديالتفسير المعين3660

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3809///57000دينيةعام

2012محمد هويديالتفسير المعين3661

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3812///57000دينيةعام

2012محمد هويديالتفسير المعين3662

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

YB/3811///57000دينيةعام

2011محمد الحسونرسائل الشعائر الحسينية3663

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

119000وقفة مع صحيفة االوقات العراقية صحيفة االوقات العراقيةبداية المطافYB/3879دينيةعام

2011محمد الحسونرسائل الشعائر الحسينية3664

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

119000وقفة مع صحيفة االوقات العراقية صحيفة االوقات العراقيةبداية المطافYB/3878دينيةعام

2011محمد الحسونرسائل الشعائر الحسينية3665

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

119000وقفة مع صحيفة االوقات العراقية صحيفة االوقات العراقيةبداية المطافYB/3877دينيةعام



2011محمد الحسونرسائل الشعائر الحسينية3666

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

119000وقفة مع صحيفة االوقات العراقية صحيفة االوقات العراقيةبداية المطافYB/3876دينيةعام

2011محمد الحسونرسائل الشعائر الحسينية3667

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

البكاء على الحسينYB/3874دينيةعام
الحزن والبكاء ال ينافيان 

الشجاعة والصبر
129000البكاء على الحسين قبل االخذ بالثأر

2011محمد الحسونرسائل الشعائر الحسينية3668

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

البكاء على الحسينYB/3875دينيةعام
الحزن والبكاء ال ينافيان 

الشجاعة والصبر
129000البكاء على الحسين قبل االخذ بالثأر

2011محمد الحسونرسائل الشعائر الحسينية3669

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

البكاء على الحسينYB/3873دينيةعام
الحزن والبكاء ال ينافيان 

الشجاعة والصبر
129000البكاء على الحسين قبل االخذ بالثأر

2011محمد الحسونرسائل الشعائر الحسينية3670

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

البكاء على الحسينYB/3872دينيةعام
الحزن والبكاء ال ينافيان 

الشجاعة والصبر
129000البكاء على الحسين قبل االخذ بالثأر

2011محمد الحسونرسائل الشعائر الحسينية3671

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

139000االخبار المكذوبةالكذبانكار المنكرYB/3871دينيةعام

2011محمد الحسونرسائل الشعائر الحسينية3672

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

139000االخبار المكذوبةالكذبانكار المنكرYB/3870دينيةعام

2011محمد الحسونرسائل الشعائر الحسينية3673

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

139000االخبار المكذوبةالكذبانكار المنكرYB/3868دينيةعام

2011محمد الحسونرسائل الشعائر الحسينية3674

شراء من دار جامعة 

الصدر للطبع والنشر 

12/2013في شهر 

139000االخبار المكذوبةالكذبانكار المنكرYB/3869دينيةعام

المدخل لدراسة المواد الهندسية3675
خضير جاسم 

الجبوري
2013

اهداء من كلية المستقبل 

الجامعة بابل
YB1/2079موادميكانيك

انصهار المعادن وانجمادها 

ومحاليلها الصلبة
التركيب والترابط والتراص الذريعلم البلورات والتركيب البلوري

المدخل لدراسة المواد الهندسية3676
خضير جاسم 

الجبوري
2013

اهداء من كلية المستقبل 

الجامعة بابل
YB1/2078موادميكانيك

انصهار المعادن وانجمادها 

ومحاليلها الصلبة
التركيب والترابط والتراص الذريعلم البلورات والتركيب البلوري

المدخل لدراسة المواد الهندسية3677
خضير جاسم 

الجبوري
2013

اهداء من كلية المستقبل 

الجامعة بابل
YB1/2077موادميكانيك

انصهار المعادن وانجمادها 

ومحاليلها الصلبة
التركيب والترابط والتراص الذريعلم البلورات والتركيب البلوري

المدخل لدراسة المواد الهندسية3678
خضير جاسم 

الجبوري
2013

اهداء من كلية المستقبل 

الجامعة بابل
YB1/2076موادميكانيك

انصهار المعادن وانجمادها 

ومحاليلها الصلبة
التركيب والترابط والتراص الذريعلم البلورات والتركيب البلوري

المدخل لدراسة المواد الهندسية3679
خضير جاسم 

الجبوري
2013

اهداء من كلية المستقبل 

الجامعة بابل
YB1/2075موادميكانيك

انصهار المعادن وانجمادها 

ومحاليلها الصلبة
التركيب والترابط والتراص الذريعلم البلورات والتركيب البلوري

المدخل لدراسة المواد الهندسية3680
خضير جاسم 

الجبوري
2013

اهداء من كلية المستقبل 

الجامعة بابل
YB1/2074موادميكانيك

انصهار المعادن وانجمادها 

ومحاليلها الصلبة
التركيب والترابط والتراص الذريعلم البلورات والتركيب البلوري

المدخل لدراسة المواد الهندسية3681
خضير جاسم 

الجبوري
2013

اهداء من كلية المستقبل 

الجامعة بابل
YB1/2073موادميكانيك

انصهار المعادن وانجمادها 

ومحاليلها الصلبة
التركيب والترابط والتراص الذريعلم البلورات والتركيب البلوري

وثيقة المدينة المنورة3682
عبد االمير كاظم 

زاهد
YB/3804دينيةعاماهداء جامعة الكوفة2012

مفهوم وحدة االمة في فكر 

دراسة في  (ص)الرسول محمد 

وثيقة المدينة

الفاظ القران الكريم في صحيفة 

المدينة المنورة

من االحكام الفقهية لوثيقة المدينة 

المنورة
2

وثيقة المدينة المنورة3683
عبد االمير كاظم 

زاهد
YB/3803دينيةعاماهداء جامعة الكوفة2012

الموتمر العلمي االول قراءة 

وثيقة المدينة )معاصرة في نص 

(المنورة 

المستشرقون ووثيقة المدينة
وحدة الصف االسالمي من خالل 

وثيقة المدينة
1

3684
النجف االشرف عاصمة الثقافة االسالمية 

وكنز المعارف والعلوم

مركز دراسات 

الكوفة
YB/3806ثقافيةعاماهداء جامعة الكوفة2010

العمق الحضاري للنجف االشرف 

قبل االسالم

اضواء على واقع السياحة في 

النجف االشرف

من اعالم االمامية في القرن السابع 

الهجري
1

3685
النجف االشرف عاصمة الثقافة االسالمية 

وكنز المعارف والعلوم

مركز دراسات 

الكوفة
YB/3807ثقافيةعاماهداء جامعة الكوفة2010

دراسة تحليلية تخطيطية للمحافظة 

علة المركز التاريخي والحضاري 

لمدينة النجف االشرف

عمارة النجف االشرف بين 

التحول واالستبدال

مقبرة وادي السالم بين اهمية وظيفية 

وضغط استعماالت االرض في مدينة 

النجف الكبرى

2

3686
النجف االشرف عاصمة الثقافة االسالمية 

وكنز المعارف والعلوم

مركز دراسات 

الكوفة
YB/3808ثقافيةعاماهداء جامعة الكوفة2010

اثر المالمح النفسية واالجتماعية 

في التخطيط العمراني لمدينة 

النجف االشرف

تطور الوظيفة التجارية لمدينة 

2005-1973النجف من عام 
3مدينة النجف القديمة واقليمها التجاري

وثيقة المدينة المنورة3687
عبد االمير كاظم 

زاهد
YB/3805دينيةعاماهداء جامعة الكوفة2012

وثيقة المدينة نموذج تاسيسي 

لدولة التسامح في الفكر السياسي 

االسالمي

وثيقة المدينة اولى ارهاصات 

نشوء الدولة طبيعتها ووظائفها

المفهوم النوعي للتعددية السياسية 

في وثيقة المدينة
3

3سرقات النفطعندما يسرقون المخازنمهازل المعامل الحكوميةYB/3898تاريخيعاماهداء2007حسن شبرصفحات سوداء من بعث العراق3688

2012وليام لسليعلم المعادن الفيزياوي للفوالذ3689
علي حسين . د.اهداء أ

عتيوي
الذوائب االحاللية في حديد الفاالذرات الخالليه في حديد الفاخواص الحديد العالي النقاوةYB1/2084موادميكانيك

2012وليام لسليعلم المعادن الفيزياوي للفوالذ3690
علي حسين . د.اهداء أ

عتيوي
الذوائب االحاللية في حديد الفاالذرات الخالليه في حديد الفاخواص الحديد العالي النقاوةYB1/2082موادميكانيك

2012وليام لسليعلم المعادن الفيزياوي للفوالذ3691
علي حسين . د.اهداء أ

عتيوي
الذوائب االحاللية في حديد الفاالذرات الخالليه في حديد الفاخواص الحديد العالي النقاوةYB1/2083موادميكانيك

2012وليام لسليعلم المعادن الفيزياوي للفوالذ3692
علي حسين . د.اهداء أ

عتيوي
الذوائب االحاللية في حديد الفاالذرات الخالليه في حديد الفاخواص الحديد العالي النقاوةYB1/2081موادميكانيك

2012وليام لسليعلم المعادن الفيزياوي للفوالذ3693
علي حسين . د.اهداء أ

عتيوي
الذوائب االحاللية في حديد الفاالذرات الخالليه في حديد الفاخواص الحديد العالي النقاوةYB1/2080موادميكانيك

التقنيةالنانوية3694
قحطان خلف 

الخزرجي
2010

علي حسين . د.اهداء أ

عتيوي
1تصنيع النانوخواص المواد النانويةالمواد النانويةYB1/2066موادميكانيك

التقنيةالنانوية3695
قحطان خلف 

الخزرجي
2010

علي حسين . د.اهداء أ

عتيوي
1تصنيع النانوخواص المواد النانويةالمواد النانويةYB1/2065موادميكانيك

2014محمد يوسف فتاحهندسة الطرق3696
اهداء من محمد يوسف 

فتاح
1الركامالخواص الهندسية للتربةالتركيب االنشائي للتبليطYB2/1732طرقمدني

2014محمد يوسف فتاحهندسة الطرق3697
اهداء من محمد يوسف 

فتاح
1الركامالخواص الهندسية للتربةالتركيب االنشائي للتبليطYB2/1733طرقمدني

قواعد واخالقيات ممارسة مهنة الهندسة3698
نبيل عبدالرزاق 

جاسم
2013

اهداء من المهندس عبد 

الرزاق جاسم
1المقومات العامة الخالقيات المهنةاهمية العمل في حياة االنساناهمية اخالقيات المهنة في الحياةYB/3460هندسةعام

المساجد التاريخية في الكوفة3699
محمد سعيد 

الطريحي
1الربع القبليتمصير الكوفة وخططهاتقريض شعريYB/3894دينيةعاماهداء2012

3700
الكوفة بين العمق التاريخي والتطور 

العلمي
1الكوفة في الفكر االستشراقيالحياة االجتماعية واالقتصاديةخطط الكوفةYB/3893دينيةعاماهداء2011حسن عيسى الحكيم

مسلم بن عقيل في الشعر العربي3701
رسول كاظم عبد 

السادة
1احمد الذبحاوياحمد حسن الدجيليابراهيم الطباطبائيYB/3892دينيةعاماهداء2012

1قرظة بن كعب االنصاريزيد بن ارقممسلم بن عقيلYB/3891دينيةعاماهداء2012صالح مهديرجال من بقيع ثوية الكوفة3702

3703
المسكوكات الكوفية ابعادها االثرية 

والتاريخية

كامل سلمان 

الجبوري
1مسكوكات الخوارج في الكوفةخارطة العالم االسالميالنقود االسالميةYB/3890دينيةعاماهداء

االعراب واللغةYB/3888دينيةعاماهداء\صالح الطائيمعالم االيمان في تفسير القران3704
وسارعوا )سياق االيات صلة 

بهذه االية(الى مغفرة 
90سياق االيات

سياق االياتYB/3889دينيةعاماهداء\صالح الطائيمعالم االيمان في تفسير القران3705
قانون االستغفار واقية من 

الغضب
91بحث كالمي

قطب الدائرة االمام علي بن ابي طالب3706
عبد الهادي عباس 

االبراهيمي
منهيجة الدراسةYB/3887دينيةعاماهداء2013

االسباب الموجبة لتطوير 

الروضة الحيدرية المقدسة
1تصميم قطب الدائرة

اما اهل االصولاما اهل المنطقاالسم والفعل عند الشيخYB/3897دينيةعاماهداء2012علي سمسيمدراسات نقدية في النثر االدبي الحديث3707

3708
موسوعة مختصرات والمصطلحات 

الحاسوبية
Cمختصرات حرف Bمختصرات حرف Aمختصرات حرف YB/3886حاسوبعاماهداء\ هند رستم محمد

1وحدة المعالجة المركزيةالجبر البوليانيمقدمة في االنظمة العدديةYB/3896حاسوبعاماهداء2011هند رستم محمدتركيب الحاسوب3709

تقنية في االنشاء واالستدامة3710
صدى عد الخالق 

حسن
YB1/2085موادميكانيكاهداء2004

انابيب النانو الكاربونية في حقل 

االنشاء

تطبيقات النانوتكنولوجي في 

مجال االنشاء

تطبيقات النانوتكنولوجي في مجال 

الطاقة وتحقيق االستدامه

ميكانيك القطعالشكل الهندسي لعدة القطعتصنيف عمليات التشغيلYB1/2086موادميكانيكاهداء2013حيد العذاريتشغيل المواد الهندسية3711



تكنولوجيا عمليات التصنيع3712
عباس عليوي 

الجبوري
1عمليا القشطعمليات الخراطةنظرية القطعYB1/2087موادميكانيكاهداء2014

3713

المعاملة الحرارية للفوالذ وسبائكة3714
عباس خماس 

الساعدي
YB1/2092الموادميكانيكاهداء2014

-درجة الحرارة -مخططات الزمن 

التحول

التحوالت الطورية في الفوالذ 

وسبائكة
التلدين والمعادلة

المعاملة الحرارية للفوالذ وسبائكة3715
عباس خماس 

الساعدي
YB1/2091الموادميكانيكاهداء2014

-درجة الحرارة -مخططات الزمن 

التحول

التحوالت الطورية في الفوالذ 

وسبائكة
التلدين والمعادلة

3716
الشيخ احمد الوائلي ونجفياتة في الشع 

واالدب والتايخ والخطابة
YB/3921دينيةعاماهداء2006حسن الحكيم

اثر البيئة النجفية في تنشئة 

الوائلي الخطابية

خطباء النجف في عهد الشيخ 

الوائلي
مدينة النجف األشرف ام المنابر

من حقل المتفرقاتمحور الرثاءمحور الذخائرYB/3922دينيةعاماهداء2004عبد الحسين حمدوقد الجوى3717

من حقل المتفرقاتمحور الرثاءمحور الذخائرYB/3923دينيةعاماهداء2004عبد الحسين حمدوقد الجوى3718

3719
الشيخ احمد الوائلي ونجفياتة في الشع 

واالدب والتايخ والخطابة
YB/3924دينيةعاماهداء2006حسن الحكيم

اثر البيئة النجفية في تنشئة 

الوائلي الخطابية

خطباء النجف في عهد الشيخ 

الوائلي
مدينة النجف األشرف ام المنابر

الميكانيكاYB/1111فيزياءعام2001بوش جيرداساسيات الفيزياء3720
الخواص الميكانيكية الحرارية 

للمادة الذبذبات والموجات
1الكهربية والمغناطيسية

الفحوصات الالاتالفية للمواد الهندسية3721
محمد حمزة 

المعموري
2015

علي . اهداء من د

عتيوي
ميكانيك

مواد 

هندسية
YB1/20931الفحص باالشعة السينيةالفحص الليزرالفحص البصري

تاكل وتلف المواد الالمعدنية3722
فاضل عطية . د.ا

جياد
2014

علي . اهداء من د

عتيوي
ميكانيك

مواد 

هندسية
YB1/2094عناصر المجموعة الرئيسيةالجدول الدوريالتاكل

3723
الرسم بالحاسوب باستخدام لغة البرمجة 

++C
2015هند رستم محمد

اهداء من كلية علوم 

الحاسوب والرياضيات
YB/3903حاسباتعام

خوارزميات الرسم والتحويالت 

الهندسية
C++الكتابة في لغة C++الرسم في لغة 

توماسحساب التكامل والتفاضل3724
موفق 

دعبول
االعداد والدوال المركبهالمتسلسالت غير المنتهيهالتحليل المتجهYB/3913رياضياتعامقديم

3725

3726

3727

3728

3729

3730

3731

3732

3733

3734


