
 اإللكترونيك - 621.381 

 أحمد قمر, محمد  .1
: رسوم  275 -. 2005االسكندرية : منشأة المعارف,  -آالت التيار المتردد ]نص مطبوع[ / محمد أحمد قمر. 

 )المعلومات األساسية في اآلالت الكهربية(. -. 24بيانية جداول ; 

 2137403977ر.د.م.ك 

281, اك/280اك/  

 دابراهيم, احمد محم  .2
 -. 2008االردن : دار المجتمع العربي,  -كهرباء السيارات الحديثة ]نص مطبوع[ / احمد محمد ابراهيم. 

 سم.24ص : اشكال ; 149

321, اك/320اك/  

 ابو العال, حمدي محمد  .3
ابو  ]نص مطبوع[ : المنهج النظري , الجزء الثاني االعمال التطبقية / حمدي محمد 2االلكترونيات العامة الجزء 

 سم. 27ص. : اشكال. ;  207 -الجزائر : دم ج, )د ت(.  -العال. 

63اك/  

 ابو العال, حمدي محمد  .4
]نص مطبوع[ : المنهج النظري , الجزء الثاني االعمال التطبقية / حمدي محمد ابو  1االلكترونيات العامة الجزء 

 سم. 27ص. : اشكال. ;  207 -الجزائر : دم ج, )د ت(.  -العال. 

6اك/  

 ابو العال, حمدي محمد مصطفى  .5
. 1987الجزائر : د مج,  -مبادئ االلكترونيات للهندسة النووية ]نص مطبوع[ / حمدي محمد مصطفى ابو العال. 

 سم.23ص. : اشكال. ; 487 -

17اك/  

 ابو شاهين, الياس  .6
 سم.25ص. : اشكال. ;  415 -. 1976سوريا : م ك ج,  -االكترونيات ]نص مطبوع[ / الياس ابو شاهين. 

43اك/  

 ابو طالب, نعيم  .7
 سم. 24ص. ;  499 -. 1975مصر : المعارف,  -اسس الهندسة الكهربية ]نص مطبوع[ / نعيم ابو طالب. 

7اك/  

 احمد, وحيد مصطفى  .8
مان : ع -التصميم للمحطات الفرعية النظمة نقل و توزيع الطاقة الكهربية ]نص مطبوع[ / وحيد مصطفى احمد. 

 سم.24ص : اشكال ; 591 -. 2008اجدار للكتاب العالمي, 

630, اك/305, اك/304اك/  



 ادمنستر, جوزيف  .9
 -نظريات و مسائل في الدوائر الكهربائية ]نص مطبوع[ / جوزيف ادمنستر, ترجمة: محمود احمد ابوزيد. 

 سم. 27ص. : اشكال. ;  407 -. 1972مصر : ماجروهيل, 

9اك/  

 تر, جوزيفادمنس  .10
ص 163 -. 2003مصر : د.د.ا.,  -الكهرومغناطسيات ملخصات ايزي شوم ]نص مطبوع[ / جوزيف ادمنستر. 

 سم.19: اشكال ; 

 9772821478ر.د.م.ك 

354, اك/353اك/  

 ارنولد, دايفد  .11
لعربية بيروت : الدار ا -الشخصية و متوافقاتها ]نص مطبوع[ / دايفد ارنولد.  IBMاالنطالق مع حواسيب 

 سم.23.5ص. ; 255 -. 1989للعلوم, 

72, اك/71اك/  

 ارنولد, دايفد  .12
ص. ; 206 -. 1988بيروت : الدار العربية للعلوم,  -]نص مطبوع[ / دايفد ارنولد.  Cمن لغة بيسك الى لغة 

 سم.23.5

74, اك/73اك/  

 االتروشي, صالح مصطفى  .13
 -. 1989بغداد : دار الحرية للطباعة,  -طفى االتروشي. المايكروويف و الحياة ]نص مطبوع[ / صالح مص

 سم.17ص. ; 149

209اك/  

 االتروشي, مصطفى صالح  .14
 سم.24ص. : اشكال. ; 141 -. 2008عمان : دار السيرة,  -الليزر ]نص مطبوع[ / مصطفى صالح االتروشي. 

287, اك/286اك/  

 االسي, اسعد عبد المجيد  .15
 -الكهربائية ]نص مطبوع[ : الشامل انجليزي عربي / اسعد عبد المجيد االسي. معجم مصطلحات الهندسة 

 سم.24ص. : صور. ; 288 -. 1988بيروت : الدار العربية للعلوم, 

150, اك/149اك/  

 االشهب, مطاوع  .16
; ص. : اشكال 308 -. 1978سوريا : المطبعة التعاونية ,  -التحكم االلي ]نص مطبوع[ / مطاوع االشهب. 

 سم.25

364, اك/167اك/  



 البرادعي, بسيوني  .17
 -. 2006البحرين : مؤسسة اللورد,  -اساسسيات الكهرباء و االلكترونيات ]نص مطبوع[ / بسيوني البرادعي. 

 سم.24ص. : اشكال. ; 331

283, اك/282اك/  

 الحبوري, وكاع فرمان  .18
العراق : جامعة الموصل,  -وكاع فرمان الحبوري. الخواص الكهربائية و المغناطسية للمواد ]نص مطبوع[ / 

 سم.21ص. ; 279 -. 1985

 نسخة مصورة

137اك/  

 الحديدي, رشدي  .19
 سم.21 -. 1983مصر : جامعة عين الشمس,  -فن الترانزيستور ]نص مطبوع[ / رشدي الحديدي. 

156, اك/155اك/  

 الحسني, اسامة  .20
ص. : اشكال. 512 -. 1992مصر : مكتبة ابن سينا,  -مة الحسني. ]نص مطبوع[ / اسا IBMفي قلب الكوميوتر

 سم.24; 

202اك/  

 الحسين, فاروق سيد  .21
 -. 2002لبنان : دار الراتب الجامعة,  -الموسوعة االلكترونية المتطورة ]نص مطبوع[ / فاروق سيد الحسين. 

 سم.24ص. : اشكال. ; 132

, 247, اك/246, اك/245, اك/244, اك/243, اك/242ك/, ا241, اك/240, اك/239, اك/, اك/238اك/

, , اك/257, اك/256, اك/255, اك/254, اك/253, اك/252, اك/251, اك/250, اك/249, اك/248اك/

, 268, اك/267, اك/266, اك/526, اك/264, اك/263, اك/262, اك/261, اك/260, اك/259, اك/258اك/

269اك/  

 الحسيني, عبد الحسن  .22
بيروت : الدار العربية  -م الموسوعي في الكمبيوتر و االلكترونيك ]نص مطبوع[ / عبد الحسن الحسيني. المعج

 سم.24ص. : صور. ; 560 -. 1988للعلوم, 

70, اك/69اك/  

 الحسيني, عبد الحسن  .23
ر العربية بيروت : الدا -تعلم مع اوالدك مفاهيم الحاسب و لغة البسيك ]نص مطبوع[ / عبد الحسن الحسيني. 

 سم.24ص. ; 103 -. 1989للعلوم, 

105, اك/104اك/  

 الحسيني, عبد الحسن  .24
لبنان : الدار العربية للعلوم,  -من الدرات المنطقية الى المعالج الغري ]نص مطبوع[ / عبد الحسن الحسيني. 

 سم.24ص. ; 461 -. 1990

215اك/  



 الحكيم, رياض كمال الحكيم  .25
 -. 1980بغداد : جامعة الموصل,  -ترونية ]نص مطبوع[ / رياض كمال الحكيم الحكيم. اسس الهندسة االلك

 سم.23ص. ; 375

11اك/  

 الحلبي, عالء  .26
ص. : 288 -. 2009دمشق : دار و مؤسسة أرسالن,  -البحث البايو راداري ]نص مطبوع[ / عالء الحلبي. 

 سم.24صور ؛جداول؛ أشكال ; 

342, اك/341, اك/340اك/  

 الدبسي مصطفى, ريم  .27
 -. 2008االردن : دار المجتمع العربي,  -كهرباء و الكترونيات ]نص مطبوع[ / ريم الدبسي مصطفى. 

 سم.24ص. : اشكال. ; 184

324, اك/323, اك/322اك/  

 الدبسي مصطفى, ريم  .28
 -. 2008تمع العربي, االردن : دار المج -تحليل الدوائر الكهربائية ]نص مطبوع[ / ريم الدبسي مصطفى. 

 سم.24ص : اشكال ; 471

329, اك/328اك/  

 الدوية, عبد الرزاق  .29
 سم.21ص. ; 727 -. 1987سوريا : جامعة دمشق,  -هندسة االلكترونية ]نص مطبوع[ / عبد الرزاق الدوية. 

 نسخة مصورة

144, اك/143اك/  

 الراوي, صبحي سعيد  .30
ص. ; 671 -. 1987العراق : جامعة الموصل,  -حي سعيد الراوي. فيزيا االلكترونيا ]نص مطبوع[ / صب

 سم.21

 نسخة مصورة

129اك/  

 الريس, نزار  .31
ص : اشكال ; 400 -. 2008مصر : ع ع ت ت,  -التعايش مع التكنولوجيا ]نص مطبوع[ / نزار الريس. 

 سم.24

319, اك/318اك/  

 السمان, وجيه  .32
ص. ; 613 -. 1984حلب : جامعة حلب,  -دقة ]نص مطبوع[ / وجيه السمان. المكرو الكترونيات الكترونيات ال

 سم.24

 نسخة مصورة

128, اك/127, اك/126اك/  



 السيد, حمدي  .33
القاهرة : دار الكتب العلمية  -القياسات الكهربية و االلكترونية النظرية و التطبيق ]نص مطبوع[ / حمدي السيد. 

 .25: تصاميم،رسوم بيانية ;  652 -. 2007للنشر و التوزيع, 

 4710287977ر.د.م.ك 

314, اك/313, اك/312اك/  

 السيد, حمدي  .34
ص : اشكال 594 -. 2008مصر : الدار الكتب,  -القياسات الكهربية وااللكترونية ]نص مطبوع[ / حمدي السيد. 

 سم.24; 

296, اك/295, اك/294اك/  

 الشبول, ياسين احمد  .35
ص. : 616 -. 2005االردن : المجتمع العربي,  -اصرة ]نص مطبوع[ / ياسين احمد الشبول. االلكترونيات المع

 سم.24اشكال. ; 

223, اك/222اك/  

 الصافي, حسن ابو خريمة  .36
 سم.17ص. ; 102 -. 1987بغداد : دار الحرية للطباعة,  -الروبوت ]نص مطبوع[ / حسن ابو خريمة الصافي. 

207اك/  

 سالم الصفدي, محمد  .37
 -. 1978حلب : جامعة حلب,  -الحاسب االلكتروني و لغة الفورتران ]نص مطبوع[ / محمد سالم الصفدي. 

 سم.27ص. : صور,اشكال ; 355

53اك/  

 العالق, بشير  .38
 -عربي ]نص مطبوع[ / بشير العالق. -قاموس دار العلم التكنولوجي للمعلومات و االتصاالت قاموس انكليزي

 سم.24ص ; 391 -. 2006المعارف, لبنان : دار 

 9953633835ر.د.م.ك 

352, اك/351اك/  

 العيسى, راتب  .39
األردن : مكتبة المجتمع العربى  -قيادة المحركات الكهربائية ]نص مطبوع[ / راتب العيسى, الحجازين زيد. 

 سم.25: رسوم بيانية ;  584 -. 2007للنشر و التوزيع, 

332, اك/331اك/  

 ي, راتب حمدانالعيس  .40
 -. 2008عمان : اجدار للكتاب العالمي,  -تطبيقات سيميولنك الهندسية ]نص مطبوع[ / راتب حمدان العيسي. 

 سم.24ص : اشكال ; 426

309, اك/308, اك/307اك/  



 القواسمة, مؤيد فايز  .41
 -. 2006المجتمع العربي, االردن :  -االلكترونيات من االلف الى الياء ]نص مطبوع[ / مؤيد فايز القواسمة. 

 سم.24ص. : اشكال. ; 155

225, اك/224اك/  

 القيسي, غازي ياسين  .42
 -. 2011عمان : دار الميسرة,  -. 4ط  -الكهربائية و المغناطسية ]نص مطبوع[ / غازي ياسين القيسي. 

 سم.24ص : صور.اشكال ; 511

357, اك/355, اك/355اك/  

 القيسي, غازي ياسين  .43
ص : 508 -. 2008االردن : دار المسيرة,  -بائية و المغناطيسية ]نص مطبوع[ / غازي ياسين القيسي. الكهر

 سم.24اشكال ; 

289, اك/288اك/  

 الكباني, فاضل  .44
 -. 1979العراق : جامعة الموصل,  -المكائن الكهربائية و الكترونيات القدرو ]نص مطبوع[ / فاضل الكباني. 

 سم.21ص. ; 279

 مصورة نسخة

140اك/  

 الكيالي, علي عادل  .45
 سم.26ص. ; 399 -. 1976سوربا : جامعة حلب,  -االتصاالت الكهربائية ]نص مطبوع[ / علي عادل الكيالي. 

31اك/  

 الكيالني, تيسير  .46
 -. 1987لبنان : مكتبة لبنان,  -معجم الكيالني لمصطلحات الحاسب االلكتروني ]نص مطبوع[ / تيسير الكيالني. 

 سم.27ص. ; 463

148اك/  

 النعمة, مظفر انور  .47
ص. ; 792 -العراق : جامعة الموصل, )دت(.  -انظمة السيطرة الداتية ]نص مطبوع[ / مظفر انور النعمة. 

 سم.24

 نسخة مصورة

119, اك/118اك/  

 الوردي, هيثم  .48
 -لوردي. ]نص مطبوع[ / هيثم ا BASIC PROMMAING MADE SIMPLEبرمجة بيسك مبسطة 

 سم.24ص. ; 174 -. 1988بيروت : الدار العربية للعلوم, 

93, اك/92اك/  



 الوردي, هيثم  .49
 -. 1989بيروت : الدار العربية للعلوم,  -الشخصية ]نص مطبوع[ / هيثم الوردي.  IBMتشبيك حواسيب 

 سم.24ص. ; 219

99, اك/98اك/  

 ايقاشينكي, ن  .50
موسكو : دار  -[ : عناصر و طرق تحليل و تخليق نظم االخطية / ن ايقاشينكي. التحكم االتوماتيكي ]نص مطبوع

 سم.27ص. ; 494 -. 1982مير, 

165اك/  

 ايقاشينكي, ن  .51
موسكو : دار  -التحكم االتوماتيكي ]نص مطبوع[ : طرق تحليل و تخليق نظم التحكم االتوماتيكي / ن ايقاشينكي. 

 سم.27ص. ; 381 -. 1982مير, 

16اك/  

 ايناشينكو, ن  .52
 سم.24ص. ; 350 -. 1982موسكو : دار مير,  -التحكم االوتوماتيكي ]نص مطبوع[ / ن ايناشينكو. 

157اك/  

 بركات, محمد الحبيب  .53
ص : 399 -. 2011عمان : دار الفكر,  -الكهربائية و المغناطسية ]نص مطبوع[ / محمد الحبيب بركات. 

 سم.24اشكال؛صور ; 

 978995707778ر.د.م.ك 

363, اك/362, اك/361اك/  

 بري, محمد عفيف  .54
. ; أشكالص. :  278 -. 1975سوريا : جامعة حلب,  -الهندسة الكهربئية ]نص مطبوع[ / محمد عفيف بري. 

 سم. 26

30اك/  

 بري, محمد عفيف  .55
ص. ; 336 -. 1976 حلب : جامعة حلب, -استثمار التجهيزات الكهربائية ]نص مطبوع[ / محمد عفيف بري. 

 سم.27

47اك/  

 بري, مضيف  .56
ص. : 649 -. 1980حلب : جامعة حلب,  -االسس النظرية للهندسة الكهربائية ]نص مطبوع[ / مضيف بري. 

 سم.24اشكال. ; 

10اك/  

 بسيوني, عبد الحميد  .57
ب العلمية للنشر و التوزيع, القاهرة : دار الكت -مفاهيم تكنولوجيا النانو ]نص مطبوع[ / عبد الحميد بسيوني. 



 سم. 24ص. : صور ;  240 -. 2008

 2736287977ر.د.م.ك 

300, اك/299, اك//298, اك297اك/  

 بسيوني, عبد الحميد  .58
 -. 2008مصر : الدار الكتب,  -اساسيات الشبكات العصبية االصطناعية ]نص مطبوع[ / عبد الحميد بسيوني. 

 سم.24ص : اشكال ; 448

293, اك/292اك/, 291اك/  

 بكر, مندر نعمان  .59
 -. 1981العراق : جامعة الموصل,  -االسس النظرية لتكنولوجيا الكهرباء ]نص مطبوع[ / مندر نعمان بكر. 

 سم.21ص. : اشكال. ; 323

 نسخة مصورة

159, اك/158اك/  

 بنيامين, خليل عزمي  .60
القاهرة : مكتبة االنجلو  -مطبوع[ / خليل عزمي بنيامين. تكنولوجيا الكهرباء لدوائر واالت التيار المتغير ]نص 

 سم.24ص. : اشكال. ;  492 -. 1975مصرية , 

35اك/  

 بوش, دايفد د  .61
بيروت : الدار  -حل مشاكل االقراص الصلبة بواسطة خدمات الملفات الدفعاتية ]نص مطبوع[ / دايفد د بوش. 

 سم.23.5ص. ; 197 -. 1989العربية للعلوم, 

79, اك/78ك/ا  

 تولي, مايكل  .62
ص. : 333 -. 1990لبنان : الدار العربية للعلوم,  -دليل الدوائر االلكترونية ]نص مطبوع[ / مايكل تولي. 

 سم.24اشكال. ; 

217, اك/216اك/  

 جراف, هايتز  .63
القاهرة : مؤسسة  -اساسيات الهندسة الكهربائية ]نص مطبوع[ / هايتز جراف, ترجمة:انور محمود عبد الواحد. 

 سم.12.5ص. ; 238 -االهرام, )د ت(. 

16اك/  

 جراف, هاينز  .64
 -. 1977مصر : مؤسسة االهرام,  -االلكترونيات ]نص مطبوع[ / هاينز جراف, ترجمة:فاروق ابراهيم علي. 

 سم. 21.5ص. : اشكال. ; 191

23اك/  

 جالق, ميشيل  .65
 سم. 26ص ; 336 -. 1976سوريا : جامعة حلب,  -الق. الهندسة الكهربائية ]نص مطبوع[ / ميشيل ج



25اك/  

 حجو, عبد المقصود  .66
 -. 2008مصر : الدار الكتب,  -االلكترونيات القوى النظرية و التطبيقات ]نص مطبوع[ / عبد المقصود حجو. 

 سم.24;  أشكالص : 327

302, اك/301اك/  

 حدادين, معني تو فيق  .67
عمان : مكتبة المجتمع العربى,  -اإللكترونية ]نص مطبوع[ / معني تو فيق حدادين.  القياسات الكهربائية و

 .25: جداول تصاميم رسوم بيانية ;  357 -. 2008

336اك/  

 حسن, فخري اسماعيل  .68
 -د م ج, )د ت(.  الجزائر: -. 1981,  حسن. إسماعيلالكهرباء و اشباه الموصالت ]نص مطبوع[ / فخري 

 م.س 27ص. ; 100

21اك/  

 حسين, صادق باقر  .69
 سم.20ص. ; 447 -العراق : جامعة الموصل, )دت(.  -]نص مطبوع[ / صادق باقر حسين.  اإللكترونيك

 نسخة مصورة

154, اك/315, اك/152, اك/151اك/  

 حقي, خير الدين  .70
سوريا :  -الدين حقي. القسم الميكانيكي ]نص مطبوع[ / خير  األولمحطات توليد الطاقة الكهربائية الجزء 

 سم.26. ; أشكالص. : 445 -. 1981جامعة حلب, 

34اك/  

 حليم, عاطف  .71
 سم.24ص. ; 105 -. 1993مصر : دار الكتاب,  -الدوائر الرقمية المتكاملة ]نص مطبوع[ / عاطف حليم. 

213, اك/212اك/  

 حمور, احمد  .72
ص. : 222 -. 1988بيروت : الدار العربية للعلوم,  -]نص مطبوع[ / احمد حمور.  ZXدليل برمجة سبكتروم 

 سم.24صور. ; 

111, اك/110اك/  

 خشبة, محمد السعيد  .73
 -. 1991مصر : جامعة االزهر,  -المعالجة االلكترونية للمعلومات ]نص مطبوع[ / محمد السعيد خشبة. 

 سم.24ص. ; 143

187اك/  



 خضير, محمد زكي محمد  .74
مصر : جمعة  -محوالت و مكائن التيار المستمر ]نص مطبوع[ / محمد زكي محمد خضير. المكائن الكهربائية ال

 سم.21ص. ; 630 -, )دت(. اإلسكندرية

 نسخة مصورة

117, اك/116, اك/115اك/  

 خياطة, محمد النوري  .75
ص. :  226 -. 1971سوريا : جامعة حلب,  -تجارب الهندسة الكهربائية ]نص مطبوع[ / محمد النوري خياطة. 

 سم. 24اشكال. ; 

28اك/  

 خياطة, محمد نوري  .76
سوريا : جامعة  -اسس الهندسة الكهربائية المحوال ت و االت المستمر ]نص مطبوع[ / محمد نوري خياطة. 

 سم. 27ص. : اشكال. ;  473 -. 1971حلب, 

27اك/  

 خياطة, محمد نوري  .77
ص. :  687 -. 1971سوريا : م ك ج,  -مد نوري خياطة. نقل و توزيع القدرة الكهربائية ]نص مطبوع[ / مح

 سم.27اشكال. ; 

44اك/  

 دعبول, موفق  .78
 سم.23ص. ; 412 -. 1979لبنان : الرسالة,  -توازن السوائل ]نص مطبوع[ / موفق دعبول. 

51اك/  

 رزوق, سليم  .79
 -. 2011عمان : المجتمع العربي,  -اساسيات االالت الكهربائية نظريات و مسائل ]نص مطبوع[ / سليم رزوق. 

 سم.24ص : اشكال ; 245

360, اك/359, اك/358اك/  

 رورببرج, روبرت  .80
اصالح المحركات الكهربية كتاب عمل في لف وا صالح و تحديد الخلل في المحركات و منظمات التيار المتردد 

ص : صور. مخطاطات  294.  -. 1965القاهرة : م فرانكلين,  -و المستمر ]نص مطبوع[ / روبرت رورببرج. 

 .24; سم

1اك/  

 زارزي, الطاهر  .81
قسنطينة : دار بهاء  -أسس علم السكون ]نص مطبوع[ : ملخص دروس و تمارين محلولة / الطاهر زارزي. 

 .24ص : رسوم بيانية ;  280 -. 2009الدين للنشر و التوزيع, 

 2559489961ر.د.م.ك 

349اك/  



 زكى, اسر علي  .82
ص. : 451 -. 1973مصر : منشاة المعارف,  -سة القوى الكهربائية ]نص مطبوع[ / اسر علي زكى. هند

 سم.24اشكال. ; 

46, اك/45اك/  

 شبير, احمد ابراهيم  .83
 سم.21ص. ; 504 -العراق : جامعة الموصل, )دت(.  -تحليل نظم القدرة ]نص مطبوع[ / احمد ابراهيم شبير. 

 نسخة مصورة

125, اك/241, اك/123اك/  

 شركة سراب للمشاريع التقنية  .84
بيروت :  -داك ايزي لكشف الرواتب ]نص مطبوع[ / شركة سراب للمشاريع التقنية.  DACEASYبرنامج 

 سم.24ص. ; 127 -. 1990الدار العربية للعلوم, 

87, اك/86اك/  

 شعبان, مظفر صالح الدين  .85
ص. ; 516 -. 1980دمشق : م ك م ج,  -فر صالح الدين شعبان. نظرية الدارات الكهربائية ]نص مطبوع[ / مظ

 سم.27

41اك/  

 شعبان, مظفر صالح الدين  .86
. 1981دمشق : م ك م ج,  -تصميم الشبكات الكهربائية و استثمارها ]نص مطبوع[ / مظفر صالح الدين شعبان. 

 سم.27ص. ; 468 -

40اك/  

 شيليكين  .87
سوريا : جامعة حلب,  -مطبوع[ / شيليكين, ترجمة :الياس فرج هللا طوشان.  القيادة االلية الكهربائية ]نص

 سم. 27ص. : اشكال. ; 496 -. 1980

20اك/  

 صباغ, محمد التوفي  .88
 سم. 22ص. ;  256 -. 1988دمشق : ابن حيان,  -الهندسة الكهربائية ]نص مطبوع[ / محمد التوفي صباغ. 

29اك/  

 طرابيش, حيدر  .89
مصر : مكتبة العروبة,  -مواج الميكروية و الرادار ]نص مطبوع[ : دراسة و تحليل / حيدر طرابيش. مبادئ اال

 سم. 23ص. ; 410 -)د ت. 

22اك/  

 طلبة, فريد عبد العزيز  .90
 -. 1983مصر : جامعة عين الشمس,  -هندسة التحكم االوتوماتي ]نص مطبوع[ / فريد عبد العزيز طلبة. 

 سم.25ص. ; 553



147, اك/461اك/  

 طوشان, الياس  .91
 سم.24ص. ; 337 -. 1980حلب : جامعة حلب,  -القيادة االلية الطهربائية ]نص مطبوع[ / الياس طوشان. 

114اك/  

 طوشان, الياس فرج هللا  .92
ص. 490 -. 1979العراق : جامعة الموصل,  -التحكم االلي الكهربائي ]نص مطبوع[ / الياس فرج هللا طوشان. 

 سم.24; 

 نسخة مصورة

136, اك/135, اك/134اك/  

 طوشان, الياس فرج هللا  .93
 -. 1979دمشق : مديرية الكتب و المطبوعات,  -التجهيزات الكهربائية ]نص مطبوع[ / الياس فرج هللا طوشان. 

 سم.26ص. : .اشكال ;  294

65, اك/33اك/  

 عبد الجواد, سامي محمد  .94
 -. 1987العراق : جامعة الموصل,  -بوع[ / سامي محمد عبد الجواد. خطوط النقل و الشبكات ]نص مط

 سم.24ص. ; 450

 نسخة مصورة

130اك/  

 عبد الحميد, سهير  .95
 سم.21ص. ; 357 -. 1983مصر : جامعة عين الشمس,  -الدوائر المنطقية ]نص مطبوع[ / سهير عبد الحميد. 

142, اك/141اك/  

 عبد الزاهد, زهير راضي  .96
ص.. 1325 -. 1988لبنان : دار العربية للعلوم,  -بالت الضوء ]نص مطبوع[ / زهير راضي عبد الزاهد. مستق

 سم.16.5: اشكال. ; 

200اك/  

 عبد هللا, محمد حسين  .97
ص. :  759 -. 1984العراق : جامعة صالح الدين,  -هندسة الحماية ]نص مطبوع[ / محمد حسين عبد هللا. 

 سم. 23اشكال. ; 

93اك/  

 عبد المنعم صالح الشواربي, محمد  .98
العناصر اإللكترونية و تطبيقاتها ]نص مطبوع[ : تصميم مصادر التغذية المنظمة و المحمية / محمد عبد المنعم 

 .24: رسوم بيانية تصاميم ;  225 -. 2008القاهرة : دار الكتب العلميةللنشر و التوزيع,  -صالح الشواربي. 

 8168287977ر.د.م.ك 

338, اك/337اك/  



 عبيد, نبيل ميخائيل  .99
ص. 273 -. 1979حلب : جامعة حلب,  -الخواص العامة للمواد الكهربائية ]نص مطبوع[ / نبيل ميخائيل عبيد. 

 سم.27; 

60اك/  

 عبيد, نبيل ميخائيل  .100
 -. 1975معة حلب, حلب : جا -الهندسة الكهربائية االالت الكهربائية ]نص مطبوع[ / نبيل ميخائيل عبيد. 

 سم.27ص. ; 276

59اك/  

 عبيد, نبيل ميخائيل  .101
 سم.27ص. ; 627 -. 1976حلب : جامعة حلب,  -االالت الكهربائية ]نص مطبوع[ / نبيل ميخائيل عبيد. 

64, اك/48اك/  

 عسكورة, محمد  .102
 -. 1989ر : مكتبة ابن سينا, مص -امثلة و مسائل محلولة في القوى الكهربائية ]نص مطبوع[ / محمد عسكورة. 

 سم.24ص. ; 511

211اك/  

 علي القباني, ثناء  .103
. 2008االسكندرية : الدار الجامعية,  -مراجعة نظم تشغيل البيانات الكترونيا ]نص مطبوع[ / ثناء علي القباني. 

 سم. 25ص. : أشكال ;  549 -

 7044422977ر.د.م.ك 

317, اك/316, اك/315اك/  

 يوسف لطفيعلي,   .104
مصر : دار الكتاب,  -االلكترونية لميكانيكة التفاعالت العضوية ]نص مطبوع[ / يوسف لطفي علي.  األسس

 سم.24. ; أشكال.ص : 337 -. 2003

221, اك/220, اك/219اك/  

 عليان, شاهر ربحي  .105
ص. : اشكال. ; 255 -. 2007عمان : دار السيرة,  -البصريات الهندسية ]نص مطبوع[ / شاهر ربحي عليان. 

 سم.24

285, اك/284اك/  

 عيد, نبيل ميخائيل  .106
 276 -. 1975سوريا : جامعة حلب,  -]نص مطبوع[ / نبيل ميخائيل عيد.  ةالكهربائي اآلالتالهندسة الكهربائية 

 سم. 27. ; أشكالص. : 

26اك/  



 عيسى, صباح عبد الهادي  .107
ص. ; 133 -. 1989بغدهد : مطبعة الديواني,  -عبد الهادي عيسى.  االجهزة الكهربائية ]نص مطبوع[ / صباح

 سم.23

204اك/  

 غوفر, جوردان  .108
 -. 1980بيروت : الدار العربية للعلوم,  -]نص مطبوع[ / جوردان غوفر.  IBMالف باء الحاسوب الشخصي 

 سم.24ص. ; 111

89, اك/88اك/  

 فهمي, امين  .109
 سم.23.5ص. ; 110 -. 1993لبنان : الدار اللبنانية,  -]نص مطبوع[ / امين فهمي. مبادئ الهندسة االليكترونية 

189, اك/188اك/  

 فيرث, س ب  .110
مصر : جامعة عين  -تكنولوجيا الرسم الهندسي ]نص مطبوع[ / س ب فيرث, ترجمة:محمود رشاد فرويز. 

 سم.27ص. ; 162 -. 1978الشمس, 

52اك/  

 قبيعة, محمد جمال  .111
اشكال. ;  -. 2002لبنان : دار الراتب الجامعة,  -وعة ميكروسفت ]نص مطبوع[ / محمد جمال قبيعة. موس

 سم.24

290اك/  

 قمر, محمد احمد  .112
 -. 1988مصر : الدار المعارف,  -نظريات و تصميم االالت الكهربية ]نص مطبوع[ / محمد احمد قمر. 

 سم.23.5ص. ; 553

203اك/  

 دقمر, محمد احم  .113
. 1984لبنان : دار الراتب الجامعية,  -المبادئ االساسية في الهندسة الكهربية ]نص مطبوع[ / محمد احمد قمر. 

 سم. 23ص. ; 266 -

18اك/  

 قمر, محمد احمد  .114
ص. : 238 -. 1984بيروت : دار الراتب الجامعية,  -تصميم االالت الكهربية ]نص مطبوع[ / محمد احمد قمر. 

 .سم24صور. ; 

15اك/  

 قمر, محمد احمد  .115
بيروت : دار الراتب ابجامعية,  -االالت المتزامنة و المحركات التاثيرية ]نص مطبوع[ / محمد احمد قمر. 

 سم.24ص. : صور. ; 491 -. 1984



14اك/  

 قمر, محمد احمد  .116
ت : دار الراتب الجامعية, بيرو -المحوالت الكهربية و االت التيار المستمر ]نص مطبوع[ / محمد احمد قمر. 

 سم.24ص. : صور. ; 475 -. 1984

13اك/  

 قمر, محمد احمد  .117
مصر : دار المعارف,  -االلكترونيات الصناعية ووسائل التحريات الكهربي ]نص مطبوع[ / محمد احمد قمر. 

 سم.24ص. : اشكال. ; 571 -. 1990

210اك/  

 قمر, محمد احمد  .118
مصر : منشاة  -االالت الكهربية الكهرباء االستاتيكية ]نص مطبوع[ / محمد احمد قمر.  المعلومات االساسية في

 سم.24ص. : اشكال. ; 275 -. 2003المعارف, 

271, اك/270اك/  

 قمر, محمد احمد  .119
مصر : منشاة المعارف,  -الكهرباء الصناعية و وسائل التحريك الكهالبي ]نص مطبوع[ / محمد احمد قمر. 

 سم.24ص. : اشكال. ; 577 -. 2005

273, اك/272اك/  

 قمر, محمد احمد  .120
ص. : اشكال. ; 213 -. 2005مصر : منشاة المعارف,  -المحركات التاثرية ]نص مطبوع[ / محمد احمد قمر. 

 سم.24

275, اك/274اك/  

 قمر, محمد احمد  .121
ص.. : اشكال. 308 -. 2005اة المعارف, مصر : منش -االت التيار المستمر ]نص مطبوع[ / محمد احمد قمر. 

 سم.24; 

279, اك/278اك/  

 قمر, محمد احمد  .122
بيروت : دار الراتب الجامعية,  -الهندسة الكهربية لالقسام المدنية و الميكانكية ]نص مطبوع[ / محمد احمد قمر. 

 سم.24ص. : صور. ; 177 -. 1984

12اك/  

 قواسمه, مؤيد فايز  .123
عمان : مكتبة المجتمع العربى للنشر و  -ات االلكترونية ]نص مطبوع[ / مؤيد فايز قواسمه. دليل المصطلح

 .25: تصاميم ;  512 -. 2008التوزيع, 

311, اك/310اك/  



 كارتر, غراهم  .124
ص. ; 80 -. 1988بيروت : الدار العربية للعلوم,  -]نص مطبوع[ / غراهم كارتر.  MSXبرنامج العاب 

 سم.24

103, اك/102اك/  

 كارلسون, ادوارد  .125
بيروت : الدار العربية للعلوم,  -االوالد و االتري ]نص مطبوع[ / ادوارد كارلسون, ترجمة:محمد البنداقي. 

 سم.24ص. : صور. ; 293 -. 1988

97, اك/96اك/  

 كاري, هاري ب  .126
العراق : ج  -لزكوم مهدي ناجي. االلكترونيات و التاصر الكيميائي ]نص مطبوع[ / هاري ب كاري, ترجمة ا

 سم. 24ص. : اشكال. ;  216 -. 1981البصرة, 

3اك/  

 كربية, امجد عبد الرزاق  .127
العراق : جامعة  -تطبيقات عملية في الكهربائية و االلكترونيات ]نص مطبوع[ / امجد عبد الرزاق كربية. 

 سم.21ص. ; 557 -الموصل, )دت(. 

 نسخة مصورة

139, اك/138اك/  

 كرنسون, ستيف  .128
بيروت : الدار العربية للعلوم,  -الف باء نظام الكواترو ]نص مطبوع[ / ستيف كرنسون, ترجمة:باسم الجاني. 

 سم.24ص. ; 272 -. 1989

75اك/  

 كوتي, ريمون  .129
 سم.21ص. ; 743 -. 1987الجزائر : د م ج,  -التحليل الرياضي ]نص مطبوع[ / ريمون كوتي. 

54اك/  

 كوروش, ا  .130
 سم.22.5ص. ; 613 -. 1984موسكو : دار مير,  -الجبر العالي ]نص مطبوع[ / ا كوروش. 

168اك/  

 كوفمان, ميلتون  .131
تظريات و مسائل في تكنو لوجيات االلكترونيات ]نص مطبوع[ / ميلتون كوفمان, تلرجمة: الخشن احمد توفيق. 

 سم. 27 ص : اشكال ; 495 -. 1972مصر : ماكهوجيل,  -

8اك/  

 كوفورن, جيمس  .132
ص. : 255 -. 1988لبنان : الدار العربية للعلوم,  -و تطبيقاتها ]نص مطبوع[ / جيمس كوفورن.  z80المعالج 

 سم.24اشكال. ; 



218اك/  

 كوندون, روبرت  .133
 -م عوض. تحليل و تصميم نظم معالجة البيانات ]نص مطبوع[ / روبرت كوندون, ترجمة: ابراهيم عبد السال

 سم. 24ص. : صور. ; 509 -. 1406الرياض : االدارة العامة, 

36اك/  

 كيالي, علي عادل  .134
 سم.27ص. ; 397 -. 1976حلب : جامعة حلب,  -االتصاالت الكهربائية ]نص مطبوع[ / علي عادل كيالي. 

58اك/  

 كيالي, علي عادل  .135
العراق : جامعة  -ستور ]نص مطبوع[ / علي عادل كيالي. هندسة االلكترونيات النصاف النوافل و الترانزي

 سم.24ص. ; 473 -. 1973الموصل, 

 نسخة مصورة

122, اك/121, اك/120اك/  

 كياني, علي عادل  .136
 26ص. ; 386 -. 1971سوريا : جامعة حلب,  -ا سس ا لهندسة الكهربائية ]نص مطبوع[ / علي عادل كياني. 

 سم.

24اك/  

 سوزان دريكلبسكومب,   .137
بيروت : الدار العربية للعلوم,  -االسس االبتدائية لبرمجة لغة بيسك ]نص مطبوع[ / سوزان دريك لبسكومب. 

 سم.23.5ص. ; 85 -. 1990

77, اك/76اك/  

 لطفي, حسن  .138
 -. 1990بيروت : الدار العربية للعلوم,  -]نص مطبوع[ / حسن لطفي.  DBASE IVالمرجع السريع لبرنامج 

 سم.28ص. ; 54

81, اك/80اك/  

 لطفي, حسن  .139
بيروت : الدار العربية للعلوم,  -]نص مطبوع[ / حسن لطفي.  MS DOSالمرجع السريع الوامر تشغيل النظام 

 سم.24ص. : صور. ; 135 -. 1990

109, اك/108اك/  

 لن جوتنامز  .140
مصر : دار المعا رف,  -ب ساويرس. االالت ت المفكرية ]نص مطبوع[ / لن جوتنامز, ترجمة: وديع وهي

 سم.22ص. ; 241 -. 1970

62اك/  



 لوغارف, اندريه  .141
لبنان : دار الراتب الجامعة,  -المعجم الموسوعي في الكبيوتر و االلكترونيك ]نص مطبوع[ / اندريه لوغارف. 

 سم.24ص. : اشكال. ; 838 -. 1986

237اك/  

 مرزه, رياض عزيز  .142
بيروت : الدار العربية للعلوم,  -ام.اس.اكس ]نص مطبوع[ / رياض عزيز مرزه.  MSXالبيسك لحاسبات 

 سم.24ص. ; 221 -. 1988

85, اك/84اك/  

 مصطفى الدبس, ريم  .143
 -. 2006عمان : مكتبة المجتمع العربى,  -مكونات انظمة االتصاالت ]نص مطبوع[ / ريم مصطفى الدبس. 

 .25: رسوم بيانية جداول ;  317

335, اك//334, اك333ك/ا  

 مقران, عبد الحفيظ  .144
 سم.26ص. : اشكال. ; 255 -. 2006الجزائر : د م ج,  -]نص مطبوع[ / عبد الحفيظ مقران.  1التحليل

, 236, اك/235, اك/234, اك/233, اك/232, اك/231, اك/230, اك/229, اك/228, اك/227اك/  

 مكي, محمد بشير  .145
ص. ; 79 -. 1979دمشق : جامعة دمشق,  -العامة ]نص مطبوع[ / محمد بشير مكي.  محاضرات في الفزياء

 سم.26

186اك/  

 مال علي, جميل  .146
 سم.21ص. ; 642 -. 1987العراق : جامعة الموصل,  -ميكانيك المكائن ]نص مطبوع[ / جميل مال علي. 

 نسخة مصورة

133, اك/132, اك/131اك/  

 منصور, ميشيل  .147
ص : 351 -. 1975حلب : جامعة حلب,  -الكهربائية و اجهزتها ]نص مطبوع[ / ميشيل منصور.  القياسات

 سم.27اشكال ; 

56, اك/50اك/  

 منيخ, عبد هللا  .148
 سم.26ص. ; 176 -. 1994الجزائر : د م ج,  -مسائل محلولة في االلكترونيات ]نص مطبوع[ / عبد هللا منيخ. 

, 179, اك/781, اك/771, اك/761, اك/751, اك/471, اك/731, اك/721, اك/711, اك/170, اك/169اك/

831, اك/821, اك/811, اك/801اك/  

 موريس, نوبيل  .149
 -. 1978بيروت : ماكجروهيل,  -االلكترونيات في خدمة التطبيقات الكهربائية ]نص مطبوع[ / نوبيل موريس. 

 سم.23ص. : اشكاال. ; 320



19اك/  

 ميلر, الن  .150
 سم.24ص. ; 251 -. 1989بيروت : الدار العربية للعلوم,  -]نص مطبوع[ / الن ميلر.  DOS 4دئ نظام مبا

91, اك/90اك/  

 ميلر, الن  .151
 سم.24ص. ; 319 -. 1989بيروت : الدار العربية للعلوم,  -مبادئ االوتوكاد ]نص مطبوع[ / الن ميلر. 

101, اك/100اك/  

 نايت, تيم  .152
ص. : صور. ; 288 -. 1989بيروت : الدار العربية للعلوم,  -ميغا ]نص مطبوع[ / تيم نايت. دليل برمجة ا

 سم.24

107, اك/106اك/  

 نايدل, مايكل  .153
بغداد : الجامعة  -التركيبات الكهربائية اسئلة و اجوبة ]نص مطبوع[ / مايكل نايدل, ترجمة:محمد هجاج. 

 سم.23.5ص. : صور. ; 135 -. 1986التكنولوجية, 

42اك/  

 نايفة, عدنان  .154
ص. : 164 -. 1985العراق : جامعة الموصل,  -وقائع ندوة الحاسب و المعلومات ]نص مطبوع[ / عدنان نايفة. 

 سم.23اشكال. ; 

37اك/  

 نلسون, روس  .155
وم, لبنان : الدار العربية للعل -]نص مطبوع[ / روس نلسون.  80386كتاب ميكروسفت لبرمجة المعالجين 

 سم.24ص. ; 380 -. 1992

214اك/  

 نيومان, جوزيف  .156
القاهرة : دار  -الحاسب االلكتروني و كيف يغير حياتنا ]نص مطبوع[ / جوزيف نيومان, ترجمة: زغلول فهمي. 

 سم.21ص. : صور. ; 204 -المعارف, )دت(. 

38اك/  

 هايمن, مايكل  .157
 -. 1990بيروت : الدار العربية للعلوم,  -ترجمة:باسم الجاني. ]نص مطبوع[ / مايكل هايمن,  OSتشغيل النظام 

 سم.24ص. ; 206

95, اك/94اك/  



 هيث, اجدوارد  .158
 -كويك بيسك ]نص مطبوع[ / اجدوارد هيث, ترجمة:حسن لطفي.  QUICKBASUICالمرجع السريع للغة 

 سم.21ص. ; 198 -. 1989لبنان : الدار العربية للعلوم, 

113, اك/112اك/  

 و نسكايا, راد  .159
 سم.23ص. ; 241 -بغداد : د ش ث ع, )دت(.  -االلكترونيات و الحياة الحديثة ]نص مطبوع[ / راد و نسكايا. 

201اك/  

 ووالرد, باري ج  .160
 -. 1983مصر : جامعة عين الشمس,  -الدوائر المتكاملة الرقمية و الحاسبة ]نص مطبوع[ / باري ج ووالرد. 

 .سم21ص. ; 210

164, اك/316, اك//162, اك161اك/  

 ووالرد, ياري  .161
مصر : مهكجروهيل,  -االلكترونيات العلمية ]نص مطبوع[ / ياري ووالرد, ترجمة عماد الدين خلف الحسيني. 

 سم.23ص. : اشكال. ;  207 -. 1978

 070848084ر.د.م.ك 

5, اك/4اك/  

 يافورسكي, ب  .162
 -. 1977موسكو : دار مير,  -/ ب يافورسكي, ترجمة:فريد يوسف متى.  المرجع في الفيزياء ]نص مطبوع[

 سم.20ص. ; 539

55اك/  

 يوسف, سعد الدين  .163
 -. 1972مصر : جامعة عين الشمس,  -]نص مطبوع[ / سعد الدين يوسف.  2و 1مدخل هندسة الراديو الجزء 

 سم. 27ص ;  564

2اك/  



  هندسة التكييف  -697

 ابوت,م  .1
/ م ابوت, س فان  SIميكا الحرارية ]نص مطبوع[ : نظرية ومسائل باستخدام النظام المترى للوحدات الدينا

 -سم. 27;  أشكالص. : 371 -. 1989الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -. 1ط -هيس, احمد فؤاد باشا. 

 )ملخصات شوم(.

102, هت/020, هت/019هت/  

 احمد محمود,رمضان  .2
 -. 2004: منشاة المعارف,  اإلسكندرية -ص مطبوع[ : مبادئ و تطبيقات / رمضان احمد محمود. التهوية ]ن

 سم.24;  أشكالص. : جداول؛197

 9770312754ر.د.م.ك 

039, هت/038هت/  

 اعويدات سالم,ابو بكر  .3
امعة سبها, ليبيا : ج -. 1ط -هندسة التكييف ]نص مطبوع[ / ابو بكر اعويدات سالم, مقدام طارق جيجان. 

 سم.25ص. : جداول,اشكال ; 424 -. 2011

 9959831256ر.د.م.ك  -كشاف. 

03, هت/02, هت/01هت/  

 السيد,محمد ابو هاشم  .4
 -التحكم االلى ]نص مطبوع[ / محمد ابو هاشم السيد, حسن على الصياد.  أجهزةتكنولوجيا المراجل البخارية و 

 سم.25;  أشكالسومات؛ص. : ر271 -. 1991القاهرة : دارالصفوة, 

 كشاف

043, هت/042هت/  

 السيد,مصطفى محمد  .5
 -. 1993القاهرة : دار الفكر العربى,  -لهندسة التبريد ]نص مطبوع[ / مصطفى محمد السيد.  األساسيةالمعدات 

 سم.25;  أشكالص. : 412

 9771060601ر.د.م.ك  -كشاف. 

103هت/  

 القرضاوى,ابراهيم محمد   .6
: منشاة  اإلسكندرية -محمد القرضاوى.  إبراهيملتبريد و التهوية و تكييف الهواء ]نص مطبوع[ / تكنولوجيا ا

 سم.25;  أشكالص. : رسومات؛564 -. 2006المعارف, 

 9770313935ر.د.م.ك 

041, هت/040هت/  

 القرضاوى,ابراهيم محمد   .7
:  اإلسكندرية -محمد القرضاوى.  إبراهيم /التبريد و التهوية و تكييف الهواء ]نص مطبوع[  أجهزةالتحكم في 

 سم.25؛رسومات ; أشكالص. : 351 -. 1994منشاة المعارف, 

 9770397393ر.د.م.ك 



067هت/  

 القرضاوى,ابراهيم محمد   .8
: منشاة  اإلسكندرية -محمد القرضاوى.  إبراهيمتكنولوجيا التبريد و التهوية وتكييف الهواء ]نص مطبوع[ / 

 سم.25;  أشكالص. : رسومات؛529 -. 1990المعارف, 

 9770300020ر.د.م.ك 

087هت/  

 باسيلى,رزق  .9
ص. : 367 -مصر : دار نهضة, ]د.ت[.  -هندسة التكييف و التبريد ]نص مطبوع[ / رزق باسيلى. 

 سم.25؛جداول ; أشكال

084, هت/083هت/  

 بولس,صبرى  .10
. 1970مصر : الهيئة المصرية العامة,  -ع[ / صبرى بولس. لعملية التبريد بالرسوم ]نص مطبو األوليةالمبادئ 

 سم.24ص. : رسومات ; 128 -

073, هت/072هت/  

 بولس,صبرى  .11
مصر : دار المعارف,  -النواحي العملية الحديثة فى التبريد و تكييف الهواء ]نص مطبوع[ / صبرى بولس. 

 سم.25سم. : رسومات ; 255 -. 1974

810, هت/080, هت/790, هت/780, هت/770, هت/670, هت/075, هت/074هت/  

 بويس,صبرى  .12
صناعة رقائق و مكعبات الثلج / صبرى  أجهزةالتبريد و تكييف الهواء ]نص مطبوع[ :  أجهزةو صيانة  إصالح

 سم.22؛رسومات ; أشكالص. : 317 -. 1980مصر : دار الشروق,  -بويس. 

 9777059728ر.د.م.ك 

950, هت/940, هت/930, هت/920, هت/190, هت/090, هت/089هت/  

 تروت,ا  .13
مصر : كلية  -التبريد و تكييف الهواء ]نص مطبوع[ / ا تروت, عادل خليل حسن, عبد المنعم احمد رزق. 

 سم.26;  أشكالص. : 350 -. 1979الهندسة, 

 كشاف

650, هت/640, هت/630, هت/062, هت/061هت/  

 تروت,ر,ا  .14
القاهرة :  -اء ]نص مطبوع[ / ر,ا تروت, محمد فوزى الرفاعى, عادل خليل حسن. التبريد و تكييف الهو

 سم.25؛رسومات ; أشكالص. : 350 -. 1988دارماكجر وهيل, 

 070848335ر.د.م.ك  -كشاف. 

018هت/  

 جريتز,انجلبرت  .15
انجلبرت جريتز, رضا الفنية و العدد المستعملة /  األساليبالتكنولوجية ]نص مطبوع[ :  األسسبراد التجميع 



 Technical) -سم. 22؛رسومات ; أشكالص. : 198 -. 1988, األهراممصر : مطابع  -محمود سليمان. 

fundamentals.) 

 كشاف

086هت/  

 حموده,رشدي محمد  .16
: لبنان  -تكييف الهواء / رشدي محمد حموده.  -التبريد  -الهندسة الميكانيكية ]نص مطبوع[ : الهندسة الحرارية 

 سم.24;  أشكالص. : 192 -. 1984دار الراتب الجامعية, 

071هت/  

 خرطبيل,وليد  .17
الجزائر : ديوان المطبوعات  -التجهيزات الفنية للمباني ]نص مطبوع[ : التدفئة و التكييف / وليد خرطبيل. 

 سم.24;  أشكالص. : 239 -. 1992الجامعية , 

480, هت/470, هت/460, هت/045, هت/044هت/  

 رزوقي,محمد هوبي  .18
لبنان : الدار  -و تطبيقات عملية / محمد هوبي رزوقي.  أسس, التبريد و التكييف ]نص مطبوع[ : 2ج/1ج

 سم.25;  أشكالص. : رسومات؛183 -. 1989العربية للعلوم, 

 كشاف

068, هت/028هت/  

 روجرز,ج  .19
دمشق :  -لحرارة / ج روجرز, برهان داغستاني. , الترموديناميك الهندسية ]نص مطبوع[ : انتقال العمل و ا1ج

 سم.24;  أشكالص. : 638 -. 1975وزارة التعليم العالي, 

 كشاف

027, هت/026هت/  

 سليمان,فاروق عبد اللطيف  .20
القاهرة : دار الفجر للنشرو  -التبريد و التكييف ]نص مطبوع[ : تطبيقات عملية / فاروق عبد اللطيف سليمان. 

 سم.24;  أشكالص. : 205 -. 2007التوزيع, 

 9773581446ر.د.م.ك 

370, هت/360, هت/350, هت/034, هت/033هت/  

 سيفرنز,وليام  .21
القدرة الناتجة عن البخار و الهواء و الغازات ]نص مطبوع[ / وليام سيفرنز, هوارد دجلر, عبد المنعم احمد 

 م.س24ص. : رسومات ; 834 -. 1968مصر : دار النهضة,  -رزق. 

 كشاف

032هت/  

 غارفر,مارتن  .22
 -. 1972سوريا : وزارة التعليم العالي,  -دليل مهندس التدفئة ]نص مطبوع[ / مارتن غارفر, معن العظمة. 

 سم.25;  أشكالص. : 410



560, هت/550, هت/540, هت/053, هت/052هت/  

 كوزلنك,سي  .23
بغداد : الجامعة  -لنك, فاتح حسن خصاف. تكييف الهواء و التبريد التطبيقي ]نص مطبوع[ / سي كوز

 سم.22؛جداول ; أشكالص. : 564 -. 1985التكنولوجية, 

 كشاف

600, هت/590, هت/058, هت/057هت/  

 محمود,رمضان احمد  .24
 -. 2005االسكندرية : منشاة المعارف,  -تكييف الهواء ]نص مطبوع[ : مسائل محلولة / رمضان احمد محمود. 

 سم.24;  أشكالص. : جداول,478

 9770396176ر.د.م.ك 

310, هت/, هت/029هت/  

 محمود,رمضان احمد  .25
االسكندرية : منشاة المعارف,  -تكييف الهواء ]نص مطبوع[ : مبادئ و تطبيقات / رمضان احمد محمود. 

 سم.25؛جداول ; أشكالص. : 599 -. 2002

 9770311219ر.د.م.ك 

088, هت/066هت/  

 مدمحمود,رمضان اح  .26
االسكندرية : منشاة المعارف,  -تكييف الهواء ]نص مطبوع[ : مبادئ و تطبيقات / رمضان احمد محمود. 

 سم.25;  أشكالص. : 442 -. 1993

 9771033336ر.د.م.ك  -كشاف. 

069هت/  

 محمود,رمضان احمد  .27
 -. 1993نشاة المعارف, االسكندرية : م -تكييف الهواء ]نص مطبوع[ : مسائل محلولة / رمضان احمد محمود. 

 سم.25;  أشكالص. : جداول؛415

 9771033883ر.د.م.ك 

17, هت/070هت/  

 محمود,رمضان احمد  .28
االسكندرية : منشاة المعارف,  -تكييف الهواء ]نص مطبوع[ : مبادئ و تطبيقات / رمضان احمد محمود. 

 سم.25;  أشكالص. : 442 -. 1995

 9771033336ر.د.م.ك  -كشاف. 

082/هت  

 محمود,رمضان احمد  .29
االسكندرية : منشاة  -مسائل محلولة / رمضان احمد محمود.  -تطبيقات  -معدات التبريد ]نص مطبوع[ : مبادئ 

 سم.25؛جداول ; أشكالص. : 737 -. 1991المعارف, 

 9770300773ر.د.م.ك  -خرائط. 

085هت/  



 مصطفى,سمير سعدون  .30
مصادرها و استخداماتها / سمير سعدون مصطفى, بالل عبد هللا ناصر, محمود الطاقة البديلة ]نص مطبوع[ : 

 سم.25ص. : رسومات ; 275 -. 2011االردن : دار اليازوري,  -. 1ط -خضر سلمان. 

06, هت/05, هت/04هت/  

 مكي,محمد بشير  .31
: مديرية الكتب و حلب  -, الفيزياء العامة و التطبيقية ]نص مطبوع[ : الحرارة / محمد بشير مكي. 1ج

 سم.28ص. : اشكال ; 287 -. 1970المطبوعات الجامعية, 

 كشاف

022هت/  

 مولي,ر  .32
 -. 1971دمشق : وزارة التعليم العالي,  -دليل مركب التدفئة ]نص مطبوع[ / ر مولي, ر غافيل, اسعد تقال. 

 (.6)الكتب العلمية ;  -سم. 25;  أشكالص. : 379

 كشاف

120, هت/110, هت/010, هت/90, هت/80, هت/70هت/  

 نحاس,احمد  .33
 -. 1983حلب : مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية,  -تدفئة و تكييف الهواء ]نص مطبوع[ / احمد نحاس. 

 سم.22ص. : جداول؛اشكال ; 569

 كشاف

015, هت/014, هت/013هت/  

 نحاس,احمد  .34
ص. : 699 -. 1976حلب : كلية الهندسة,  -اس. التدفئة و التهوية الصناعية ]نص مطبوع[ / احمد نح

 سم.25اشكال؛رسومات ; 

 كشاف

510, هت/050, هت/049هت/  



 هندســـــة   مدنيـــــة    -  246

 

 ا.ناش, وليم  .1
مصر : دارماكجروهيل ; السعودية :  -, نظريات و مسائل فى مقاومة المواد ]نص مطبوع[ / وليم ا.ناش. 1ج

 )ملخصات شوم(. -سم. 27ص. : اشكال ; 517 -. 1983دار المريخ, 

 0842728ر.د.م.ك  -كشاف. 

431, هم/142, هم/411, هم/401, هم/913, هم/138, هم/137هم/  

 ابراهيم شريف,ابراهيم  .2
مصر : الدار القومية للطباعة و النشر,  -الحرارة و الديناميكا الحرارية ]نص مطبوع[ / ابراهيم ابراهيم شريف. 

 سم.24;  أشكالص. : رسومات؛323 -. 1963

474هم/  

 ابراهيم شريف,ابراهيم  .3
ص. : 264 -. 1965مصر : الدار القومية للطباعة و النشر,  -الحرارة ]نص مطبوع[ / ابراهيم ابراهيم شريف. 

 سم.24;  أشكال

475هم/  

 ابراهيم,احمد محمد  .4
. 2008القاهرة : مكتبة المجتمع العربى,  -ابراهيم.  الهيدروليكية و الهوائية ]نص مطبوع[ / احمد محمد األنظمة

 سم.24ص. : رسومات ; 127 -

547, هم/546هم/  

 ابراهيم,اسالم محمود  .5
 -. 2008االردن : مكتبة المجتمع العربى,  -. 1ط -هندسة المطارات ]نص مطبوع[ / اسالم محمود ابراهيم. 

 سم.24ص. : اشكال ; 115

527, هم/526هم/  

 يم,اسالم محمودابراه  .6
 -. 2005االردن : مكتبة المجتمع العربى,  -المساحة الطبوغرافية ]نص مطبوع[ / اسالم محمود ابراهيم. 

 سم.24ص. : اشكال؛جداول ; 167

962, هم/862, هم/627, هم/626هم/  

 ابو حمدة , عبد الواحد  .7
ص. 519 -. 1991المطبوعات الجامعية ,  الجزائر : ديوان -, الجبر ]نص مطبوع[ / عبد الواحد ابو حمدة. 1ج

 سم.25: جداول ; 

104, هم/103هم/  

 ابو حمدة , عبد الواحد  .8
ص. 279 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -, الجبر ]نص مطبوع[ / عبد الواحد ابو حمدة. 3ج

 سم.25; 



106, هم/105هم/  

 ابو حمدة , عبد الواحد  .9
. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -امة ]نص مطبوع[ / عبد الواحد ابو حمدة. , الرياضيات الع4ج

 سم.22ص. : اشكال ; 325 -

 كشاف

232, هم/231هم/  

 ابو سريس , شادي  .10
االردن : مكتبة  -. 1ط -, المشاغل الهندسية ]نص مطبوع[ / شادي ابو سريس, يونس الزيوت; ايمن ضرار. 1ج

ص. : اشكال ; 301 -. 2006بى للنشر و التوزيع ; عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, المجتمع العر

 سم.25

066, هم/065هم/  

 ابو سريس,شادي  .11
االردن : مكتبة المجتمع العربى ; عمان : دار صفاء  -ميكانيكا الموانع ]نص مطبوع[ / شادي ابو سريس. 

 سم.24ص. : اشكال ; 130 -. 2008للطباعة و النشر و التوزيع, 

760, هم/606, هم/560, هم/460, هم/603, هم/602هم/  

 ابو عسلي , الياس  .12
 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -الفيزياء االلكتروديناميك ]نص مطبوع[ / الياس ابو عسلي. 

 سم.22ص. ; 274

  608, هم/508, هم/084, هم/083هم/

 احمد حسينابو عودة ,   .13
االردن : مكتبة المجتمع  -. 1ط -, حساب الكميات و المواصفات ]نص مطبوع[ / احمد حسين ابو عودة. 2ج

 )هندسة مدنية(. -سم. 25ص. : جداول ; 216 -. 2009العربى للنشر و التوزيع, 

052, هم/051هم/  

 ابو عودة , احمد حسين  .14
االردن : مكتبة المجتمع  -. 1ط -احمد حسين ابو عودة.  , حساب الكميات و المواصفات ]نص مطبوع[ /1ج

 (.1)الهندسة المدنية ;  -سم. 25ص. : جداول ; 191 -. 2009العربى للنشر و التوزيع, 

060, هم/059, هم/058, هم/057هم/  

 ابو عودة , احمد حسين  .15
المجتمع العربى للنشر و التوزيع, االردن : مكتبة  -. 1ط -مواد البناء ]نص مطبوع[ / احمد حسين ابو عودة. 

 (.2)الهندسة المدنية ;  -سم. 25ص. : اشكال ; 166 -. 2009

064, هم/063, هم/062, هم/061هم/  

 ابو عودة , احمد حسين  .16
االردن : مكتبة المجتمع العربى للنشر و  -. 1ط -, انشاء المباني ]نص مطبوع[ / احمد حسين ابو عودة. 2ج

 (.5)الهندسة المدنية ;  -سم. 25ص. : اشكال ; 289 -. 2010التوزيع, 



407, هم/073, هم/072, هم/071هم/  

 ابو عودة , احمد حسين  .17
االردن : مكتبة المجتمع العربى للنشر و  -. 1ط -, انشاء المباني ]نص مطبوع[ / احمد حسين ابو عودة. 1ج

 (.4ندسة المدنية ; )اله -سم. 25ص. : اشكال , جداول ; 313 -. 2010التوزيع, 

078, هم/077, هم/076, هم/075هم/  

 ابو عودة,احمد حسين  .18
ص. : 228 -. 2009االردن : مكتبة المجتمع العربى,  -هندسة الطرق ]نص مطبوع[ / احمد حسين ابو عودة. 

 سم.24رسومات؛جداول ; 

353, هم/253, هم/531 , هم/530هم/  

 ابو عوده , احمد حسين  .19
االردن : مكتبة المجتمع العربى للنشر والتوزيع ;  -المبانى ]نص مطبوع[ / احمد حسين ابو عوده.  , انشاء2ج

 )الهندسة المدنية(. -سم. 29ص. : مخططات ; 254 -. 2004عمان : دار صفاء للطباعة و النشر والتوزيع, 

820, هم/027, هم/026هم/  

 احمد عمري , محمود  .20
االردن : مكتبة المجتمع العربى للنشر و  -. 1ط -طبوع[ / محمود احمد عمري. علم المواد الهندسية ]نص م

 سم.25ص. : اشكال , جداول ; 212 -. 2009التوزيع, 

056, هم/055هم/  

 احمد محاسنة, محيسن  .21
عمان : عالم الكتب للنشر  -/ محيسن احمد محاسنة.  Drilling Engineeringهندسة الحفر ]نص مطبوع[ = 

 سم.25ص. : رسومات , جداول ; 355 -زيع : جدارا للكتاب العالمي للنشر و التوزيع, ]د.ت[. و التو

 9789957701314ر.د.م.ك 

068, هم/067هم/  

 احمد,وحيد مصطفى  .22
 Electric powerالنظرية و التطبيق و التخطيط و اقتصاديات توليد الطاقة الكهربائية ]نص مطبوع[ = 

generation ص. : 751 -. 2007القاهرة : دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع,  -ى احمد. / وحيد مصطف

 سم.24اشكال ; 

 9772877023ر.د.م.ك 

593, هم/592, هم/591هم/  

 ال رشي,رياض  .23
حلب :  -/ رياض ال رشي.  Heatالحرارة ]نص مطبوع[ : لطالب السنوات االعدادية في كلية الهندسة = 

 سم.27ص. : اشكال ; 258 -. 1979عات الجامعية, مديرية الكتب و المطبو

 كشاف

490, هم/948, هم/848, هم/748, هم/486, هم/485هم/  

 االتربي , عبد الهادى محمود  .24
هندسة التحويالت لطلبة الجامعات و المعاهد العليا ]نص مطبوع[ / عبد الهادى محمود االتربي, سامى محمد 



 سم.24ص. : مخططات ; 227 -. 2000ستثمارات الثقافية, مصر : الدار الدولية لال -مصطفى. 

 9772820773ر.د.م.ك 

258هم/ ,825هم/ ,257هم/ ,256هم/  

 البزم , محمد  .25
ص. : 92 -الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية , ]د.ت[.  -رسم وانشاء المبانى ]نص مطبوع[ / محمد البزم. 

 سم.27مخططات ; 

011, هم/010هم/  

 هنسي,سعد صديقالب  .26
/ سعد صديق البهنسي, محمد عبد هللا  Autocad 2008, الرسم الثالثي االبعاد الرقمي ]نص مطبوع[ : 1ج

ص. : رسومات ; 299 -. 2012االردن : مكتبة المجتمع العربى,  -. 1ط -الدرايسة, نور الدين احمد النادي. 

 سم.25

 9789957830502ر.د.م.ك 

747هم/ ,746, هم/745هم/  

 البهنسي,سعد صديق  .27
/ سعد صديق البهنسي, محمد عبد هللا  3Ds MAX 2008, الرسم الثالثي االبعاد الرقمي ]نص مطبوع[ : 2ج

ص. : رسومات ; 325 -. 2012االردن : مكتبة المجتمع العربى,  -. 1ط -الدرايسة, نور الدين احمد النادي. 

 سم.25

 9789957830496ر.د.م.ك 

474م/ه ,743, هم/742هم/  

 البهنسي,مجمد صديق  .28
االردن : مكتبة  -]نص مطبوع[ / مجمد صديق البهنسي.  2008التصميم الهندسي و الحدائق باستخدام اوتوكاد

 سم.25ص. : اشكال؛رسومات ; 733 -. 2008المجتمع العربى, 

629, هم/628هم/  

 الحسيني , رعد  .29
ص. 274 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -الرياضيات العامة ]نص مطبوع[ / رعد الحسيني. 

 سم.22: اشكال ; 

 كشاف

226هم/ ,252هم/ ,224, هم/223هم/  

 الحسيني,مكي  .30
 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -الكهرباء و المغنطيسية ]نص مطبوع[ / مكي الحسيني. 

 سم.22ص. : اشكال ; 321

 كشاف

733, هم/332هم/  

 الحسيني,مكي  .31
 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -المدخل الى الفيزياء النووية ]نص مطبوع[ / مكي الحسيني. 



 سم.24ص. : اشكال ; 213

 كشاف

723, هم/713, هم/703, هم/936, هم/368, هم/367هم/  

 الحصرى,احمد  .32
طالب الهندسة المدنية / احمد الحصرى, جهاد ابو النعاج, الفيزياء العلمية ]نص مطبوع[ : تجارب و منازل ل

 سم.24ص. : جداول؛ رسومات ; 376 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -عمر طه. 

319, هم/813, هم/173, هم/316, هم/315هم/  

 الحصري,سميرة  .33
الجزائر : ديوان  -سميرة الحصري.  /, الجيولوجيا الفيزيائية ]نص مطبوع[ : الجيولوجيا الفيزيائية 2ج

 سم.22ص. : رسومات ; 255 -. 1992المطبوعات الجامعية , 

 كشاف

577, هم/576, هم//575, هم574هم/  

 الحقاف, رياض صالح  .34
ص. : 248 -. 1977الموصل : جامعة الموصل,  -دليل هندسة الغابات ]نص مطبوع[ / رياض صالح الحقاف. 

 سم.24اشكال ; 

270هم/  

 الحلبي , عبد الكريم  .35
حلب :  -. 4ط -الخشب / عبد الكريم الحلبي.  -المعادن  -, خواص المواد ]نص مطبوع[ : الروابط القحمائية 3

 )منشورات جامعة حلب(. -سم. 27ص. : رسومات , اشكال ; 258 -. 1979جامعة حلب, 

 كشاف

166هم/  

 الحلبي , عبد الكريم  .36
حلب :  -المونة االسمنتية / عبد الكريم الحلبي.  -الروابط المائية  -طبوع[ : الحجارة , خواص المواد ]نص م1ج

 سم.28ص. : رسومات , جداول ; 230 -. 1978مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية, 

 كشاف

186هم/  

 الحلبي , عبد الكريم  .37
حلب : مديرية  -د الكريم الحلبي. خواصه / عب -تركيبه الجي  -, خواص المواد ]نص مطبوع[ : البيتون 2ج

 سم.27ص. : رسومات , جداول ; 209 -. 1979الكتب و المطبوعات الجامعية, 

 كشاف

187هم/  

 الحلبي,عبد الكريم  .38
حلب : مديرية الكتب و  -. 4ط -/ عبد الكريم الحلبي.  Chemins de ffr, السكك الحديدية ]نص مطبوع[ = 2ج

 سم.27ص. : جداول ; 176 - .1981المطبوعات الجامعية, 

497هم/  



 الحلبي,عبد الكريم  .39
حلب : مديرية الكتب و  -. 3ط -/ عبد الكريم الحلبي.  Chemins de ffr, السكك الحديدية ]نص مطبوع[ = 1ج

 سم.27ص. : اشكال ؛ رسومات ; 302 -. 1981المطبوعات الجامعية, 

 كشاف

498هم/  

 الحلبي,عبد الكريم  .40
/ عبد الكريم  Bases aeriennesحسابات عناصرها =  -تخطيطها  -نص مطبوع[ : تصميمها المطارات ]

 سم.27ص. : رسومات؛ جداول ; 452 -حلب : مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية, ]د.ت[.  -الحلبي. 

 كشاف

515هم/  

 الحلبي,عبد الكريم  .41
/ عبد  Materiaux de constructionاصه = خو -تركيبة الجي -, خواص المواد ]نص مطبوع[ : البيتون2ج

 سم.28ص. : روسومات ; 209 -. 1978حلب : مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية,  -. 4ط -الكريم الحلبي. 

 كشاف

707هم/  

 الخطيب,اسامة  .42
ات حلب : مديرية الكتب و المطبوع -الدليل العملي لالختبار مواد البناء ]نص مطبوع[ / اسامة الخطيب. 

 سم.27ص. : رسومات؛جداول ; 321 -. 1976الجامعية, 

734هم/  

 الخفاف,رياض صالح  .43
 Principles of plane et topographicاسس المساحة المستوية و الطبوغرافية ]نص مطبوع[ = 

surveying  .سم.21ص. : اشكال ; 291 -. 1984العراق : كلية الزراعة,  -/ رياض صالح الخفاف 

658هم/  

 الخيمي,محمد نصوح  .44
الجزائر :  -, الجيولوجيا العامة ]نص مطبوع[ : الجيولوجيا / محمد نصوح الخيمي, محمد انور محفوظ. 2ج

 سم.24ص. : رسومات ; 370 -. 1991ديوان المطبوعات الجامعية , 

 كشاف

544, هم/543هم/  

 الدرايسة,محمد عبد هللا  .45
االردن : مكتبة المجتمع  -هللا الدرايسة, عدلي محمد عبد الهادي.  الرسم الهندسي ]نص مطبوع[ / محمد عبد

 سم.25ص. : اشكال ; 214 -. 2008العربى, 

623, هم/622هم/  

 الدرونيس , ابراهيم على  .46
 -. 1980مصر : منشاة المعارف,  -, مقاومة واختبار المواد ]نص مطبوع[ / ابراهيم على الدرونيس. 1ج

 )مجموعة الكتب الهندسية(. -سم. 25ات ; ص. : جداول , مخطط503



750, هم/136هم/  

 الدرويش , ابراهيم على  .47
 -. 1971مصر : منشاة المعارف,  -, مقاومة و اختبار المواد ]نص مطبوع[ / ابراهيم على الدرويش. 1ج

 سم.24ص. : جداول , اشكال ; 503

146, هم/145, هم/144هم/  

 الدرويش , ابراهيم على  .48
 -. 1975مصر : منشاة المعارف,  -مقاومة و اختبار المواد ]نص مطبوع[ / ابراهيم على الدرويش. , 2ج

 سم.24ص. : اشكال ; 347

188هم/  

 الدرويش, ابراهيم على  .49
 -. 1979مصر : منشاة المعارف,  -, مقاومة و اختبار المواد ]نص مطبوع[ / ابراهيم على الدرويش. 2ج

 سم.24;  ص. : جداول , اشكال347

170, هم/169, هم/168هم/  

 السغبيني,سليمان  .50
حلب : مديرية الكتب  -محاضرات في هندسة االنتاج ]نص مطبوع[ : الصف الثاني ميكانيك / سليمان السغبيني. 

 سم.24ص. : اشكال ; 294 -. 1978و المطبوعات الجامعية, 

 كشاف

285هم/  

 السمان, اوهم  .51
ص. : 365 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -[ / اوهم السمان. الضوء الهندسي ]نص مطبوع

 سم.24اشكال ; 

 كشاف

310, هم/093, هم/803, هم/073, هم/306, هم/305هم/  

 السنباوى, حامد  .52
مصر : دار  -. 1ط -مبادئءهندسة التعدين و البترول ]نص مطبوع[ / حامد السنباوى, محب الدين حسين. 

 سم.24ص. : رسومات ; 260 -. 1975ف, المعار

283هم/  

 الشافعي , اسامة مصطفى  .53
لبنان : دار الراتب الجامعية,  -, ميكانيكا التربة ]نص مطبوع[ : التطبيقات الهندسية / اسامة مصطفى الشافعي. 2

 سم.24ص. : مخططات ; 269 -. 1975

097هم/  

 الشافعي,اسامة مصطفى  .54
عمان : دار الراتب  -نص مطبوع[ : اساسيت و خواص التربة / اسامة مصطفى الشافعي. , ميكانيك التربة ]1ج

 سم.24ص. : جداول ؛ اشكال ; 243 -. 1985الجامعية, 



578, هم/568هم/  

 الشافعى,شريف فتحى  .55
افعى. اسس و مبادئ المساحة التاكيومتيرية ]نص مطبوع[ : قياس المسافات االفقية و الراسية / شريف فتحى الش

 سم.24ص. : رسومات ; 183 -. 2003القاهرة : دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع,  -

 9772873559ر.د.م.ك 

613, هم/612, هم/611, هم/610هم/  

 الشامي,عبد الكريم  .56
حلب :  -/ عبد الكريم الشامي.  Technology of construcyion, تكنولوجيا االنشاءات ]نص مطبوع[ = 2ج

 سم.28ص. : جداول؛اشكال ; 392 -. 1975الكتب و المطبوعات الجامعية,  مديرية

741هم/  

 الشربيتى,حسن احمد  .57
مصر : دار المعارف,  -هندسة الرى و الصرف ]نص مطبوع[ / حسن احمد الشربيتى, احمد مصطفى يس. 

 سم.23ص. : جداول ; 253 -. 1974

635هم/  

 الشريف,روحي  .58
 -. 1985القاهرة : دار البشير,  -دليل ضبط الجودة في صناعة الخراسنة ]نص مطبوع[ / روحي الشريف. 

 سم.24ص. : جداول ; 248

 كشاف

715, هم/714, هم/713هم/  

 الصا لح,احمد يوسف  .59
وعات سوريا : مديرية الكتب و المطب -, المدخل الى تصميم التجارب ]نص مطبوع[ / احمد يوسف الصا لح. 2

 سم.28ص. : جداول ; 289 -. 1979الجامعية, 

 كشاف

403هم/  

 الصباغ, احمد سالم  .60
/ احمد سالم  Introduction To Production Engineeringالمدخل الى هندسة االنتاج ]نص مطبوع[ = 

 سم.24ص. : اشكال ; 239 -. 1992القاهرة : عالم الكتب,  -الصباغ. 

 9770039349ر.د.م.ك 

286هم/  

 الطيب محمد , سليمان  .61
 -, مدخل الهندسة ]نص مطبوع[ / سليمان الطيب محمد, رشدى محمد رضوان, عبد الحى على يوسف. 1

 -سم. 24ص. : رسومات , اشكال ; 247 -. 1975المملكة العربية السعودية : برنامج تعريب العلوم الهندسية, 

 )جامعة الملك عبد العزيز(.

 كشاف

113هم/  



 جل,فؤادالع  .62
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -علم المستحاثات و الجيولوجيا التاريخية ]نص مطبوع[ / فؤاد العجل. 

 سم.24ص. : رسومات ; 231 -. 1992

 كشاف

542, هم/541, هم/540, هم/539, هم/538, هم/537, هم/536, هم/535, هم/534هم/  

 العدوى,محمد صادق  .63
. 2009مصر : دار الفكر العربى,  -ة و ادارة المخلفات ]نص مطبوع[ / محمد صادق العدوى. هندسة حماية البيئ

 سم.24ص. : اشكال ; 496 -

 9771023691ر.د.م.ك 

641هم/  

 العدوى,محمد صادق  .64
بيروت : دار  -. 1ط -و المياه و الصرف الصحي ]نص مطبوع[ / محمد صادق العدوى.  للتغذيةالنظم الهندسية 

 سم.24;  أشكالص. : جداول؛490 -. 1985ب الجامعية, الرات

643هم/  

 العريان,احمد على  .65
, تكنولوجيا الخرسانية ]نص مطبوع[ : خواص الخرسانة و تصميم خلطاتها / احمد على العريان, عبد الكريم 2ج

 سم.24ص. : اشكال ; 455 -القاهرة : عالم الكتب, ]د.ت[.  -محمد عطا. 

716هم/  

 يان,احمد علىالعر  .66
, تكنولوجيا الخرسانة ]نص مطبوع[ : مواد الخرسانة المسلحة و صناعتها / احمد على العريان, عبد الكريم 1ج

 سم.24ص. : اشكال؛جداول ; 469 -. 1974القاهرة : عالم الكتب,  -محمد عطا. 

719هم/  

 العلو,جالل عبد القادر  .67
دمشق : كلية  -خبرية و تطبيقاتها / جالل عبد القادر العلو. ميكانيك السوائل ]نص مطبوع[ : التجارب الم

 سم.24ص. : اشكال؛جداول ; 221 -. 1987الهندسة, 

640هم/  

 القدسي , وجيه  .68
دمشق : جامعة  -, موجز الهندسة التحليلية ]نص مطبوع[ : لطالب كليتي العلوم و الهندسة / وجيه القدسي. 1ج

 سم.25 ; أشكالص. : 448 -. 1976دمشق, 

114هم/  

 القدسي,وجيه  .69
 -. 1992الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -, موجز الميكانيك ]نص مطبوع[ / وجيه القدسي. 1ج

 سم.22;  أشكالص. : 205

429, هم/428, هم/427, هم/426, هم/425هم/  



 القدسي,وجيه  .70
ص. : اشكال 209 -. 1997لمطبوعات الجامعية , الجزائر : ديوان ا -الميكانيك ]نص مطبوع[ / وجيه القدسي. 

 سم.22; 

 كشاف

435, هم/434, هم/433, هم/432, هم/431, هم/430هم/  

 القرضاوى,محمد عثمان  .71
مصر :  -تسخين مياه / محمد عثمان القرضاوى. -تدفئة  -تكييف -اجهزة الطاقة الشمسية ]نص مطبوع[ : تبريد

 سم.24شكال ; ص. : ا275 -. 1987منشاة المعارف, 

 9771033832ر.د.م.ك  -كشاف. 

664هم/  

 القصبي , السيد عبد الفتاح  .72
ص. : 734 -. 1993امبابة : دار الكتب العلمية,  -ميكانيكا التربة ]نص مطبوع[ / السيد عبد الفتاح القصبي. 

 سم.25اشكال , مخططات ; 

 9775035392ر.د.م.ك 

098هم/  

 اللحام , انور  .73
الجزائر  -صاء و االحتمال ]نص مطبوع[ : طالب السنوات االولى / انور اللحام, محمد شفيق ياسين. مبادئ االح

 سم.22ص. : اشكال ; 315 -. 1991: ديوان المطبوعات الجامعية , 

092, هم/091, هم/090, هم/089, هم/088هم/  

 اللحام , انور  .74
الجزائر : ديوان  -ولى د. ف. ك / انور اللحام. , الرياضيات العامة ]نص مطبوع[ : لطالب السنة اال3ج

 سم.22ص. : اشكال ; 332 -. 1991المطبوعات الجامعية , 

230, هم/229, هم/228, هم/227هم/  

 اللحام , انور توفيق  .75
 -, مبادئ حساب التفاضل و الهندسة التحليلية ]نص مطبوع[ : لطالب السنة االولى / انور توفيق اللحام. 1ج

 سم.22ص. : اشكال ; 361 -. 1991ر : ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائ

212, هم/211, هم/210, هم/209هم/  

 اللحام , انور توفيق  .76
الجزائر :  -, حساب التفاضل و الهندسة التحليلية ]نص مطبوع[ : لطالب السنة االولى / انور توفيق اللحام. 2ج

 سم.22ص. : اشكال ; 559 -. 1991ديوان المطبوعات الجامعية , 

216, هم/215, هم/214, هم/213هم/  

 المدرس, فؤاد  .77
/ فؤاد  Strength Of Materialsكهرباء =  -ميكانيك  -عمارة  -مقاومة المواد ]نص مطبوع[ : مدني

 سم.28ص. : اشكال ; 379 -. 1973حلب : جامعة حلب,  -. 1ط -المدرس. 

 كشاف



171هم/  

 المعصراني,بسام  .78
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -ياء الجسم الصلب ]نص مطبوع[ / بسام المعصراني, فخري كتوت. فيز

 سم.24ص. : اشكال؛جداول ; 532 -. 1991

 كشاف

100, هم/087هم/  

 المفتي , عثمان حسن  .79
 -ق, ]د.ت[. السعودية : دار الشرو -خواص المادة ]نص مطبوع[ / عثمان حسن المفتي, خالد علي كمافي. 

 سم.24ص. : جداول ; 182

134هم/  

 المنير , داود سليمان  .80
موسكو : دار مير للطباعة و النشر,  -المساعد فى حل مسائل مقاومة المواد ]نص مطبوع[ / داود سليمان المنير. 

 سم.24ص. : اشكال , جداول ; 536 -. 1977

748, هم/165هم/  

 الميحاط,محمود عياد  .81
/ محمود عياد الميحاط,  Engineering drawing techniqueالرسم الهندسى ]نص مطبوع[ =  التقنية فى

 سم.24ص. : اشكال ; 261 -. 2009مصر : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -سعد صادق نصيف. 

 9773581918ر.د.م.ك  -كشاف. 

649هم/  

 النعسان,ابراهيم محمد  .82
. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -راهيم محمد النعسان. تحريك النقطة المادية ]نص مطبوع[ / اب

 سم.24ص. : اشكال ; 334 -

 كشاف

314, هم/133, هم/312, هم/311هم/  

 النعسان,ابراهيم محمد  .83
 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -الميكانيك الهندسي ]نص مطبوع[ / ابراهيم محمد النعسان. 

 سم.24: اشكال ;  ص.388

 كشاف

472, هم/471, هم/470هم/  

 الهادى,محمد فكرى  .84
الديناميكا الحرارية و االتزان الصنفى ]نص مطبوع[ / محمد فكرى الهادى, حسن احمد شحاتة, متولى شفيق 

 سم.27ص. : اشكال ; 196 -. 2003القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -متولى. 

 9775499836ر.د.م.ك 

496, هم/495, هم/494هم/  



 الهادى,محمد فكرى  .85
القاهرة : دار  -الديناميكا الحرارية و االتزان الصنفى ]نص مطبوع[ / محمد فكرى الهادى, حسن احمد شحاتة. 

 سم.27ص. : اشكال ; 196 -. 2002الفجر للنشر و التوزيع, 

 977549981Xر.د.م.ك 

601, هم/600, هم/599, هم/598هم/  

 ور,فوزي يوسفال  .86
 -الرسم الهندسي لجميع التخصصات الهندسية ]نص مطبوع[ / فوزي يوسف الور, خالد محمد سعيد داوود. 

 سم.25ص. : اشكال ; 231 -. 2009عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957244286ر.د.م.ك 

609, هم/608هم/  

 الياس,جورج  .87
زان المتصالبة ]نص مطبوع[ : حساب شبكات الجيزان المتصالبة وفق طرق محاضرات في الجسور ذات الجي

حلب : مديرية الكتب  -الجسر و ليونهارت و كوربون , حساب البالطات وفق طريقة بيجو / جورج الياس. 

 )التطبيقات العملية للبيتون المسلح(. -سم. 28ص. : اشكال ; 341 -. 1969والمطبوعات الجامعية, 

523هم/  

 الياس,جورج  .88
حساب احواض المياه  -حساب احواض خزانات المياهة ]نص مطبوع[ : نظرة عامة عن خزانات السوائل

سم. 27ص. : اشكال ; 331 -. 1975حلب : مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية,  -الدورانية / جورج الياس. 

 )التطبيقات العلمية للبيتون المسلح(. -

693هم/  

 الياس,جورج  .89
حلب : مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية,  -محاضرات في خزانات الغالل ]نص مطبوع[ / جورج الياس. 

 )التطبيقات العملية للبيتون المسلح(. -سم. 27ص. : رسومات ; 140 -. 1969

694هم/  

 الياس,جورج  .90
ص. : 1174 -ن[, ]د.ت[. ]د.م[ : ]د. -قضبان التسليح الرئيسي و العرضاني ]نص مطبوع[ / جورج الياس. 

 سم.26اشكال ; 

699, هم/695هم/  

 الياس,جورج  .91
حلب  -حساب العناصر الحاملة في االنبية ]نص مطبوع[ : الحساب على اساس الحاالت الحدية / جورج الياس. 

 سم.27ص. : اشكال ; 464 -. 1971: جامعة حلب, 

723, هم/722, هم/721, هم/720هم/  

 الياس,جورج  .92
-تكنولوجيا البيتون و نظرية البتون المسلح  -البيتون المسلح ]نص مطبوع[ : دراسات نظرية و تجريبية  ,1ج

الترتيبات العملية للقطع المسلمة و تدقيق حساب المقاطع / جورج  -حساب المقاطع و تحليل حوادث االنكسار 

 سم.28: اشكال ; ص. 747 -. 1966حلب : مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية,  -الياس. 



725, هم/724هم/  

 الياس,جورج  .93
التطبيقات العملية للبيتون المسلح ]نص مطبوع[ : محاضرات في حساب الجيزان المستمرة و البالطات المنعزلة 

 سم.28ص. : اشكال ; 509 -حلب : مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية, ]د.ت[.  -و المستمرة / جورج الياس. 

731, هم/730, هم/729, هم/728, هم/277, هم/726هم/  

 الياس,جورج  .94
حلب  -, التطبيقات العملية للبتون المسلح ]نص مطبوع[ : حساب العناصر الحاملة في االنبية / جورج الياس. 1ج

 سم.28ص. : اشكال؛جداول ; 867 -. 1978: مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية, 

732هم/  

 الياس,جورج  .95
حلب : مديرية الكتب و المطبوعات  -في البيتون مسبق االجهاد ]نص مطبوع[ / جورج الياس. محاضرات 

 سم.28ص. : اشكال ; 283 -. 1969الجامعية, 

 كشاف

733هم/  

 الياس,جورج  .96
حلب : مديرية الكتب و المطبوعات  -. 3ط -, البيتون مسبق االجهاد ]نص مطبوع[ / جورج الياس. 1ج

 سم.28ص. : اشكال ; 283 -. 1978الجامعية, 

 كشاف

740, هم/739, هم/738, هم/737, هم/736هم/  

 انطون , دكتور توفيق  .97
القاهرة  -مبادئ التفاضل و التكامل ]نص مطبوع[ : طلبة السنة االعدادية بكليات الهندسة / دكتور توفيق انطون. 

 سم.24ص. : اشكال ; 452 -. 1973: جامعة القاهرة, 

261هم/  

 نيس,نادر نبيلا  .98
/ نادر نبيل  Reinforced concreteالتطبيقات العملية =  -, البيتون المسلح ]نص مطبوع[ : الجزء الثاني2ج

 سم.26ص. : اشكال ; 244 -. 1986حلب : مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية,  -انيس. 

696هم/  

 انيس,نادر نبيل  .99
حلب : مديرية الكتب و  -/ نادر نبيل انيس.  Reinforced concrete, البيتون المسلح ]نص مطبوع[ = 1ج

 سم.26ص. : اشكال؛خرائط ; 340 -. 1987المطبوعات الجامعية, 

 كشاف

, 097, هم/087, هم/077, هم/067, هم/057, هم/047, هم/037, هم/027, هم/107, هم/, هم/007هم/

711, هم/071هم/  

 ايفاشينكو, ن  .100
كي ]نص مطبوع[ : طرق تحليل و تخليق نظم التحكم االوتوماتيكي / ن ايفاشينكو, ابراهيم , التحكم االوتوماتي2ج



 سم.26ص. : اشكال ; 281 -. 1982موسكو : دار مير,  -محمود شوشه, الهامى توفيق ابراهيم. 

 كشاف

275هم/  

 ايفاشينكو, ن  .101
الخطية / ن ايفاشينكو, ابراهيم محمود , التحكم االوتوماتيكي ]نص مطبوع[ : عناصر و طرق تحليل النظم 1ج

 سم.27ص. : اشكال ; 494 -. 1982موسكو : دار مير,  -شوشه, الهامى توفيق ابراهيم. 

 كشاف

289هم/  

 ايكارت,ارنست  .102
دمشق : جامعة دمشق,  -المدخل في انتقال الحرارة و المادة ]نص مطبوع[ / ارنست ايكارت, مروان االخرس. 

 (.16)الكتب العلمية ;  -سم. 21اشكال ; ص. : 512 -. 1973

 كشاف

483, هم/482هم/  

 براون,ج,ل  .103
 -الهندسة الميكانيكية ]نص مطبوع[ : نظرية الصناعة و الدراسات المشتركة / ج,ل براون, محمد رضا سويلم. 

 سم.28ص. : كشاف ; 139 -. 1970مصر : دارماكجروهيل , 

 7049668ر.د.م.ك  -كشاف. 

468هم/  

 بركات , محمد علي   .104
 -. 1984لبنان : دار الراتب الجامعية,  -مواد البناء و اختباراتها القياسية ]نص مطبوع[ / محمد علي بركات. 

 سم.25ص. : جداول ; 392

 كشاف

135هم/  

 بساط , محمد صالح  .105
حلب :  -. 4ط -, مجموعة رسوم الهندسة الوصفية ]نص مطبوع[ : الصف االعدادي / محمد صالح بساط. 1

 سم.24ص. : اشكال ; 188 -. 1978مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية, 

121هم/  

 بساط , محمد صالح  .106
حلب :  -. 2ط -, مجموعة رسوم الهندسة الوصفية ]نص مطبوع[ : الصف االعدادي / محمد صالح بساط. 2ج

 سم.24;  ص. : اشكال354 -. 1978مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية, 

133هم/  

 بكنجهام, ايرل  .107
مصر : مكتبة االنجلو مصرية ,  -هندسة االنتاج ]نص مطبوع[ / ايرل بكنجهام, انور محمود عبد الواحد. 

 سم.24ص. ; 449 -. 1962

 كشاف



268هم/  

 بن زوبير,عبد الحميد  .108
. 1995ديوان المطبوعات الجامعية ,  الجزائر : -تطبيقات ورشات البناء ]نص مطبوع[ / عبد الحميد بن زوبير. 

 سم. 22ص. : روسومات, جداول ;  165 -

 كشاف ; مصطلحات 

03, هم/02, هم/01هم/  

 بيشوب , ر.ا.د  .109
ص. : 129 -القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة و النشر, ]د.ت[.  -االهتزاز ]نص مطبوع[ / ر.ا.د بيشوب. 

 )العلم للجميع(. -سم. 25رسومات ; 

 كشاف

099هم/  

 تارج,س  .110
الجزائر : ديوان المطبوعات  -. 1ط -, الميكانيكا النظرية ]نص مطبوع[ / س تارج, احمد الصادق القرماني. 2ج

 سم.22ص. : اشكال ; 623 -. 1989الجامعية , 

460, هم/459هم/  

 تربرار,طاهر  .111
 -. 1992زائر : ديوان المطبوعات الجامعية , الج -تجارب في الفيزياء العامة ]نص مطبوع[ / طاهر تربرار. 

 سم.22ص. : اشكال ; 159

 كشاف

340, هم/339, هم/338هم/  

 تسيتوفيج,ن  .112
ص. : 391 -. 1979موسكو : دار مير,  -ميكانيكا التربة ]نص مطبوع[ / ن تسيتوفيج, داود سليمان المنير. 

 سم.22اشكال ; 

 كشاف

580, هم/567, هم/566هم/  

 , محمد اديب تقي  .113
 -الجزائر : وزارة التعليم االبتدائي و الثانوي, ]د.ت[.  -مقاومة المواد ]نص مطبوع[ / محمد اديب تقي. 

 سم.24ص. : اشكال ; 109

175هم/  

 توفيق احمد,طارق  .114
 -/ طارق توفيق احمد.  Cads analyse et cads- 8110 V-1-1تصميم المنشات الخرسانية ]نص مطبوع[ : 

 سم.24ص. : جداول ; 324 -. 1994اهرة : دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع, الق

 9775035250ر.د.م.ك 

712هم/  



 تولماتشيف  .115
. 1989الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -الميكانيك الفزيائي ]نص مطبوع[ / تولماتشيف, سلطاني علي. 

 زيائية(.)دروس العلوم الف -سم. 27ص. : اشكال ; 100 -

447, هم/446, هم/445, هم/444, هم/443, هم/442هم/  

 تيموشنكو , س  .116
ص. 613 -. 1970مصر : مكتبة االنجلو مصرية ,  -الدميناميكا العالية ]نص مطبوع[ / س تيموشنكو, د,ه ينج. 

 سم.24: اشكال ; 

 كشاف

155, هم/154, هم/153, هم/152هم/  

 تيموشنكو,س  .117
 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -]نص مطبوع[ / س تيموشنكو, يونغ.ه.د.  , علم السكون1ج

 سم.24ص. : اشكال ; 406

304, هم/303, هم/302, هم/301, هم/300, هم/299هم/  

 تيموشنكو,س  .118
 -. 1991, الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية  -, علم السكون ]نص مطبوع[ / س تيموشنكو, يونغ.ه.د. 2ج

 سم.22ص. : اشكال ; 675

 كشاف

331, هم/330, هم/329, هم/328, هم/327, هم/326, هم/325, هم/324هم/  

 تيموشنكو,س  .119
مصر : المجلس االعلى للعلوم,  -الميكانيكا الهندسية ]نص مطبوع[ / س تيموشنكو, ه,د يونج, نصيف سعيد. 

 سم.24ص. : اشكال ; 410 -. 1960

 كشاف

448هم/  

 ثاقب, فهيم حسين  .120
ص. : اشكال ; 266 -. 1968مصر : دار المعارف,  -, الهندسة المدنية ]نص مطبوع[ / فهيم حسين ثاقب. 2ج

 )المكتبة الهندسية(. -سم. 24

 كشاف

271هم/  

 جامعة المنصورة  .121
حلب :  -ة المنصورة. الرياضيات البحتة ]نص مطبوع[ : للسنوات الثانية شعبة كيمياء و ما فى مستواها / جامع

 سم.24ص. : جداول ; 225 -. 1979جامعة المنصورة, 

260هم/  

 جزماتي,سامح  .122
ص. : اشكال ; 403 -. 1969حلب : كلية الهندسة,  -المساحة و الجيوديزيا ]نص مطبوع[ / سامح جزماتي. 

 سم.27

 كشاف



652هم/  

 جمعه, حسين محمد  .123
مطبوع[ : الدهانات المعمارية الدهانات الصناعية / حسين محمد  المرجع الحديث للمهندس العصرى ]نص

 سم.24ص. : رسومات ; 175 -. 1992مصر : بور سعيد الصناعية,  -جمعه. 

277هم/  

 جميل الجبوري , مثنى عبد المجيد  .124
/ جميل الجبوري ,  Principles Of Descriptive Geometryمبادئ الهندسة الوصقية ]نص مطبوع[ = 

 سم.24ص. : مخططات ; 598 -. 2004الجزائر : دار الهدى,  -نى عبد المجيد. مث

102, هم/101هم/  

 جوده,محمدعبد الحميد  .125
مصر : منشاة المعارف,  -العقود والمواصفات للمنشات الهندسية ]نص مطبوع[ / محمدعبد الحميد جوده. 

 سم.24ص. : جداول ; 387 -. 1994

 9770397601ر.د.م.ك 

552هم/  

 حامد , بابا  .126
الجزائر : ديوان  -, الجبر ]نص مطبوع[ : تذكير بالدروس و تمارين محلولة / بابا حامد, بن حبيب. 1ج

 )الدروس فى الرياضيات(. -سم. 27ص. ; 333 -. 1995المطبوعات الجامعية , 

107هم/  

 حامد , بابا  .127
الجزائر : ديوان  -محلولة / بابا حامد, بن حبيب. ]نص مطبوع[ : تذكير بالدروس و تمارين  1, التحليل 1ج

 سم.27ص. : اشكال ; 255 -. 2006المطبوعات الجامعية , 

 9961009975ر.د.م.ك 

, 250, هم/244, هم/243, هم/242, هم/241, هم/240, هم/239, هم/238, هم/237, هم/236, هم/235هم/

253, هم/252, هم/251هم/  

 حبوس,محمد زهري  .128
دمشق : المطبعة الجديدة,  -رق و المطارات ]نص مطبوع[ : تصميم الطرق / محمد زهري حبوس. , الط1ج

 سم.24ص. : اشكال ; 160 -. 1978

514, هم/513هم/  

 حجار,سلوى  .129
حلب : مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية,  -الهندسة الصحية ]نص مطبوع[ : مياه المجاري / سلوى حجار. 

 سم.28اشكال؛جداول ;  ص. :245 -. 1971

634هم/  

 حسن احمد , عبد الفتاح  .130
عمان : مكتبة المجتمع العربى للنشر و التوزيع :  -المشاغل الهندسية ]نص مطبوع[ / عبد الفتاح حسن احمد. 

 سم.25ص. : رسومات ; 173 -. 2005دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 



070, هم/069هم/  

 حشيش, برهامي  .131
بيروت : كلية الهندسة,  -كراسة تمرينات الوسيط فى الهندسة الوصفية المتربة ]نص مطبوع[ / برهامي حشيش. 

 سم.27ص. : اشكال ; 222 -]د.ت[. 

655, هم/122هم/  

 حقي,خير الدين  .132
حلب : مديرية الكتب و  -. 2ط -, االالت المائية ]نص مطبوع[ : تصميم المضخات / خير الدين حقي. 2ج

 سم.25ص. : اشكال ; 239 -. 1972المطبوعات الجامعية, 

 كشاف

630هم/  

 حقي,خير الدين  .133
 Exploitations des machines, االالت المائية ]نص مطبوع[ : استثمار االالت المائية = 1ج

hydrauliques  .ص. : 200 -. 1974حلب : مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية,  -/ خير الدين حقي

 سم.27شكال؛رسومات ; ا

631هم/  

 حقي,خير الدين  .134
حلب :  -, االالت المائية ]نص مطبوع[ : مسائل و تطبيقات عملية و مشاريع مائية محلولة / خير الدين حقي. 3ج

 سم.27ص. : اشكال ; 435 -. 1973مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية, 

 كشاف

632هم/  

 حلبوني,غسان  .135
 -. 1992الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -لمعدني ]نص مطبوع[ / غسان حلبوني. , االنشاء ا1ج

 سم.22ص. : رسومات ; 296

512, هم/115, هم/510, هم/509, هم/508هم/  

 حماد محمد   .136
 -. 1988مصر : دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع,  -. 2ط -السالم فى المبانى ]نص مطبوع[ / حماد محمد . 

 سم. 23ص. : روسومات , مخططات ;  175

 كشاف

05, هم/04هم/  

 حمصي , الهام  .137
الجزائر : ديوان  -, الرياضيات التحليل الشعاعي و التوابع العقدية ]نص مطبوع[ / الهام حمصي. 3ج

 سم.22ص. : اشكال ; 250 -. 1992المطبوعات الجامعية , 

 كشاف

222, هم/221هم/  



 حمصي , الهام  .138
الجزائر : ديوان  -, الرياضيات التحليل الشعاعي و التوابع العقدية ]نص مطبوع[ / الهام حمصي. 3ج

 سم.24ص. : اشكال ; 250 -. 1992المطبوعات الجامعية , 

 دليل عربي, انكليزي

255هم/  

 حميده,حسن محمد  .139
 -. 1981بيروت : منشورات الراتب,  -الجيولوجيا التطبيقية للهندسة المدنية ]نص مطبوع[ / حسن محمد حميده. 

 سم.27ص. : رسومات ; 308

 كشاف؛ خرائط

557هم/  

 خرطبيل , وليد  .140
الجزائر : ديوان  -, التمثيل الهندسي ]نص مطبوع[ : النظري / وليد خرطبيل, جوزيف صيرناوي. 1ج

 سم.22ص. : اشكال ; 231 -. 1992المطبوعات الجامعية , 

124, هم/123هم/  

 طبيل , وليدخر  .141
الجزائر : ديوان المطبوعات  -, التمثيل الهندسي ]نص مطبوع[ : العملي / وليد خرطبيل, جوزيف صيرناوي. 1

 سم.22ص. : اشكال ; 495 -. 1992الجامعية , 

126, هم/125هم/  

 خرطبيل,وليد  .142
 -. 1991ات الجامعية , الجزائر : ديوان المطبوع -, الميكانيك الهندسي ]نص مطبوع[ / وليد خرطبيل. 1ج

 سم.22ص. : اشكال ; 416

437, هم/436هم/  

 خرطبيل,وليد مصطفى  .143
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -, الميكانيك الهندسي ]نص مطبوع[ / وليد مصطفى خرطبيل. 2ج

 سم.22ص. : اشكال ; 487 -. 1991

440, هم/439هم/  

 خلف,محمد رمضان  .144
/ محمد رمضان خلف, مؤيد سعد هللا  Experiments in hydaulicsروليك ]نص مطبوع[ = تجارب في الهيد

 سم.24ص. : اشكال ; 229 -. 1978الموصل : جامعة الموصل,  -خليل. 

 كشاف

550, هم/549هم/  

 خليفي,د,ج  .145
الشاردية في محلول / التوازنات  -التوازنات الكيمائية  -, الترموديناميك ]نص مطبوع[ : الكيمياء الحرارية 1ج

)دروس العلوم  -سم. 27ص. : جداول ; 144 -. 1989الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -د,ج خليفي. 

 الكيميائية(.



402, هم/401, هم/400, هم/399, هم/398, هم/397هم/  

 داغر,مارسيل  .146
 سم.24ص. : اشكال ; 120 -. 1980, دمشق : وزارة الثقافة -الطاقة الشمسية ]نص مطبوع[ / مارسيل داغر. 

671, هم/670, هم/669هم/  

 داك,ج,م,ك  .147
/ ج,م,ك داك, احمد فيصل  Essentials of engineering hydraulicsاصول الهيدروليك ]نص مطبوع[ = 

 سم.24ص. : اشكال؛رسومات ; 771 -. 1977حلب : جامعة حلب,  -اصفري. 

 كشاف

565, هم/645, هم/563, هم/562, هم/561هم/  

 درمش,محمد خادون  .148
اساسيات علم التربة ]نص مطبوع[ : القسم العملي / محمد خادون درمش, محمد الدين القرواني, مصطفى 

 سم.22ص. : اشكال ; 144 -. 1972حلب : مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية,  -البلخي. 

583, هم/582هم/  

 دعبول,موفق  .149
 -. 1974بيروت : مؤسسة الرسالة,  -/ موفق دعبول.  Hydrostaticsطبوع[ = توازن السوائل ]نص م

 سم.639ص. : اشكال ; 312

 كشاف

639هم/  

 دميرجي,صالح محمود  .150
/ صالح محمود  Clossary of soil scilence termsمسرد مصطلحات علم التربة ]نص مطبوع[ = 

 سم.24ص. ; 247 -. 1972د, بغداد : جامعة بغدا -دميرجي, وليد خالد العكيدي. 

584, هم/581هم/  

 دنكان,ن  .151
 Engineering geology and rock, الجيولوجيا الهندسية و ميكانيك الصخور ]نص مطبوع[ = 1ج

mechanics  .ص. : رسومات ; 240 -. 1980الموصل : جامعة الموصل,  -/ ن دنكان, كنانة محمد ثابت

 سم.24

555هم/  

 فؤادراشد , احمد   .152
 -اساسيات هندسة االنتاج ]نص مطبوع[ / احمد فؤاد راشد, محمد انور الدرديري, عبد الملك ابو خشبة. 

 سم.24ص. : رسومات ; 552 -. 1976السعودية : جامعة الملك عبد العزيز, 

 كشاف انكليزي ؛ عربي

284هم/  

 رحماني , عثمان  .153
الجزائر : ديوان المطبوعات  -ثمان رحماني, سعيد كبداني. مقاومة المواد ]نص مطبوع[ : دروس و تمارين / ع

 سم.22ص. : اشكال ; 211 -. 1995الجامعية , 



192, هم/171, هم/174, هم/173, هم/172هم/  

 رزوق,راتب  .154
دمشق :  -تكنولوجيا البيتون و المدخل الى البتون المسلح ]نص مطبوع[ / راتب رزوق, وهيب زين الدين. 

 سم.25سم. : اشكال؛جداول ; 320 -. 1976يدة, المطبعة الجد

691هم/  

 رستم,محمود  .155
حلب : مديرية الكتب  -الجيولوجيا الهندسية ]نص مطبوع[ : السنة اولى فرع الهندسة المدنية / محمود رستم. 

 سم.28ص. : اشكال ; 258 -. 1972والمطبوعات الجامعية, 

 كشاف

556هم/  

 رضوان,على  .156
ص. : 240 -. 1979الرياض : دار عكاظ,  -. 1ط -ويرية ]نص مطبوع[ / على رضوان. المساحة التص

 سم.24رسومات ; 

 كشاف

651هم/  

 روجرز س,ف,ج  .157
, الترموديناميك الهندسية ]نص مطبوع[ : انتقال العمل و الحرارة / ف,ج روجرز س, ي مايهيو ر, برهان 2ج

 (.20)الكتب العلمية ;  -سم. 24ص. : اشكال ; 514 -. 1975سوريا : وزارة التعليم العالي,  -داغستاني. 

 كشاف

481هم/  

 رومانوس,جان  .158
الجزائر : ديوان المطبوعات  -جيو فيزياء / جان رومانوس. -, الفيزياء ]نص مطبوع[ : لطالب السنة الثانية 3ج

 سم.22ص. : اشكال ; 248 -. 1992الجامعية , 

323, هم/322, هم/321, هم/320هم/  

 زنرني , محمد نظمي  .159
 -. 1979حلب : مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية,  -مقاومة المواد ]نص مطبوع[ / محمد نظمي زنرني. 

 سم.28ص. : اشكال ; 471

 كشاف

177هم/  

 زهير,صقال  .160
الجزائر :  - الذرات و الروابط الكيميائية ]نص مطبوع[ : الجذوع المشتركة / صقال زهير, حسين عبد الرحيم.

 )دروس العلوم الكيميائية(. -سم. 27ص. : اشكال ; 219 -. 1989ديوان المطبوعات الجامعية , 

388, هم/387, هم//386, هم385هم/  

 زيزفون,غرير  .161
الجزائر : ديوان المطبوعات  -التكنولوجياالكيميائية ]نص مطبوع[ : انتقال الكتلة و الحرارة / غرير زيزفون. 



 سم.24ص. : اشكال ; 342 -. 1991ة , الجامعي

 كشاف

410, هم/409, هم/408هم/  

 سالم , محمد نبيل  .162
حلب : مديرية الكتب و  -فرع العمارة / محمد نبيل سالم.  -خواص المواد ]نص مطبوع[ : السنة الثانية 

 سم.28ص. : اشكال , جداول ; 317 -. 1979المطبوعات الجامعية, 

 كشاف

196, هم/195, هم/194, هم/193هم/  

 سالم,محمد نبيل  .163
 -/ محمد نبيل سالم.  Soil mechanics and foundationsميكانيك التربة و االساسيات ]نص مطبوع[ = 

 سم.27ص. : اشكال ; 322 -. 1980حلب : مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية, 

 كشاف

579هم/  

 سالم,محمود توفيق  .164
بيروت : دار الراتب  -/ محمود توفيق سالم.  High way engineeringطبوع[ = , هندسة الطرق ]نص م1ج

 سم.24ص. : جداول ; 343 -. 1975الجامعية, 

522هم/  

 سدراك,ممتاز فهمى  .165
/  Solution of problems in fluid mechanics, حلول المسائل في ميكانيك الموانع ]نص مطبوع[ = 1ج

 سم.22ص. : اشكال ; 352 -الموصل : جامعة الموصل, ]د.ت[.  -جيد عبد محمد. ممتاز فهمى سدراك, عبد الم

 كشاف

637هم/  

 سطاس ,محمد راتب  .166
الجزائر : ديوان المطبوعات  -مواد البناء واختيارها ]نص مطبوع[ / محمد راتب سطاس, اندراوس سعود. 

 سم.22ص. : جداول ; 407 -. 1992الجامعية , 

015, هم/014/, هم013, هم/012هم/  

 سعدي محمد , ايمن  .167
عمان : مكتبة المجتمع العربى للنشر  -. 1ط -تكنولوجيا الخامات ]نص مطبوع[ : الديكور / ايمن سعدي محمد. 

 سم.25ص. : اشكال ; 197 -. 2008و التوزيع, 

 كشاف

082, هم/081, هم/080, هم/079هم/  

 سعيد الدهان , عامر حميد  .168
 -. 1981بغداد : جامعة السليمانية,  -. 1ط -غذية ]نص مطبوع[ / عامر حميد سعيد الدهان. هندسة معامل اال

 سم.24ص. : رسومات ; 631

288, هم/287هم/  



 سليمان,فاروق عبد اللطيف  .169
القاهرة : دار الفجر للنشر و  -التبريد و التكييف ]نص مطبوع[ : تطبيقات عملية / فاروق عبد اللطيف سليمان. 

 سم.24ص. : اشكال ; 205 -. 2007توزيع, ال

 9773581446ر.د.م.ك 

648هم/  

 سنوبر , محمد غان   .170
الجزائر :  -]نص مطبوع[ : حساب التفاضل فرع العلوم الرياضية و الفيزيائية / محمد غان سنوبر.  1التحليل 

 سم.24ص. : اشكال ; 225 -. 1989ديوان المطبوعات الجامعية , 

 كشاف

254هم/  

 سيدا, محمدغالب  .171
ص. : 399 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -علم البلورات ]نص مطبوع[ / محمدغالب سيدا. 

 سم.24اشكال ; 

 كشاف

296, هم/295, هم/294هم/  

 سيرنيكا,جون ن  .172
 -بن ابراهيم المهيدب.  , الهندسة الجيوتكنيكية ]نص مطبوع[ : تصميم االساسات / جون ن سيرنيكا, عبد هللا2ج

 سم.24ص. : اشكال ; 790 -. 2008السعودية : جامعة الملك سعود, 

 9789960552200ر.د.م.ك  -كشاف. 

560, هم/559هم/  

 شاهين,اصف  .173
 سم.24ص. : اشكال ; 223 -. 1979دمشق : جامعة دمشق,  -, الهيدروليك ]نص مطبوع[ / اصف شاهين. 2ج

548هم/  

 النافعشاهين,عبد   .174
ص. : اشكال ; 384 -. 1986دمشق : المطبعة الجديدة,  -الخطوط الحديدية ]نص مطبوع[ / عبد النافع شاهين. 

 سم.24

499هم/  

 شحادة امجد,د  .175
القاهرة : دار  -/ د شحادة امجد, م شامل شاكر.  Thermodynamicsالديناميكا الحرارية ]نص مطبوع[ = 

 سم.27ص. : جداول؛ مخططات ; 257 -. 2003الفجر للنشر و التوزيع, 

 9773580040ر.د.م.ك 

597, هم/596, هم/595, هم/594, هم/162, هم/620, هم/619, هم/618هم/  

 شحادة,امجد  .176
القاهرة : دار الفجر  -/ امجد شحادة, شامل شاكر.  Thermodynamicsالديناميكا الحرارية ]نص مطبوع[ = 

 سم.27ص. : اشكال ; 257 -. 2003للنشر و التوزيع, 

 9773580040ر.د.م.ك 



597, هم/596, هم/595, هم/594هم/  

 شحادة,امجد ابراهيم  .177
مصر : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -. 1ط -/ امجد ابراهيم شحادة.  Staticsاالستاتيكا ]نص مطبوع[ = 

 سم.27ص. : اشكال ; 258 -. 2000

 9775499569ر.د.م.ك 

687/, هم686, هم/685هم/  

 شريف, ابراهيم ابراهيم  .178
 Units Conversion Tablesالثوابت الفيزيائية =  -]نص مطبوع[ : جداول التحويل  SIالوحدات الدولية 

And Physical Constants  .ص. : 144 -. 1984لبنان : دار الراتب الجامعية,  -/ ابراهيم ابراهيم شريف

 سم.24جداول ; 

276هم/  

 حمدشعبان , ا  .179
. 1ط -تصميم الكباري المعدنية ]نص مطبوع[ : اسس التصميم و شروط التنفيذ / احمد شعبان, حسام محمد غانم. 

 سم.25ص. : جداول ; 111 -. 1975لبنان : دار الراتب الجامعية,  -

025, هم/024, هم/023, هم/022, هم/021هم/  

 شفيق, ياسين  .180
ص. : 191 -. 1992الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -يق. , الرياضيات ]نص مطبوع[ / ياسين شف1ج

 سم.22اشكال ; 

234, هم/233هم/  

 شكرى,على  .181
 -. 1977مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب,  -المساحة الماسيتوتة و المائية ]نص مطبوع[ / على شكرى. 

 سم.24ص. : اشكال ; 781

 9772012111ر.د.م.ك 

650هم/  

 كرى,علىش  .182
ص. 753 -. 1973مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب,  -المساحة الجيوديسية ]نص مطبوع[ / على شكرى. 

 سم.25: اشكال ; 

657هم/  

 شكرى,على  .183
 -. 1976مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب,  -المساحة الطبوغرافية و الجوية ]نص مطبوع[ / على شكرى. 

 سم.25ص. : اشكال ; 797

660هم/  

 شكرى,على  .184
مصر : الهيئة المصرية العامة  -التطبيقات الدقيقة للمساحة و نظرية االخطاء ]نص مطبوع[ / على شكرى. 

 سم.25ص. : اشكال؛جداول ; 367 -. 1976للكتاب, 



661هم/  

 شكرى,على سالم  .185
 Topographic surveying and itsالمساحة الطبوغرافية و تطبيقاتها في الهندسة المدنية ]نص مطبوع[ = 

applications in engineering  .على سالم شكرى, محمود حسني عبد الرحيم, محمد رشاد الدين مصطفي /

 سم.24ص. : جداول؛رسومات ; 670 -. 1995مصر : االسكندرية,  -

 9770300217ر.د.م.ك 

625, هم/624هم/  

 شماس , نوفل  .186
 -. 1976حلب : جامعة حلب,  -مطبوع[ : للصفوف االعدادي / نوفل شماس. مبادئ الهندسة الوصفية ]نص 

 سم.27ص. : اشكال ; 477

118, هم/117, هم/116, هم/115هم/  

 شميدت,اوتو  .187
الكويت :  -الرسم الهندسي ]نص مطبوع[ / اوتو شميدت, مهندس رضا محمود سليمان, مهندس كامل اسكندر. 

 سم.29ص. : اشكال ; 343 -دار الكتاب الحديث, ]د.ت[. 

615, هم/614هم/  

 شنيارة , بول  .188
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -المنظور الهندسي ]نص مطبوع[ : طالب السنة الثانية / بول شنيارة. 

 سم.22ص. : اشكال ; 192 -. 1992

128, هم/127هم/  

 شنيارة , بول  .189
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -السنة الثانية / بول شنيارة. المنظور الهندسي ]نص مطبوع[ : لطالب 

 سم.24ص. : اشكال ; 192 -. 1992

131, هم/130هم/  

 شيللى,جوزيف ف  .190
مصر :  -الميكانيكا الهندسية ]نص مطبوع[ : استاتيكا / جوزيف ف شيللى, سعد كامل احمد مسعود. 

 سم.24;  ص. : اشكال735 -. 1980دارماكجروهيل , 

 070842558ر.د.م.ك  -كشاف. 

450, هم/449هم/  

 صباغ,جعفر عبد الرحمان  .191
جدة : جامعة الملك عبد العزيز,  -الطاقة مصادرها و تحويلها ]نص مطبوع[ / جعفر عبد الرحمان صباغ. 

 سم.24ص. : اشكال ; 208 -. 1990

 كشاف

668هم/  



 صبري عفاف,د  .192
ص. 138 -. 1989الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -. 2ط -صبري عفاف.  الميكانيكا ]نص مطبوع[ / د

 )دروس العلوم الفيزيائية(. -سم. 27: اشكال ; 

466, هم/465, هم/464, هم/463, هم/462, هم/461هم/  

 صقال,زهير  .193
: ديوان المطبوعات الجزائر  -مقدمة في الترموديناميك الكيميائي ]نص مطبوع[ / زهير صقال, محمد لحمق. 

 سم.27ص. : جداول ; 141 -. 1989الجامعية , 

394, هم/393, هم/392, هم/391, هم/390, هم/389هم/  

 ضياء,تاج الدين  .194
/  Power plant engineering and economyهندسة محطات توليد الطاقةو اقتصادياتها ]نص مطبوع[ = 

 سم.28ص. : اشكال ; 531 -. 1978لمطبوعات الجامعية, حلب : مديرية الكتب و ا -تاج الدين ضياء. 

 كشاف

672هم/  

 طلبة, فريد عبد العزيز  .195
 -. 1989السعودية : عمادة شؤون المكتبات,  -هندسة التحكم االتوماتي ]نص مطبوع[ / فريد عبد العزيز طلبة. 

 سم.28ص. : اشكال؛ جداول ; 556

274هم/  

 عباس حيدر , فاروق  .196
مصر : مركز دالتا  -. 4ط -يد المبانى ]نص مطبوع[ : اساسيات انشاء المبانى / فاروق عباس حيدر. , تشي3ج

 )الموسوعة الحديثة فى تكنولوجيا(. -سم. 24ص. : رسومات , مخططات ; 566 -. 1994للطباعة, 

07هم/  

 عباس حيدر , فاروق  .197
مصر  -. 4ط -كيبات الصحية / فاروق عباس حيدر. , تشييد المبانى ]نص مطبوع[ : الهندسة الصحية و التر3ج

)الموسوعة الحديثة فى  -سم. 24ص. : رسومات , مخططات ; 766 -. 1994: مركز دالتا للطباعة, 

 تكنولوجيا(.

 9771033956ر.د.م.ك 

09هم/  

 عباس حيدر, قاروق  .198
 -.  4ط  -عباس حيدر, قاروق. , تشييد المبانى ]نص مطبوع[ : االسقف و التشطيبات وخدمات المبانى / 2ج

)الموسوعة الحديثة فى  -سم. 25ص. : رسومات , مخططات ; 784 -. 1994مصر : مركز دالتا للطباعة, 

 تكنولوجيا(.

 9771032887ر.د.م.ك 

08هم/  

 عبد الجواد توفيق احمد  .199
المانى مع رسومات و اشكال العمارة و انشاء المبانى ]نص مطبوع[ : عربى مع التعاريف , انجليزى , فرنسى , 

ص. : رسومات , مخططات ; 357 -. 1976مصر : مؤسسة االهرام,  -توضحية / عبد الجواد توفيق احمد. 



 )المعاجم التكنولوجية التخصصية(. -سم. 22

 معجم عربى فرنسى

06هم/  

 عبد الرحيم,محمود حسينى  .200
/ محمود حسينى عبد الرحيم, محمد رشاد  Engineering surveyingالمساحة الهندسية ]نص مطبوع[ = 

 سم.24ص. : اشكال؛جداول ; 502 -. 1994مصر : منشاة المعارف,  -الدين مصطفي, محمد نبيل على شكرى. 

 9771030215ر.د.م.ك 

654هم/  

 عبد الرحيم,محمود حسينى  .201
م, محمد رشاد الدين المساحة التاكيومترية و الفوتوجرامترية ]نص مطبوع[ / محمود حسينى عبد الرحي

 سم.24ص. : اشكال؛رسومات ; 443 -. 1975بيروت : دار الراتب الجامعية,  -مصطفي. 

659هم/  

 عبد الرحيم,محمود حسينى  .202
, المساحة الطبوغرافية و الجيوديسية ]نص مطبوع[ / محمود حسينى عبد الرحيم, محمد رشاد الدين 3ج

 سم.25ص. : اشكال ; 376 -. 1985, لبنان : دار الراتب الجامعية -مصطفي. 

673هم/  

 عبد السالم , زرقه  .203
ص. 105 -. 1992الجزائر : جامعة قسنطينة,  -مطبوعات في مقاومة المواد ]نص مطبوع[ / زرقه عبد السالم. 

 سم.28: اشكال ; 

185, هم/184, هم/183, هم/182, هم/181هم/  

 عبد العزيز,الشريف محمد  .204
مصر : دار الكتب  -ي ميكانيكا التربة و االساسيات ]نص مطبوع[ / الشريف محمد عبد العزيز. , تطبيقات ف2ج

 سم.24ص. : اشكال ؛ جداول ; 327 -. 2007العلمية للنشر و التوزيع, 

 9772877503ر.د.م.ك 

571, هم/570, هم/569هم/  

 عبد العزيز,الشريف محمد  .205
مصر : دارالكتب  -اسيات ]نص مطبوع[ / الشريف محمد عبد العزيز. , تطبيقات في ميكانيكا التربة و االس1ج

 سم.24ص. : اشكال ; 509 -. 2007العلمية للنشر و التوزيع, 

 977287749Xر.د.م.ك 

573, هم/572هم/  

 عبد العزيز,محمود فوزى  .206
 -. 1980هرة, القاهرة : جامعة القا -المضخات الهيدروليكية ]نص مطبوع[ / محمود فوزى عبد العزيز. 

 )االسس التكنولوجية(. -سم. 22ص. : اشكال ; 266

 9777296738ر.د.م.ك  -كشاف. 

554هم/  



 عبد الغني,احمد عهدي  .207
/ احمد عهدي  Engineering drawing et graphicsمبادئ الرسم الهندسي و التخطيطي ]نص مطبوع[ = 

ص. : 289 -. 1992العلمية للنشر و التوزيع,  مصر : دار الكتب -عبد الغني, محمد صالح الدين عباس. 

 سم.32اشكال؛مخططات ; 

 977503521ر.د.م.ك 

674هم/  

 عبد هللا , محمد  .208
ص. 196 -. 2006مصر : مكتبة االنجلو مصرية ,  -تخطيط المناطق الصناعية ]نص مطبوع[ / محمد عبد هللا. 

 سم.29: رسومات , جداول ; 

 9770522104ر.د.م.ك 

033هم/ ,032هم/  

 عبد هللا , محمد  .209
ص. : 246 -مصر : مكتبة االنجلو مصرية , ]د.ت[.  -االظهار المعمارى ]نص مطبوع[ / محمد عبد هللا. 

 سم.29رسومات ; 

 9770511145ر.د.م.ك 

035, هم/034هم/  

 عرعور , عبد الرزاق  .210
حلب : مديرية الكتب  -رزاق عرعور. / عبد ال Strength Of Materials, مقاومة المواد ]نص مطبوع[ = 1

 سم.29ص. : اشكال ; 485 -. 1974و المطبوعات الجامعية, 

162, هم/161, هم/160, هم/159, هم/158, هم/157, هم/156هم/  

 عرعور , عبد الرزاق  .211
حلب : جامعة حلب,  -/ عبد الرزاق عرعور.  Strength Of Materialsمقاومة المواد ]نص مطبوع[ = 

 سم.27ص. : اشكال ; 1149 -. 1980

 كشاف

190, هم/189هم/  

 عرعور, عبد الرزاق  .212
حلب : مديرية الكتب و  -/ عبد الرزاق عرعور.  Strength Of Materialsمقاومة المواد ]نص مطبوع[ = 

 )جامعة حلب(. -سم. 31ص. : اشكال ; 431 -. 1978المطبوعات الجامعية, 

 كشاف

151هم/  

 عزوز,دريد  .213
سوريا : مديرية الكتب و  -/ دريد عزوز.  Mechaics -Staticsالميكانيك الهندسي ]نص مطبوع[ : الستاتيك = 

 سم.27ص. : اشكال ; 410 -. 1978المطبوعات الجامعية, 

452, هم/451هم/  

 عزوز,دريد  .214
الكتب  حلب : مديرية -/ دريد عزوز.  Fluid mechanics, ميكانيك الموانع ]نص مطبوع[ = 1ج



 سم.21ص. : اشكال ; 596 -. 1981والمطبوعات الجامعية, 

 كشاف

636هم/  

 عصفور,محمود عبد اللطيف  .215
 -الخرائط و مبادئ المساحة ]نص مطبوع[ / محمود عبد اللطيف عصفور, محمد عبد الرحمن الشرنوبي. 

 سم.24ص. : خرائط؛اشكال ; 702 -. 1970القاهرة : مكتبة االنجلو مصرية , 

 كشاف

653هم/  

 علي الخطيب ,د  .216
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -. 2ط -مبادئ التحليل الرياضي ]نص مطبوع[ / د علي الخطيب. 

 )الدروس فى الرياضيات(. -سم. 27ص. : اشكال ; 292 -. 1989

220, هم/219, هم/218, هم/217هم/  

 على كامل,يوسف كامل  .217
مصر : مطبعة  -مطبوع[ : الصرف الصحى للمخلفات السائلة / يوسف كامل على كامل. الهندسة الصحية ]نص 

 سم.24ص. : رسومات ; 603 -. 1972السعادة, 

642هم/  

 عليان,شاهر ربحي  .218
/ شاهر  Fundamentals of physicsكهرباء = -موانع-حرارة-اساسيات الفيزياء ]نص مطبوع[ : ميكانيك

 سم.25ص. : اشكال ; 256 -. 2000دار المسيرة, االردن :  -ربحي عليان. 

690, هم/689, هم/688هم/  

 عوض,فوزي  .219
 -. 1985الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -, الفيزياء للرياضيات ]نص مطبوع[ / فوزي عوض. 1ج

 سم.24ص. : اشكال ; 166

 كشاف

293, هم/292, هم/291, هم/290هم/  

 عياد,حسان  .220
ص. : رسومات ; 149 -. 1973بيروت : دار النهضة العربية,  -مساحة ]نص مطبوع[ / حسان عياد. مبادئ ال

 سم.24

617, هم/616هم/  

 عيسى, فارس  .221
االشغال العامة ]نص مطبوع[ : الطرق المختلفة في حساب دفع التربة و استقرار الجدران االستنادية / فارس 

 سم.28ص. : اشكال ; 190 -. 1974بوعات الجامعية, سوريا : مديرية الكتب و المط -عيسى. 

278هم/  



 عيسى,فارس  .222
حلب : كلية  -االشغال العامة الجسور ]نص مطبوع[ : الصف الثالث ) فرع الهندسة المدنية ( / فارس عيسى. 

 سم.24ص. : رسومات ; 149 -. 1966الهندسة, 

505, هم/504, هم/503, هم/502, هم/501, هم/500هم/  

 عيسى,فارس  .223
 Procedes generauxالطرق العامة لالنشاء التجهيزات العامة للورش و االعمال الترابية ]نص مطبوع[ = 

de constructiopn Equipment general des chantiers et terrassements  .حلب :  -/ فارس عيسى

 سم.28ص. : رسومات ; 313 -. 1974مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية, 

516هم/  

 عيسى,فارس  .224
 -. 1985حلب : مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية,  -االساسيات السطحية ]نص مطبوع[ / فارس عيسى. 

 سم.27ص. : اشكال ; 313

 كشاف

590, هم/589, هم/588, هم/587, هم/586هم/  

 غانم , حسام محمد  .225
 -. 1985لبنان : دار الراتب الجامعية,  -ام محمد غانم. مقاومة و اختيار المواد المعدنية ]نص مطبوع[ / حس

 سم.24ص. : اشكال ; 199

163هم/  

 غانم,حسام محمد  .226
ص. : 282 -. 1984لبنان : دار الراتب الجامعية,  -تصميم المنشات المعدنية ]نص مطبوع[ / حسام محمد غانم. 

 سم.24اشكال ; 

506هم/  

 غلينكا, ن  .227
الجزائر : ديوان  -. 1ط -الكيمياء العامة ]نص مطبوع[ / ن غلينكا, عيسي مسوح.  مسائل و تمارين في

 سم.21ص. : اشكال ; 406 -. 1989المطبوعات الجامعية , 

407, هم/406, هم/405, هم/404هم/  

 فان وايلن,ج,جوردون  .228
ريتشارد سونتاج, محسن سالم اساسيات الديناميكا الحرارية الكالسيكية ]نص مطبوع[ / ج,جوردون فان وايلن, ا,

 سم.24ص. : اشكال ; 864 -. 1981الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -. 2ط -رضوان. 

 0471045047ر.د.م.ك  -كشاف تحليلي. 

480, هم/479, هم/478, هم/477, هم/, هم/476هم/  

 فتح هللا , مدحت فضيل  .229
ص. : اشكال ; 216 -. 1975بغداد : مطبعة الزمان,  -هللا. الهندسة الوصفية ]نص مطبوع[ / مدحت فضيل فتح 

 سم.24

 كشاف



119هم/  

 فهمى, حسن حسين  .230
القاهرة : مكتبة االنجلو مصرية ,  -مدخل فى هندسة االنتاج ]نص مطبوع[ / حسن حسين فهمى, جالل شوقى. 

 سم.28ص. : رسومات ; 598 -. 1966

 كشافف

208هم/  

 فيرث,ب,س  .231
مصر : جامعة  -الرسم الهندسي ]نص مطبوع[ / ب,س فيرث, و فاندر ويلليجن, محمود رشاد فرويز.  تكنولوجيا

 سم.28ص. : اشكال ; 262 -. 1970االزهر, 

 7049684ر.د.م.ك  -كشاف. 

647, هم/646هم/  

 فيوروسيف , ف  .232
المالي الجامعية, سورية : مؤسسة ا -مقاومة المواد ]نص مطبوع[ / ف فيوروسيف, خالد رشدي بركات. 

 )وزارة التعليم العالي(. -سم. 23ص. : اشكال, جداول ; 799 -. 1978

 كشاف

167هم/  

 قازات,محمد نزار  .233
, هيدروليك ]نص مطبوع[ : دراسة الجريان الدائم في المجاري ذات الجريان الحر , دراسة و تصميم االقنية 2ج

 =Hydraulique  .سم.28ص. : اشكال؛ جداول ; 297 -. 1975ية الهندسة, حلب : كل -/ محمد نزار قازات 

 كشاف

551هم/  

 قازات,محمد نزار  .234
الصدمة المائية و غرف التوازن =  -, هيدروليك ]نص مطبوع[ : االالت المائية و استثمارها 3ج

Hidraulique  .سم.28ص. : اشكال ; 155 -. 1975حلب : كلية الهندسة,  -/ محمد نزار قازات 

 كشاف

553, هم/552هم/  

 قازان,محمد نزار  .235
حلب : مديرية  -. 1ط -مسائل محلولة في ميكانيك الموانع و االالت المائية ]نص مطبوع[ / محمد نزار قازان. 

 سم.28ص. : اشكال ; 205 -. 1673الكتب و المطبوعات الجامعية, 

633هم/  

 قباقبجي,سعيد  .236
 -حلب : جامعة حلب, ]د.ت[.  -سنة االولى )مدني( / سعيد قباقبجي. , حساب االنشاءات ]نص مطبوع[ : ال1ج

 سم.28ص. : اشكال ; 265

524هم/  



 قباقجي , سعيد  .237
 .1979حلب : جامعة حلب,  -مقاومة المواد حساب االنشاءات ]نص مطبوع[ / سعيد قباقجي. 

 كشاف

164هم/  

 قبيسي,حافظ  .238
ص. : اشكال ; 205 -. 1978لبنان : معهد االنماء العربى,  -قبيسي.  , الطاقة الشمسية ]نص مطبوع[ / حافظ5ج

 سم.22

671, هم/670, هم/669, هم/663هم/  

 قعقع,محمد  .239
ص. : 319 -. 1992الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -, الفيزياء العامة ]نص مطبوع[ / محمد قعقع. 2ج

 سم.22اشكال ; 

 كشاف

336, هم/335هم/  

 تخدا , عزامك  .240
حلب : مديرية الكتب و المطبوعات  -مقاومة المواد ]نص مطبوع[ : الجمل االنشائية المقرره / عزام كتخدا. 

 سم.24ص. : اشكال ; 135 -. 1985الجامعية, 

 كشاف

178هم/  

 كتوت, فخرى  .241
ص. 328 -. 1991عية , الجزائر : ديوان المطبوعات الجام -الميكانيك الفيزيائي ]نص مطبوع[ / فخرى كتوت. 

 سم.24: اشكال ; 

 كشاف

298, هم/297هم/  

 كمال الدين,احمد  .242
 -. 1975مصر : دار الفكر العربى,  -المساحة الطبوغرافية ]نص مطبوع[ / احمد كمال الدين, احمد خليفة. 

 سم.24ص. : اشكال ; 443

656هم/  

 كنجو , انيس  .243
. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -س كنجو, دافيد وايدر. , الحساب المتقدم ]نص مطبوع[ / اني1ج

 سم.22ص. : مخططات ; 708 -

203, هم/202, هم/201, هم/200, هم/199, هم/198, هم/197هم/  

 كنجو , انيس  .244
. 1991,  الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية -, الحساب المتقدم ]نص مطبوع[ / انيس كنجو, دافيد وايدر. 2ج

 سم.22سم. : مخططات ; 708 -

207, هم/206, هم/205, هم/204هم/  



 كنعان,وليد  .245
ص. : اشكال ؛جداول 552 -. 1977دمشق : مطبعة المدينة,  -الجيولوجيا الهندسية ]نص مطبوع[ / وليد كنعان. 

 سم.24; 

580هم/  

 كنيشن,حسن  .246
ص. 409 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -الميكانيك الفيزيائي ]نص مطبوع[ / حسن كنيشن. 

 سم.24: اشكال ; 

698, هم/467هم/  

 كوبارار,ج  .247
, مدخل الى الميكانيك ]نص مطبوع[ : دروس, تمارين, واعمال تطبيقية / ج كوبارار, ف,ز خالدي, مسعود 1ج

)دروس  -سم. 27ص. : اشكال ; 381 -. 1989الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -. 2ط -بن قربة. 

 العلوم الفيزيائية(.

458, هم/457, هم/456, هم/455, هم/454, هم/453هم/  

 ليبشتز , سيمور  .248
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -نظريات و مسائل فى الجبر الخطى ]نص مطبوع[ / سيمور ليبشتز. 

 وم(.)ملخصات ش -سم. 27ص. : جداول ; 414 -. 1989

 كشاف

112, هم/111, هم/110, هم/109, هم/108هم/  

 ليفينسون  .249
 -. 1989الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ,  -. 2ط -اسس الميكانيكا التطبيقية ]نص مطبوع[ / ليفينسون. 

 سم.22ص. : اشكال ; 463

469هم/  

 مجلس وزراء االسكان و التعمير العرب  .250
لموحدة لتصميم و تنفيذ المبانى ]نص مطبوع[ : كودة تصميم وتنفيذ المنشات الخرسانية , الكودات العربية ا2ج

ص. : 284 -. 2007مصر : دار الجمهورية للصحافة,  -المسلحة / مجلس وزراء االسكان و التعمير العرب. 

 )جامعة الدول العربية(. -سم. 30جداول ; 

039, هم/038هم/  

 عمير العربمجلس وزراء االسكان و الت  .251
, الكودات العربية الموحدة لتصميم و تنفيذ المبانى ]نص مطبوع[ : كودة ميكانيكا التربة و تصميم و تنفيذ 1ج

ص. : 121 -مصر : دار الجمهورية للصحافة, ]د.ت[.  -االساسيات / مجلس وزراء االسكان و التعمير العرب. 

 سم.30جداول ; 

041, هم/040هم/  

 ورمحفوظ,محمد ان  .252
ص. : 144 -. 1983دمشق : المطبعة التعاونية ,  -الجيولوجيا الهندسية ]نص مطبوع[ / محمد انور محفوظ. 

 سم.24جداول ; 



558هم/  

 محمد دبس,د  .253
ص. : اشكال ; 142 -. 1978لبنان : معهد االنماء العربى,  -, بدائل الطاقة ]نص مطبوع[ / د محمد دبس. 4ج

 سم.21

662هم/  

 , حازيمحمد  .254
الجزائر : ديوان المطبوعات  -( / حازي محمد. M002 - MO11مسائل و تمارين محلولة ]نص مطبوع[ : 

 )الدروس فى الرياضيات(. -سم. 27ص. : اشكال ; 112 -. 1989الجامعية , 

267, هم/266, هم/265, هم/264, هم/263, هم/262هم/  

 محمود,رمضان احمد  .255
مصر  -. 2ط -هندسية ]نص مطبوع[ : نظام الوحدات العالمى / رمضان احمد محمود. مبادىء الثرموديناميكا ال
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