
N° عنوان الكتاب المؤلف الناشر رقم الكتاب

1 ياء الكمومية ز الفي  ز.د إلياس أبو شاهي  1991 05/  8 إىل ع01/   8ع

2 ياء  ز (3)الفي  جان روماتوس. د 1992 10/  8 إىل ع06/   8ع

3 ياء: الجسم الصلب  ز الفي  ي. د
بسام العرصانز 1991 15/  8 إىل ع11/   8ع

4 ياء العامة  ز 2الفي  محمد قعقع. د 1991 20/  8 إىل ع16/   8ع

5 ياء الحرارية  ز 1الفي  عدنان مصطفز.د 1992 25/  8 إىل ع21/   8ع

6 ياء العملية ز الفي  أحمد الحرصي.د 1991 30/  8 إىل ع26/   8ع

7 ي الكيمياء العامة 
ز
2 و 1: تجارب ف صالح يحياوي وزمالئه.د 1991 36/  8 إىل ع31/   8ع

8 ي 
يائية- الكيمياء الضوئية : التحريك الكيميان  ز الكيمياء الفي  حسن الكالوي.د 1991 41/  8 إىل ع37/   8ع

9 2الكيمياء الالعضوية  أحمد الحاج السعيد. د 1991 51/  8 إىل ع42/   8ع

10 ي 
2الكيمياء العضوية : التحريك الكيميان  ي.د

ي حف 
وفان  1991 57/  8 إىل ع52/   8ع

11 الكيمياء العامة و الالعضوية موفق شخاشيوروا. د 1991 62/  8 إىل ع58/   8ع

12 يائية الرابعة  ز أساسيات الحركة الكيميائية: الكيمياء الفي  حسن الكالوي.د 1992 67/  8 إىل ع63/   8ع

13 الكيمياء الالعضوية ي.د
عبد المجيد البلخز 1992 72/  8 إىل ع68/   8ع

14 الكيمياء الحيوية البنيوية أحمد مالوا.د 1991 77/  8 إىل ع73/   8ع

15 ز الكيمياء للمهندسي  موفق شناعة.د 1992 82/  8 إىل ع78/   8ع

16 الكيمياء الالعضوية البنيوية أحمد الحاج السعيد. د 1991 87/  8 إىل ع83/   8ع

17 ياء  ز ي الفي 
ز
4 و 3تجارب ف جان رومانوس. د 1992 92/  8 إىل ع88/   8ع

18 ياء العامة ز ي الفي 
ز
تجارب ف طاهر نوبودار. د 1992 97/  8 إىل ع93/   8ع

19 الكيمياء الحيوية هيفاء العظمة.د 1992 102/  8   إىل ع98/   8ع

20 ي: الكيمياء التحليلية العملية 
التحليل الكيفز موفق شخاشيوروا. د 1991 107/  8 إىل ع103/   8ع

21 التحليل الحجمي: الكيمياء التحليلية  نصالم الخيمي. ة. د 1991 113/  8 إىل ع108/   8ع

22 1الكيمياء الالعضوية  علي غوتوف.د 1991 118/  8 إىل ع114/   8ع

23 انتقال الكتلة والحرارة: التكنولوجية الكيميائية  غديد زيزفون.د 1991 123/  8 إىل ع119/   8ع

24 الكيمياء العضوية هيفاء العظمة.د 1991 128/  8 إىل ع124/   8ع

25 القسم العملي: الكيمياء العضوية  أحمد مالوا.د 1992 134/  8 إىل ع129/   8ع

26 3الكيمياء العامة  فؤاد الصالح.د 1991 140/  8 إىل ع135/   8ع

27 ي 
يان  ز 1991الميكانيك الفي  فخري كتكوت.د 1991 150/  8 إىل ع141/   8ع

28 1التحليل  عبد الواحد ابو حمدة.د 1991 155/  8 إىل ع151/   8ع

29 1موجز الميكانيك  وجيه القدسي.د 1992 160/  8 إىل ع156/   8ع

30 مبادئ االحصاء واإلحتمال أنور اللحام.د 1991 166/  8 إىل ع161/   8ع

31 ز  الهندسة التفاضلية : 4الرياضيات للمهندسي  فوزي دنان.د 1991 171/  8 إىل ع167/   8ع

32 3الرياضيات التحليل الشعاعي والتوابع العقدية ج  الهام حمصي.د 1992 176/  8 إىل ع172/   8ع

33 ز  ي ج  : 1الرياضيات للمهندسي 
1التحليل الرياضز فوزي دنان.د 1991 181/  8 إىل ع177/   8ع

34 3الرياضيات العامة  أنور اللحام.د 1991 186/  8 إىل ع182/   8ع



35 1الرياضيات  ز,د شقيق ياسي  1991 191/  8 إىل ع187/   8ع

36 الرياضيات العامة ي.د
ة رغد الحسينز 1991 196/  8 إىل ع192/   8ع

37 لطالب السنة األوىل ر ف ك- مبادئ حساب التفاضل والهندسة التحليلية  القسم األول  أنور توفيق اللحام.د 1991 1/ 201/  8 إىل ع197/   8ع

38 ي 
لطالب السنة األوىل ر ف ك- مبادئ حساب التفاضل والهندسة التحليلية  القسم الثانز أنور توفيق اللحام.د 1991 2/ 201/  8 إىل ع197/   8ع

39 ز  الجير الخطي القسم األول" : 3"الرياضيات للمهندسي  فوزي دنان.د 1991 1/ 206/ 8 إىل ع202/   8ع

40 ز  ي" : 3"الرياضيات للمهندسي 
الجير الخطي القسم الثانز فوزي دنان.د 1991 2/ 206/ 8 إىل ع202/   8ع

41 ز  ي: الرياضيات للمهندسي 
التحليل الرياضز وليد عبد الحق. د 1991 211/ 8 إىل ع207/   8ع

42 2الرياضيات العامة  عبد الواحد أبو حمدة.د 1991 215/ 8 إىل ع212/   8ع

43 5التحليل  ي.د
نز محمد السعيد الير 1991 220/ 8 إىل ع216/   8ع

44 4التحليل  خرصز حامد األحمد.د 1991 225/ 8 إىل ع221/   8ع

45 2ميكانيك الكم  ي.د بسام المغرنر 1991 230/ 8 إىل ع226/   8ع

46 الميكانيك وجيه القدسي.د 1991 235/ 8 إىل ع231/   8ع

47 الكهرباء المغناطيسية ي.د
مكي الحسينز 1991 240/ 8 إىل ع236/   8ع

48 ز ي علم الخلية علم الجني 
ز
مقدمة ف ي رزق.د

هانز 1991 245/ 8 إىل ع241/   8ع

49 ات علم الحشر عبد الرحمان مراد.د 1991 250/ 8 إىل ع246/   8ع

50 الفصائل النباتية أنور الخطيب.د 1991 255/ 8 إىل ع251/   8ع

51 بيولوجيا الفطريات وفاء بغدادي.د 1992 260/ 8 إىل ع256/   8ع

52 يولوجيا الحيوانية  ز وظائف االتصال: الفي  زياد قطب.د 1991 265/ 8 إىل ع261/   8ع

53 2الكيمياء التحليلية : التحليل اآلىلي  موفق شخاشيوروا. د 1991 270/ 8 إىل ع266/   8ع

54 نظرية الحقل الكهروطيسية توفيق قسام.د 1991 275/ 8 إىل ع271/   8ع

55 تكنولوجيا عمليات التصنيع عزيز زيزفون.د 1992 280/ 8 إىل ع276/   8ع

56 وديناميك اإللكي  الياس ابو عسلي.د 1991 285/ 8 إىل ع281/   8ع

57 تحريك النقطة المادية إبراهيم محمد النعسان.د 1991 290/ 8 إىل ع286/   8ع

58 2علم الحيوان العام ج  قرار.د نجاح بي  1991 295/ 8 إىل ع291/   8ع

59 1علم الحيوان العام ج  ز.د عيىس العسافي  1991 1 /300/ 8 إىل ع296/   8ع

60 الوراثة النباتية النظري والعملي عسان عياش.د 1991 305/ 8 إىل ع301/   8ع

61 تصنيف الفطريات الجزء النظري وفاء بغدادي.د 1992 310/ 8 إىل ع306/   8ع

62 المطيافية العضوية واالصطناعي الكيمياء الكيمياء العضوية ي.د
وفاء حف  1992 315/ 8 إىل ع311/   8ع

63 يولوجيا النباتية ز الفي  دياب ابو حزمة.د 1991 320/ 8 إىل ع316/   8ع

64 ق/متسلسالت وتكامالت  : 3التحليل  مخي الدين بحبوح.د 1991 325/ 8 إىل ع321/   8ع

65 مدخل إىل كيمياء السطوح نرص الحايك.د 1989 ب/326/   8ع

66 الكيمياء العضوية العلمية وليام.د 1978 327/   8ع

67 ي الكيمياء العضوية
ز
دروس ف ي ارنود.د نر [ ت-د ] 328/   8ع

68 الكيمياء الصيدلية القسم النظري عادل نوفل.د 1987 329/   8ع

69 أسس الكيمياء العضوية علي تاج الدين.د 1974 330/   8ع



70 1تلفه وفساده ط - صفاته النوعية - مكونات الغذاء : الصناعات الغذائية الجزء األول  حامد عبد هللا جاسم.د 1975 1 / 332/ 8 و ع331/   8ع

71 ي 
1أسس وطرق حفظ األغذية ط : الصناعات الغذائية الجزء الثانز حامد عبد هللا جاسم.د 1975 2 / 332/ 8 و ع331/   8ع

72 علم المحاصيل وإنتاج الغذاء محمود احمد عمر.د 1983 334/ 8 و ع333/   8ع

73 ياء طرق الدراسة العملية البكتي  مصطفز كمال ابو الذهب. د 1976 337/ 8 إىل ع335/   8ع

74 علم األحياء الدقيقة وليام بوون سارلز.د 1962 340/ 8 إىل ع338/   8ع

75 الميكروبيولوجيا التطبيقية العملية جمال الدين محمد.د [ ت-د ] 343/ 8 إىل ع341/   8ع

76 ي آسيا ي غرنر
ز
الزراعة والتنمية ف ي آسيا اللجنة االقتصادية لغرنر 1983 344/   8ع

77 األحياء الدقيقة محمد عادل الحكيم.د 1975 345/   8ع

78 ي الرضاعة الطبيعية هي الخيار البيولوجر إبراهيم.ج.ج.د 1981 346/   8ع

79 ماكروبيولوجيا األغذية ي الديلمي.د
ز
خلف الصوف 1978 348/ 8 و ع347/   8ع

80 يولوجيا النباتية العامة والتطبيقية  ز ي الفي 
ز
ز ف 1ج. الوجي  سعيد محمد الحفار. د 1988 3 / 349/   8ع

81 األلبان ز اسماعيل.د أمي  1976 350/   8ع

82 منتجات األلبان عبد القادر غاىلي.د [ ت-د ] 353/ 8 إىل ع351/   8ع

83 علم األحياء المجهرية وفاء جاسم الرجب.د [ ت-د ] 2 / 356/ 8 إىل ع354/   8ع

84 ي 
ه ومستقبله: األمن الغذان  حاضز صبخي القاسم.د [ ت-د ] 359/ 8 إىل ع357/   8ع

85 مبادئ علم الحيوان العام أحمد يوسف الشاذىلي.د [ ت-د ] د / 360/   8ع

86 ي العراق
ز
النخيل والتمور وآفاتها ف ز.د علي عبد الحسي  1974 361/   8ع

87 مؤتمر دول البحر االبيض المتوسط لعلوم وتكنولوجيا األغذية جمعية علوم وتكنولوجيا األغذية المرصية [ ت-د ] 362/   8ع

88 طرق تحليل المياه نرص الحايك.د 1989 363/   8ع

89 تلوث المياه وتنقيتها نرص الحايك.د 1989 364/   8ع

90 ي بيولوجيا الحبوان
ز
الدراسات العملية ف صبخي عمران.د 1982 365/   8ع

91 الغذاء والصحة حسن عبد السالم.د [ ت-د ] 366/   8ع

92 يولوجيا النباتية ز ي الفي 
ز
طرق عملية ف محمد رياض رستم.د 1987 367/   8ع

93 الغذاء والتغذية ايزيس عازر نوار 1976 368/   8ع

94 حفظ األغذية باالشعاع يوروز.جريس م.د 1972 369/   8ع

95 يا البكتي  مصطفز كمال ابو الذهب. د 1965 371/ 8 و ع370/   8ع

96 مبادئ علم الحيوان العام أحمد يوسف الشاذىلي.د [ ت-د ] د / 372/   8ع

97 تكنولوجيا الحبوب محمد عبد السعيدي.د [ ت-د ] 373/   8ع

98 4الرياضيات العامة  عبد الواحد ابو حمدة.د 1991 374/   8ع

99 محاصيل الخرصز محمود عيد العزيز خليل.د [ ت-د ] ه / 375/   8ع

100 ز واللحم إنتاج اللير ويلكنسون. م. ج 1987 376/   8ع

101 الخرصز الثمرية أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 1989 377/   8ع

102 الطماطم أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 1991 378/   8ع

103 كروم العنب وطرق إنتاجها جميل فهيم سوريال.د 1992 379/   8ع



104 الخرصز الثانوية أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 1989 380/   8ع

105 1أساسيات تغذية الدواجن  ي.د.أ
أسامة الحسينز 1990 1 / 381/   8ع

106 2أساسيات تغذية الدواجن  ي.د.أ
أسامة الحسينز 1990 2 / 381/   8ع

107 ات ي السيطرة عل اآلفات الحشر
ز
مقدمة ف أروبرتل ميتكاف.د 1990 382/   8ع

108 تكنولوجيا الزراعات المحمية الصوباء أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 1990 383/   8ع

109 البطاطس أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 1991 384/   8ع

110 القرعيات أحمد عبد المنعم حسن.د.أ [ ت-د ] 385/   8ع

111 الخرصز الجذرية أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 1990 386/   8ع

112 ات  ي المبيدات ومكافحة الحشر
ز
1اإلتجاهات الحديثة ف زيدان هندي عبد الحميد.د [ ت-د ] 1 /387/   8ع

113 ات  ي المبيدات ومكافحة الحشر
ز
2اإلتجاهات الحديثة ف زيدان هندي عبد الحميد.د [ ت-د ] 2 /387/   8ع

114 زراعة وإنتاج الفاكهة مختار محمد حسن.د 1990 388/   8ع

115 أمراض محاصيل الخرصز دكسون.ر.غ 1981 389/   8ع

116 ي تدريس العلوم
ز
سلسلة الوحدات الدراسية ف مدحت أحمد النمر.د [ ت-د ] 390/   8ع

117 هندسة تصنيع األغذية مصطفز كمال.د 1990 391/   8ع

118 1الغذاء والتغذية  محمد عادل الحكيم.د [ ت-د ] 1 / 392/   8ع

119 2الغذاء والتغذية  محمد عادل الحكيم.د [ ت-د ] 2 / 392/   8ع

120 3الغذاء والتغذية  محمد عادل الحكيم.د [ ت-د ] 3 / 392/   8ع

121 أمراض البذور سمي  ميخائيل.د 1992 393/   8ع

122 محاصيل الخرصز محمود عيد العزيز خليل.د [ ت-د ] ه / 394/   8ع

123 الهندسة الصحية محمد علي علي فرج.د 1990 395/   8ع

124 ز الدواجن ي تحسي 
ز
النواجي التطبيقية ف أحمد مستجي .د [ ت-د ] 396/   8ع

125 تربية وتغذية األبقار والجاموس عز الدين فراج.د [ ت-د ] 397/   8ع

126 تربية وتغذية األبقار والجاموس عز الدين فراج.د [ ت-د ] 398/   8ع

127 اإلنتاج التجاري للرومي محمد سعيد سامي.د 1987 400/ 8 و ع399/   8ع

128 إنتاج األرانب محمد سعيد سامي.د 1991 402/ 8 و ع401/   8ع

129 الهندسة الزراعية أنور محمود عبد الواحد.د [ ت-د ] 403/   8ع

130 اإلنتاج التجاري للبط واألوز محمد سعيد محمد سامي.د [ ت-د ] 404/   8ع

131 وفية األسماك الغرصز ز فرج زين الدين.د حسي  1994 406/ 8 و ع405/   8ع

132 تربية و إنتاج األرانب مصطفز عيىس.د [ ت-د ] 407/   8ع

133 األلبان إنتاجها منتجاتها محمد علي شاكر.د 1993 408/   8ع

134 زراعة الماشية واألغنام رضوان محمد بالل.د [ ت-د ] 409/   8ع

135 ى جغرافية الدول الكير عبد الرحمان حميدة.د 1984 410/   8ع

136 نباتات العقاقي  والتوابل شكري إبراهيم سعد.د [ ت-د ] 411/   8ع

137 أساسيات علوم األلبان ماهر أحمد أنور.د [ ت-د ] 413/ 8 و ع412/   8ع

138 ي تربية النحل
ز
دليلك الموسمي ف ي.د

محمد أحمد الحسينز [ ت-د ] 414/   8ع



139 ي المزارع والمنازل
ز
زراعة الدواجن ف رضوان محمد بالل.د [ ت-د ] 415/   8ع

140 جغرافية القارات علي موس.د 1982 416/   8ع

141 إنتاج وحفظ اللحوم زهي  فخري الجليلي.د 1985 417/   8ع

142 1الغذاء والتغذية  محمد ممتاز الجندي.د [ ت-د ] 1 /418/   8ع

143 2الغذاء والتغذية  محمد ممتاز الجندي.د [ ت-د ] 2 /418/   8ع

144 3الغذاء والتغذية  محمد ممتاز الجندي.د [ ت-د ] 3 /418/   8ع

145 ي ي الوطن العرنر
ز
اإلنتاج الزراعي ف أحمد عبد السالم هيبة.د 1978 419/   8ع

146 الحيوانات عز الدين فراج.د [ ت-د ] 420/   8ع

147 اإلنتاج الزراعي لدجاج اللحم محمد جمال الدين قمر.د 1985 421/   8ع

148 ي زراعة وإنتاج العنب
ز
األساليب الحديثة ف م.د محمد عبد الحليم األشر 1993 422/   8ع

149 بة واألسمدة  1خصوبة الي  إس إل تيسديل 1987 1  /423/   8ع

150 بذور المحاصيل إنتاجها وتوعيتها عبد هللا قاسم الفخري.د 1983 424/   8ع

151 الزراعة تحت الصوب والزراعات المحمية ي.د
محمد أحمد الحسينز [ ت-د ] 425/   8ع

152 لية ز ي الجديدة والحدائق الميز
ي األراضز

ز
زراعة الخرصز ف ي.د

محمد أحمد الحسينز [ ت-د ] 426/   8ع

153 ي المشاتل والمراقد
ز
زراعة الفاكهة ف رضوان محمد بالل.د [ ت-د ] 427/   8ع

154 ي والتسميد
خصوبة األراضز عبد المنعم بلبع.د 1989 428/   8ع

155 دائرة المعارف العلمية المصورة للنباتات والحيوانات عز الدين فراج.د [ ت-د ] 429/   8ع

156 ي: نخلة التمر  ي الوطن العرنر
ز
زراعتها رعايتها وانتاجها ف عاطف محمد ابراهيم.د 2004 430/   8ع

157 منتجات نخيل البلح بارا قيلد.ه.و 1994 430/   8ع

158 تعقيم وحفظ المواد الغذائية باإلشعاع الهيئة العربية للطاقة الذرية 1995 432/   8 وع431/   8ع

159 مدخل إىل كيمياء السطوح نرص الحايك.د 1989 ب/ 433/   8ع

160 المعروضات عل المؤتمر: اإلعالن العالمي الخاص بالتغذية وخطة العمل المرتبطة به  ي بالتغذية
المؤتمر الدوىلي المعنز 1992 438/ 8 إىل ع434/   8ع

161 تقدير عالمي: التغذية والتنمية  ي بالتغذية
المؤتمر الدوىلي المعنز 1992 443/ 8 إىل ع439/   8ع

162 رسائل وأطروحات عمر صخري.د [ ت-د ] 444/   8ع

163 يولوجيا النباتية العامة والتطبيقية  ز ي الفي 
ز
ز ف 2ج. الوجي  سعيد محمد مختار.د 1977 س/ 2 /445/   8ع

164 يولوجيا النباتية ز ي الفي 
ز
طرق عملية ف محمد رياض رستم.د 1989 ل /446/   8ع

165 ملخص حول علم النسيج العام محمد خناق.د 1989 447/   8ع

166 التدريبات الوراثية المعملية جارديز.ر.ج.إ 1985 448/   8ع

167 أساسيات الغذاء والتغذية ايزيس عازر نوار.د 2005 449/   8ع

168 ات: أساسيات علم البيئة  الحشر محمد علي محمد.د 2003 450/   8ع

169 أساسيات علوم األغذية واأللبان يخي محمد حسن 2000 451/   8ع

170 أسس التغذية الحديثة ي عبد العزيز هاشم
حنفز 2003 452/   8ع

171 البيولوجيا العملية لعلم الحيوان محمود أحمد.د 2004 453/   8ع

172 ي والسموم 
ي لها )التلوث البين  (الديناميكية استجابة الجهاز العصنر فتخي عبد العزيز 2000 454/   8ع

173 ات كغذاء لإلنسان الحشر عصمت محمد.د 2005 455/   8ع



174 الزيتون وزيت الزيتون حسن العكيدي 2000 456/   8ع

175 الشؤون الصحية الغذائية زع إبراهيم المهي  1997 457/   8ع

176 ي
ي التصنيع الغذان 

ز
العمليات المتكاملة ف ي

علي إبراهيم خوبانز 2000 458/   8ع

177 الغذاء واألعشاب وصحة اإلنسان سمي  عطية 2000 459/   8ع

178 الفطريات والسموم الفطرية عبد الحميد محمد 2000 460/   8ع

179 الكيمياء الحيوية أحمد فتخي السيد.د 2004 461/   8ع

180 المدخل إىل هندسة األغذية سليمان عبد العزيز 2000 462/   8ع

181 ة أمراض الديدان والطفيليات األخرى الخطي  محمد بن راشد 2000 463/   8ع

182 ي المزارع المائية 
ز
الدليل الشامل لطرق زراعة النباتات الغذائية بدون تربة: إنتاج الغذاء ف عيد محمد عيد قريش 1999 464/   8ع

183 تحليل األغذية إبراهيم محمد حسن 2002 465/   8ع

184 تخطيط الوجبات الغذائية عصام عويصة 1999 466/   8ع

185 تصنيع الفواكه والخضار أيمن سليمان مزاهرة.د 2000 467/   8ع

186 تقييم الحالة الغذائية منز خليل عبد القادر 2001 468/   8ع

187 تكنولوجيا األسماك إبراهيم محمد حسن 2001 469/   8ع

188 تكنولوجيا األلبان ليل عبد الحميد بدوي 2001 470/   8ع

189 تكنولوجيا الحبوب والزيوت رمضان محمد محمود 2001 471/   8ع

190 تكنولوجيا السكر والحلوى إبراهيم محمد حسن 2000 472/   8ع

191 (الحلوى)تكنولوجيا السكر و الفند  محمود صابر 2001 473/   8ع

192 تكنولوجيا اللحوم ي
 
عصمت الزالف 2001 474/   8ع

193 تكنولوجيا حفظ األغذية يل أحمد يوسف جير 2001 475/   8ع

194 علم الخلية مكرم ضياء شكارة 2000 476/   8ع

195 ي الكيمياء الحيوية
ز
مبادئ ف نوال الحسن 2004 477/   8ع

196 مراقبة الجودة الميكروبيولوجية عبده شحاته [ ت-د ] 478/   8ع

197 نظم تداول وحفظ وتصنيع األغذية عبد الوهاب قاسم 2002 479/   8ع

198 هندسة تصنيع األغذية دينيس آر هيلدمان 1997 480/   8ع

199 ز محاصيل الفاكهة طرق تربية وتطوير وتحسي  عاطف محمد ابراهيم.د 2005 484/ 8 إىل ع481/   8ع

200 ي األغذية 
ز
"السالمونيال والشجيال"الطرق المعملية الميكروبيولوجية للكشف عن الميكروبات ف عماد الدين جمال جمعة 2007 488/ 8 إىل ع485/   8ع

201 ي وعلم األجنة أساسيات بيولوجيا الخلية والهيستولوجر وري ز مني  علي الجيز 2004 490/ 8 و ع489/   8ع

202 تحليل األغذية إبراهيم محمد حسن 2002 494/ 8 إىل ع491/   8ع

203 أساسيات الغذاء والتغذية ايزيس عازر نوار.د 2005 498/ 8 إىل ع495/   8ع

204 تكنولوجيا الحبوب والزيوت رمضان محمد محمود 2001 499/   8ع

205 تكنولوجيا حفظ األغذية يل أحمد يوسف جير 2001 503/ 8 إىل ع500/   8ع

206 أساسيات علم الوراثة جرار سيغان 2002 505/ 8 و ع504/   8ع

207 أساسيات علوم األغذية واأللبان يخي محمد حسن 2000 509/ 8 إىل ع506/   8ع



208 تكنولوجيا تغذية وأعالف أحمد عبد اللطيف زكي 2001 513/ 8 إىل ع510/   8ع

209 ي علوم الغذاء والتغذية
ز
مقدمة ف محمود احمد حمزة 2003 517/ 8 إىل ع514/   8ع

210 بية الغذائية والصحية الي  ز صبخي.د عفاف حسي  2004 518/   8ع

211 الغذاء األعشاب وصحة اإلنسان زعقوق سمير عطية محمذ 2000 522/ 8 إىل ع519/   8ع

212 تكنولوجيا السكر والحلوى إبراهيم محمد حسن 2000 526/ 8 إىل ع523/   8ع

213 ي إنتاج األغذية المهندسة وراثيا عالية الجودة
ز
التكنولوجيا الحيوية ودورها ف ي علي محمد عبد الننر 2005 530/ 8 إىل ع527/   8ع

214 الصناعات الغذائية أيمن سليمان مزاهرة.د 2000 534/ 8 إىل ع531/   8ع

215 أسس التغذية الحديثة ي عبد العزيز هاشم
حنفز 2003 538/ 8 إىل ع535/   8ع

216 ي األحياء 
ز
المملكة النباتية المملكة الحيوانية: تجارب علمية ف محمد حسن الحمود 2004 540/ 8 و ع539/   8ع

217 ي األحياء 
ز
يا - الوراثة - الخلية : تجارب علمية ف الفطريات- الطحالب - البكتي  محمد حسن الحمود 2004 544/ 8 إىل ع541/   8ع

218 حفظ وتخزين األغذية محمذ أبو الطور 2006 548/ 8 إىل ع545/   8ع

219 أساسيات علم التغذية منز خليل عبد القادر 2005 552/ 8 إىل ع549/   8ع

220 علوم وتصنيع األغذية محمد خليل محمد 2004 556/ 8 إىل ع553/   8ع

221 تقنية اللحوم يك.د يوسف الشر 2005 560/ 8 إىل ع557/   8ع

222 (التغذية البديلة): التغذية والصحة  عبد المجيد الشاعر.د 2004 564/ 8 إىل ع561/   8ع

223 أساسيات الكيمياء الضوئية عبد العليم سليمان.د 2005 565/   8ع

224 ي والكمي : أسس الكيمياء التحليلية 
ي- حجمي )التحليل الوصفز

واآلىلي (وزنز محمد مجدي عبد هللا واصل.د.أ 2005 566/   8ع

225 إستعمالها وإيجابياتها وسلبياتها: المواد المضافة لألغذية  علي كامل يوسف ساعد.د.أ 2007 569/ 8 إىل ع567/   8ع

226 الجرارات واآلالت الزراعية سمي  محمد يونس.د.أ 2006 572/ 8 إىل ع570/   8ع

227 األمراض المقاومة: نيماتودا المحاصيل الزراعية  يس إبراهيم ي عي  إبراهيم خي  2002 575/ 8 إىل ع573/   8ع

228 الوصف والتصنيف والمقاومة: نيماتودا النبات : آفات النيماتودا الزراعية  يس إبراهيم ي عي  إبراهيم خي  2007 578/ 8 إىل ع576/   8ع

229 ي األرض والنبات
ز
البوتاسيوم ف ي

جمال محمد الشبينز 2007 581/ 8 إىل ع579/   8ع

230 زراعة األنسجة واإلكثار الدقيق للنبات عبد الرحيم توفيق الرفاعي 2007 584/ 8 إىل ع582/   8ع

231 ز محاصيل الفاكهة طرق تربية وتطوير وتحسي  عاطف محمد ابراهيم.د 2005 587/ 8 إىل ع585/   8ع

232 ه عل البيئة ي وتأثي 
اإلنتاج الغذان  عماد محمد ذياب الحفيظ 2005 590/ 8 إىل ع588/  8ع

233 ي األغذية 
ز
"السالمونيال والشجيال"الطرق المعملية الميكروبيولوجية للكشف عن الميكروبات ف عماد الدين جمال جمعة 2007 593/ 8 إىل ع591/  8ع

234 ي: نخلة التمر  ي الوطن العرنر
ز
زراعتها رعايتها وإنتاجها ف عاطف محمد ابراهيم.د 2004 598/ 8 إىل ع594/  8ع

235 زراعتها رعايتها وإنتاجها: شجرة الزيتون  عاطف محمد ابراهيم.د 2007 603/ 8 إىل ع599/  8ع

236 اء للقرن : األشجار والبيئة  21الثورة الخرصز عبد الوهاب بدر الدين 1998 608/ 8 إىل ع604/  8ع

237 الخصائص والتطبيقات الجيدة: مبيدات الحشائش  ي.د.أ
محمد السعيد صالح الزمين  2008 613/ 8 إىل ع609/  8ع

238 زراعة الخاليا واألنسجة النباتية- المشاتل -اإلكثار : نباتات الخرصز  محمود عبد العزيز إبراهيم خليل 2004 618/ 8 إىل ع614/  8ع

239 رعايته وإنتاجه- زراعته : الموز  عاطف محمد ابراهيم.د 2000 623/ 8 إىل ع619/  8ع

240 البيئة الزراعية عماد محمد ذياب الحفيظ 2006 624/  8ع

241 ي
التلوث الغذان  عبد الحميد محمد عبد الحميد 2009 627/ 8 إىل ع625/   8ع



242 أساسيات علم التغذية منز خليل عبد القادر [ ت-د ] 630/ 8 إىل ع628/   8ع

243 أساسيات علوم األغذية واأللبان يخي محمد حسن 2000 631/ 8ع

244 األغذية العالجية والميكروبات الصديقة زع إبراهيم بن سعد المهي  2007 632/ 8ع

245 اإلنسان ولحوم اإلبل عالء الدين محمد علي مرشد.د.أ 2006 633/ 8ع

246 التغذية العالجية منز خليل عبد القادر 2001 634/ 8ع

247 (التغذية البديلة): التغذية والصحة  عبد المجيد الشاعر.د 2004 635/ 8ع

248 التغذية والصحة العامة إقبال رسمي محمد.د 2006 636/ 8ع

249 التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها السيد السيد وجيه 2003 637/ 8ع

250 تكنولوجيا األسماك إبراهيم محمد حسن 2003 638/ 8ع

251 تكنولوجيا األلبان ليل عبد الحميد بدوي 2001 639/ 8ع

252 تكنولوجيا السكر والحلوى إبراهيم محمد حسن 2000 640/ 8ع

253 علوم وتصنيع األغذية محمد خليل محمد 2004 641/ 8ع

254 فسيولوجيا أشجار الفاكهة حسن جندبة.د.أ 2003 642/ 8ع

255 نظم تداول وحفظ وتصنيع األغذية بالحاسب اآلىلي ي قاسم عبد الوهاب شلنر 2003 643/ 8ع

256 تحليل األغذية إبراهيم محمد حسن 2002 646/ 8 إىل ع644/   8ع

257 1إنتاج الخرصز الثانوية وغي  التقليدية ج  أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 2004 1/ 649/ 8 إىل ع647/   8ع

258 2إنتاج الخرصز الثانوية وغي  التقليدية ج  أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 2004 2/ 652/ 8 إىل ع650/   8ع

259 3إنتاج الخرصز الثانوية وغي  التقليدية ج  أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 2004 3/ 655/ 8 إىل ع653/   8ع

260 تكنولوجيا األسماك إبراهيم محمد حسن 2003 658/ 8 إىل ع656/   8ع

261 تكنولوجيا السكر والحلوى إبراهيم محمد حسن 2000 661/ 8 إىل ع659/   8ع

262 وبات علم األغذية والمشر عماد الدين جمال جمعة 2008 664/ 8 إىل ع662/   8ع

263 الكيمياء العامة إبراهيم صادق الخطيب 2008 667/ 8 إىل ع665/   8ع

264 مورفولوجيا نباتات التوابل عرفة أحمد عرفة 2004 670/ 8 إىل ع668/   8ع

265 ي المزارع المائية 
ز
الدليل الشامل لطرق زراعة النباتات الغذائية بدون تربة: إنتاج الغذاء ف عيد محمد عيد قريش 1999 673/ 8 إىل ع671/   8ع

266 العوالق النباتية ي.د.أ
بونز 2006 676/ 8 إىل ع674/   8ع

267 ب تقييم الميكروبيولوجيا لماء الشر عبد الوهاب بن رجب 2007 679/ 8 إىل ع677/   8ع

268 فسيولوجيا أشجار الفاكهة حسن جندبة.د.أ 2002 682/ 8 إىل ع680/   8ع

269 اإلنسان ولحوم اإلبل عالء الدين محمد علي مرشد.د.أ 2006 685/ 8 إىل ع683/   8ع

270 الفطريات الجزء األول محمد محمد عمار.د.أ 2002 1ج / 686/   8ع

271 ي 
ي التكاثر وعالقتها بالبيئة واإلنسان): الفطريات الجزء الثانز (الفسيولوجر محمد محمد عمار.د.أ 2003 2ج / 687/   8ع

272 الكيمياء العضوية لعلوم الحياة مصطفز عبد اللطيف عباس 2003 688/   8ع

273 أساسيات علوم األغذية واأللبان يخي محمد حسن 2000 690/ 8 و ع689/   8ع

274 اإليجابيات والسلبيات: المواد المضافة لألغذية  هناء محمد حميدة.د.أ 2003 692/ 8 و ع691/   8ع

275 أنواعها وطرق حدوثها-أسبابها :فساد وتسمم األغذية   علي موصللي
ز حسي  2006 693/   8ع

276 التغذية والصحة العامة إقبال رسمي محمد.د 2006 697/ 8 إىل ع694/   8ع



277 األمراض واآلفات ومكافحتها: الطماطم  أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 1998 700/ 8 إىل ع698/   8ع

278 إجعل غذاؤك دواءك: الوصفة  ز قمحية وليد أمي  2009 702/ 8 و ع701/   8ع

279 ي: عسل النحل 
ي والدوان 

دراسة عن اإلنتاج واإلستخدام الغذان  إبراهيم سليمان عيىس 2002 705/ 8 إىل ع703/   8ع

280 بية الغذائية والصحية الي  ز صبخي.د عفاف حسي  2004 708/ 8 إىل ع706/   8ع

281 أنواعه وقيمته الغذائية والعالجية: النحل  ي
خلفان بن سليمان بن شامس النعمانز 2007 710/ 8 و ع709/   8ع

282 ز : لإلنتاج المحلي والتصدير : زراعة وإنتاج النباتات الطبية واألعشاب  دقوش- زعي - ياسمي  الير ي
محمد أحمد الحسينز [ ت-د ] 713/ 8 إىل ع711/   8ع

283 أنواعها وطرق حدوثها- أسبابها : فساد وتسمم األغذية   علي موصللي
ز حسي  2006 715/ 8 إىل ع714/   8ع

284 الوقاية ومكافحة اآلفات: نخيل التمر  سيد عاشور أحمد 2006 718/ 8 إىل ع716/   8ع

285 صحة اإلنسان وسالمة الغذاء أيمن سليمان مزاهرة.د 2007 721/ 8 إىل ع719/   8ع

286 ي الحاالت المرضية
ز
التغذية ف عصام حمدي الصفدي.د 2007 724/ 8 إىل ع722/   8ع

287 مصادر الغذاء والدواء إبراهيم سليمان عيىس 2000 727/ 8 إىل ع725/   8ع

288 األغذية العالجية والميكروبات الصديقة جابر زايد بريشة.د.أ 2007 730/ 8 إىل ع728/   8ع

289 ي والممارسات الزراعية والحصاد والتخزين: الطماطم  تكنولوجيا اإلنتاج والفيسيولوجر أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 1998 733/ 8 إىل ع731/   8ع

290 إنتاج البطاطس أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 1999 736/ 8 إىل ع734/   8ع

291 ي الصحراوية
ي األراضز

ز
أساسيات إنتاج الخرصز ف أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 1994 739/ 8 إىل ع737/   8ع

292 "الصوبات"أساسيات إنتاج الخرصز وتكنولوجيا الزراعات المكشوفة والمحمية  أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 1992 742/ 8 إىل ع740/   8ع

293 أساسيات إنتاج خرصز المواسم الدافئة سيد فتخي السيد 2009 745/ 8 إىل ع743/   8ع

294 أمراض وآفات محاصيل الحقل وطرق المقاومة يس إبراهيم ي عي  إبراهيم خي  2007 748/ 8 إىل ع746/   8ع

295 إنتاج البصل والثوم أحمد عبد المنعم حسن.د.أ 2000 751/ 8 إىل ع749/   8ع

296 تقنيات زراعة وإنتاج القمح ي.د.أ
جمال محمد الشبينز 2009 754/ 8 إىل ع752/   8ع

297 رعايتها وإنتاجها- أساسيات زراعتها : أشجار الفاكهة  عاطف محمد ابراهيم.د 1998 757/ 8 إىل ع755/   8ع

298 ي 
ز
مس : محاصيل البقول البذرية : المرشد الزراعي ف الحمص والحلبة- الي  ي

محمد أحمد الحسينز 2006 760/ 8 إىل ع758/   8ع

299 ي 
ز
الزراعة بدون تربة: المرشد الزراعي ف ي

محمد أحمد الحسينز 2003 763/ 8 إىل ع761/   8ع

300 ي 
ز
وسية: المرشد الزراعي ف زراعة وإنتاج البطاطا الخالية من األمراض الفي  ي

محمد أحمد الحسينز 1999 766/ 8 إىل ع764/   8ع

301 ي 
ز
زراعة وإنتاج الفاصولياء: المرشد الزراعي ف ي

محمد أحمد الحسينز 1999 769/ 8 إىل ع767/   8ع

302 ي 
ز
ي: المرشد الزراعي ف

زراعة وإنتاج الفول السودانز ي
محمد أحمد الحسينز 2006 772/ 8 إىل ع770/   8ع

303 ي 
ز
زراعة وإنتاج العنب والفراولة: المرشد الزراعي ف ي

محمد أحمد الحسينز 2000 775/ 8 إىل ع773/   8ع

304 ي حياة الرسول عليه الصالة والسالم
ز
عالم النباتات ف الهادي عبد المنعم فهيم 1997 778/ 8 إىل ع776/   8ع

305 أمراض الحروب ي
 
غنوة خليل الدقدوف 2007 783/ 8 إىل ع779/   8ع

306 الصحة والسالمة العامة عبد المجيد الشاعر.د 2005 785/ 8 و ع784/   8ع

307 ي البحث العلمي
ز
تصميم وتحليل التجارب ف محمد عبد العال النعيمي 2010 790/ 8 إىل ع786/   8ع

308 التغذية والصحة العامة إقبال رسمي محمد.د 2006 792/ 8 و ع791/   8ع

309 إدارة الذات نحو النجاح واإلبداع ي مفلح
 
فدوى شوف 2007 795/ 8 إىل ع793/   8ع

310 تكنولوجيا األغذية صالح كامل السماجي 2011 804/ 8 إىل ع796/   8ع



311 اإلنطواء النفىسي واإلجتماعي عبد الرحمان محمد العيسوي [ ت-د ] 810/ 8 إىل ع805/   8ع

312 كيبية مبادئ الكيمياء الحياتية الي  علي عبد هللا التميمي 2011 814/ 8 إىل ع811/   8ع

313 البحث عن األسباب الوراثية لداء الزهايمر: فك شفرة الظالم  ي سامر عبد المحسن األيونر 2004 815/   8ع

314 الكيمياء الحياتية التطبيقية دالور محمد صابر. د.أ 2011 818/ 8 إىل ع816/   8ع

315 الكيمياء البينية ي أبو إذهيبة
وضحة وصفز 2012 823/ 8 إىل ع819/   8ع

316 اإلحصاء وتصميم التجارب شاكر مصلح المحمدي 2012 827/ 8 إىل ع824/   8ع

317 ي المكتبات 
ز
ي: التصنيف العملي ف قواعد تطبيقية عل نظام ديوي العشر ي

جعفر حسن الطان  2011 829/ 8 و ع828/   8ع

318
ي رؤوس : التحليل الموضوعي لمصادر المعلومات بالمكتبات ومرافق المعلومات 

ز
دراسة ف

الموضوعات
غادة عبد المنعم موس 2012 831/ 8 و ع830/   8ع

319 ي : المورد الحديث  ز ي- قاموس انجلي  عرنر رمزي مني  البعلبكي.د 2012 CD ROM + 832/   8ع

320 ي
اإلحصاء الحيان  عبد الخالق عبد الجبار النقيب 2011 836/ 8 إىل ع833/   8ع

321 (21مارك )الفهرسة المقروءة آليا  ربخي مصطفز عليان 2011 838/ 8 و ع837/   8ع

322 اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات ي عمر أحمد الهمشر 2011 840/ 8 و ع839/   8ع

323 ي مفاهيم علوم المكتبات والمعلومات
ز
ي ف

ز
الكاف خالد عبده الرصايرة 2010 842/ 8 و ع841/   8ع

324 ي اإلنسان
ز
من آيات هللا ف األسود مصطفز 2010 843/   8ع

325 تحليل المناهج وتقويمها ونقدها عزمي أحمد ضمرة 2009 845/ 8 و ع844/   8ع

326 يالية: األوبئة والتاري    خ  المرض والقوة اإلمير شلدون واتس 2010 848/ 8 إىل ع846/   8ع

327 ي: علم السموم البينية  إيكوتوكسيكولوجر ي.د.أ
فتخي عبد العزيز عفيفز 2011 853/ 8 إىل ع849/   8ع

328 ي إدارة المكتبات ومراكز المعلومات
ز
اإلتصال والعالقات العامة ف محمد الدبس الشدي 2011 854/   8ع

329 ي علم الكيمياء
ز
نحو موسوعة ف أحمد مدحت إسالم 2007 856/ 8 و ع855/   8ع

330 1التغذية األساسية والحمية العالجية ج  ستاسي نيكس 2012 1/ 861/ 8 إىل ع857/   8ع

331 2التغذية األساسية والحمية العالجية ج  ستاسي نيكس 2012 2/ 861/ 8 إىل ع857/   8ع

332 ي الحاالت المرضية
ز
التغذية ف عصام حمدي الصفدي.د 2013 865/ 8 إىل ع862/   8ع

333 ي الحاالت المرضية
ز
التغذية ف أيمن سليمان مزاهرة.د 2012 870/ 8 إىل ع866/   8ع

334 ي الصحراوية
ي األراضز

ز
إنتاج الفاكهة ف حمدي إبراهيم محمود إبراهيم 2011 872/ 8 و ع871/   8ع

335 ي
الغذاء المناسب حسب فصيلة الدم والرجيم الصخي الكيميان  آالء جال العيىس 2012 875/ 8 إىل ع873/   8ع

336 تقييمها- إعدادها - مكوناتها : األغذية  سهي  فؤاد نور 2012 880/ 8 إىل ع876/   8ع

337 ي والملوثات الكيميائية
التسمم الغذان  زيدان هندي عبد الحميد. د.أ 2012 885/ 8 إىل ع881/   8ع

338 ية والفرنسية ز ي مع مقدمة تحليلية وتعليقات عل اللوحات بالعربية واإلنجلي  الفن العرنر مصطفز الرزاز 2009 886/   8ع

339  الشوكي 
ز رعايته وإنتاجه- زراعته : التي  عاطف محمد إبراهيم 1998 888/ 8 و ع887/   8ع

340 ز  ات- المزرعة - الحيوان : إنتاج اللير ز التجهي  سمي  حسن الخشاب. د.أ 1998 889/   8ع

341 CD ROM+ تكنولوجيا األسماك  إبراهيم محمد حسن [ ت-د ] 891/ 8 و ع890/   8ع

342 ليندا ريتشارد للمكنتوش والويندوز4علم نفسك فوتوشوب  1998 CD ROM + 893/ 8 و ع892/   8ع

343 ز  فر بيدجي  3علم نفسك مايكروسوفت أكتيف سي  ساندرا ايدي 2001 895/ 8 و ع894/   8ع

344 اإلضطرابات السلوكية واإلنفعالية مصطفز نوري قمش 2011 897/ 8 و ع896/   8ع



345 همسات فنية من نفائس العربية نعيم مجاهد عودة 2009 899/ 8 و ع898/   8ع

346 المدرسة الذكية والتقييم األصيل ز.د محمد عبد الهادي حسي  2008 901/ 8 و ع900/   8ع

347 طرق إعداد المناهج الدراسية لذوي اإلحتياجات الخاصة عبد الحكم خزامي.د 2012 904/ 8 إىل ع902/   8ع

348 كيف تكتشف اآلخرين من خالل إيماءاتهم: لغة الجسد  سوزان كينغ 2012 905/   8ع

349 لغة الجسد الصامتة أحمد حجازي.د 2011 908/ 8 إىل ع906/   8ع

350 العالج- التشخيص - األسباب : مدخل إىل اإلضطرابات السلوكية واإلنفعالية  أسامة فاروق مصطفز 2011 910/ 8 و ع909/   8ع

351 القياس النفىسي واإلختبارات محمد جاسم العبيدي 2011 912/ 8 و ع911/   8ع

352 علماء العرب محمود الشيخ 2012 915/ 8 إىل ع913/   8ع

353 1نزهة األلباب الجامعة لفنون األداب ج  عز الدين ابن الكميلي 2012 1 / 917/ 8 و ع916/   8ع

354 2نزهة األلباب الجامعة لفنون األداب ج  عز الدين ابن الكميلي 2012 2 / 917/ 8 و ع916/   8ع

355 ي 
ثالثون لوحة من قصائد الحب: نزار القبانز عيىس إبراهيم السعدي 2013 919/ 8 و ع918/   8ع

356 لهجة قبيلة األسد: اللهجات العربية  علي ناض غالب 2010 920/   8ع

357 هللا فاتق الرتق وطاوي السماء كطي السجل للكتاب ز الشديفات ي أمي 
وصفز 2007 921/   8ع

358 1األنساب العربية ج  نجاح عودة خليفات 2013 1 /923/ 8 و ع922/   8ع

359 2األنساب العربية ج  نجاح عودة خليفات 2013 2 /923/ 8 و ع922/   8ع

360
ي الكتابة وسلطة المراجع 

ز
ان : ف ان خليل جير ي الحديث من خالل أدب جير  العرنر

مقاربة إنشائية للنشر
ز وأدب طه حسي 

فؤاد قرقوري.د 2012 925/ 8 و ع924/   8ع

361 تطبيقات- أساليب - مفاهيم : البحث العلمي  لحسن عبد هللا باشيوة 2009 927/ 8 و ع926/   8ع

362 ية أساسيات تدريب الموارد البشر ق. د.أ وكة عمر محي  مير 2013 929/ 8 و ع928/   8ع

363 اتيجية لمنظومة التعليم العاىلي
اإلدارة اإلسي  جواد كاظم لفته 2013 931/ 8 و ع930/   8ع

364 ية اتيجية إدارة الموارد البشر إسي  مني  بن أحمد بن دريدي 2012 933/ 8 و ع932/   8ع

365 ز التنافىسي إدارة اإلبداع والتمي  سيد محمد جاد الرب 2013 935/ 8 و ع934/   8ع

366 منظور تربوي معاض: مناهج البحث العلمي  ي محمد عبد الجبار خندقخر 2010 937/ 8 و ع936/   8ع

367 تطوير المنهج من منظور اإلتجاه المعاض ي
محمد السيد علي الكسبانز 2010 939/ 8 و ع938/   8ع

368 مناهج البحث الكمي والنوعي المختلط رجاء محمود أبو عالم 2013 941/ 8 و ع940/   8ع

369 وتطبيقاته العملية- نظرياته - تنظيمه - بناؤه : المنهاج  راتب قاسم عاشور 2009 943/ 8 و ع942/   8ع

370 إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليزو قاسم نايف علوان 2013 945/ 8 و ع944/   8ع

371 ي
اإلتصال واإلعالم التسويف  ز عواد.د فاطمة حسي  2010 947/ 8 و ع946/   8ع

372 اإلتصال وقضايا المجتمع تيسي  أحمد أبو عرجة 2013 949/ 8 و ع948/   8ع

373 دراسة سوسيو ثقافية: اإلتصال والعولمة  أحمد بخوش.د 2008 951/ 8 و ع950/   8ع

374 ي عرص العولمة : الثقافة وتكنولوجيا اإلتصال 
ز
ات والتحوالت ف ي....التغي  والربيع العرنر ي عماد.د

عبد الغنز 2012 953/ 8 و ع952/   8ع

375 نظريات اإلتصال منال هالل المزاهرة 2012 955/ 8 و ع954/   8ع

376 الكمي والنوعي: البحث العلمي  ي عامر قندبلخر 2009 957/ 8 و ع956/   8ع

377 ونية البحث العلمي وإستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكي  ي عامر قندبلخر 2008 959/ 8 و ع958/   8ع

378 البحث العلمي وفنية الكتابة العلمية عزت محمد فارس 2011 961/ 8 و ع960/   8ع



379 مهارات اإلتصال ي
عالء محمد القاضز 2010 963/ 8 و ع962/   8ع

380 ي البحث العلمي
ز
تصميم وتحليل التجارب ف محمد عبد العال النعيمي 2010 966/ 8 إىل ع964/   8ع

381 نامج  يSPSSمنهجية أساليب البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدام الير
ي.د اإلحصان 

دالل القاضز 2008 969/ 8 إىل ع967/   8ع

382 منهجية أساليب البحث العلمي وتحليل البيانات ي.د
دالل القاضز 2008 971/ 8 و ع970/   8ع

383 طرقه اإلحصائية- أدواته - مفاهيمه : أساليب البحث العلمي  جودت عزت عطوي 2011 974/ 8 إىل ع972/   8ع

384 أصول البحث العلمي ماهرعبد القادر محمد علي 2012 976/ 8 إىل ع975/   8ع

385 ي
ز
اتيجيات اإلعالم الماىلي والمرصف

إسي  بهاء الدين حمدي [ ت-د ] 977/   8ع

386 اإلتصال الدوىلي منال هالل المزاهرة [ ت-د ] 978/   8ع

387 إدارة الذات وهندسة القدرات مان عبد هللا علي الشر [ ت-د ] 979/   8ع

388 إتجاهات جديد اإلدارات والقيادات التعليمية ي
طارق عبد الحميد السامران  [ ت-د ] 980/   8ع

389 ي المكتبات 
ز
ي: التصنيف العملي ف قواعد تطبيقية عل نظام ديوي العشر ي

جعفر حسن الطان  2012 983/ 8 إىل ع981/   8ع

390 ي عرص ثورة المعلومات
ز
الببليوغرافيا ف ي زكرياء الرمادي

أمانز 2012 986/ 8 إىل ع984/   8ع

391 ونية  ي العرص الحديث : األرشفة اإللكي 
ز
المبادئ واألسس النظرية والتطبيقات: إدارة الوثائق ف ي.د.أ

يل بن حسن العريىسر جير 2012 988/ 8 و ع987/   8ع

392 ي وإدارة المستندات
ونز األرشيف اإللكي  جمال إبراهيم الخوىلي 2013 990/ 8 و ع989/   8ع

393 ي  ي إختيار وبناء األرقام: تصنيف ديوي العشر
ز
الدليل العملي ف رحيم عبود 2013 992/ 8 و ع991/   8ع

394 ي المكتبات ومراكز المعلومات 
ز
دراسة تحليلية للقواميس ودوائر المعارف: األوعية المرجعية العامة ف غادة عبد المنعم موس 2012 994/ 8 و ع993/   8ع

395 موسوعة الحضارات القديمة هاشم عبود الموسوي 2012 996/ 8 و ع995/   8ع

396 ين ي القرن العشر
ز
ز ف موسوعة المفكرين السياسيي  مصطفز محمود 2010 998/ 8 و ع997/   8ع

397 ي واإلسالمي ج   العرنر
ز ي العالمي 

ز
ين ف 1موسوعة أعالم القرن العشر فؤاد صالح السيد 2013 1/ 1000/ 8 و ع999/   8ع

398 ي واإلسالمي ج   العرنر
ز ي العالمي 

ز
ين ف 2موسوعة أعالم القرن العشر فؤاد صالح السيد 2013 2/ 1000/ 8 و ع999/   8ع

399 ياء - كيمياء : المعجم العلمي  ز أحياء- في  يف ماهر الشر 2006 1002/ 8 و ع1001/   8ع

400 التعريفات العلمية: معجم الكيمياء  فانا ياش سالمة مي  2012 1004/ 8 و ع1003/   8ع

401 ية  اإلستخدام-التنمية - التخطيط : معجم مصطلحات الموارد البشر محمد مصطفز كمال.د 2013 1005/   8ع

402 ي واإلسالمي ي التاري    خ العرنر
ز
معجم ألقاب السياسية ف فؤاد صالح السيد 2011 1007/ 8 و ع1006/   8ع

403 ياء والكيمياء والبيولوجيا: معجم العلوم المصور  ز ي علوم الفي 
ز
المرجع الشامل ف أكاديميكا 2013 1010/ 8 إىل ع1008/   8ع

404 موسوعة المعارف الشاملة م- د  2013 1012/ 8 و ع1011/   8ع

405 الموسوعة العربية للغذاء والتغذية عبد الرحمان عبيد مصيقر 2012 1013/   8ع

406 ي : المنتف  معجم بالمصطلحات العلمية والهندسية  ي -عرنر ز ي /انجلي  ز ي-انجلي  عرنر جمة المنظمة العربية للي  2012 1018/ 8 إىل ع1014/   8ع

407 ي : معجم الطالب  Dictionnaire des élèves : arabe -français=  فرنىسي - عرنر ليل مليحة فياض 2011 1023/ 8 إىل ع1019/   8ع

408 ي : معجم الطالب  ي - عرنر ز Students dictionnary : arabic-english= انجلي  عبد الحفيظ بيضون 2011 1028/ 8 إىل ع1024/   8ع

409 ي : معجم الطالب  ي- عرنر عرنر يوسف شكري فرحات 2011 1033/ 8 إىل ع1029/   8ع

410 ي : علمي - قاموس عام لغوي : القاموس  ي- عرنر ز انجلي  مكتب الدراسات والبحوث 2011 1042/ 8 إىل ع1034/   8ع

411 ي : علمي المزدوج - قاموس عام لغوي : القاموس  ي - عرنر ز ي /  انجلي  ز ي- انجلي  عرنر مكتب الدراسات والبحوث 2011 1054/ 8 إىل ع1043/   8ع

412 ي : علمي المزدوج - قاموس عام لغوي : القاموس  ي- فرنىسي /  فرنىسي -  عرنر عرنر مكتب الدراسات والبحوث 2009 1065/ 8 إىل ع1055/   8ع



413 ي : علمي - قاموس عام لغوي : القاموس  فرنىسي- عرنر مكتب الدراسات والبحوث 2011 1076/ 8 إىل ع1066/   8ع

414 الموسوعة العربية العالمية مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزي    ع 1999 30م /1077/ 8 ع1م  /1077/   8ع

415 ي : قاموس عام لغوي : القاموس  ي- عرنر ز انجلي  مكتب الدراسات والبحوث 2011 1078/   8ع

416 خي  الزاد آيات وعير عيىس إبراهيم السعدي 2012 1079/   8ع

417 الوصف التصوري الكامل لكنوز األرض الطبيعية: موسوعة الصخور واألحجار الكريمة  رونالد لويس بونيويتس 2012 1083/ 8 إىل ع1080/   8ع

418 CD ROM+ األطلس الذي يكشف العالم وحياة سكانه بكل ما فيها من حقائق مذهلة : أطلس العالم  ز بيكر كاتلي  2013 CD ROM + 1086/ 8 إىل ع1084/   8ع

419 جسم اإلنسان باألبعاد الثالثة كارون براون [ ت-د ] 1090/ 8 إىل ع1087/   8ع

420 ي العالم 
ز
مياه الجميع ؟: أطلس المياه ف دافيد بالنشون 2013 1092/ 8 و ع1091/   8ع

421 يف اإلدريىسي  ضمة ما بلغته الحضارة: أطلس العالم للشر رائد راكان قاسم الجواري 2013 1094/ 8 و ع1093/   8ع

422 CD ROM+ فن إجراء المقابالت الشخصية  ز مجموعة مؤلفي  2014 CD ROM + 1097/ 8 إىل ع1095/   8ع

423 الموسوعة الشاملة للحيوانات ي
دايفيد بورنز 2013 1100/ 8 إىل ع1098/   8ع

424 الموسوعة الشاملة للعلوم آدم هارت دافيس 2013 1103/ 8 إىل ع1101/   8ع

425 ي 
ي : المورد الثالن  ي - عرنر ز فرنىسي- إنجلي  ي البعلبكي روجر [ ت-د ] 1106/ 8 إىل ع1104/   8ع

426 ي : علمي المزدوج - قاموس عام لغوي : القاموس  ي - عرنر ز ي / إنجلي  ز ي- إنجلي  عرنر مكتب الدراسات والبحوث 2011 1108/ 8 و ع1107/   8ع

427 ي للمواد المخدرة والعقاقي  النفسية المعجم العرنر جابر بن سالم موس 2014 1110/ 8 و ع1109/   8ع

428 ي : المورد المزدوج  ي - عرنر ز ي / إنجلي  ز ي- إنجلي  عرنر ي البعلبكي روجر 2014 1113/ 8 إىل ع1111/   8ع

429 س- أ  : 1معجم الجسد ج  ميشال مارزانو 2012 1ج  /  1115/ 8 و ع1114/   8ع

430 ي- ش  : 2معجم الجسد ج  ميشال مارزانو 2012 2ج  / 1115/ 8 و ع1114/   8ع

431 معجم مصطلحات علم الكيمياء مصطفز حسن مشهور 2014 1118/ 8 إىل ع1116/   8ع

432 معجم المصطلحات البيئية محمد مزج الحاسي 2011 1121/ 8 إىل ع1119/   8ع

433 القيمة الغذائية: األعشاب والتوابل  سحر سلطان عبد الحميد 2007 1125/ 8 إىل ع1122/   8ع

434 أمراض النساء: العناية التمريضية الشيرية  يوسف قزاقدة 2013 1129/ 8 إىل ع1126/   8ع

435 المحافظة عل سالمة األطعمة وقيمتها الغذائية ريما فايز تيم 2013 1132/ 8 إىل ع1130/   8ع

436 وبات خدمة األغذية والمشر أيمن سليمان مزاهرة 2004 1136/ 8 إىل ع1133/   8ع

437 الغذاء ومخاطره عل اإلنسان عماد محمد ذياب الحفيظ 2014 1140/ 8 إىل ع1137/   8ع

438 التغذية والرجيم حسب فئة الدم أحمد حجازي 2013 1143/ 8 إىل ع1141/   8ع

439 طريقنا إىل الصحة والنحافة: السعرات الحرارية  رانيا الهاشم 2013 1147/ 8 إىل ع1144/   8ع

440 الموسوعة العربية للغذاء والتغذية عبد الرحمان عبيد مصيقر 2012 1151/ 8 إىل ع1148/   8ع

441 خفايا وأشار النباتات الطبية والعقاقي  محمد سعيد 2006 1154/ 8 إىل ع1152/   8ع

442 2كيمياء األلبان ج  جاسم محمد 2014 2ج   / 1155/   8ع

443 الزبدة جاسم محمد جندل 2013 1158/ 8 إىل ع1156/   8ع

444 ز المبسي  صناعة األلبان طويلة العمر واللير نادية أبو زيد عبد الحميد 2014 1162/ 8 إىل ع1159/   8ع

445 ب العمليات األساسية لتنقية مياه الشر أحمد الشوي 2011 1166/ 8 إىل ع1163/   8ع



446 األجبان جاسم محمد 2014 1169/ 8 إىل ع1167/   8ع

447 بية الغذائية التغذية والي  رافدة الحريري 2011 1173/ 8 إىل ع1170/   8ع

448 ي
التغذية والنشاط الرياضز يوسف الزم كماش 2013 1177/ 8 إىل ع1174/   8ع

449 الفرد والمجتمع: تغذية اإلنسان  أيمن سليمان مزاهرة 2013 1181/ 8 إىل ع1178/   8ع

450 الغذاء والتغذية ز مجموعة مؤلفي  2005 1185/ 8 إىل ع1182/   8ع

451 التغذية الصحية لم محمد الوحش 2014 1188/ 8 إىل ع1186/   8ع

452 Nutrition for human health= التغذية لصحة اإلنسان  ي مصطفز أبو ارميلة أد ناجر 2014 1192/ 8 إىل ع1189/   8ع

453 األهمية المناعية والوراثية للفيتامينات ي
إبتسام بداي الكنانز 2013 1193/   8ع

454 الفطريات الطبية يف فياض محمد شر 2013 1197/ 8 إىل ع1194/   8ع

455 الفطريات المأكولة والفطريات السامة يف فياض محمد شر 2012 1201/ 8 إىل ع1198/   8ع

456 أطلس أنسجة اإلنسان حميد أحمد الحاج 2014 1205/ 8 إىل ع1202/   8ع

457 مصطلحات علم المناعة والبيوتكنولوجيا أحمد جالل السيد 2013 1209/ 8 إىل ع1206/   8ع

458 ي الحياة ؟ األجنة 
ز
,,,,,,,اإلستنساخ-عن الرأي ف ي عمر سعيد األيونر 2003 1213/ 8 إىل ع1210/   8ع

459 فكرة يجب أن تعرفها عن الوراثة 50 مارك هندرسون 2012 1217/ 8 إىل ع1214/   8ع

460 األسس والقياسات العلمية: تقييم األطعمة  د عفاف عبد الرحمان الجديلي 2002 1221/ 8 إىل ع1218/   8ع

461 قوائم الطعام وفن الخدمة منال محمد الخوىلي 2002 1225/ 8 إىل ع1222/   8ع

462 التغذية العالجية منز خليل عبد القادر 2004 1226/   8ع

463 المواد المضافة لألغذية عفاف عبد الرحمان الجديلي 2003 1230/ 8 إىل ع1227/   8ع

464 تقييم الحالة الغذائية منز خليل عبد القادر 2001 1232/ 8 و   ع1231/   8ع

465 علوم األطعمة التجريبية عفاف عبد الرحمان الجديلي 2006 1235/ 8 إىل ع1233/   8ع

466 ي الدول النامية
ز
مشاكل التغذية ف منز خليل عبد القادر 2003 1238/ 8 إىل ع1236/   8ع

467 ي
التلوث الغذان  عبد الحميد محمد عبد الحميد 2009 1240/ 8 و   ع1239/   8ع

468 بية الغذائية والصحية الي  ز صبخي.د عفاف حسي  2004 1244/ 8 إىل ع1241/   8ع

469 وات وتغذيتكم الخرصز ي
ز زيدانز حسي  2010 1249/ 8 إىل ع1245/   8ع

470 موسوعة الحدائق النباتية ف عبد الرزاق إبراهيم أحمد أشر 2013 1252/ 8 إىل ع1250/   8ع

471 أنواعه وقيمته الغذائية والعالجية: النخيل  ي
خلفان بن سليمان بن شامس النعمانز 2008 1256/ 8 إىل ع1253/   8ع

472 أحداث متحركة وفواصل لم تنته عبد الرزاق رزيق المخادمي [ ت-د ] 1259/ 8 إىل ع1257/   8ع

473 أنشطته إستقصاء: مختير الكيمياء  سامر إبراهيم إسماعيل 2013 1263/ 8 إىل ع1260/   8ع

474 ي حياتنا
ز
الكيمياء ف أمل إبراهيم إسماعيل 2014 1267/ 8 إىل ع1264/   8ع

475 1كيمياء األلبان ج  جاسم محمد 2014 1ج  / 1268/   8ع

476 2كيمياء األلبان ج  جاسم محمد 2014 2ج  / 1268/   8ع

477 2كيمياء األلبان ج  جاسم محمد 2014 2ج  / 1269/   8ع

478 موسوعة الكيمياء الحديثة علي عبد الحميد [ ت-د ] 1271/ 8 و ع1270/   8ع

479 موسوعة المواد الكيميائية أكرم أمي  علي 2012 1273/ 8 و ع1272/   8ع

480 دراسة تطبيقية: التصحر  ز شعبان أسامة حسي  2011 1277/ 8 إىل ع1274/   8ع



481 الموسوعة الزراعية ي
عامر عبد الفتاح الكيالنز 2011 1280/ 8 إىل ع1278/   8ع

482 ز الفاكهة ي تصيب بساتي 
أهم اآلفات الن  محمد محمود علي 2011 1284/ 8 إىل ع1281/   8ع

483 موسوعة الطيور ز ز حسي  سحر أمي  2013 1287/ 8 إىل ع1285/   8ع

484 الكيمياء العضوية جالل أحمد زهرة 2013 1291/ 8 إىل ع1288/   8ع

485 أساسيات كيمياء األغذية ديمان 2012 1295/ 8 إىل ع1292/   8ع

486 أسس الكيمياء غي  العضوية محمد مجدي واصل 2006 1298/ 8 إىل ع1296/   8ع

487 األمراض الحديثة وأثرها عل إستمرار الحياة ز أبوزيد صالح حسي  2012 1300/ 8 وع1299/   8ع

488 ي وسبل المحافظة عليه القوام البشر صالح بشي  سعد 2013 1303/ 8 إىل ع1301/   8ع

489 الموساد الشاباك أمان وأسلحة الدمار الشامل بدر عقيلي 2014 1306/ 8 إىل ع1304/   8ع

490 السلطان وحيد الدين وأتاتورك نعمة موس جبلي 2013 1310/ 8 إىل ع1307/   8ع

491 الطائفية جاسم محمد 2014 1312/ 8 وع1311/   8ع

492 1المستوعب لتاري    خ الخالف العاىلي ومناهجه عند المالكية ج  محمد العلمي 2010 1ج   / 1313/   8ع

493 2المستوعب لتاري    خ الخالف العاىلي ومناهجه عند المالكية ج  محمد العلمي 2010 2ج   / 1313/   8ع

494 ي تدبي  بدن اإلنسان
ز
غاية البيان ف صالح بن نرص هللا العلي 2013 1314/   8ع

495 ي القراءات السبع
ز
إختالف البنية الرصفية ف ي ين مدحت خي  سي  2013 1317/ 8 إىل ع1315/   8ع

496 مقارنة األديان محمد أحمد الخطيب 2014 1320/ 8 إىل ع1318/   8ع

497 و,,,,,دليل المعلم إىل تنمية مهارات التفكي  حمزة عبد الكريم حماد 2010 1323/ 8 إىل ع1321/   8ع

498 (2-1)   1كتاب الحيوان ج  الجاحظ 2011 1ج   / 1324/   8ع

499 (4-3)   2كتاب الحيوان ج  الجاحظ 2011 2ج    / 1324/   8ع

500 (6-5)   3كتاب الحيوان ج  الجاحظ 2011 3ج    / 1324/   8ع

501 ( فهارس7)   4كتاب الحيوان ج  الجاحظ 2011 4ج    / 1324/   8ع

502 ية ج  1موسوعة تكوين البشر إسماعيل نوري الربيعي 2012 1ج    / 1326/   8 وع1ج    / 1325/   8ع

503 ية ج  2موسوعة تكوين البشر إسماعيل نوري الربيعي 2012 2ج    / 1326/   8 وع2ج    / 1325/   8ع

504 ية ج  3موسوعة تكوين البشر إسماعيل نوري الربيعي 2012 3ج    / 1326/   8 وع3ج    / 1325/   8ع

505 ية ج  4موسوعة تكوين البشر إسماعيل نوري الربيعي 2012 4ج    / 1326/   8 وع4ج    / 1325/   8ع

506 ين ج 1أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 1ج    / 1327/   8ع

507 ين ج 2أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 2ج    / 1327/   8ع

508 ين ج 3أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 3ج    / 1327/   8ع

509 ين ج 4أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 4ج    / 1327/   8ع

510 ين ج 5أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 5ج    / 1327/   8ع

511 ين ج 6أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 6ج    / 1327/   8ع

512 ين ج 7أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 7ج    / 1327/   8ع

513 ين ج 8أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 8ج    / 1327/   8ع

514 ين ج 9أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 9ج    / 1327/   8ع

515 ين ج 10أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 10ج    / 1327/   8ع



516 ين ج 11أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 11ج    / 1327/   8ع

517 ين ج 12أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 12ج    / 1327/   8ع

518 ين ج 13أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 13ج    / 1327/   8ع

519 ين ج 14أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 14ج    / 1327/   8ع

520 ين ج 15أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 15ج    / 1327/   8ع

521 ين ج 16أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 16ج    / 1327/   8ع

522 ين ج 17أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 17ج    / 1327/   8ع

523 ين ج 18أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 18ج    / 1327/   8ع

524 ين ج 19أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 19ج    / 1327/   8ع

525 ين ج 20أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 20ج    / 1327/   8ع

526 ين ج 21أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 21ج    / 1327/   8ع

527 ين ج 22أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 22ج    / 1327/   8ع

528 ين ج 23أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 23ج    / 1327/   8ع

529 ين ج 24أحداث القرن العشر العميد بهيج يحليس 2011 24ج    / 1327/   8ع

530 المفاهيم والتطبيقات: علم وثقافة بيئية  فرانك ر سليمان 2012 1331/ 8 إىل ع1328/   8ع

531 ي سيكولوجية اإلدمان ج 
ز
1الموسوعة الشاملة ف مدحت عبد الحميد أبو زيد 2011 1ج  / 1332/   8ع

532 ي سيكولوجية اإلدمان ج 
ز
2الموسوعة الشاملة ف مدحت عبد الحميد أبو زيد 2011 2ج  / 1332/   8ع

533 ي سيكولوجية اإلدمان ج 
ز
3الموسوعة الشاملة ف مدحت عبد الحميد أبو زيد 2011 3ج  / 1332/   8ع

534 ي سيكولوجية اإلدمان ج 
ز
4الموسوعة الشاملة ف مدحت عبد الحميد أبو زيد 2011 4ج  / 1332/   8ع

535 ي سيكولوجية اإلدمان ج 
ز
5الموسوعة الشاملة ف مدحت عبد الحميد أبو زيد 2011 5ج  / 1332/   8ع

536 ي سيكولوجية اإلدمان ج 
ز
6الموسوعة الشاملة ف مدحت عبد الحميد أبو زيد 2011 6ج  / 1332/   8ع

537 اإلستيالء عل الحياة فان باورينغ 2011 1336/ 8 إىل ع1333/   8ع

538 ي ي الوطن العرنر
ز
الصحة العامة ف سامر حيور 2013 1340/ 8 إىل ع1337/   8ع

539 ي علوم الكتب والمكتبات
ز
دائرة المعارف العربية ف شعبان عبد العزيز خليفة 1998 19 ج1341/ 8 إىل ع1ج /1341/   8ع

540 ي علوم الكتب والمكتبات
ز
دائرة المعارف العربية ف شعبان عبد العزيز خليفة 1998 19 ج1342/ 8 إىل ع1ج /1342/   8ع

541 المدخل إىل علم المعلومات والمكتبات والتوثيق ي محمد
هانز 2014 1343/   8ع

542 أنواع المكتبات وآثارها: المكتبة والمجتمع  ي محمد
هانز 2014 1347/ 8 إىل ع1344/   8ع

543 جاع المعلومات ي اإلتجاهات الحديثة السي 
ز
دراسات ف فاتن سعيد يا مفلح 2013 1349/ 8 و ع1348/   8ع

544 ز المهنة والرسالة ي المكتبات بي 
أخصان  وك إبراهيم أسعيد مير 2014 1352/ 8 إىل ع1350/   8ع

545 ي المكتبات
ز
التنمية الحديثة للمجموعات المكتبية ف أحمد نافع المدادحة 2013 1353/   8ع

546 المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات زكي مصطفز عليان 2014 1357/ 8 إىل ع1354/   8ع

547 ي الكتب
ز
تاري    خ المكتبات اإلسالمية ومن ألف ف الشيخ محمد عبد الخي الكتك 2013 1359/ 8 و ع1358/   8ع

548 ي تحليل وتصميم نظم المعلومات
ز
مفاهيم أساسية ف محمد نرص هللا 2013 1362/ 8 إىل ع1360/   8ع

549 رقمنة مقتنيات المكتبات الجامعية غادة عبد المنعم موس 2013 1365/ 8 إىل ع1363/   8ع

550 ي نظم المعلومات وخدماتها
ز
اإلتجاهات الحديثة ف غادة عبد المنعم موس 2012 1368/ 8 إىل ع1366/   8ع



551 ي المكتبات العربية
ز
الرقمنة وتقنياتها ف نجالء أحمد الديس 2013 1370/ 8 و ع1369/   8ع

552 ونية المكتبة والحاسبات اإللكي  زاهي سعيد 2013 1372/ 8 و ع1371/   8ع

553 كيبة الفهرسة المقروءة آليا الدليل العملي لي  محمد عبد الحميد معوض 2009 1373/   8ع

554 اتيجية للمكتبات ومرافق المعلومات اإلدارة اإلسي  وك إبراهيم السعيد مير 2014 1376/ 8 إىل ع1374/   8ع

555 ي المكتبات
ز
تكنولوجيا النانو وآفاقها ف ي زكرياء الرمادي

آمانز 2014 1378/ 8 و ع1377/   8ع

556 أسسها النظرية وتطبيقاتها العملية: الميتاداتا  محمد فتخي عبد الهادي 2013 1380/ 8 و ع1379/   8ع

557 ي أداء المنظمات
ز
أثر إدارة المعرفة ف ز مجموعة مؤلفي  2014 1383/ 8 إىل ع1381/   8ع

558 ية نظم المعلومات للموارد البشر عاطف جابر طه 2014 1386/ 8 إىل ع1384/   8ع

559 فكرة يجب أن تعرفها عن األفكار الرقمية 50 توم شات فيلد [ ت-د ] 1389/ 8 إىل ع1387/   8ع

560 اإلتصال اإلجتماعي العمومي ات كمال عمي  2014 1391/ 8 و ع1390/   8ع

561 ي
ز
ي والتغريب الثقاف

اإلعالم الفضان  لمياء طالة 2014 1393/ 8 و ع1392/   8ع

562 (شبكات التواصل اإلجتماعي)اإلعالم الجديد  علي خليل شقرة 2014 1396/ 8 إىل ع1394/   8ع

563 ي مناهج البحث اإلعالمي
ز
مقدمة ف يف درويش اللبان شر 2008 1398/ 8 و ع1397/   8ع

564 موسوعة علم الجريمة ي
أكرم عبد الرزاق المشهدانز 2012 1399/   8ع

565 إقتصاد المعرفة وإتجاهات تطويره أحمد علي الحاج محمد 2014 1402/ 8 إىل ع1400/   8ع

566 ي
ز
ونية والرقمية وأثرها الثقاف المكتبات اإللكي  ي نجالء عبد الفتاح األعشر 2014 1405/ 8 إىل ع1403/   8ع

567 إيديولوجية إنجاز العمل بالمكتبات ي نجالء عبد الفتاح األعشر 2014 1407/ 8 و ع1406/   8ع

568 ية  اإلستخدام-التنمية - التخطيط : معجم الموارد البشر محمد كمال مصطفز 2013 1409/ 8 و ع1408/   8ع

569 ية وتنميتها الموارد البشر عزام علي 2014 1411/ 8 و ع1410/   8ع

570 ي البحث العلمي
ز
آثار التخلف ف إبراهيم عيىس 2010 1413/ 8 و ع1412/   8ع

571 آداب البحث والمناظرة خالد بن خليل بن براهيم الزاهدي 2013 1416/ 8 إىل ع1414/   8ع

572 جودة البحث العلمي علي إبراهيم علي عبيدو 2014 1419/ 8 إىل ع1417/   8ع

573 ي والمحمول
ونز اإلعالم اإللكي  وسام كمال 2014 1422/ 8 إىل ع1420/   8ع

574 أخالقيات ممارسة العالقات العامة وليد خلف هللا دياب 2014 1423/   8ع

575 ز العثور عل المعلومات دليل الباحثي  ساىلي رامىسي 2008 1424/   8ع

576 ي المعلومات
ز
المكتبة ودورها ف ز عرفة رمان عرفة حسي  2014 1425/   8ع

577 ز تكنولوجيا اإلتصاالت وثورة المعلومات ي للمكتبات الجامعية بي 
ز
الدور الثقاف وك خطاب السعيد مير 2014 1426/   8ع

578 نت: أسس قياسات الشبكة العنكبوتية  اإلتجاهات الحديثة لتقييم محتوى اإلني  يف زكرياء محمود شر 2014 1428/ 8 و ع1427/   8ع

579
نت  ي الكمبيوتر واإلني 

ز
ي األساسي ف مجيات التطبيقية - أساسيات الحوسبة : المنهاج التدرينر - الير

نت  CD ROM+ الشبكات واإلني 
موس عبد الرحمان حمدان 2010 CD ROM + 1433/ 8 إىل ع1429/   8ع

580 ي وفن اإلقناع اإلتصال الخطانر د كريمة أحسن شعبان 2014 1438/ 8 إىل ع1434/   8ع

581 ي اإلكتئاب والعدوان
ز
دراسة ف د إسماعيل يامنة عبد القادر 2014 1443/ 8 إىل ع1439/   8ع

582 ي من األشياء والتغلب عليها: الفوبيا 
الخوف المرضز أ عبد الحكيم الخزامي 2011 1447/ 8 إىل ع1444/   8ع

583 اإلحصاء مع برنامج ستاتا د رمضان مفتاح الفيتوري 2015 1452/ 8 إىل ع1448/   8ع

584 أعرف نفسك وإكتشف شخصيتك د مدحت أبو النرص 2011 1457/ 8 إىل ع1453/   8ع



585 2المفاهيم والمصطلحات األساسية ط: موسوعة النظرية الثقافية  محمد الجوهري 2014 1460/ 8 إىل ع1458/   8ع

586 ي للطفل إتجاهات تبسيط النص األدنر فوزي سعيد عيىس 2012 1462/ 8 و ع1461/   8ع

587 ز ي معرفة أحوال عبدة الشياطي 
ز
القنديل ف أحمد سالم رحال 2010 1463/   8ع

588 ز  دراسة تطبيقية: أثر الدوافع عل أداء العاملي  ي
مدثر حماد الشيخ التيجانز ت-د 1468/ 8 إىل ع1464/   8ع

589 المثلجات جاسم محمد جندل 2014 1473/ 8 إىل ع1469/   8ع

590 ي مرض السكري
ز
الشامل ف جاسم محمد جندل 2015 1478/ 8 إىل ع1474/   8ع

591 ي علم التجويد 
ز
ح المقدمة الجزرية ف ي شر

ز
CD ROM+ البيانات الجلية ف إبن الجزري 2010 CD ROM + 1482/ 8 إىل ع1479/   8ع

592 ي الدراسات القرآنية المعاضة 
ز
تحليل ونقد: اإلعجاز العددي ف إيمان محمد كاظم حبيب 2013 1486/ 8 إىل ع1483/   8ع

593 األحاديث القدسية درويش جويدي 2014 1490/ 8 إىل ع1487/   8ع

594 ز ز العرب والمسلمي  معجم الرياضيي  د عبد اللطيف بالطيب 2013 1494/ 8 إىل ع1491/   8ع

595 ي الصحراوية
ي األراضز

ز
إنتاج الفاكهة ف حمدي إبراهيم محمود إبراهيم 2011 1499/ 8 إىل ع1495/   8ع

596
العناض - التدريبات الرياضات - المكمالت الغذائية - المنظومة المناعية : مبادئ علم المناعة 

المعدنية
حامد عبد الفتاح األشقر 2014 1503/ 8 إىل ع1500/   8ع

597 Noninfections plant diseases=  أمراض الفسيولوجية : أمراض النبات الغي  معدية  ز محسن حساني  2012 1508/ 8 إىل ع1504/   8ع

598 ي عرصالمعرفة
ز
ية بالمكتبات الجامعية ف إدارة الموارد البشر وك إبراهيم السعيد مير 2014 1511/ 8 إىل ع1509/   8ع

599 المحافظة عل سالمة األطعمة وقيمتها الغذائية ريما فايز تيم 2013 1516/ 8 إىل ع1512/   8ع

600 الغذاء والصحة جاسم جندل 2015 1521/ 8 إىل ع1517/   8ع

601 تغذويا- صحيا - تكنولوجيا : الوجبات الغذائية  يخي علي الدين حماد 2014 1526/ 8 إىل ع1522/   8ع

602 Guide de consommateur Algerien= دليل المستهلك الجزائري  وزارة التجارة 2012 1566/ 8 إىل ع1527/   8ع

603 ي األغذية
ز
الطعوم ف جاسم جندل محمد 2015 1571/ 8 إىل ع1567/   8ع

604 المواد الحافظة جاسم جندل محمد 2015 1575/ 8 إىل ع1572/   8ع

605 الجزء األول- إنتاج الخرصز الثانوية وغي  التقليدية  أد أحمد عبد المنعم حسن 2004 1577/ 8 و   ع1576/   8ع

606 إدارة والعمل الجماعي الفعال محمد الخفش 2013 1582/ 8 إىل ع1578/   8ع

607 إدارة مصادر المعلومات والبيانات سمي  جمال العيىس 2014 1587/ 8 إىل ع1583/   8ع

608 1المستحلبات الغذائية ط  جاسم جندل محمد 2015 1592/ 8 إىل ع1588/   8ع

609 ثقافته- سالمته - تلوثه : الغذاء  ي مسلم الضمور
هانز 2014 1597/ 8 إىل ع1593/   8ع

610 صحة اإلنسان وسالمة الغذاء أيمن سليمان مزاهرة.د 2015 1601/ 8 إىل ع1598/   8ع

611 موسوعة األعشاب والنباتات الطبية مي محمد الوحش 2008 1605/ 8 إىل ع1602/   8ع

612 plant samples= جمعها وتحليلها : العينات النباتية  حمدي إبراهيم محمود إبراهيم 2010 1608/ 8 إىل ع1606/   8ع

613
ي الرملية : األساسيات العلمية والتطبيقية إلنتاج نباتات الخرصز 

ي الوادي والدلتا - األراضز
- أراضز

الزراعات المحمية
محمود عبد العزيز إبراهيم خليل 2008 1610/ 8 و   ع1609/   8ع

614 تطوراته- مكوناته - آياته : الغذاء  ي مسلم الضمور
هانز 2014 1615/ 8 إىل ع1611/   8ع

615 تخطيط الوجبات الغذائية د أيمن سليمان مزاهرة 2015 1620/ 8 إىل ع1616/   8ع

616 السموم الفطرية جاسم جندل محمد 2015 1625/ 8 إىل ع1621/   8ع

617 كيمياء الفيتامينات ي جاسم بيخر 2014 1629/ 8 إىل ع1626/   8ع



618 ي الحاالت المرضية
ز
التغذية المتقدمة ف د أيمن سليمان مزاهرة 2013 1634/ 8 إىل ع1630/   8ع

619 تغذية عالجية متقدمة: الغذاء ال الدواء  د أيمن سليمان مزاهرة 2013 1639/ 8 إىل ع1635/   8ع

620 مخاطرها ومنافعها: األغذية المعدلة وراثيا  عماد محمد ذياب الحفيظ 2015 1644/ 8 إىل ع1640/   8ع

621 1لبيدات األغذية ج  جاسم جندل 2015 1648/1/ 8 إىل ع1645/1/   8ع

622 2لبيدات األغذية ج  جاسم جندل 2014 1648/2/ 8 إىل ع1645/2/   8ع

623 3لبيدات األغذية ج  جاسم جندل 2014 1648/3/ 8 إىل ع1645/3/   8ع

624 1كيمياء األغذية ج  جاسم جندل 2014 1652/1/ 8 إىل ع1649/1/   8ع

625 2كيمياء األغذية ج  جاسم جندل 2014 1652/2/ 8 إىل ع1649/2/   8ع

626 منتجات األلبان العالجية جاسم جندل 2014 1656/ 8 إىل ع1653/   8ع

627 كيمياء اإلنزيمات جاسم جندل محمد 2014 1660/ 8 إىل ع1657/   8ع

628 الغذاء والتغذية ايزيس عازر نوار ت-د 1665/ 8 إىل ع1661/   8ع

629 مبادئ األلبان جاسم محمد 2014 1669/ 8 إىل ع1666/   8ع

630 األلبان المتخمرة جاسم جندل 2014 1674/ 8 إىل ع1670/   8ع

631 ي تغذية الحيوان
ز
التقنيات الحديثة ف أد صالح عبد العاطي عطية 2014 1679/ 8 إىل ع1675/   8ع

632 كيمياء الكربوهيدرات ي جاسم بيخر 2013 1683/ 8 إىل ع1680/   8ع

633 كيمياء الهرمونات جاسم محمد جندل 2013 1687/ 8 إىل ع1684/   8ع

634 مبادئ األكسدة ومضاداتها علي حمود السعدي 2014 1691/ 8 إىل ع1688/   8ع

635 ي للمياه
يف  ز ي والفي 

التدهور والتلوث الكيميان  أحمد الشوري 2014 1695/ 8 إىل ع1692/   8ع

636 مضادات األكسدة جاسم محمد 2014 1699/ 8 إىل ع1696/   8ع

637 تعليمات الممارسة اإلشعاعية للملوثات المشعة ي
د عذاب طاهر الكنانز 2015 1703/ 8 إىل ع1700/   8ع

638 وتينات كيمياء الير ي جاسم بيخر 2014 1707/ 8 إىل ع1704/   8ع

639 ي)رشفات من رحيق األدب العباسي 
(العرصين األول والثانز علي الخطيب 2015 1712/ 8 إىل ع1708/   8ع

640 ي  ي الوطن العرنر
ز
,,,,,,,,بحوث ومناقشات : الدين والدولة ف مركز دراسات الوحدة العربية 2013 1717/ 8 إىل ع1713/   8ع

641 ي السياسة العالمية المعاضة
ز
اإلسالموية ف ألكسندر فافيلوف 2013 1719/ 8 و   ع1718/   8ع

642 ين مج  الحرب العالمية األوىل : 1موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 1/1720/  8ع

643 ين مج  نتائج الحرب العالمية األوىل : 2موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 2/1720/  8ع

644 ين مج  ز  : 3موسوعة أحداث القرن العشر ز الحرب العالميتي  ز- العالم بي  ز الحرب العالميي  أوروبا بي  العميد بهيج بحليس 2011 3/1720/  8ع

645 ين مج  يكية قبيل الحرب العالمية الثانية : 4موسوعة أحداث القرن العشر القارة األمي  العميد بهيج بحليس 2011 4/1720/  8ع

646 ين مج  -1-الحرب العالمية الثانية  : 5موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 5/1720/  8ع

647 ين مج  -2-الحرب العالمية الثانية  : 6موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 6/1720/  8ع

648 ين مج  أوروبا- 1-قادة برزوا خالل الحرب العالمية الثانية  : 7موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 7/1720/  8ع

649
ين مج  يكا - 2-قادة برزوا خالل الحرب العالمية الثانية  : 8موسوعة أحداث القرن العشر أوروبا - أمي 

بعد الحرب العالمية الثانية
العميد بهيج بحليس 2011 8/1720/  8ع

650 ين مج  اطوريات اإلستعمارية : 9موسوعة أحداث القرن العشر نهاية اإلمير العميد بهيج بحليس 2011 9/1720/  8ع



651 ين مج  التطورات السياسية بعد الحرب العالمية الثانية : 10موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 10/1720/  8ع

652 ين مج  حروب جانبية وإقليمية : 11موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 11/1720/  8ع

653 ين مج  حروب الخليج-الحروب العربية اإلشائيلية  : 12موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 12/1720/  8ع

654 ين مج  ثورات وإنقالبات : 13موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 13/1720/  8ع

655 ين مج  ي- 1-قادة وأعالم  : 14موسوعة أحداث القرن العشر
اإلتحاد السوفيان  العميد بهيج بحليس 2011 14/1720/  8ع

656 ين مج  ألمانيا وإيطاليا- 2-قادة وأعالم  : 15موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 15/1720/  8ع

657 ين مج  أوروبا- فرنسا - بريطانيا - 3-قادة وأعالم  : 16موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 16/1720/  8ع

658 ين مج  ق األقص- 4-قادة وأعالم  : 17موسوعة أحداث القرن العشر العرب والشر العميد بهيج بحليس 2011 17/1720/  8ع

659 ين مج  كا- 5-قادة وأعالم  : 18موسوعة أحداث القرن العشر أفريقيا وأمي  العميد بهيج بحليس 2011 18/1720/  8ع

660 ين مج  علوم وإكتشافات : 19موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 19/1720/  8ع

661 ين مج  إنجازات علمية : 20موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 20/1720/  8ع

662 ين مج  فنانون : 21موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 21/1720/  8ع

663 ين مج  مشاهي  من العالم : 22موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 22/1720/  8ع

664 ين مج  كوارث وبيئة أحداث التسعينات : 23موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 23/1720/  8ع

665 ين مج  الفهرس العام : 24موسوعة أحداث القرن العشر العميد بهيج بحليس 2011 24/1720/  8ع

666 ز أصول التغذية للرياضيي  د طارق أحمد إدريس 2015 1725/ 8 إىل ع1721/   8ع

667 أساسيات علم التغذية عبد الكريم مرعي 2014 1730/ 8 إىل ع1726/   8ع

668 ي المنشآت الفندقية
ز
وبات ف األغذية والمشر أمام أحمد 2015 1734/ 8 إىل ع1731/   8ع

669 ز ط ز والمسني  1تغذية األطفال والمراهقي  ي الغزاىلي
مجمد نجان  2015 1739/ 8 إىل ع1735/   8ع

670 موسوعة غذاء وتغذية الطفل أيمن سليمان مزاهرة 2013 1743/ 8 إىل ع1740/   8ع

671 األغذية المعدلة وراثيا جاسم جندل 2014 1748/ 8 إىل ع1744/   8ع

672 تكنولوجيا األلبان جاسم محمد 2013 1752/ 8 إىل ع1749/   8ع

673
ي الدواجن 

ز
 Nutrition and immunity of=التغذية العالجية للدواجن : التغذية والمناعة ف

poultry
حسن السيد أيوب أحمد جالل السيد 2014 1757/ 8 إىل ع1753/   8ع

674 Introduction to mycology = 1المقدمة لعلم الفطريات ط عبد العزيز مجيد نخيالن 2014 1760/ 8 إىل ع1758/   8ع

675 Nutrition for human health= التغذية لصحة اإلنسان  ي مصطفز أبو ارميلة أد ناجر 2014 1765/ 8 إىل ع1761/   8ع

676 غذاء ودواء: الرمان  ي
خلفان بن سليمان النعمانز 2013 1770/ 8 إىل ع1767/   8ع

677 التغذية الصحية لم محمد الوحش 2014 1775/ 8 إىل ع1771/   8ع

678 1وقاية للصحة وحماية البيئة ط: الزراعة العضوية  عماد محمد ذياب الحفيظ 2014 1779/ 8 إىل ع1776/   8ع

679 التغذية العالجية عبد هللا القعقاع 2015 1784/ 8 إىل ع1780/   8ع

680 الزيوت النباتية وفوائدها الطبية ي
خلفان بن سليمان النعمانز 2013 1789/ 8 إىل ع1785/   8ع

681 برنامج إكسل والتطبيقات اإلحصائية: الجداول الحسابية  د صالح السيد رشوان 2013 1794/ 8 إىل ع1790/   8ع

682 نت : شبكة المعلومات العالمية  WORLD WIDE WEBاإلني  د خليل النومان الشديفات 2014 1796/ 8 و ع1795/   8ع

683 ي واإلستدالىلي
اإلحصاء الوصفز محمد مفيد القومي 2013 1801/ 8 إىل ع1797/   8ع

684 icdiيغطي الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر  : Computer Skills 1 = 1مهارات الكمبيوتر  د عبد الفتاح عارف التميمي 2012 1805/ 8 إىل ع1802/   8ع



685 د عبد الرحمان توفيق المناهج التدريبيةISO 9000:2000مواصفات الجودة : منهج الجودة الشاملة  2015 1808/ 8 إىل ع1806/   8ع

686 د عبد الرحمان توفيق للبيئة المناهج التدريبيةISO 1400مواصفات : منهج الجودة الشاملة  2015 1812/ 8 إىل ع1809/   8ع

687 ية ز ي تعلم اللغة اإلنجلي 
ز
موسوعة الشامل ف محمد فرحات 2014 1817/ 8 إىل ع1813/   8ع

688 ي : قاموس عام لغوي علمي : القاموس  فرنىسي- عرنر مكتب الدراسات والبحوث 2011 1822/ 8 إىل ع1818/   8ع

689 ي الدول النامية
ز
مشاكل التغذية ف منز خليل عبد القادر 2002 1826/ 8 إىل ع1823/   8ع

690 اإليجابيات والسلبيات: المواد المضافة لألغذية  د عفاف الجديلي 2003 1829/ 8 إىل ع1827/   8ع

691 القيمة الغذائية والحماية من األمراض: األعشاب والتوابل  سحر سلطان عبد المجيد 2007 1832/ 8 إىل ع1830/   8ع

692 األسس والقياسات العلمية: تقييم األطعمة  د عفاف عبد الرحمان الجديلي 2002 1833/   8ع

693 قوائم الطعام وفن الخدمة منال محمد الخوىلي 2002 1837/ 8 إىل ع1834/   8ع

694 أنواعه وقيمته الغذائية والعالجية: النخل  ي
خلفان بن سليمان النعمانز 2008 1840/ 8 إىل ع1838/   8ع

695 الزراعة النظيفة محمد نجيب إبراهيم أبو سعدة 2008 1843/ 8 إىل ع1841/   8ع

696
يخي : أساسيات علم النبات العام  كيب التشر تقسيم المملكة النباتية وظائف : الشكل الظاهري والي 

أعضاء النبات
محمود محمد جير 2011 1845/ 8 و ع1844/   8ع

697 أول معجم شامل بكل مصطلحات علم النبات المتداولة وتعريفاتها: معجم مصطلحات علم النبات  زينب حبيب منصور 2013 1848/ 8 و ع1846/   8ع

698
أول معجم شامل بكل مصطلحات علم الحيوان المتداولة : معجم مصطلحات علم الحيوان 

وتعريفاتها
زينب حبيب منصور 1850/ 8 و ع1849/   8ع

699 حبيب زينب منصور الجزء األول1معجم المصطلحات الزراعية والبيطرية ط  2014 1853/1/ 8 و ع1851/1/   8ع

700 ي1معجم المصطلحات الزراعية والبيطرية ط 
حبيب زينب منصور الجزء الثانز 2014 1853/2/ 8 و ع1852/2/   8ع

701 ي : القاموس  فرنىسي- عرنر فريال علوان جورج سيمون 2011 1856/ 8 إىل ع1854/   8ع

702 ي : القاموس المزدوج لغوي علمي  ي - عرنر ز ي / انجلي  ز ي- انجلي  عرنر مكتب الدراسات والبحوث 2011 1861/ 8 إىل ع1857/   8ع

703 المناهج التدريبية إعداد وكتابة التقارير ات المهنية لإلدارة بميك اء مركز الخير خير 2014 1864/ 8 إىل ع1862/   8ع

704 بية الحيوانية علم الي  لقمان إبراهيم القزاز 2015 1869/ 8 إىل ع1865/   8ع

705 1األلبان المتخمرة ط  جاسم جندل محمد 2014 1871/ 8 و ع1870/   8ع

706 1أسس تركيب وفسلجة ط : األحياء المجهرية 
ي جويد عبد المعموري عروبة  عبد الننر

ز كطوف حسي 
2015 1872/   8ع

707 المضادات الحيوية جندل محمد جاسم 2014 1874/ 8 إىل ع1873/   8ع

708 ز ط ز والمسني  1تغذية األطفال والمراهقي  ي
الغزاىلي محمد نجان  2015 1875/   8ع

709
ي الروس   Dictionnaire larousse : Arabe-Français/Français-Arabeقاموس عرنر

200000 mots,expressions,et traductions
دانيال ري    غ 2013 1876/   8ع

710
ي الروس   Dictionnaire larousse Arabe : Arabe-Français 90000قاموس عرنر

mots,expressions,et traductions
دانيال ري    غ 2011 1878/ 8  إىل ع1877/   8ع

711 ي : قاموس نوبليس  2فرنىسي ط - عرنر سعيد اللحام 2013 1882/ 8 إىل ع1879/   8ع

712 ي الرصف وقواعد اإلمالء
ز
فوائد لغوية ف سعيد اللحام 2013 1886/ 8 إىل ع1883/   8ع



713 ي : قاموس نوبليس  ي ط - عرنر ز 2انجلي  سعيد اللحام 2013 1890/ 8 إىل ع1887/   8ع

714 ي : قاموس نوبليس  ي ط - عرنر 2عرنر غسان شديد 2013 1895/ 8 إىل ع1891/   8ع

715 1الغذاء ومخاطره عل اإلنسان ط عماد محمد ذياب الحفيظ 2014 1899/ 8 إىل ع1896/   8ع

716 تعزيز الصحة الجسمية: التغذية والصحة والسالمة لالطفال الصغار  أحالم عادل خودته لينا محمد رفا ابراهيم 2015 1904/ 8 إىل ع1900/   8ع

717 نماذج: اإلختبارات النفسية  مجيد سوسن شاكل 2009 1908/ 8 إىل ع1905/   8ع


