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 التخطيط االجتماعي اقبال امير السمالوطي
 الموضوعية والتحليل في البحث االجتماعي معن خليل ابرهيم
 تصنيع الريف في االقطار النامية هوشيار معروف

 مبادىء علم االجتماع محجوب عطية الفائدي
 التطور االقتصادي الحديث في العراق سعيد عبود السامرائي

االجتماعية في بغداد الحياة رمزية االطرقجي  
 تخطيط ومعدات وطرق االنشاء محمد ايوب صبري العزي
فؤاد جميل               

                   
بالد مابين النهرين بين والئين                             

                               
عقيل نوري المال حويش  

               
النشوء والتطور ومعايير الحي المعاصر    المحلة التقليدية

                             
نخبة من الباحثين        

                 
حضارة العراق                                           

                                  
 المباني التراثية في بغداد سليمة عبد الرسوم

 الموارد الطبيعية وصيانتها خالص االشعب
 تنقيبات سامراء علي يحيى منصور
 المشكلة السكانية متولي فؤاد بسيوني

 اشور المدينة الهلنستية عبد الرزاق كامل الحسن
 التطور الصناعي في الدول النامية االمم المتحدة

 مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة العربية ماجد عبد اهلل الشمس
ةاحمد سوس  تاريخ حضارة وادي الرافدين 

 استحكامات اشور عبد الرزاق كامل
 القالع الملكية في بابل نوال خورشيد سعيد
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 تنقيبات سامراء علي يحيى منصور
 العراق في الوثائق البريطانية نجدة فتحي صفوة

 دراسات في العمارة العراقية في العصور الوسطى طارق جواد الجنابي
الجدوى الفنية واالقتصادية دراسة فريق علمي  

 الكتاب السنوي ألتحاد الصناعات العراقي مكتب اتحادات الصناعات
 الصناعة ومشاريع التصنيع في العراق نوري خليل البرازي

 التخطيط في المنشأة الصناعية محسن حرفش السيد
 التغير االجتماعي والتخطيط محمد عاطف غيث

الجافة االراضي علي عبد الوهاب شاهين  
 ادارة الفنادق صباح محمد موسى

 الهجرة من الريف الى المدن في العراق علي نوري حسن
 اريدو فؤاد سفر

2/ج1الدليل االداري العراقي للجمهورية العراقية ج مؤيد سعيد بسيم  
 علم السكان عبد المنعم عبد الحي

 الوظائف في نظام اقتصادي متواصل سيد رمضان هدارة
يح حسن الهيتيصالح فل السكنيةتطور الوظيفة    

 مقدمة في تصميم البحوث االجتماعية ناهدة عبد الكريم حافظ
 جغرافية السكان يسري الجوهري

 التحضر في الشرق االوسط غريب محمد سيد احمد
 دور القطاع العام في اقتصاد العراق عبد العزيز محمد

بياقتصاديات العراق والوطن العر  منصور الراوي  
 البلدان النامية والنظام االقتصادي الدولي  نجيب نجم الدين

 االحصاء التطبيقي  شالل حبيب الجبوري
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 النتاج الفكري في العلوم االجتماعية واالنسانيات عبد الكريم ابراهيم االمين
 االسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي احسان محمد الحسن

صناعيعلم االجتماع ال حسن الساعاتي  
 تنمية المجتمع الريفي سمير عبد العظيم عثمان

 العائلة والقرابة والزواج احسان محمد الحسن
 الريف في الرواية العربية محمد حسن عبد اهلل
 علم االجتماع القروي محمد عاطف غيث

 ريف بغداد ناجية عبد اهلل ابراهيم
 الزخارف الجدارية في اثار بغداد خالد خليل االعظمي

 عمارتنا اليوم بين الفوضى والنظام محمود حمندي
 الموازنات التخطيطية حسين شرف

الطرق العلمية الحديثة في اصالح وتأهيل المجرمين  عبد الجبار كريم
 والجانحين

 سيكولوجية الحوادث عباس محمود عوض
 المدينة االسالمية سعيد ناصف

 معبد بابل وبورسبا نوال خورشيد سعيد
احسان شيرزادشيرين   لمحات من تاريخ العمارة 

 موجز في تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة طه باقر
 تاريخ بغداد بدري محمد فهد

 حضارة العراق نخبة من الباحثين
 المدن في االسالم شاكر مصطفى
 العمارة العربية االسالمية عيسى سلمان

لبيئيالتكافل االجتماعي ا احمد عبد الوهاب  
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 مورفولوجية المدينة خالص حسني االشعب
 السياسة المائية للكيان الصهيوني محمد احمد عقلة المؤمني

 التخطيط االقتصادي امين رشيد كنونة
 العرب والحضارة االوربية محمد مفيد الشوباني

 تطور العمارة االسالمية عطا اهلل جليان
  ارةاالثار والحض المرشد الى مواطن طه باقر 

 مفهوم انظمة الحواف واهميته في دراسات المدن العربية خالص االشعب
 التخطيط الصناعي محمد احمد عبد اهلل
 التصحر في الوطن العربي محمد رضوان خولي

 صور بغدادية كمال لطيف سالم
 مالمح سياسية وحضارية في تاريخ العراق الحديث طارق نافع

يخ العر اق المعاصرصفحات من تار  كمال مظهر احمد  
جادمحمود   التضخم الحضري في البالد النامية 

 جغرافية النقل والتجارة الدولية يوسف يحيى طعماس
 ادارة المنشأت الصناعية بسمان فيصل محجوب

 المسح الصناعي هناء الخفاجي
 سياسات التحضر في الوطن العربي حيدر عبد الرزاق كمونة

ضارة والتحضرالح محمد عبد المنعم نور  
 بغداد مدينة السالم وغزو المغول سلمان التكريتي

 التعليم الصناعي في العراق مسارع الراوي
 التخطيط في قطاع مشاريع النقل جمال عبد القادر ولي

 االقتصاد الصناعي حميد جاسم حميد
 منطقة الزاب الصغير في العراق عباس فاضل السعدي
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ماع السكانعلم اجت علي عبد اهلل جلبي  
 جغرافية السكان عبد علي حسن الخفاجي
 علم االجتماع الريفي والحضري غريب محمد سيد احمد

 االحصاء السكاني والديموجرافي مصطفى الشلقاني
 اسس علم السكان زيدان عبد الباقي 

 مشكلة السكن في االراضي المحتلة ابراهيم الدقاق
لقلعة اربيل التجديد الحضري عبد الباقي الحيدري   

 عجائب الدنيا في عمارة بابل صبحي انور رشيد
 علم السياحة والمتنزهات مسعود مصطفى الكتافي

 المدخل الى علم االجتماع الحديث احسان محمد الحسن
 برمجة الحاسبة االلكترونية  عبد الكريم البحراني

 برمجة الحاسبات ولغة بيسك صباح عبد العزيز علي
خ احمدابراهيم الشي راترانبرمجة الحاسبات االلكترونية بلغة فو    

 البيسك العملي للحاسبات عالء الدين شمس الدين
 ملخصات شوم تحليل المتجهات سميرة عبد الحفيظ رستم

 لغة البيسك للحاسبات الصغيرة والدقيقة مجدي عبد الفتاح
 مدخل لتخطيط النقل عماد اكرم الهاشمي
والتجارة الدوليةالنقل  احمد حبيب رسول   

 جغرافية النقل والتجارة الدولية عبد العزيز محمد حبيب
 الجغرافية العامة للقارات انور مهدي صالح

باقر النقاشعدنان   الجيومورفولوجي 
 الجيومورفولوجيا جودة حسنين جودة

 هوالء في مرايا هوالء مؤيد عبد القادر
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 مابعد عصر النفط محمد الحديدي
ة البيئةمركز حماي  معلومات عن بيئة الضوضاء 

 االمن الغذائي في العراق عباس فاضل السعيدي
 الفكر الجغرافي وطرق البحث فارس صبري الهيتي

 ادارة الموارد البشرية زكي محمود هاشم
 الدوائر المتكاملة الرقمية والحاسبات سمير ابراهيم شاهين

 مقدمة لبحوث العمليات عبد المعز عثمان
د السيد غالبمحم  البيئة والمجتمع 

 جغرافية العمران عبد الفتاح محمد وهيب
2/ج1علوم االرض والبيئة ج فتحي ابو ناصر  

 االحصاء الهندسي ناجي توفيق
 االحصاء السكاني عبد الحسين زيني
 قياس النمو االقتصادي يحيى غني النجار

 التخطيط والتنمية االقتصادية عمر القباني
يق النجفيسالم توف  مقدمة في علم االقتصاد 

 االثار القانونية للتخطيط االقتصادي محمد كاظم العطار
 وقائع المؤتمر الثاني لالقتصاديين العراقيين جمعية االقتصاديين
 تيارات رئيسية في علم االقتصاد فاضل عباس مهدي

 النظرية االقتصادية الماركسية جورج طربيشي
لنظرية االقتصادية الماركسيةمدخل الى ا كمال غالي  
 التخلف االقتصادي جميل بوداغ

 النباتات المائية في العراق حسين علي السعدي
 لمحات في تطور االقتصاد العراقي جواد هاشم
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 التنمية المفقودة جورج قدم 
 بحوث عمليات عبد ذياب جزاع

 المدخل الى علم االنسان قيس النوري
ط المدنتخطي عماد اكرم الهاشمي  

سعدي محمد صالح 
 السعدي

 التخطيط االقليمي

 التخطيط االقليمي فؤاد محمد الصقار
 المدخل الى التخطيط الحضري واالقليمي محمد صالح عبد القادر

 الحاسبة االلكترونية والبرمجة بلغة بيسك خالد ضاري
 الحيز واقطاب النمو كامل كاظم الكناني

ء االقتصاد العالقات والدوالمبادى عادل عبد الغني محجوب  
 االقتصاد الحضري عادل عبد الغني محجوب
 اصول البحث العلمي محمد ازهر سعيد السماك

 رأس المال مقابل االقاليم اميل جميل شمعان
 الموقع الصناعي وسياسات التنمية المكانية كامل كاظم بشير الكناني
ي بلدية حسين داي في والية الجزائرالصناعات التحويلية ف محمد سعيد عمر الحديثي  

 اسس ومشكالت التخطيط الحضري واالقليمي صباح محمود محمد
2/ج1التخطيط الحضري ج مظفر علي الجابري  

وقائع المؤتمر العلمي االول لمركز التخطيط الحضري  مركز التخطيط الحضري
 واالقليمي

في العراق نموذج تخطيطي تطبيقي لقطاع السكن عماد اكرم الهاشمي  
 مدخل الى التخطيط االقليمي جون كاليسون
 العولمة والتحوالت المجتمعية في الوطن العربي حيدر ابراهيم 
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 االناسة البنيانية حسن قبيسي
 التخطيط االقليمي وابعاده الجغرافية محمد خميس الزوكة

 حضارة وادي الرافدين عبد الوهاب حميد رشيد
ماعية للعولمة االقتصاديةاالثار االجت احمد انور  

 اشكال االرض صالح الدين بحيري
 نظم المعلومات الجغرافية محمد الخزامي عزيز

 علم اجتماع العلوم ماجدة اباظة 
المسلمون واثارهم المعمارية حتى نهاية عصر الخلفاء  عبد اهلل كامل موسى عبدة

 الراشدين
 العولمة ومستقبل االرض باتر محمد علي

عبد الوهاب عبد جنان 
 الرزاق

 جدلية التواصل في العمارة العراقية

 ادارة المؤسسات االجتماعية صالح الدين جوهر
 العرب والعولمة محمد علي حواث

 االمويون واثارهم المعمارية / العباسيون عبد اهلل كامل موسى عبدة
محمد رشاد الدين 

 مصطفى حسين
2ج / 1المساحة التفصيلية والطبوغرافية ج  

 المنظور واالظهار المعماري محمد ماجد خلوصي
 المختار من العقد االجتماعي عبد الكريم احمد

 االصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكيا محمد رياض
 النظام االقتصادي االسالمي يوسف ابراهيم يوسف

 تأسيس المجتمع تخيليا ماهر الشريف
غرافيا االقتصاديةاسس الج علي احمد هارون  
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 اساسيات الجودة في االنتاج محمد اسماعيل عمر
 اسباب انهيار المباني خليل ابراهيم واكد

 صنعاء تاريخها ومنازلها االثرية عبد اهلل عبد السالم الحداد
 مفاخرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة محمد بن سليمان

 مدينة برقة عبد اهلل كامل موسى عبدة
ي الورديعل  منطق ابن خلدون 

 عولمة االسالم الرا معلوف
 لمحات من تاريخ العمارة والحركات المعمارية وروادها شيرين احسان شيرزاد
 االسلوب العالمي في العمارة بين المحافظة  والتجديد شيرين احسان شيرزاد
 قمم عالمية في تراث الحضارة العربية االسالمية  عبد القادر الريحاوي
تخطيط المدن اسلوب ومراحل / تخطيط المدن في دولة  عاطف حمزة حسن

 قطر
 موسوعة العتبات المقدسة جعفر الخليلي
 في مواجهة دافوس سعد الطويل 

 التخطيط السياحي عثمان محمد غنيم
 المسجد النبوي احمد رجب محمد علي
 النمو والتخطيط الحضري اسحق يعقوب القطب

ة عناصر العمارة االسالميةموسوع يحيى وزيري  
 تخطيط المدن في دولة قطر عاطف حمزة حسن

 مهزلة العقل البشري علي الوردي 
 خوارق الالشعور علي الوردي

 مدخل الى الجغرافية حسن الخياط 
 اين الخطأ محمد عناني
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 الفاطميون عبد اهلل كامل موسى
 قراءات في علم النفس االجتماعي لويس كامل ملكية

 االربعون في المهدي جالل الموسوي
 التكيف وانعكاساته االيجابية نوري الحافظ
 االحساس بالعمارة عماد الكيالي
 النخبة والمجتمع جورج جحا

 مشكلة التخطيط فؤاد بسيوني متولي
 الدولة الوطنية وتحديات العولمة في الوطن العربي احمد برقاوي
ثالعولمة والطريق الثال السيد يسين  

 استراتيجية التنمية فهد بن عبد الرحمن الثاني
 اطلس تاريخ االسالم حسين مؤنس

 معجم مصطلحات العمارة والفنون االسالمية عاصم محمد رزق 
محمد صالح تركي 

 القريشي
 مقدمة في اقتصاد النقل

 دراسات في نظرية الموقع الصناعي كامل كاظم بشير الكناني
ولمة والتحريرالع ياسر محمد جاد اهلل  

 دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمة فتحي ابو الفضل
 دراسة في طبيعة المجتمع العراقي علي الوردي

 الهندسة والثقافة وافاق المستقبل داخل حسن جريو
 ازمة البوسنة انس ابراهيم العبيدي

 فصول في العربية احمد مطلوب
يااراء في العلم والتكنلوج ناجح محمد خليل  

 المجمعيون في العراق صباح ياسين االعظمي
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 اسس علم السكان احمد علي اسماعيل
 تاريخ الحضارات العام يوسف داغر

 موسوعة الحرب العراقية االيرانية عبد الرزاق محمد اسود
العراقية الموسوعة القانونية عبد الرزاق محمد اسود  

 موسوعة الموصل الحضارية هاشم يحيى المالح
مد شفيق الخطيباح  معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية 

 مدن الخيال محمود موعد
 المسألة الحضارية زكي الميالد

 االثار القانونية للتخطيط االقتصادي محمد كاظم العطار
التوزيع الجغرافي لمزارع الدولة في العراق واثرها في التنمية  هادي احمد مخلف

 االقتصادية
بيسلوريكات   العولمة من منظور شرعي 

 الرسم الهندسي فتحي الشريف
 نظرية هوبهاوس في التنمية االجتماعية عادل عبد الحسين شكارة

التوزيع الجغرافي لمزارع الدولة في العراق واثرها في التنمية  احمد مخلف هاني
 االقتصادية

 نشأة مدن العراق وتطورها عبد الرزاق عباس حسين
 تاريخ الفكر االقتصادي لبيب شقير

 اسس الجيومورفولوجيا وليم دي ثورنبري
 مبادىء المعرفة االقتصادية حسين عمر

 العقائد االسالمية سعدون محمود الساموك
مصطفى عبد الكريم 

 العدوان
 حقوق االنسان
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 الشفافية في النشاط االقتصادي العراقي جامعة بغداد
يةالنظم االقتصاد عبد الوهاب االمين  
 الجغرافية االجتماعية لمدينة الكاظمية الكبرى شيرين محمود حمزة

بغدادالتلوث البصري للشوارع التجارية في مدينة  حيدر عبد الرزاق كمونة  
 تخطيط المدن الجديدة حيدر عبد الرزاق كمونة

 االنسان والتلوث البيئي هيكل رياض رأفت
 معايير التصميم االنشائي عماد درويش

ين ليفونارت  انشاء المباني 
2/ ج 1العولمة من منظور مختلف ج كاظم حبيب  
2/ ج 1تاريخ العراق في العصر السلجوقي ج حسين امين  
2/ ج 1دراسات في تاريخ االقتصاد والفكر االقتصادي ج ابراهيم كبة  

 حضارة وادي الرافدين كاظم سعد الدين
 اللون حضارة فائز يعقوب الحمداني

قيس حسين علي في العصر العباسي طبيعة المجتمع العراقي   
 بغداد عبد الرزاق بيمار

 ظاهرة الفقر في الوطن العربي محمد صالح ربيع الجميلي
 العوامل واالثار االجتماعية لتلوث البيئة مجموعة باحثين

 بيئة صحراوية كمال الدين حسن
 مدن ومدنيات عباس الراضي

اديةالتنمية االقتص جيرالد ماير  
 معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية احمد شفيق الخطيب

 عصر اساطين العمارة سعاد عبد علي
 انشاء المباني ارتين ليفيون
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 مقدمة في التنمية والتخطيط مهدي علي الوحيد
 ماهي العولمة اولريش بك

 انعكاسات العولمة اسحاق الفرحان
 هندسة الطرق محمود توفيق 

عبد الحميدسلمى   كتاب بغداد 
 العراق عنف ديمقراطية عبد المنعم االعسم

 مقدمة في اقتصاد التنمية سالم توفيق
 االخالق االقتصادية الفردية امال كاشف الغطاء

انكليزي –المورد عربي    
 قاموس دار العلم الهندسي 
عربي –المورد انكليزي    

 االنسان والبيئة هاني عبيد
ليباتر محمد ع  قاموس البيئة العامة 

 نظم االدارة البيئية رعد حسن
 البيئة من حولنا محمد صابر
 التنظيم الصناعي وادارة االنتاج عادل حسن

2/ ج 1التكاليف الصناعية وادارة المصانع ج محمد كامل الحاروني  
 االسالم والجنوسة والتغير االجتماعي ايفون يزبك حداد

بذهنية االرها بسام حجار  
 المجتمع المدني وابعاده الفكرية الحبيب الجنحاني

 مسيرة العمل االقتصادي العربي المشترك حميد الجميلي
 كلفة النقل وتوطين الصناعة فاضل مصطفى سليم

 علم االجتماع بين النظرية والتطبيق عالء الدين جاسم البياتي
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 حاضرة المستقبل محمود حمندي
لمشاهد ذات القباب المخروطة في العراقا عالء الدين احمد العاني  

 المدخل لالحصاء السكاني عبد الحليم القيسي
االسس العلمية الدارة وتنظيم المشروعات التجارية  حسن الحكاك 

 والصناعية
خطوة خطوة 2005فيجوال بيسك  مايكل هالفرسون  

 ++cالدليل الكامل  وايت غروب
 cs2اودبي فوتوشوب  اودبي

 3d studioتعلم البرنامج  جيم المز
 العولمة والتنمية االقتصادية وداد احمد

 المجتمع واالقتصاد امام العولمة مجموعة باحثين
 اقتصاديات الموارد والبيئة دار المريخ
 البيئة وحمايتها نسيم يازجي

 التلوث البيئي مختار محمد 
اخطاره ومكافحته –التلوث البيئي اسبابه  فؤاد الصالح  

يسترر براونل  اقتصاد البيئة 
 التنمية االقتصادية صقر احمد

 االنسان والبيئة نعمة اهلل عنيسي
 االقتصاد السياسي للتنمية سمير امين

 اهم المشكالت البيئية في العالم المعاصر محمود احمد
 كيف تنقذ بيئة المجتمعات الحضرية مارتيزا بيك

 علم البيئة محمد محمود
قتصاد الدولياال زينب حسين  



15 
 

 التنمية الزراعية المستدامة محمود االشرم
 gisنظم المعلومات الجغرافية  هيثم يوسف زرقطة

 Auto cade2008المرجع الشامل في  ظافر محمود
 Auto cade 2007الدليل الكامل  جورج اومورا

 دراسات في جغرافية النقل احمد حبيب رسول
ياسية ونمو المدنالجغرافيا الس محمد ابراهيم حسن  

 الجغرافيا البشرية عبد اهلل عطوي
2008قاموس المورد الحديث  منير البعلبكي  

 البيئة وجذور التربية البيئية عزة عمر الرباط
 حضارة االسالم في دار السالم جميل نخلة المدور
 العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي رعد سامي التميمي

السرورياحمد   التلوث البيئي المصادر التأثيرات 
 مقدمة في بحوث العمليات محمد الطراونة

 جغرافية المدن كايد عثمان ابو صبحة
 جغرافية النقل مغزاها ومرماها سعيد عبدة

 جغرافية العمران الريفي والحضري محمد مدحت جابر
نعيم محمد علي 

 االنصاري
 التلوث البيئي

بيئة والمجتمعال سحر امين كاتوت  
 دراسة الجدوى االقتصادية شقيري نوري موسى

عربي –المورد الحديث قاموس انكليزي  منير البعلبكي  
 االظهار المعماري محمد عبد اهلل

 بحوث العمليات نماذج وتطبيقات حسن ياسين طعمة 
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 التخطيط والتصميم الحضري هاشم عبود الموسوي
قتصاديةدراسات الجدوى اال مدحت القريشي  

 تحديد المواقع ونظم المعلومات الجغرافية شريف فتحي الشافعي
قصي عبد المجيد 

 الموسوي
 المناخ واالقاليم المناخية

 الحكومة االلكترونية عبد الحميد بسيوني
 تخطيط استخدام االرض الريفي والحضري عثمان محمد غنيم
 دليل االقتصاد االقليمي والحضري هوشيار معروف

مد محمد صالح الديناح  مقدمة في التصميم العمراني 
 تطور الفكر االقتصادي مدحت القريشي 

 مفاهيم اساسية في تحليل وتصميم نظم المعلومات ياسر مطيع
اتالجديد في االساليب الكمية وبحوث العملي سهيلة عبد اهلل سعيد  
كامل عالوي كاظم 

 الفتالوي
 مبادىء علم االقتصاد

رنوطيسعاد نائف ب  ادارة الموارد البشرية 
 البيئة حمايتها تلوثها مخاطرها عماد محمد ذياب الحفيظ

 علم اجتماع السكان مصطفى خلف عبد الجواد
 التخطيط الحضري صبري فارس الهيتي

 المنظور المعماري ومنظور الظل صبحي الخالدي
 نماذج واساليب كمية في االدارة والتخطيط حسن ياسين طعمة

بجمة جير سائ  المبسط في االتصاالت واالنترنيت 
 العمارة البيئية محي الدين سلقيني

 التخطيط االقليمي دراسة نظرية وتطبيقية  ثائر مطلق محمد عياصرة
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 معالجة المخلفات الصناعية عصام عيسى عمران
 مبادىء االستثمار ) المالي والحقيقي ( زياد رمضان

دارة العامة بين النظرية والتطبيقالخصخصة في اال زيد منير عبوي  
 االبداع وتذوق الجما ل قاسم حسين صالح
 الهندسة والرياضيات في العمارة قبيلة فارس المالكي

 بحوث العمليات مدخل علمي التخاذ القرارات منعم زمزير الموسوي
 التنمية االقتصادية ميشيل تودارو

 مدخل الى علم السياحة احمد فوزي ملوخية
لي هارونع  جغرافية الدول االسالمية 

 التحليل القياسي واالحصائي للعالقات االقتصادية محمد عبد السميع
انعلوم القر  احمد مصطفى ابراهيم  

 البيت العراقي في العصر العثماني حميد محمد حسن الدراجي
 اضواء على التلوث البيئي احمد عبد الفتاح محمود

تراتيجيالتخطيط االس هوشيار معروف  
 نظم المعلومات االستراتيجية محمد عبد حسين الطائي

 ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات االيزو قاسم نايف علوان
 التنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات مدحت القريشي

 تأثير المياه الجوفية على المباني االثرية مرفت ثابت صليب
ماذج وتطبيقات الخرائط العلمية ن احمد الشريعي  

 اساسيات علم البيئة  عبد القادر عابد
 اقتصاديات المشروع مارتين ريكتيس

 خرائط التوزيعات الجغرافية محمد محمد سطحية
 مشكالت التربة والمياه والتنمية بأنواعها محمد ابراهيم حسن
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2/ ج 1تاريخ العمارة والفنون ج توفيق حمد عبد الجواد  
 spssالنظام االحصائي  محمد بالل الزعبي

 الجغرافية الحيوية والتربة حسن ابو سمور
 الحضارات الصراع والحوار نظام المصارحة ميخائيل مسعود

 spssالتحليل االحصائي االساسي بأستخدام  محفوظ جودة
 ادارة الموارد البشرية خضير كاظم حمود

 علم االجتماع الصناعي والتنظيم محمد محمود الجوهري
اء محمد الجوهريهن  علم االجتماع الحضري 

 ادارة االستثمارات االطار النظري محمد مطر
 ادارة االستثمار بين النظرية والتطبيق قاسم نايف علوان
نعيم محمد علي 

 االنصاري
 التلوث البيئي مخاطر عصرية واستجابة علمية

 البيئة والمجتمع سحر امين كاتوت
تدهور النظام البيئي التصحر حسوني جدوع عبد اهلل  
 التحليل االحصائي في العلوم االجتماعية البيومي عوض عوض

 المهارات الوظيفية في الجغرافيا في عصر المعلوماتية خالد عبد اللطيف
 طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها وليد محمد جابر

رونالجغرافيا السياحية في القرن الحادي والعش نبيل زعل الحوامدة  
 البيئة الصناعية تحسينها وطرق حمايتها عامر احمد غازي منى

 التخطيط االستراتيجي للمؤسسات العامة محمد عزت عبد الموجود
 عولمة ادارة الموارد البشرية نظرة ستراتيجية عبد العزيز بدر النداوي

 االدارة االستراتيجية مدخل متكامل شارلزهل
ة االقتصاديةاسس الجغرافي علي احمد هارون  
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 معجم المصطلحات البيئية سحر امين كاتوت
 زمكانية التصميم المعاصر معتز عناد غزوان

 التصميم المعماري الصديق للبيئة نحو عمارة خضراء يحيى وزيري
 التجديد والتأهيل في عمارة المجتمعات االسالمية اسماعيل سراج الدين

 ادارة الموارد البشرية جاري ديسلر
ج قاضيجور   تهديدات البيئة  / االنسان المهدد 

 االنسان والبيئة / كوكب ذو الف وجه جورج قاضي
 الصحارى دائرة الترجمة والنشر

 الخريطة الطبوغرافية اسس وتطبيقات احمد البدوي الشريعي
 الحضارة والتصميم معتز عناد غزوان

لخيال العمارة الرومانية بين الواقع وا عبير عبد المحسن قاسم  
 طرق التدريس العامة دالل كامل قدورة

 اساسيات تصميم وتنظيم ومعمارية الحاسوب ماهر عفيف سبع النابلسي
 مهارات الحاسوب وتطبيقاته عارف حسين ابو عواد
 االقتصاد الصناعي مدحت كاظم القريشي

 التغير االجتماعي احمد زايد
 علم االجتماع االقتصادي احسان محمد الحسن
 موسوعة الوطن العربي محمد موسى محمود
 مشاكل بيئية معاصرة عادل مشعان ربيع

 العولمة والتنمية البشرية المستدامة رعد سامي عبد الرزاق
 نظم المعلومات االستراتيجية محمد عبد حسين الطائي
3/ ج 2/ ج 1تاريخ العمارة والفنون ج توفيق احمد عبد الجواد  

از القرآني في الوجود الكونياالعج الور محمد صابر  
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 الصحة والبيئة طارق اسامة صالح
 موجز في تاريخ الفن نجم عبد شهيب

 تكنولوجيا الخامات ) الديكور ( ايمن سعدي محمد
ةموسوعة الفنون الجميلة الهندسة المعماري انطوان الهاشم  

 العمارة االسالمية في عصر المماليك الجراكسة فهمي عبد العليم 
حسان محمد الحسنا  علم االجتماع االقتصادي 

 هندسة النقل اسالم محمود ابراهيم
 التلوث البيئي واعاقة السياحة حسن احمد شحاتة
 خدمات وتقنيات التصميم الداخلي ايمن سعدي محمد 

ابراهيم محمد محمود 
 مصطفى

 المصطلح النقدي في كتب االعجاز القرآني

مات الجغرافيةنظم المعلو  خلف حسين الدليمي  
محمد عبد الفتاح 

 القصاص
 مقدمة في علم االنظمة البيئية

 تلوث االراضي السيد احمد الخطيب
 العمارة الرومانية عبير قاسم 

 التآكل قحطان خلف الخزرجي
 بنية الخطاب في المنحوتات الفخارية الرافدينية انغام سعدون العذاري

ة الجودة والبيئةانظمة ادار  محمد عبد الوهاب العزاوي  
 اسس وقواعد تشجير وتجميل المدن محمد محمد كذلك
 موسوعة حضارات العالم القديم مرفت عبد الناصر

 الخريطة الطبوغرافية احمد البدوي الشريعي
 موسوعة الروس حول االرض ديانا ابي عبود
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 موسوعة الروس كوكب االرض ديانا ابي عبود
ئة للهواةعلوم االرض والبي خير شواهين  
 علوم االرض في الحضارة االسالمية زغلول النجار

 تكنلوجيا الخرسانة احمد حسين ابو عودة
 الدليل العلمي للتحليل والتصميم االنشائي شريف فتحي الشافعي

 الظل والظالل محمد عبد اهلل الدرايسة
 علوم القرآن احمد مصطفى ابراهيم
ستشعار عن بعداسس ومبادىء اال شريف فتحي الشافعي  

المتوافق مع  شائي الحديث موسوعة التنفيذ المعماري واالن حسين جمعة
  البيئة

 دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة والتوسعات عبد الرحمن توفيق
 البيئات والتصحر التلوثي بأنواعة المختلفة محمد ابراهيم حسن

 التلوث وحماية البيئة محمد عبدو العودات
مريخالد العا  فن التخطيط لحافظة االستثمار 

 التحضر العشوائي جليلة القاضي
 نظم المعلومات الجغرافية  محمد الخزامي عزيز

العوامل المؤثرة في تغيير النسيج الحضري لمدينة النجف  ماجد مطر عبد الكريم
 االشرف

 علم المياه سحر امين كاتوت
عربيتخطيط المدن في المغرب ال اياد عاشور الطائي  
 تاريخ الزبير والبصرة عبد اهلل بن ابراهيم

 تنسيق وتجميل المدن والقرى مصطفى بدر
 تحقيق الدقة في ادارة الجودة محمد عبد العال
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 اساسيات ادارة المشاريع غالب جليل صويهي
 علم اقتصاد التنمية محمد صالح القريشي

ريةادارة االستثمار والمحافظ االستثما مؤيد عبد الرحمن  
 تقييم المشروعات يحيى غني النجار

 تاريخ العمارة بين القديم والحديث رنا اسماعيل اليسير
 خدمات المدن دراسة في الجغرافية التنموية بشير ابراهيم الطيف
 التربية البيئية اياد عاشور الطائي

 اقتصاديات االعمال محمد صالح القريشي
مي اساليب البحث العل ربحي مصطفى علي   

مبادى علم االحصاء وتطبيققاته في المجالين التربوي  سعدي شاكر 
 واالجتماعي 

 علم االجتماع االقتصادي  محمد الجوهري 
 أياد عاشور

 
 تخطيط المدن في المغرب العربي

ماجد مطر عبد الكريم 
 الخطيب

العوامل المؤثرة قي تغيير النسيج الحضري لمدينة النجف 
 األشرف

فهوشير معرو   التخطيط  االستراتيجي  
 البيئة الصناعية  عامر احمد غازي 

 اساليب التحليل الكمي مدخل  لدراسة التسوق الحديث  اياد عبد الفتاح
 علم اجتماع السكان علي عبد الرزاق جلبي 

 الحضارة والتصميم  معتز عنان 
عبد الرحمن حسين 

 العزاوي 
 تاريخ الحضارة العربية االسالمي

جاسم العاني  محمد  التخطيط االقليمي  
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 تخطيط خدمات المجتمعية والبحثية  خلف حسين الدليمي 
تخطيط استخدام االرض الريفي والحضري                  عنان محمد غنيم 

              
 خدمات المدن  محسن عبدعلي

 التصحر تدهور النضام البيئي حسوني جدوع عبد اهلل
بحهكايد عثمان ابو ص  جغرافية المدن  

البداية والنهاية للحافظ ابي الفداء اسماعيل بن عمر  كايد عثمان ابو صبحه 
اجزاء 5-1القريشي ج   

 جغرافية العالم االسالمي  صالح الدين 
 الجغرافية االقتصادية  محمد محمود ابراهيم 
 الموسوعة الجغرافية  محمد موسى محمود

الحماية االدارة البيئية  و بيئيةاالدارة ال عارف صالح مخلف   
واالسلوب المتركز حولهخرائط الفاهيم  طارق كامل داود  

 علوم االرض في الحضارة االسالمية  زغلول النجار 
 موسوعة علوم االرض  عامر عبد الفتاح الكيالني 

 جغرافية الصحة  خلف حسين الدليمي 
 علم البيئة  حسين السعدي 

لتلوث البيئي الهواء الماء الغذاء ا عايد راضي خلف   
 اساسيات علم البيئة  عبد القادر عايد

 الجغرافية السياسية  حسام السيد جاد 
 اسس الجغرافية االقتصادية  علي احمد هارون 

المدن جغرافية  محسن عبد الصاحب   
 نضم المعلومات الجغرافية اسس وتطبيقات GIS  خلف حسين علي
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يادمحسن عبد علي ,ا  التربية البيئية  
 علم اجتماع الحضري  هناء محمودالجوهر 

 علم اجتماع االدب  محمد سعيد 
 التربية البيئية في الطفولة المبكرة  منى محمد علي جاد 

 قصص القران الكريم  احمد الكبيسي 
 تاريخ الحضارة العربية االسالمي  فخري خليل النجار 

 اطلس البيئية  كمال حماد 
 معجم المصطلحات البيئية  تيسير الشامي 

 التسويق الصناعي      محمد جاسم العبيدي 
 علم االجتماع الريفي  عالية حبيب

 البيئة والمجتمع سحر امين كاتوت
 المقدمة لعلم الفطريات  عبد العزيز محي 
 التخطيط االقتصادي  عبد العزيز محي 

وان مبادى لنماذج الرسم والل ندى الفالح   
 علم اجتماع التنمية  محمد محمود الجوهري 

 دراسة الجدوى االقتصادية  مدحت القريشي 
 دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثمارية  شقيري نوري موسى 
 ادارة الموارد البشرية  جودة محمود صحر 

 مقدمة في االحصاء مفاعيم وطرائق  االشقر ,احمد مصطفى 
ن سليمرمضا  مبادى االحصاء الوصفي والتطبيقي والحيوي  

 مبادى االحصاء رمضان سليم 
 مقدمة في االحصاء االجتماعي  اعتماد محمد صالح

 مقدمة في االحصاء مبادى وتحليل باستخدام  SPSS ابوصالح محمد صبحي 
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 قاموسالمورد الحديث البعلبكي ,منير 
االسالمية  الموجز في الحضارة درنيق محمد ,احمد  

 مبادى التحليل الكمي  سينو وليد 
 معجم اسماء اهلل الحسنى  مرسي احمد محسن 

7ج/-6-5-4-3-2ج/-1معجم البلدان ج/ الياقوت الحموي  
 المعجم الوسيط ابراهيم مصطفى 

 نضم المعلومات الجغرافية اسس وتطبيق           الدليمي 
مؤثرة في تغير النسيج الحضري لمدينة النجف العموامل ال الخطيب ,ماجد عبد الكريم

 االشرف 
 التربية البيئية رمضان عبد الحميد 

 علنم االرض والبيئة للهواة خير شواهي 
 `المناخ واالنسان  خفاف عبد

 المدخل الى علم االجتماع  الجواهري ,محمد محمود
 تخطيط استخدام االرض الريفي والحضري  غنيم عثمان محمد

ري,محمد محمودالجوه  علم اجتماع التنمية  
 الجغرافية البشرية  عبد علي خفاف

 الطرق االحصائية محمد صبحي ابو صالح
 التخطيط الحضري  الهيتي ,صبري فارس

 العوامل المالية والنمو االقتصادي  حمزة حسن كريم
 مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة  طه باقر 

ات مدخل علمي التخاذ القراات بحوث العملي الموسوي ,منعم  
 اقتصادات االنتاج الصناعي  عبد الغفور حسن

 جغرافية السكان حميدان ,علي سالم
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 جغرافية المدن الهيتي,صبري فارس
 جغرافية الصناعة ابو صبحة ,كايدعثمان
اسبابه مخاطره مكافحته-التصحرمفهومه الهيتي ,صبري فارس  

 نضم المعلومات الجغرافية GIS  الزيدي,نجيب عبد الواحد
 التلوث البيئي مثنى عبد.|

 فلسفة علم المكان والجغرافية محسن عبد الصاحب 
 دليل قراءة الخرائطوالصور الجوية  العبادي ,خضير
 المناخ التطبيقي غانم وعلي احمد

 علم اقتصاد التنمية محمد القريشي
 االستثمار في المناطق الحرة محمد قاسم

ي ,قصي السامرا  امناخ واالقاليم المناخية  
3ج-2ج-1علم اجتماع الحضري  ج السيد ,عبد الباقي  

 علم اجتماع السكان جلبي ,هاني
 البحث العلمي وفن الكتابة العلمي عزت محمد فارس

 اسوار بغداد وتحصيناتها الدفاعية بغداد الدورة دار السالم زنيل,اكرم
لعربي الحضاري والسياسي تاريخ الدولة ا ماجد,عبد المنعم  

 تاريخ الحضارة العربية االسالمية العزاوي,عبد الرحمن 
 الربع الخالي وصف الصحراء في جنوب الجزيرة العربية صبري محمد حسن 
 الحضارة االسالمية  عبد الغني ,مصطفى

 جغرافية السكان  فوزي عبد
 ادارة البيئية نضم ومتطلبات وتطبيقات  العزاوي ,نجم

 المسح التصويري التحليلي بشار مسلم الجبوري
 المرجع السهل في علوم االرض والبيئية ابراهيم ابو عود
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 االدارة المحلية  ايمن عودة العاني 
 مبادى الخرائط مساقط الخرائط خضر العبادي
 مبادى المساحة والتصوير الجوي خضر العبادي

 جغرافية الصحة  خلف حسين الدليمي
ر احمدمنى عام  البيئيةالصناعية تحسينها الصناعي 

 الحيز واقطاب النمو كامل كاظم الكناني
 تخطيط المدن تطبيقات في النموذج الحضري عماد اكرم الهاشمي 

 المركزية واالمركزية في تنضيم االدارة المحلية  رضوان المعيني
 التنمية المستدامة فلسفتها واساليب تخطيطها عثمان محمد غنيم 

 معجم علوم الفضاءوالفلك عماد مجاهد
معايير التخطيط فلسفتها وانواعهاوتطبيقاتها في مجال  عثمان محمد غنيم

 التخطيطالعمراني
 تخطيط الخدامات المجتمعية والبنية التحتية  خلف حسين الدليمي

 البيئية الصناعية  منى عامر احمد
 االتجاهات الحديثة محمد حسين العجمي

ررات الجامعيةشوم المق  شوم االحصاء واالحتماالت 
 انضمة تشغيل الحاسوب =
 رسومات الحاسوب  =
 شبكات الحاسوب =

 الجغرافية السكانية اسس وتطبيقات عماد مطر الشمري
2ج-1موسوعة التراث القروي ج سامي ريحانا  

3ج-2ج-1المعجم االسالمي ج زيدان عبد الفتاح  
-ج5-ج4-ج3ج-2ج-1السالمية جموسوعة الحضارة ا احمد امين
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24-ج12-ج11-ج10-ج9-ج8-ج8-ج7-ج6  
النماذج والطرق الكمية في التخطيط وتطبيقات ها في  ثائر مطلق محمد

 الحاسوب
 الحكومة االلكترونية صفوان 

 الوطائف االستراتيجيةفي ادارةالموارد البشرية نجم العزاوي
خزين النفاياتالخطرةالمسوؤلية الدولية عن نقل وت عبد الحافظ محمد  

عبد الصاحب محسن 
 المظفر

جغرافية المدن مبادى واسس ومنهج ونظرياتوتحليالت 
 مكانية

 نظم المعلومات الجغرافية GIS  نجيب عبد الرحمن الزيدي
 اساسيات نظم المعلومات الجغرافية عودة سميع احمد
 التلوث البيئي مثنى عبد الرزاق

ي  المناطقالعربية الجافة بحوث التنمية ف حمادة رشاد  
 الدليل الكامل اومورا جورج

 مبادى التحليل الكمي حربي محمد عريفات
 بحوث العمليات محسن عبد اهلل

 علم اجتماع الريفي عالية حبيب
 العولمة من منضور اقتصادي  عبد المنعم السيد علي 

 العراق بين لالمركزية االدارية والفيدرالي طه حميد العنبكي
 تخطيط استخدام االرض الريفي والحضري  غنيم عثمان محمد

 قاموس المورد الحديث البعلبكي منير
 مبادى التسويق محمد زياد 

 خرافة التنمية والتنمية البشرية المستدامة  عبد الجبار محمدالعبيدي
 التسويق الصناعي  محمد جاسم الصميدعي
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 علم اقتصاد التنمية  محمد صالح القريشي
 ادارة الجودة الشاملة  سحر كامل الخطيب
 االدارة الكترونية ياسمين سعد غالب
 علم االجتماع الحضري احمد سعيد هيكل

 السكان والمجتمع  رشوان حسين عبد 
 التخطيط الحضري صبري فارس الهيتي

النماذج والطرق الكمية في التخطيط وتطبيقاتها في  ثائر عياصرة
 الحاسوب

الشمريحامد سعد   بحوث العمليات 
 الحاسوب والبرمجيات الجاهزة محمد بالل الزعبي
 مهارات الحاسوب واالنترنيت محمد بالل الزعبي
 اقتصاديات السكان اطار ونضم  عبد الرزاق محمود

 البيئة االعالمية الجديدة  يديس اندريال
 انت واالنترنيت خالد العبيدي 
 تخطيط المدن والقرى حيدر فاروق

 اساسيات علم الجيمورفولوجيا  حسن سعد جاسم
االدارة االستراتيجية المستدامة مدخل االدارة المنضمات في  محمدحسين العيساوي

 االلفي الثالث
 مقدمة في االحصاء التطبيقي  عبد اللطيف حسن شومان 

 مقدمة في االحصاء واالستنتاج االحصائي  عبد اللطيف شومان
خل اقتصادي في دراسات الجدؤى وتقييم المشاريع مد محمد عمر هشام   

 مسوؤلية المدينة  هاشم الشهوان
 دور المشروعات االنشائية الصغيرة  اسماعيل محمد الزيود 
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 االحصاء سلسلة ملفات شوم  مشيل حواري 
 نضم المعلومات االستراتيجية منطور اسالمي  لطفي محمدمرفق

اد النقلعلم اقتص احمد عبد السميع عالم   
 االقتصاد الهندسي جمال احمد العبادي 
 الجغرافية البشرية  عماد مطر الشمري

كاظم الكنانيكامل   السلطات المحلية والتنمية 
 مقدمة في علم اقتصاد البيئية  محمد صالح القريشي
اساليب التحليل الكمي في مجال اليخطيط الحضري  محمد جاسم العاني 

 ,واالقليمي
سماك محمد ال  اسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتها 

 االعالم البيئي  سناء محمد 
 اقتصاديات الموقع  غازي النقاش 

 جغرافية التضاريس الجيومورفولوجي قاسم يوسف الشمري
 جغرافية المدن مبادى واسس ونضريات وتحليالت  ستريلكالند تومسون 

فاهيم االدارة االستراتيجية المدخل والم رضى الخفاجي   
 االدارة االستراتيجية  سعد غالب ياسين 

 االدارة االستراتيجية مفاهيم وعمليات  زكريا مطاع 
منهجي متكامل االدارة االستراتيجية منضور  طاهر محسن منصور   
 المرجع في التصميم الكالفيكي  محمد طارق اسماعيل 

 اساسيات االدارة االستراتيجية  مويد سعيد سالم 
علي الزعبي حسن   نضم المعلومات االستراتيجية  

 مبادى التصميم المعماري توني علي
 التصميم الجرافيكي رمزي العربي
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غنيم محمد  عثمان   التخطيط اسس ومبادى عامة  
 دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثمارية موسى شقيري

م المشروعات االستثماريةوتقييدراسة الجدوى االقتصادية  اندراوس عاطف  
 افاق التحضر العربي عند المدن  علي فاعور

 دراسة الجدوى االقتصاتدية وتقييم المشروعات االستثمارية عبد الرسول الموسوي
 دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثمارية  سيد سالم عرفة 
المشروعات االستثمارية دراية الجدوى االقتصادية وتقييم بهاء الدين امين  

 ادارة الكوارث والمخاطر  سامي ,
 داراسة الجدوى االقتصادية وتقييم كفاءةاداء المنضمات ال ادم يوحن

موارد البيئيةاقتصاديات الموارد ال مصطفى ابراهيم   
 اسس اعداد دراسات الجدوى االقتصادية  مصطفى حمندي

يم المشروعات دراسة الجدوى وتقي عبد العز مصطفى عبد   
 نماذج سكنية معاصرة  كريم بعيني 
 اساسيات الحاسوب واالنترنيت عبود زياد 
 تحديث القق السكنية  كراف سيف

 االقتصاد االقليمي مع التطبيق على الدول العربية عبد اهلل محمد حامد
 خطوة خطوة اكتب المهارات  يد بيرناو

ا وانواعها معاير التخطيط فلسفته عثمان محمد غنيم  
في مجال التخطيط الحضري اساليب التحليل الكمي  محمد جاسم العاني

 واالقليمي النضرية والتطبيق 
 االقليم والتخطيط االقليمي  محمد جاسم العاني 
 نظريات واساليب التخطيط االقليمي  محمد جاسم العاني 
 مقدمة في التخطيط الحضري واالقليمي  عثمان محمد غنيم
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