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2000288الموصلدار الكتب4271ر  / 624,151تربةرياض صالح الخفا ف. داسس المساحة المستوية والطوبغرافية  .115

1990635الموصلمطبعة التعليم العالي2721ز  / 631,45تربةزاخار.        ديتعرية التربة  .116

1988232الموصلدار الكتب4672ف  / 580,7بستنةفيصل عبد الهادي.دوراثة وتربية النباتات البستنية  .117

1991373بغداددار الحكمة3422ق  / 631,43بستنةقتيبة محمد حسن. دمحاكاة حركة الماء من التربة الى النبات  .118

1980512الموصلدار الكتب5223ت  / 634,9بستنةميلز.          تشارلس اقياسات الغابات  .119

الغدقة )استصالح التربة رديئة الصفات   .120

(والمتملحة

1991299البصرةدار الحكمة4861ب  / 631,41تربةبينكوف.       م

1987480بغدادمطبعة جامعة بغداد4541ج  / 631,587تربةلوثن. ن.         جيمس هندسة البزل  .121

1982483بغدادمطبعة جامعة بغداد5221م  / 631,587تربةمشاري شكري. دهندسة الري والبزل  .122

253ت. د بغدادن. د 2892ع  / 631,81بستنةعبد الهادي الريس. دتغذية النبات  .123

265ت. د البصرةن. د 6581م  / 631,587تربةخالد بدر/ محمد عبدهللا.دالري  .124

مطبعة جامعة 8251ب  / 631,587تربةرحمن عزيز/بدر جاسم عالوي.دالري الزراعي  .125

الموصل

292ت. د الموصل

1979451بغدادمطبعة جامعة بغداد2451ك  / 632,7وقايةكريم جليل ابو الحب. دالحشرات الطبية والبيطرية في العراق  .126



الحشرات الطبية والبيطرية في العراق   .127

(العملي)

1978227بغدادمطبعة جامعة بغداد2451ك  / 632,7وقايةكريم جليل ابو الحب.د

ارشادات تطبيقية وتمارين معملية في   .128

مبيدات اآلفات

1971263االسكندريةدار الكتب2871ع  / 632,95وقايةنبيلةعبدالحميد/عبد الخالق حامد.د

320ت. د ن. د ن. د 2221أ  / 579,5وقايةقيصرنجيب/ ابراهيم عزيز. دالفطريات  .129

مطابع دستور 3431ج  / 632وقاية        جوستاف مولردليل التجارب الحقلية في وقاية النبات  .130

التجارية

2005328عمان

1981312الموصلدار الكتب2762ص  / 632,7وقايةاسماعيل نجم/صالح محمد.  د حشرات الغابات  .131

1976391االسكندريةدار بور سعيد6841م  / 632,8وقايةجابرابراهيم/مصطفى حلمي. دالفايروس وامراض النبات الفايروسية  .132

مقاومة االدغال في المحاصيل الحقلية   .133

تحت الظروف الديمية في العراق

عبد الجواد / احمد محمد سلطان 

بشير

مطبعة جا معة 6582أ  / 632,5محاصيل

الموصل

198479الموصل

1981238الموصلدار الكتب2861ع  / 632,6وقايةعبد الحميدمحمد.دالديدان الثعبانية نيماتودا النبات  .134

الحلم الضار بالنباتات االقتصادية ماعدا   .135

( 1ج)الحلم الرباعي االرجل 

1982700بغدادمطبعة جامعة بغداد2432ج  / 632,7وقاية    جبسون وكيفرو بيكر

الحلم الضار بالنباتات االقتصادية الحلم   .136

2ج (االريوني)الرباعي االرجل 

1986635بغدادمطبعة جامعة بغداد2432ج  / 632,7وقاية    جبسون وكيفرو بيكر

1964962االسكندريةدار المعارف6531م  / 632,95وقايةمحمود ابو زيد.دمبيدات االفا ت  .137

1984188الموصلدار الكتب2821ع  / 632,7وقايةسعاد رديني/ عبد الباقي محمد.داالسس العلمية في علم بيئة الحشرات  .138

محمد / عبدهللا فليح العزاوي.دحشرات المخازن  .139

طاهر

مطبعة جامعة 2822ع  / 632,7وقاية

الموصل

1983464الموصل

1979184ن. دن. د 2821ع  / 637صناعاتعبد علي مهدي.دمبادىء الصناعات الغذائية  .140

1991431الموصلدار الحكمة9842م  / 579,5وقايةمهدي مجيد الشكري.داساسيات الفطريات وامراضها النباتية  .141

2002509بغداددار الكتب2721ب  / 632,5بستنةباقر عبد خلف الجبوري.دعلم االدغال  .142

اساسيات التجارب / فايروسات النبات  .143

الحقلية

1984274بغدادمطبعة جامعة بغداد7421ر  / 632,8وقايةياش بال/ رقيب عاكف العاني . د

مطبعة جامعة 5486م  / 638,15وقايةمجيد حسن.دامراض وآفات نحل العسل  .144

الموصل

1991168الموصل

2000334االسكندريةمنشاة المعارف5421س / 631,521 بستنةسمير ميخائيل.دامراض البذور  .145

2000559الموصلدار الكتب4472ل  / 631,587تربةليث خليل اسماعيل. دالري والبزل  .146



1980176الموصلدار الكتب7421خ  / 630,7اقتصادحسن محمد/ خلف عبد الحسين.داالحصاء الزراعي  .147

1992266بغداددار الحكمة2822ع  / 630ارشادعبدهللا احمد السامرائي. دتخطيط البرامج االرشادية  .148

مطبعة جامعة 7521س  / 400لغاتيوئيل يوسف/ سلمان داود.دالترجمة العلمية  .149

الموصل

1984287الموصل

1986492بغدادمطبعة الديواني3271خ  / 388اقتصادخزعل البرماني.دمبادىء االقتصاد الكلي  .150

مطبعة جامعة 5721م  / 354,5اقتصادخلف عبد الحسين/ مجذاب بدر.دادارة مزارع القطاع االشتراكي  .151

البصرة

1981302البصرة

1981190الموصلدار الكتب2863ع  / 630ارشادعبد الحليم عباس قشطة.دالجماعات والقيادة  .152

1988180الموصلدار الكتب2872ن  / 624,151مساحةناطق خيري حسن.دالرسم الهندسي لطلبة كليات الزراعة  .153

291ت. د الكويتدار السياسة2551ه  / 354,5ادارةهاشم علوان السامرائي.دادارة االعمال المزرعية  .154

2000273القاهرةدار ا آلفا ق2381أ  / 370علم نفس       ارون بيكالعالج المعرفي واالضطرابات االنفعالية  .155

مطبعة جامعة 3341ف  / 624,151مساحةفوزي الخالصي.دالمساحة المستوية  .156

الموصل

1982540الموصل

اقتصاد

1986333بغدادمطبعة عشتار2521خ  / 400لغاتخاشع المعاضيدي. دمن بعض انساب العرب  .158

اقتصاد

عبد السالم عبد /رحيم عبد .د2الفيزياء الجامعية  ج   .160

االمير

مطبعة الجامعة 6451ر  / 530,14فيزياء

التكنولوجية

1976300بغداد

اقتصاد

مطبعة جامعة 2851م  / 624,151هندسةمانجسترالهيدرولوجيا الهندسية  .162

البصرة

1982293البصرة

1980400الموصلدار الكتب7471خ  / 658ادارةوجيه عبد الرسول/ خليل محمد.دمبادىء ادارة االعمال  .163

544ت. د بغدادن. د 2831و / 338اقتصادعبد الوهاب مطر.داقتصاديات االصالح الزراعي  .164

1982320الموصلدار الكتب2825ع  / 630بستنةعبدهللا قاسم الفخري.دالزراعة في الوطن العربي  .165

354

1990502بغداد

عبد القادر محمد

دار الكتب4383ح  / 338,5حسون محمد علي.داقتصاديات الموارد الطبيعية  .159

1978بغدادمطبعة العاني1 النظرية االقتصادية التحليل االقتصادي   .157

الجزئي

744ع  / 338,5احمد زبير/ علي يوسف.د

1اسلوب االدارة– التخطيط االقتصادي   .161 1979327الموصلدار الكتب287ع  / 338



1990383بغدادمطابع التعليم العالي3821ر  / 580,7بستنة          رودرك هنتمنحنيات نمو النبات  .166

مطبعة جامعة 2451ق  / 370علم نفسقاسم حسين صالح.دسايكولوجيا عراقية  .167

صالح الدين

2006168اربيل

تطبيقات علمية وعملية في االخطاء   .168

والتخطيط الزراعي على الحاسوب

1992279بغداددار الحكمة6581م / 004,071حاسباتمحمد جاسم نصيف.د

1991388الموصلدار الكتب2881س  / 620هندسةسعد الدين محمد امينمبادىء الميكانيك  .169

327ت. د بغداددار الكتب4223د  / 610طبمديرية الدفاع المدنياالسعافات االولية  .170

1993137الموصلدار الكتب2621أ  / 579,16بايومقداد حسين/ اركان محمود .داالحياء المجهرية في المياه  .171

1989297اربيلمطبعة التعليم العالي8245أ  / 541,547كيمياء        ادرين البيرتتعيين ثوابت التاين  .172

1989207اربيلمطبعة التعليم العالي3435ع  / 338اقتصاداسماعيل علي/ عزيز شاهو.دالتمويل الزراعي  .173

1990284الموصلمطبعة التعليم العالي3445ج / 541,547كيمياءستويل.          جون سي  الكاربا تيونات في التخليق العضوي  .174

1988101الموصلدار الكتب8241ب / 603معاجمبدري عويد العاني.ددليل مصطلحات النبات  .175

1988411الموصلدار الكتب3445ي  / 631,81تربةمحمد احمد/ يوسف محمد.ددليل تغذية النبات  .176

1981450الموصلدار الكتب2231ف  / 637صناعاتالمعة جمال/ فاروق فاضل.دتغذية االنسان  .177

1982372الموصلدار الكتب2751س  / 338,9اقتصادسالم النجفي.دالتنمية االقتصادية الزراعية  .178

1986468الموصلدار الكتب7481و  / 631,47تربةوليد خالد العكيدي.د(مسح وتصنيف التربة)علم البدلوجي  .179

مطبعة جامعة 3791خ  / 572كيمياءخولة احمد فليح.دمدخل الى الكيمياء الحياتية  .180

الموصل

1986462الموصل

1988345الموصلدار الكتب7461خ  / 664بايوخلف صوفي الدليمي.د(النظري)علم االحياء المجهرية لالغذية   .181

مطبعة جامعة 7681و  / 579,16بايوولكنسون.ف.          جمدخل الى علم االحياء الدقيقة  .182

الموصل

1984187الموصل

1998442االسكندريةمنشأة المعارف6531م  / 631,587بستنةمحمود عبد العزيز ابراهيم.دالعالقات المائية ونظم الري  .183

1990330بغداددار الحكمة3241ن  / 631,42تربةحسن يوسف/ نوري عبد القادر.د(استنساخ)خصوبة التربة واالسمدة   .184



 2010 -2008 -2005)قاموس المورد  .185

)

20051090بيروتدار العلم للماليين8423م  / 603معاجممنير البعلبكي

بستنة

1963413بغدادمطبعة جامعة بغداد2875ع  / 571,2بستنةعادل عبد القادر.دتكنولوجيا الحاصالت البستانية  .187

ماجد عبد / عالء عبد الرزاق.دالفاكهة المتساقطة االوراق  .188

الوهاب

1989364الموصلمطبعة التعليم العالي7221ع  / 634بستنة

عز / عدنان ناصر مطلوب.د1انتاج الخضراوات ج  .189

الدين سلطان

1980310الموصلدار الكتب8821ع  / 635بستنة

1972295بغداددار الحرية للطباعة4741و  / 630,7بستنةابراهيم السامرائي/ وفقي الشماع.د(استنساخ)تكنولوجية االلواح الحقلية   .190

هندسة

1993336بغداددار الكتب2224ج  / 634,8بستنةجبار عباس حسن.دانتاج االعناب العملي  .192

1991477الموصلدار الكتب4832ل  / 631,81بستنة      لينورد بيفرزايض النايتروجين في النبات  .193

مطبعة جامعة 6582م  / 580,7بستنةحميد جلوب/مدحت الساهوكي.دتربية وتحسين النبات  .194

الموصل

1983484الموصل

1982200الموصلدار الكتب2873ع / 631,53بستنةعلي سعيد/ عادل خضر.دالمشاتل وتكثير النبات  .195

مطبعة جامعة 2772ف  / 631,81بستنةفاضل حسين الصحاف.دتغذية النبات التطبيقي  .196

الموصل

1989259الموصل

مطبعة جامعة 2825ع  / 634بستنةعدنان ناصر/ عبد االله مخلف.دعناية وتخزين الفواكه والخضر  .197

الموصل

1989568الموصل

فسلجة الحاصالت الزراعية ونموها   .198

تحت الظروف الجافة

1987494الموصلدار الكتب4272ر  / 571,2بستنةرياض عبد اللطيف احمد.د

1990400بغدادمطبعة التعليم العالي2778ف  / 635بستنةفاضل مصلح حمادي.دالزراعة المحمية  .199

608بستنة

1328

367ت. د

دار الكتب2222أ  / 634,8ابراهيم حسن السعيدي.دزراعة وانتاج الكروم  .200

265ج  / 624,151ماكورماك.       جاك س(استنساخ)المساحة   .191

1982

1991بغداد

الموصل

بغدادن. د 1

دار الحكمة2823ع  / 571,2مؤيد احمد/ عبد العظيم كاظم.د  2ج –1ج)اساسيات فسيولوجيا النبات   .186

( 3ج–



مطبعة جامعةو 4863و  / 634,8بستنةوينكلر.ج.          أعلم زراعة االعناب العام  .201

الموصل

1984899الموصل

1980526بغدادمطبعة التعليم العالي2823ع  / 634بستنةعدنان ناصر/ عبداالله مخلف.دعناية وخزن الفاكهة  .202

مطبعة جامعة 2551ه  / 631,521بستنةهاشم محمد امين.دانتاج بذور الخضراوات  .203

الموصل

1983444الموصل

مطبعة جامعة 64225م  / 634بستنةفيصل عبد الهادي/ مكي علوان.دانتاج الفاكهة والخضر  .204

الموصل

1989468  الموصل

1990388بغدادمطبعة التعليم العالي6424م  / 634بستنةسهيل عليوي/ مكي علوان.دالفاكهة المستديمة الخضرة  .205

مطبعة جامعة 27734ف  / 631,81بستنةفاضل حسين الصحاف.دانظمة الزراعة بدون استخدام تربة  .206

الموصل

1989320الموصل

1980409الكويتمطابع دار السياسة4254ح  / 634,62بستنةحسام علي غالبالنخيل العملي  .207

بستنة

1988416بغدادمطبعة جامعة بغداد6582م / 634بستنةمحمد عباس سلمان. داساسيات زراعة االنسجة والخاليا النباتية  .209

1979429الموصلدار الكتب2382د  / 634,9بستنةداود محمد داودتصنيف اشجار الغابات  .210

1990496بغدادمطابع التعليم العالي2863ف  / 571,2محاصيل        فرنكلف ب كاردنيرفسيولوجيا نباتات المحاصيل  .211

مطبعة جامعة 5482ح  / 633,3محاصيلطالب احمد/ حميد جلوب.دمحاصيل البقول  .212

الموصل

1990259الموصل

1983285الموصلدار الكتب6582م  / 633,3محاصيلمحمد احمد معيوفمدخل البقوليات في العراق  .213

الزراعة الجافة اسسها وعناصر   .214

استثمارها

1981414الموصلدار الكتب2822ع  / 631,586محاصيلعبدهللا قاسم الفخري. د

1990400بغدادمطابع التعليم العالي8632م  / 633,15محاصيلمدحت الساهوكي.دالذرة الصفراء انتاجها وتحسينها  .215

1987480الموصلدار الكتب4672ف  / 634فيصل رشيد ناصر.دزراعة االنسجة والخاليا النباتية 208.  



مطبعة جامعة 2223ج  / 634بستنةحسام حسن/ جبار حسن.دعلم البستنة  .216

البصرة

1981767البصرة

مطبعة جامعة 3242س  / 571,2بستنةستريت.أ.         هفسلجة النباتات الزهرية  .217

الموصل

1984313الموصل

1987256الموصلدار الكتب2822ع  / 632,7وقايةمولود كامل/ عبد الباقي محمد.دعلم بيئة الحشرات  .218

مطبعة جامعة 4733م  / 634بستنة        ميلغن ويستوودعلم فاكهة المنطقة المعتدلة  .219

الموصل

1984835الموصل

1982464الموصلدار الكتب2233ث  / 632,7وقايةثابت عبد المنعم.دعلم فسلجة الحشرات  .220

حميد / رعد فاضل احمد.          دالفرمونات الحشرية وتطبيقاتها الحقلية  .221

حسين

1989191الموصلمطابع التعليم العالي2842ر  / 632وقاية

1980255بغداددار الكتب2821ع  / 632,7وقايةعبدهللا فليح العزاوي.دالحشرات االقتصادية  .222

وفقي / عبد الحميد احمد اليونس.د(نظري وعملي)محاصيل حبوب وبقول   .223

الشماع

174ت. د بغداددار الكتب2861ع  / 633محاصيل

1993469بغداددار الكتب2861ع  / 633محاصيلعبد الحميد احمد اليونس.دانتاج وتحسين المحاصيل الحقلية  .224

مطبعة جامعة 2821س  / 631,43تربةسعدهللا نجم عبدهللا.دعالقة التربة بالماء والنبات  .225

الموصل

1990530الموصل

199863االسكندريةمنشاة المعارف6531م  / 635بستنةمحمود عبد العزيز ابراهيم.داالهمية الغذائية والطبية للخضراوات  .226

1982592الموصلدار الكتب3671ت  / 633,85محاصيلحكمت عبد/ توكل يونس رزق. دالمحاصيل الزيتية والسكرية  .227

دار المطبوعات 4521أ  / 632وقايةحسين العروسي/ اسماعيل علي.دامراض النبات  .228

الجديدة

1975589االسكندرية

المرشد )المحاصيل الحبوبية والبقولية  .229

(العملي

وفقي / عبد الحميد احمد اليونس.د

الشماع

131ت. د بغداددار الكتب2861ع  / 633محاصيل

مطبعة جامعة 7451ع  / 664صناعاتعلي محمد حسين.دالتقييم الغذائي لطرق تصنيع االغذية  .230

الموصل

1985784الموصل

1992256الموصلدار الكتب2471ن  / 631,45تربةفليح حسن/ نبيل ابراهيم الطيف.دصيانة التربة والمياه  .231

488تربة 1990بغداددار الحكمة1 286ج  / 631,4        جان كلينيسكيتهوية التربة واهميتها للنبات 232.  



1991420البصرةدار الحكمة2821ع  / 634,62بستنةعبد االمير مطر.دزراعة النخيل وانتاجه  .233

مكتبة االنجلو 6851أ  / 581,7بستنةاحمد الباز/ احمد محمد مجاهد.دعلم البيئة النباتية  .234

المصرية

1990389القاهرة

1987224بغدادمطبعة جامعة بغداد2891ع  / 631,81بستنةعبد الهادي الريس.دالتغذية النباتية  .235

1982372الموصلدار الكتب8321و  / 634بستنة          ونتر جانس كنيلاساسيا ت انتاج الفاكهة النفضية  .236

1992275الموصلدار الكتب4251ب  / 631.43بستنةبسام طه ياسين. دفسلجة الشد المائي في النبات  .237

محسن / عامر محمد علي.دكيمياء االلبان  .238

الشبيبي

مطبعة جامعة 2521ع  / 637صناعات

الموصل

1984606الموصل

1990348بغداددار الحكمة7471خ  / 632,5بستنةنديم ميخا/ خليل ابراهيم .داالدغال اصدقاء واعداء االنسان  .239

1991512بغداددار الحكمة2271ط  / 571,2بستنةطارق علي العاني.دفسلجة نمو النبات وتكوينه  .240

1979397الموصلدار الكتب2782خ  / 632,95وقايةمولود كامل/ خالد محمد العادل.دالمبيدات الكيمياوية في وقاية النبات  .241

1997368ليبياجامعة ناصر2782خ  / 632,7وقايةسليمان مفتاح/ خالد علي.د( 2ج +1ج)علم بيئة الحشرات   .242

1997168ليبياجامعة ناصر3821د  / 632,95وقايةفارنر.     دونالد  ساالستراتيجيات المستقبلية لمكافحة االفات  .243

1995310القاهرةالدار العربية للنشر6851م  / 632,95وقايةمحمد السيد صالح.دتحليل مبيدات اآلفات  .244

خالد عبد / جليل كريم ابو الحب.د(العملي)اآلفات الحيوانية الالحشرية   .245

الرزاق

1990426بغداددار الحكمة7471ج  / 632,6وقاية

1990639القاهرةدار غريب3231ر  / 632,7وقاية      روبرت ل ميتكافمقدمة في السيطرة على اآلفات الحشرية  .246

مطبعة جامعة 4241س  / 632,7وقايةو سيرفس.       مالمرشد الى علم الحشرات الطبية  .247

الموصل

1984486الموصل

المكتب المصري 2371ه  / 632,7وقايةديلي.      هاول فمقدمة في بيولوجية الحشرات وتنوعها  .248

الحديث

1983921القاهرة

مطبعة جامعة 5521ن  / 635بستنةنجم عبد عذيب.د(الجزء العام  )انتاج الخضر  .249

البصرة

1984309البصرة

1990291بغدادمطبعة التعليم العالي3221ن  / 635,9بستنةنوبار ادنيس مارديان.ددليل نباتات الزينة الداخلية  .250



مكتبة  المصري 3441ت  / 632وقايةاحمد الرداد/ توفيق مصطفى.دآفات الحديقة والمنزل  .251

الحديث

1990359القاهرة

1987440الموصلدار الكتب3481م  / 634بستنةمؤيد فاضل عباس.دعناية وخزن الفاكهة والخضر  .252

مطبعة جامعة 3761ع  / 632,7وقايةعادل حسين/ عوض حنا .دالحشرات االقتصادية في شمال العراق  .253

الموصل

1983486الموصل

الهرمونات النباتية فسلجتها وكيمياؤها   .254

الحيوية

1982376الموصلدار الكتب3521ت  / 631,8بستنةمور.س.      توماس

1977251الموصلدار الكتب2821ع  / 631,81تربةعبد العظيم كاظم محمد. دمبادئ تغذية النبات  .255

1987518الموصلدار الكتب4851د  / 581,7بستنةدينماير.اف.          آ رالنباتات وبيئتها  .256

1991342الموصلدار الكتب6481م  / 631,587تربةمحسن عواد الالمي.دالبزل  .257

1987340الموصلدار الكتب2821س  / 631,8تربةسعد هللا نجم النعيمي. داالسمدة وخصوبة التربة  .258

زراعتها - الفاكهة متساقطة االوراق  .259

ورعايتها وانتاجها

1996658االسكندريةمنشأة المعارف2841ع  / 634بستنةعاطف محمد ابراهيم. د

1988498الموصلدار الكتب4671ف  / 634بستنةفيصل رشيد ناصر. دمبادئ البستنة  .260

مطابع المكتب 2841ج  / 634بستنة            جانيكعلم البساتين  .261

المصري

1992659االسكندرية

بستنة

1990596القاهرةدار غريب للطباعة7451و  / 634بستنة            وليام هنري تشاندلربساتين الفاكهة المتساقطة االوراق  .263

مطبعة جامعة 3851ج  / 635,982بستنة        جون ماستاليرزبيئة البيوت الزجاجية  .264

البصرة

1985972البصرة

يوسف / جبار حسن النعيمي . دانتاج الفاكهة النفضية  .265

حنا

مطبعة جامعة  2221ج  / 634بستنة

البصرة

1980259البصرة

المفاهيم الرئيسة في زراعة الخاليا   .266

واالنسجة واالعضاء للنبات

مبشر / عبد المطلب سيد محمد. د

صالح عمر

1990296الموصلدار الكتب2851ع  / 634بستنة

مطبعة جامعة 7461ع  / 580بستنةعبدهللا حمد/ حسين علي السعدي.د        النبات العام العملي  .267

البصرة

1980210البصرة

1997676القاهرةمكتبة مدبولي7482ع  / 634علي الدجوني موسوعة زراعة وانتاج نباتات الفاكهة   .262

(2ج+1ج)



النبات مقدمه مختصرة في بيو لوجيا   .268

النبات

مطبعة االنحاء 3521ث  / 580بستنةروست.       ثوماس ل

العربي

1997702بيروت

1988221ن. دن. د2921ط  / 635,9بستنةطاهر نجم رسول.دهندسة الحدائق  .269

مطبعة جامعة 2921ط  / 635,9بستنةطاهر نجم رسول. دابصال الزينة  .270

الموصل

1984118الموصل

212ت.دبغداددار التربية8281ج  / 635,9بستنةجنان معلةتنسيق الزهور  .271

الدار العربية 9421م  / 635,9بستنةمظفر احمد داود.دنباتات الزينة  .272

للموسوعات

198579بيروت

198487بغدادمطبعة اشبيلية2271ف  / 635,9بستنةفائق عيسى محمدالحديقة  .273

1985562القاهرةالدار العربية للنشر3471ر  / 635,9بستنةالرسون.      روي أمقدمة في نباتات الزينة  .274

االسس النظرية - استصالح االراضي  .275

والتطبيقية

1992448بغداددار الحكمة6581أ  / 631,41تربةاحمد حيدر الزبيدي. د

1978646بغدادمطبعة جامعة بغداد2324ك  / 630ارشاد         كازانتسيفقانون الكوالخوزات  .276

مطبعة جامعة 2231ف  / 634بستنةعبد االله مخلف/ فاروق فرج . دحفظها والعناية بها- الحاصالت البستانية  .277

الموصل

1989260الموصل

مطابع المكتب 6431د  / 632وقايةدكسون.  ر.        غأمراض محاصيل الخضر  .278

المصري

1993647القاهرة

1989308بغدادمطابع التعليم العالي6581أ  / 631,41تربةاحمد حيدر الزبيدي. دملوحة التربة  .279

مصلح / كريم صالح عبدول . دأستخدام منظمات النمو في البستنة  .280

محمدسعيد

مطبعة جامعة  2451ك  / 631,8بستنة

الموصل

1983185الموصل

مطبعة جامعة 2331ي  / 631,521بستنةيا ووز شفيق عبد هللا. دبذور أشجار الغابات  .281

الوصل

1984282الموصل

1988160الموصلدار الكتب6251ع  / 631,4بستنةعصام عبد الستار صديق. دتربة الغابات  .282

مطبعة  جامعة  2331ي  / 634,9بستنةياووز شفيق عبد هللا. دالغابات والتشجير  .283

الموصل

1990224الموصل

1991386بغداددار الحكمة2271ط  / 631,81بستنةطارق حسن حمادي. دالعناصر الغذائية الصغرى في الزراعة  .284



مطبعة جامعة 8442أ  / 630ارشاد      اديسون ماندر(2ج+1ج)االرشاد الزراعي  .285

البصرة

1983608البصرة

مطبعة جامعة 2731ي  / 571,2بستنة      يعقوب ليفيتمقدمة فسلجة النبات  .286

الموصل

1985829الموصل

1988272الموصلدار الكتب2552ه  / 631,521بستنةعلي حسين/ هاشم محمد أمين فحص وتصديق البذور  .287

مطبعة اوفسيت 2571ك  /  635محاصيلعرفان رشيد/ كامل سعيد. دأنتاج المحاصيل الحقلية في العراق  .288

الوسام

1981567بغداد

مطبعة العمال 6581م  / 635محاصيلمحمد عبد السعيدي. دأساسيات انتاج المحاصيل الحقلية  .289

المركزية

1986454بغداد

أساسيات انتاج المحاصيل الحقلية   .290

(العملي)

مطبعة العمال 6581م  / 635محاصيلكامل سعيد/ محمد عبد السعيدي. د

المركزية

1986277بغداد

ميسر / رقيب عاكف العاني. دأمراض المحاصيل الحقلية  .291

مجيد

مطبعة جامعة 7421ر  / 632وقاية

الموصل

1989592الموصل

مطبعة جامعة 3531ر  / 635محاصيلمجبل.     روجز زراعة ونمو المحاصيل  .292

الموصل

1984440الموصل

1977640االسكندريةدار المعارف2621ش  / 632,7وقايةاحمد لطفي/ شاكر محمد. دالحشرات االقتصادية  .293

حشرات الفاكهة واألشجار الحرجية   .294

ونباتات الزينة العملية

1994460بيروتمكتبة الفالح3441ت  / 632,7وقايةنعيم شرف/ توفيق مصطفى.د

مطابع المكتب 6581أ  / 631,521بستنةاحمد عبد المنعم حسن.دانتاج وفسيولوجيا واعتماد بذور الخضر  .295

المصري

1994582القاهرة

احمد / عبدهللا قاسم الفخري.دبذور المحاصيل انتاجها ونوعيتها  .296

صالح

1983409الموصلدار الكتب2821ع  / 631,521بستنة

2007296بغدادمطبعة الديواني6421أ  / 630,7احصاءاحسان كاظم شريف.دالطرائق المعلمية والطرائق الالمعلمية  .297

1990516الموصلدار الحكمة3421ق  / 631,43تربةقتيبة محمد حسن.دعالقة التربة بالماء والنبات  .298

1983636الموصلدار الكتب3761ب  / 631,81تربةكريمر.         بول جي العالقات المائية للنبات  .299

1992523القاهرةدار غريب2841د  / 632وقايةروبرتس.        دانيا ل أاساسيات امراض النبات  .300

النباتات واالعشاب العراقية بين الطب   .301

الشعبي والبحث العلمي

دار الثورة 2541س  / 581,634محاصيلمهند جميل/ سامي هاشم

للصحافة والنشر

1988274بغداد

1987327الموصلدار الكتب2861ع  / 632وقايةعبد الحميد خالد خضير.دامراض النبات العام  .302



1984158بغداددار التقني5481م  / 632وقايةمجيد متعب/ مجيد متعب امراض النبات العملي  .303

مطابع المكتب 3221ر  / 632وقايةبالنكارد.        روبرت وامراض االشجار  .304

المصري

1992354القاهرة

19721080بغدادن. د 2851ع  / 634,62بستنةعبد الجبار البكر.دنخلة التمر  .305

1988434الموصلدار الكتب2471ن  / 631,587تربةعصام خضير/ نبيل ابراهيم.دالري اساسياته وتطبيقاته  .306

مطبعة جامعة 2221ج  / 634بستنةجبار حسن النعيمي.دالفاكهة  .307

البصرة

1982559البصرة

1980352القاهرةدار الفكر العربي5271ج  / 576,5وراثةجمال الدين نصرتمقدمة في علم الوراثة  .308

مقدمة في طرق االحصاء وتصميم   .309

التجارب

دار المطبوعات 6581م  / 630,7احصاءمحمد علي بشير

الجديدة

1983419االسكندرية

1990488الموصلدار الحكمة8631م  / 630,7احصاءمدحت الساهوكي.دتطبيقات في تصميم وتحليل التجارب  .310

بستنة           تربية محاصيل الخضر

478ت. د بغدادمطابع التعليم العالي2521خ  / 630,7احصاءعبد العزيز خلف/ خاشع الراوي.دتصميم وتحليل التجارب  .312

يسرى / عبد العزيز البيومي.داساسيا ت علم النبات  .313

السيد

2000541القاهرةالدار العربية للنشر2821ع  / 580بستنة

موسوعة النباتات الطبية والعطرية   .314

(2ج+1ج)

1996451القا هرةمطبعة اطلس7482ع  / 581,634محاصيلعلي الدجوني

مطبعة جامعة 4271ر  / 631,81بستنةرياض عبد اللطيف احمد.دالماء في حياة النبات  .315

الموصل

1984512الموصل

2007274بغدادشركة الطيف6584ر  / 338اقتصادرحمن حسن المكصوصي.د       االقتصاد الزراعي  .316

1980240الموصلدار الكتب7261ب  / 580بستنةابدمان.بالك .         منمو النبات  .317

1981354بغدادمطبعة االديب2721ف  / 635بستنةعبد الجبارجاسم/ فاخر ابراهيم.د(لطلبة المعاهد الفنية)انتاج الخضر   .318

/ غياث محمدقاسم.دعلم احياء التربة المجهرية  .319

مضرعبدالستار

مطبعة جامعة 4241غ  / 621,46تربة

الموصل

1989304الموصل

1990280الموصلدار الحكمة6251ع  / 635بستنةعصام عبدهللا بشير.دالزراعة المحمية  .320

1993799القاهرةالدار العربية للنشر1 658أ  / 645احمد عبد المنعم.د  .311



اساسيات انتاج الخضر وتكنولوجيا   .321

الزراعات المكشوفة والمحمية 

(الصوبات)

مطابع المكتب 6581أ  / 635بستنةاحمد عبد المنعم.د

المصري

1992920القاهرة

عبدالستار / عبد الحميد احمد.دزر اعة المحاصيل الصناعية في العراق  .322

عبدهللا

1977204بغداددار الكتب2861ع  / 633,8محاصيل

مطبعة جامعة 2821س  / 631,81تربةسعدهللا نجم عبدهللا.دمبادىء تغذية النبات  .323

الموصل

1984778الموصل

1984543القاهرةمطابع االهرام3571د  / 633محاصيلبيشوب.      دوجالسفاد علم المحاصيل وانتاج الغذاء  .324

1992495البصرةدار الحكمة2731س  / 635بستنةسبلتستويسر.اي.  دبليوزراعة الخضر  .325

مطابع المكتب 3521ه   / 635بستنةطومسون.  هومر سمحاصيل الخضر  .326

المصري

1985830القاهرة

المحاصيل الحقلية في المناطق   .327

االستوائية وشبه االستوائية

مطبعة جامعة 2864ر  / 633محاصيل     رادكا  ديمونا

الموصل

1990431الموصل

 1ج)نيماتودا النبات في البلدان العربية   .328

( 2ج+

20101242عماندار وائل للنشر7482و  / 632,6وقايةوليد ابراهيم ابو غربية. د

 معجم المصطلحات العلمية في علوم   .329

وقاية النبات

2006445بيروتدار النهضة العربية2841ع  /603معاجمالجمعية العربية لوقاية النبات

1979352بغدادمطبعة جامعة بغداد2242ب  / 338اقتصاد       بارفيس  خلتباري               التخلف االقتصادي  .330

مطبعة جامعة 2821ع  / 338اقتصادعبدهللا محمد المشهدانيالتمويل والتسليف الزراعي  .331

الموصل

1989256الموصل

1980484البصرةدار الكتب2241ه  / 636,5ثروة        هاري ديل يوتايتسالتغذية العلمية للدجاج  .332

1989240الموصلدار الكتب2562س  / 571,91ثروةنزار جبار/ سامح هدايت . دامراض الحيوان والدواجن  .333

اسماعيل / رضا جواد الزجاجي. دالتفقيس وادارة المفاقس  .334

خليل

1982309الموصلدار الكتب7251ر  / 636,5ثروة

1986416الموصلدار الكتب3465ت  / 636,5ثروة     توسكوفا نجيفانتاج الدواجن  .335

مطبعة جامعة 4586س  / 636,5ثروةأ.       سيمنتيف سانتاج الدواجن  .336

البصرة

1983423البصرة



1989630القاهرةالدار العربية للنشر2682م  / 636,5ثروة      ماك نورث( 2ج+1ج)دليل االنتاج التجاري للدجاج   .337

1989498بغدادمطبعة التعليم العالي82730ع  / 636,5ثروةعبد الكريم ناصر/ عطاهللا سعيد. داالسس العلمية لتغذية الدجاج  .338

مكتبة االنجلو 2542س  / 636,5ثروةسامي عالم. دتربية الدواجن ورعايتها  .339

المصرية

1978454القاهرة

مطبعة مؤسسة 2824س  / 636,084ثروةسعد عبد الزهرة حبيب. داسس تغذية الحيوان والدواجن  .340

المعاهد

1983287بغداد

1991223بغدادمطبعة جامعة بغداد4332م  / 636,5ثروةميتوشنكوف.م.          فالمقاومة الطبيعية للطيور الداجنة  .341

1996591القاهرةالدار العربية للنشر4251أ  / 636,597ثروةصالح ابو الوفا/ اسامة محمد. ددليل االنتاج التجاري للبط  .342

1988343بغدادمطبعة التعليم العالي2844ر  / 636,5ثروةرعد سعدون محمود. دتربية وتحسين الدواجن  .343

1987216الموصلدار الكتب545س  / 639,37ثروةسمث.دي.          جيالضفادع كانظمة للطفيلي والمضيف  .344

1982358الموصلدار الكتب3281ف  / 571,91ثروةفؤاد ابراهيم الشيخلي. دامراض الدواجن  .345

1989160بغدادمطبعة التعليم العالي3282ف  / 571,91ثروةعبداالمير حسين/ فؤاد الشيخلي. د(عملي)امراض الدواجن   .346

2007356االسكندريةمنشاة المعارف2875ع  / 636,2ثروةعادل سيد احمد البربري.دتربية ورعاية الجاموس  .347

فنية –انشائية )مزارع االنتاج الحيواني   .348

(عالجية–

2007473االسكندريةمنشاة المعارف2875ع  / 636,2ثروةعادل سيد احمد البربري. د

1988174الموصلدار الكتب4472أ  / 636,2ثروةايسلمونت.جي.      آرالخصوبة في ماشية الحليب  .349

1982563الكويتمطابع الرسالة2231ث  / 636,2ثروةمحمودعبيد/ ثابت عبد الرحمن. دالحليب السائل  .350

مطبعة جامعة 3282ف  / 636,2ثروةفؤاد عبد اللطيف. دانتاج ماشية الحليب  .351

البصرة

1986501البصرة

-تطبيقات-اساسيات)ماشية الحليب   .352

1ج(مشاكل

1990544بغدادالمكتبة الوطنية3821د  / 636,2ثروةباث. دونالد ل 

1986285الموصلدار الكتب3431ع / 636,2ثروةعطاهللا سعيد/ عزيز كبرو مبادىء انتاج الحليب  .353

1979311الموصلدار الكتب2752س  / 338,5ثروةسالم توفيق النجفي.داقتصاديات النتاج الحيواني  .354



2000462بغداددار الكتب8275ع  / 636ثروةحاتم حسون/ عطاهللا سعيد.د2انتاج وتسويق ماشية اللحم ج  .355

مطبعة االنجلو 6582م  / 636ثروةمحمد يحيى حسين.دانتاج اللحم  .356

المصرية

1962509القاهرة

2000422بغداددار الكتب8275ع  / 636ثروةحاتم حسون/ عطاهللا سعيد .د1تربية وادارة ماشية اللحم ج  .357

مطبعة جامعة 9421ز  / 664,9ثروةعطاهللا سعيد/ زهير فخري .دانتاج وحفظ اللحوم  .358

الموصل

1985568الموصل

دار المطبوعات 6841م  / 636ثروةمصطفى كمال عمر.دانتاج اللبن واللحم  .359

الجديدة

251ت. د القاهرة

1996175القاهرةالدار العربية للنشر4761و  / 636ثروةم  ويلكنسون.     جانتاج اللبن واللحم من المراعي  .360

1995449البيضاءجامعة عمر المختار2431ب  / 636ثروةالرسون.    بريوس لادرار اللبن  .361

الثروة الحيوانية في العراق وسبل   .362

تطويرها

1980638الموصلدار الكتب2493ح  / 636ثروةحافظ ابراهيم محمود. د

تقنية تحليل وتقييم اغذية حيوانات   .363

المزرعة

1992125البيضاءجامعة عمر المختار4832س  / 636,084ثروةالسنوسي ابراهيم بن عامر. د

/ رمضان احمد الطيف. دنوعية المحاصيل العلفية والرعوية  .364

السيدعباس مهدي

1987300الموصلدار الكتب5722ر  / 636,086ثروة

1987504الموصلدار الكتب2433س  / 636ثروةار.اس.ان.    ساستري ادارة حيوانات المزرعة  .365

ثروةحيوانات المزرعة

تربية- وراثة- نمو- تسمين

2000493الموصلدار الكتب6333ف  / 636,082ثروة      فكتور آرثرتربية وتحسين حيوانات المزرعة  .367

1985150بغداد مؤسسة المعاهد3642ب  / 636,083ثروةبوكيت.       ممبادىء رعاية حيوانات المزرعة  .368

1993260القاهرةالتعليم المفتوح6581م  / 636,086ثروةاحمدهالل/ محمدالسيدرضوان.دمحاصيل العلف االخضروالمراعي  .369

1983286البصرةمطبعة البصرة3221ك  / 636,086ثروة         كوبرزراعة واستغالل االعالف  .370

1990424بغداددار الحكمة2491ن  / 636,1ثروةنبيه محمدعطا جواد.دموسوعة الخيل  .371

1995501القاهرةدار العربية للنشر4821س  / 636,295ثرةالسيد احمد جهاد.داالبل العربية انتاج وتراث  .372

1989112الموصلدار الكتب6421أ  / 636,1ثروةمركز احياء التراث العلمي العربيدراسة في الخيل وبيطرتها عند العرب  .373

789اساسيات انتاج االسماك

1997326القاهرة

1996القاهرةدار العربية للنشر4251أ  / 639,3اسامة محمد الحسيني. د  .374

دار العربية للنشر3891ج  / 636   جون هاموند  .366



ثروة(تغذية- فسيولوجيا- بيولوجيا)

مطبعة جامعة 2271ك  / 639,3ثروةبوند.     كارل أي2حياتية االسماك ج  .375

البصرة

1986474البصرة

مطبعة جامعة 4221ب  / 639,8ثروةكونا في. بيارد اج.         د1مقدمة في علم االحياء البحرية ج  .376

البصرة

1985537البصرة

374ت. د القاهرةمكتبة الخانجي3821ج  / 591,5ثروة       جون بول سكوتسلوك الحيوان  .377

دور الوراثة في تحسين الحيوانات   .378

الزراعية

2000257االسكندريةمنشأة المعارف2872ع  / 636,082ثروةابراهيم صالح/ عادل سيد احمد.د

1980180الموصادار الكتب2721ط  / 636,089ثروةطالب عبد االمير مكاوي.دالطب العدلي البيطري والسموم  .379

159ت.دتونسنقوش عربية8641م  / 636,082ثروةالمنصف الشابيتربية االبقار الحلوب  .380

مطبعة جامعة 341ر  / 636,2ثروةروي.ي.اج.       جي1العجل االدارة والتعليف ج  .381

البصرة

1980253البصرة

1985144القاهرةمكتبة الفرات6841م  / 636,07ثروةمصطفى عيسى/ مهندس تربية وانتاج االرانب  .382

1976256بغدادمطبعة الزمان2354ح  / 630ارشادحاتم علي السامرائي. داالرشاد الزراعي ودوره في التنمية  .383

فاروق / علي عبد الكريم العطار.دغذاء وتغذية الحيوانات الحقلية

حبيب

ثروة

        غذاء وتغذية الحيوان- 1

/ علي عبد الكريم العطار. دغذاء وتغذية الحيوانات الحقلية

فاروق حبيب

ثروة

3      التغذية العمليةللحيوانات الحقلية- 2

1989470ليبيادار الكتب الوطنية2821ع  / 636,295ثروةغسان غادري/عبدهللا زايد. د(ملزمة)االبل في الوطن العربي   .386

مطبعة جامعة 2684م  / 636,084ثروة         ماكدونالدتغذية الحيوان  .387

الموصل

1985576الموصل

1989663الموصلمطبعة التعليم العالي4722ل  / 636,084ثروةليلى محمد زكي.د( 2ج +1ج)تغذية الحيوان   .388

مطبعة جامعة 4381ل  / 636,084ثروة      ليونارد  ميزوتغذية الحيوان  .389

الموصل

1984746الموصل

1978573القاهرةدار المطبوعات6531م  / 636,084ثروةمحمود فؤاد بدر. دتغذية الحيوانات المزرعية  .390

789 1996القاهرةدار العربية للنشر4251أ  / 639,3اسامة محمد الحسيني. د  .374

385.  1986288 مطبعة جامعة 

البصرة

البصرة 742ع  / 636,084

1986288البصرة742ع  / 636,084 مطبعة جامعة 

البصرة

384.  3



فاروق / دعلي عبد الكريم العطاراساسيات تغذية الحيوان  .391

حبيب

مطبعة جامعة 7421ع  / 636,084ثروة

البصرة

1990504البصرة

1960205بغدادمطبعة األهالي4521أ / 636,5ثروةاسماعيل العزاويالمرشد في تربية الدواجن  .392

1992378بغدادمطيعة جامعة بغداد7451ك  / 636,084ثروةكليمينوف.ي.     نتغذية العجول  .393

عبدهللا / اسامة محمد الحسيني.د1ج(مواد العلف الخشنة )مواد العلف   .394

علي

1994790القاهرةدار العربية للنشر4251أ  / 636,086ثروة

االعالف غير التقليدية في عالئق   .395

الحيوانات الزراعية

1988340الموصلدار الكتب2233ب  / 636,086ثروة          بارتا

1982446الموصلدار الكتب2232 / 354,5ادارةهيدي.    هارولد فادارة المراعي الطبيعية  .396

2000184القاهرةالدار الدولية للنشر7261ص  / 636,084ثروةصالح حامد اسماعيل. داالعالف غير التقليدية  .397

2004340االسكندريةمنشاة المعارف24217ش  / 340ثروةالشافعي محمد بشير. دقانون حقوق االنسان  .398

1990220بغدلدمطابع التعليم العالي32732أ  / 636,084ثروةاورلنسكي. س.   باالضافات والمكمالت في العالئق  .399

مطبعة جامعة 7274ج  / 636,39ثروةفائق صبيح/ جالل ايليا . دتربية الماعز  .400

الموصل

1982144الموصل

2006272االسكندريةمنشاة المعارف2875ع  / 636,39ثروةعادل سيد احمد البربري. دتربية ورعاية الماعز في الوطن العربي  .401

دليل المربي في تربية ورعاية االغنام   .402

في الوطن العربي

2006325االسكندريةمنشاة المعارف2875ع  / 636,31ثروةعادل سيد احمد البربري. د

مطنعة جامعة 384ج  / 636,31ثروةأون.ب.  جونانتاج االغنام  .403

البصرة

1983453البصرة

1984359الموصلمطبعة الموصل9422ز  / 636,31ثروةجالل ايليا/ زهير فخري .دانتاج االغنام والماعز  .404

1980400الموصلدار الكتب5422ن  / 636,31ثروةمظفر نافع/ نجيب توفيق .دانتاج االغنام والصوف  .405

1997183القاهرةالدر العربية5421س  / 636,31ثروةسمير الخشاب. داالغنام  .406

مطبعة جامعة 4261د  / 636,31ثروةكودون. اج.ديركادارة وانتاج االغنام  .407

الموصل

1984287الموصل



كمال السيد / ممدوح شرف الدين.دانتاج االغنام  .408

غنيم

1974313الموصلدار الكتب5831م  / 636,31ثروة

1993373بغداددار الكتب7271ج  / 636,31ثروةزهير فخري/ جالل ايليا .داساسيات انتاج االغنام والماعز وتربيتها  .409

دار المطبوعات 6841م  / 636,31ثروةمصطفى كمال عمر. دانتاج الضا ن والصوف  .410

الحديثة

1973493القاهرة

1997203القاهرةدار العربية للنشر6581م  / 636,31ثروةمحمد خيري محمد. دتكنولوجيا الياف الصوف  .411

مطبعة جامعة 9421م  / 636,31ثروةجالل ايليا/ مظفر نافع .دانتاج االغنام والماعز  .412

البصرة

1993516البصرة

1982424البصرةجامعة البصرة2722ف  / 571,1ثروةفالبند وف.في.    أيفسلجة تناسل اللبائن والطيور  .413

مطبعة جامعة 3542ث  / 636,089ثروةثومسن.جي.    آ رعلم االمراض البيطري العام  .414

الموصل

1984631الموصل

مطبعة جامعة 2872ن  / 571,1ثروةخير الدين محي/ ناطق محمود.دفزيولوجيا الحيوان العام  .415

الموصل

1984283الموصل

1989464الموصلدار الكتب4482ح  / 636,082ثروةحسين عبد الكريم. د( 2ج +1ج)التناسل االصطناعي   .416

1989644الموصلدار الكتب9421ز  / 590ثروةالسيد نجم/ زهير ابراهيم.دعلم الحيوان العام  .417

فتحي / محمد عمار ا لراوي.د(للصفوف االولى)علم الحيوان العام   .418

مصطفى

1985374بغدادمطبعة العني6581م  / 590ثروة

1990258بغداددار الحكمة8321ه  / 636,082ثروةهنتر.اف.اج.   آ رالتناسل في حيوانات المزرعة  .419

ثروة

1990287الموصلمطابع التعليم العالي4481ب  / 571,1ثروةبيفنيا ك.ك.    امايكروبولوجي الهضم في المجترات  .421

محمود / عبد المعزاحمد.دصحة الحيوان  .422

عبدالرحمن

1982350الموصلدار الكتب2852ع  / 636,083ثروة

الخصوبة واالمراض التناسلية في   .423

الحيوانات الصغيرة

1989272بغدادبيت الحكمة2271ط / 571,1ثروةطارق مسلم حسون. د

االمراض المشتركة بين االنسان   .424

والحيوان

1985368بغدادمطبعة عصام7471ج  / 571,91ثروةجليلة مصطفى خليل. د

1990436 الموصل فسلجة الغدد الصم والتكاثرفي الثدييات   .420  دار الحكمة4281خ  / 571,1خير الدين محي الدينم وليد حميد.د

والطيور



1982373الموصلدار الكتب2821ع  /571,1ثروةعبد الرحيم محمد عشير. داساسيات الفسلجة الحيوانية  .425

صادق / ضياء حسن الحسني. دفسلجة الحيوان  .426

محمد امين

1990392الموصلمطابع التعليم العالي4221ض  / 571,1ثروة

مطبعة مؤسسة 3431ع  / 571,1ثروةتوفيق وهيب/ عزيز كبرو حنا فسلجة التكاثر والتلقيح االصطناعي  .427

المعاهد

1983288بغداد

1986415الموصل  دار الكتب4841د  / 571,1ثروةدينس وودمبادىءعلم الفسلجة الحيوانية  .428

1980992الموصلدار الكتب42334م  / 636ثروةمسعود مصطفى سعيد.داسس بيولوجيا وادارة الحيوانات البرية  .429

1982389الموصلدار الكتب5833ش  / 571,1ثروةشمدت. ه.     جبايولوجيا انتاج اللبن  .430

1987405الموصلدار المتب2585ح  / 664ثروةحامد عبدهللا جاسم. دتاثير التصنيع في الحليب  .431

1987403الموصلدار الكتب2583ح  / 664ثروةحامد عبدهللا جاسم. دالكاربوهيدرات في التصنيع الغذائي  .432

1969620مصردار المعارف6581م  / 637صناعاتمحمد ممتاز الجندي.د1الصناعات الغذائية ج  .433

1987568الموصلدار الكتب9291ز  / 579,16بايوزهرة محمود الخفاجي. دالفعاليات الحيوية للبكتريا  .434

1988349الموصلدار الكتب7462خ  / 664صناعاتخلف صوفي الدليمي. د(الطبعة الثانية)التسمم الغذائي   .435

2004473االسكندريةمنشأة المعارف4721ل  / 664صناعاتليلى السباعي. دمراقبة الجودة في التصنيع الغذائي  .436

2000167الموصلدار الكتب6531م  / 636,2ثروةمحمود يونس علي. دالحليب السائل  .437

مطبعة جامعة 5421ن  / 631,37مكننةنجيب عبد الحليم هنداوي. دمكننة االنتاج الحيواني  .438

البصرة

1982313البصرة

التصنيع والخواص الوظيفية لبروتينات   .439

اللبن

2002309االسكندريةمنشأة المعرف2471ن  / 664صناعاتنبيل محمد مهنا. د

مطبعة جامعة 2582م  / 637صناعاتماجد بشير االسود. دالتجارب المختبرية في تكنولوجيا اللحوم  .440

الموصل

1984111الموصل

1980248الموصلدار الكتب2582م  / 637صناعاتماجد بشير االسود. دعلم وتكنولوجيا اللحوم  .441

1988428الموصلدار الكتب8444ل  / 631,37مكننةتوفيق فهمي/ لطفي حسين محمدمعدات مكننة االنتاج الحيواني  .442

1982506الموصلدار الكتب5422ن  / 576وراثةنجيب توفيق غزال. دالوراثة الكمية في تربية وتحسين الحيوان  .443

2006317االسكندريةمنشاة المعارف4822ز  / 576وراثةزيدان السيد عبد العال.دثورة الهندسة الوراثية  .444

1981431الموصلدار الكتب2872ع  / 571,86بايوسميرة محمد/ عبد القادر جاسم .دعلم االجنة  .445



1992480القاهرةدار العربية للنشر6581م / 576,5وراثةعياد فرج/ محمدعلي الحاجي.د1علم الوراثة ج  .446

1990560الموصلمطابع التعليم العالي4422م  / 576,5وراثةسفيان عزيز/ ميسر يحى المالح.دعلم الوراثة وتطبيقاته في تحسين الحيوان  .447

عبدالرزاق / عبد اللطيف فالح.دالوراثة  .448

عبدالحميد

1987207الموصلدار الكتب2871ع  / 576وراثة

305ت.دالموصلدار الكتب6531م  / 571,84بايومحمود حياوي. دالخلية  .449

1985656مصردار المعارف4831س  / 576,5وراثةسينوت.    أاساسيات علم الوراثة  .450

مطبعة جامعة 8821ع  / 576,5وراثةعدنان حسن محمد.داساسيات في الوراثة  .451

صالح الدين

1986493اربيل

335ت.دالموصلدار الكتب2761ف  / 576وراثةفالكونر.س.  دالمدخل الى الوراثة  .452

1983714الموصلدار الكتب2481ث  / 571,84بايوثريدكولد.ت.    لالتركيب الدقيق للخلية الحيوانية  .453

المكتب المصري 2521أ  / 576,8وراثةارمان.    ليالوراثة السلوكية والتطور  .454

الحديث

1984525القاهرة

المكتب المصري 2521أ  / 576,8وراثةارمان.     ليوراثة وتطور السلوك  .455

الحديث

1984525القاهرة

مطابع المكتب 3281س  / 576وراثةستانسفيلد.   وليم دسلسلة ملخصات شوم الوراثة  .456

المصري الحديث

1983395القاهرة

المكتب المصري 2281ج  / 576وراثةر جاردر.ج.    االتدريبات الوراثية المعملية  .457

الحديث

1985226القاهرة

1986760الموصلدار الكتب2382أ / 547كيمياءآ رنود.   بيدروس في الكيمياء العضوية  .458

1989459الموصلمطبعة التعليم العالي2231ه  / 547كيمياء        هارولد هارتتجارب في الكيمياء العضوية  .459

-الفيتامينات- االنزيمات)الكيمياء الحيوية   .460

( مرافقات

1990385بغدادمطبعة التعليم العالي7452ع  / 572كيمياءعلي محمد حسين. د

1990896بغداددار الحكمة7451ع  / 572كيمياءعلي محمد حسين.د1الكيمياء الحيوية ج  .461

1979489بغدادمطبعة جامعة بغداد7452ع  / 572كيمياءعلي محمدحسن.د( 2ج +1ج)الكيمياء الحيوية الزراعية   .462

1978600بغدادمطبعة جامعة بغداد7451ع  / 572كيمياءعلي محمدحسن.د(العملي)الكيمياء الحيوية الزراعية   .463



1987240الموصلدار الكتب2821ع  / 541,3كيمياءعبد علي مهدي. دالكيمياء الفيزيائية لمنتجات االغذية  .464

مطبعة جامعة 4541ج  / 541,3كيمياءجيمس.م.    االكيمياء الفيزياوية العملي  .465

الموصل

1985521الموصل

مطبعة جامعة 3481ج  / 541كيمياء        جوين(النظرية والتطبيق)الكيمياء النووية   .466

الموصل

1985996الموصل

1988613الموصلدار الكتب6581م  / 547كيمياءخالد محمود/ محمد نزارابراهيم.دالكيمياء العضوية  .467

مطبعة جامعة 5411كيمياءم.         د 2مبادىء الكيمياء ج  .468

الموصل

19841150الموصل

1988443الموصلدار الكتب2821ع  / 541كيمياءعبد الرزاق محمد جعفر.داساسيات الكيمياء العامة الحديثة  .469

نبيلة / عبد الخالق السباعي.دالكيمياء التحليلية  .470

البكري

1973324االسكندريةمطابع رويال2871ع  / 543كيمياء

مطابع جامعة 3371د  / 543كيمياءسكوج.     دوغالس أاسس الكيمياء التحليلية  .471

البصرة

1986129البصرة

كيف )المناعة ضد الطفيليات   .472

(تسيطرالحيوانات على االخماج الطفيلية

1991383أربيلدار الحكمة4245د  / 636,083ثروة      ديريك ويكلين

كمال / محمود حسن المشهداني.دتصميم وتحليل التجارب  .473

علوان

1989503بغدادبيت الحكمة6531م  / 630,7احصاء

1990216بغداددار الحكمة6581 م 630,7احصاءماجدة عبدهللا/ محمد عبد العال.دتصميم وتحليل التجارب  .474

1979470الموصلدار الكتب2521خ  / 519,5احصاءخاشع محمود الراوي.دالمدخل الى االحصاء  .475

198126بغدادمطبعة جامعة بغداد2821ع  / 636,082ثروةعبد الرزاق عبد الحميد.داختبار النسل  .476

زهير / محمد عادل عبد الرزاق.د(ملزمة)اساسيات االنتاج الحيواني   .477

فخري

مكتب األمير 6581م  / 636ثروة

للطباعة

1986288بغداد

مراد بابا / محمد عمار الراوي.د(ملزمة )الحيوان العملي   .478

مراد

1976196بغداددار الحرية للطباعة6581م  / 590ثروة

1989461الموصلمطبعة التعليم العالي7261ف  / 571,91ثروةصباح ناجي/ فالح خليل العاني.داالمراض المعدية في االبقار والجاموس  .479



/ شعالن علوان المشايخي.دكيمياء وتكنولوجيا البيض  .480

سعدعبدالحسين

1991396الموصلدار الحكمة2724ش  / 636,5ثروة

/ حمدي عبد العزيز الفياض.دتكنولوجيا منتجات الدواجن  .481

سعد عبد الحسين

1989626بغدادمطبعة التعليم العالي5842ح  / 636,5ثروة

عبد علي / صادق حسن الحكيم.دتصنيع االغذية  .482

مهدي

1985814بغدادمطبعة جامعة بغداد2871ص  / 664صناعات

1988208بغدادمطبعة التعليم العالي4281أ  / 571,91ثروةاسعد اسماعيل احمد.داساسيات امراض الحيوان والدواجن  .483

االسس العلمية في رعاية وانتاج الطيور   .484

الداجنة

مطبعة جامعة 2221أ  / 636,5ثروةابراهيم متي ابراهيم.د

الموصل

1983611الموصل

1990403الموصلدار الحكمة2271و  / 636,5ثروةحارث محمد/ وائل عبد الحميد.دالشامل في تشريح الدجاج  .485

1994405القاهرةدار العربية للنشر4281م  / 636,5ثروة مسعد عمر علي الحبشياالدارة الفعالة في مزارع الدواجن  .486

2000602بغداددار الكتب4221ض  / 636,5ثروةضياء حسن الحسني. دفسلجة الطيور الداجنة  .487

2000649االسكندريةمنشاة المعارف2471ن  / 664صناعاتليلى السباعي/ نبيل مهنا.دتعبئة وتغليف االغذية ومنتجات االلبان  .488

مطبعة جامعة 8441ل  / 637,3صناعاترياض سليم/ لطفي عبد المطلب .دصناعة الجبن وااللبان المتخمرة  .489

الموصل

1983649الموصل

1981467ن.ددار الكتب2521ع  / 664صناعاتعامر حميد سعيد الدهان.دهندسة معامل االغذية وااللبان  .490

476ت.دن.ددار الكتب2541س  / 572كيمياءسامي عبد المهدي المظفر.دالكيمياء الحياتية  .491

2003112حلبدار الرضوان2381م  / 004,071حاسباتاعداد مازن مغايريتعلم االنترنت  .492

مكي / نجيب عبد الحليم هنداوي .دمكائن ومعدات استصالح وتسوية التربة  .493

مجيد

مطبعة جامعة 5421ن  / 631,37مكننة

البصرة

1982282البصرة

1990235بغداددار الحكمة7261ع  / 631,37مكننةعالء حسام الدين.دمكائن ومعدات استصالح االراضي  .494

1991274بغداددار الحكمة2471ب  / 631,37مكننةباسل جميل.دمكائن الحفر وتسوية التربة  .495

816ت.دالموصلدار الكتب3731ف  / 631,8بستنة     روي ايج  فوللت      االسمدة ومصلحات التربة  .496

2000524الموصلدار الكتب7484ع  / 634بستنةعادل الراوي/ علي الدوري .دانتاج الفاكهة  .497

2000316الموصلدار الكتب2239ف  / 579,16بايوامين سليمان/ فائز عزيز العاني.دمبادىء االحياء المجهرية  .498

1992225بغداددار الحكمة3444ي  / 549كيمياءمؤيد داود/ يوسف يعقوب .دالمعادن تركيبها وخواصها الميكانيكية  .499



199182بغداددار الحكمة7464ع  / 635بستنةهناء حمد/ علي حسين البهادلي .د(العرهون)اساسيات انتاج الفطر   .500

مطبعة جامعة 5726م  / 338اقتصادعباس منصور/ مجذاب بدر .داالقتصاد االشتراكي  .501

البصرة

1981238البصرة

1982325الموصلدار الكتب2836ع  / 334اقتصادعبد الوهاب مطر الداهري.داقتصاديات التعاون الزراعي  .502

1981228الموصلدار الكتب3432ع  / 338,9اقتصادعزيز شاهو اسماعيل.دسياسة التنمية الزراعية  .503

مطبعة جامعة 2752س  / 338,9اقتصادبديع جميل.د/ سالم النجفي.دالتخطيط والسياسة الزراعية  .504

الموصل

1984280الموصل

مركزالبحوث االلكترونية اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية  .505

والحاسبات

1986174بغدادمطبعة االقتصاد04 04و071حاسبات

1992699بغداددار الحكمة5272ك  / 631,37مكننةكمال محسن علي القزاز.دالساحبات ومعدات تحضير التربة  .506

200337بيروتدار الكتاب الجديد6581أ  / 631,81بستنةاحمد الهادي القعودالزراعة المائية ونشاطها االستزراعي  .507

مكتبة المجتمع 3271ن  / 572كيمياءنوال الحسنالكيمياء الحيوية النظري والعملي  .508

العربي

2010183عمان

2009368عماندار المسيرة8221ب  / 572كيمياءالسيد البدراويالكيمياء الحيوية  .509

2006271عماندار المناهج4581أ  / 547كيمياءفدوى حموه/ ايمن مزاهرة .داساسيات الكيمياء العضوية وتطبيقاتها  .510

2009320عماندار المسيرة4251خ  / 579,16بايوخير شواهينعلم االحياء للهواة  .511

1998203عماندار وائل للنشر3442ي  / 631,43تربةيوسف محمد عبد الهادي.دفيزياء التربة  .512

مكتبة المجتمع 6582م  / 338اقتصادايهاب نظمي/ محمد جالل احمد .دمحاسبة التكاليف الزراعية  .513

العربي

2010223عمان

هيدروفيزياء االراضي والري والصرف 514

( 2ج +1ج)المزرعي 

2003452القاهرةدار العربية للنشر2852ع  / 631,43تربةعبد المنعم محمد عامر.د

2007278دمشقدار عالء الدين7281ع  / 634بستنةعالء الدين جواد.دزراعة وانتاج العنب515

2008198دمشقدار عالء الدين9541ط  / 634بستنة طه الشيخ حسنتطعيم اشجار الفاكهة واكثارها516

2002374دمشقدار عالء الدين3741م  / 635بستنة  بل  موليسونمدخل الى الزراعة الدائمة517

االمراض الفايروسية للمحاصيل 518

الزراعية المهمة في المنطقة العربية

2008630بيروتدار النهضة العربية2781خ  / 632,8وقايةجابر ابراهيم/ خالد محي الدين

مكتبة المجتمع 4721أ  / 363,73بستنةاسالم محمود ابراهيماعمال تنقية المياه519

العربي

2009183عمان



1997543دمشقدار عالء الدين9541ط  / 634,8بستنةطه الشيخ حسن.م موسوعة كرمة العنب520

1998199ليبياجامعة عمر المختار3641ف  / 579,16بايو   فوكساطلس ملون الحياء مياه المجاري521

2000251ليبياجامعة عمر المختار632,61وقايةم.        د مكافحة النيماتودا522

مكتبة المجتمع 6581م  / 363,7بيئةمحمد مجمود وهبيةعلم البيئة523

العربي

2010169عمان

1995925ليبياجامعة عمر المختار4252ن  / 632,4وقاية    نير جارد( 2ج +1ج)امراض البذور524

2006587القاهرةدار الكتب العلمية2841ع  / 631,43تربةالسيد عبد الفتاح.دميكانيكا التربة525

بستنة

2003389عماندار الحامد9251ن  / 338اقتصادشفيق ابراهيم/ نظام موسى.دالتسويق مفاهيم معاصرة527

1996539ليبياجامعة عمر المختار3751ع  / 632,3وقايةعوض محمد عبد الرحيم.دالبكتريا وامراض النبات528

مكتبة المجتمع 2241ح  / 363,7بيئةعادل مشعان/ حارث جبار.دالتلوث المائي529

العربي

2010234عمان

2009360عماندار صفاء2521ن  / 551,6بيئةنعمان شحادة. دعلم المناخ530

 2ج +1ج)علم العقاقير والنباتات الطبية 531

)

مكتبة المجتمع 4552ر  / 581,63علم نباتريم محمود جبر

العربي

2009252عمان

2008473عماندار زهدان2451ن  / 632,7وقايةنعيم اشرف.دالحشرات العامة532

19961102ليبياجامعة عمر المختار8272ن  / 637صناعاتندا خليفة.د( 2ج +1ج)صحة اللحوم واالسماك 533

 1ج)اساسيات تغذية واعالف الحيوان534

(3ج +2ج+

19971185ليبياجامعة عمر المختار4253ج  / 636,084ثروةجيرج. سي.   دي

/ محمدالسنوسي بن عامر.دانتاج ماشية اللبن ورعايتها535

صالح حامد

1996291ليبياجامعة عمر المختار6581م  / 636,2ثروة

1999882ليبياجامعة عمر المختار2871ع  / 637صناعاتعادل مصطفى الخولي.دالرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها536

2006240القاهرة دار العربية للنشر4581أ  / 634,3 ايمن علي السروانياالدارة المتكاملة لحدائق الموالح526



مكتبة المجتمع 6581م  / 547,29كيمياءجهاد اكرم/ محمد ابراهيم تكنولوجيا التخمرات537

العربي

2010274عمان

المعجم الحديث لمصطلحاتالصناعات 538

الغذائية

2006222دمشقدار عالء الدين4481ح  / 603معاجمحسين علي موصلي.د

2011240بيروتدار الهالل92630ط  / 631,44تربةطه احمد علوان. دادارة الترب الجبسية539

احمد / عصام خضير الحديثي.دتقانات الري الحديثة540

مدلول

2011275بغدادبصمة لالعالم62530ع  / 631,587ري

مطبعة جامعة 7421ع  / 634,62بستنةعلي عبد الحسين.دالنخيل والتمور وآفاتها541

البصرة

1985576البصرة

19971015الكويتدات السالسل2332م  / 610طببهيجة اسماعيل/ مرزوق يوسف.دالثقافة الصحية542

التحليل االحصائي في البحث العلمي 543

sasوبرنامج 

2010192الموصلدار ابن األثير2751س  / 630,7احصاءسالم حمادي عنتر.د

تحليل االلواح المنشقة والتحليل   .544

sasالتجميعي وبرنامج 

2010126الموصلدار ابن االثير2751س  / 630,7احصاءسالم حمادي عنتر.د

معجم المالح في االسماء العلمية   .545

والعربية الشائعة للحشرات الضارة في 

الوطن العربي

2010766عماندار اليازوري3222ن  / 603معاجمنزار مصطفى المالح.د

االكاروسات االساسيات واالقتصاديات   .546

والمكافحة

2009780الموصلدار ابن االثير3221ن  / 632وقايةنزار مصطفى المالح.د

2008462دمشقمطبعة دار الكتاب8822ع  / 579,16بايوكمال االشقر/ عدنان احمد .د(الجزء النظري)بيولوجيا االحياءالدقيقة   .547

2006323دمشقمطبعة الداوودي7452ع  / 338اقتصادايهم احمد/ علي محمود .داالقتصاد الزراعي  .548

مطبعة جامعة 2852ع  / 571,2بستنةعبد الجبار الضحاك.د(االستقالب التنفسي)الفزيولوجيا النباتية   .549

دمشق

2011245دمشق

الجزء )اسس علم التربة والجيولوجيا  .550

(العملي

عبدالرحمن / حسن سليمان .د

محي الدين

2007173دمشقمطبعة الداوودي4842ح  / 631,4تربة

مديرية الكتب 4222د  / 571,2بستنةدياب ابو خرمة.دالفيزيولوجيا النباتية  .551

والمطبوعات

2008240دمشق



كيمياء

2006473دمشقدار الكتب2342أ  / 580علم نباتمحمد عصام/ ابتسام حمد .د(الجزء النظري)البيولوجيا النباتية   .553

علم نبات

مطبعة جامعة 6582م  / 543كيمياءجمال محفوظ/ محمد جمال.د(الجزء النظري)الكيمياء التحليلية   .555

دمشق

2011415دمشق

مطبعة جامعة 3442ي  / 580,7علم نباتيوسف بركودة.دعملي  الفصائل النباتية  .556

دمشق

2001150دمشق

مطبعة جامعة 2282ف  / 541كيمياءمحمد ماجد/ فرانسوا قره بيت .د   عملي    مقرر الكيمياء البيئية  .557

دمشق

2011188دمشق

مطبعة خالد بن 2782خ  / 632,7وقايةمحمد زهير/ خالد الرويشدي .دبيئة الحشرات  .558

الوليد

1990420دمشق

2004280دمشقمطبعة الداوودي6582م  / 636,084ثروةعبدهللا ابو زخم/ محمد فؤاد .دصيانة المراعي  .559

الجزء )حشرات المحاصيل الحقلية   .560

(العملي

مطبعة جامعة 6582م  / 632,7وقايةعبد النبي بشير/ محمد زهير .د

دمشق

2011320دمشق

2008232دمشقمطبعة الروضة4842ح  / 631,46تربةحسن سليمان حسيب.د(الجزء النظري)نشاة التربة وتكوينها   .561

الجزء )سمية المبيدات واختباراتها   .562

(العملي 

مطبعة جامعة 8322أ  / 632,95وقايةزكريا الناصر/ انور المعمار .د

دمشق

2011337دمشق

2006415دمشقمطبعة دار الكتب4242غ  / 572كيمياءمحمد محمد/ غياث سمينة .دمبادىء الكيمياء الحيوية  .563

2010146دمشقمطبعة دار الكتب9472س  / 581,7علم نباتوفيقة ابراهيم/ سهيل نادر .د(الجزء العملي)اساسيات علم البيئة   .564

مديرية الكتب 7422ن  / 632,96وقايةعبد النبي بشير/ نذير دالل .دالمكافحة الحيوية  .565

والمطبوعات

2006385دمشق

2008200دمشقمطبعة الروضة4284غ  / 631,523بستنةمحمد سليمان/ غسان عياش .د(الجزء العملي )الوراثة النباتية   .566

2006466دمشقمطبعة الداوودي3422م  / 635بستنةبسام ابو ترابي/ متيادي بوراس (الجزء النظري)انتاج محاصيل الخضر   .567

2006268دمشقمطبعة الروضة6582م  / 571,84بايومحمد علي السطلي.د(الجزء العملي )علم الخلية   .568

(الزراعة المائية)الزراعة بدون تربة 

بستنةالجزء العملي

252

155

مطبعة جامعة 9472س  / 631,81حسان عبيد/ سهيل حداد .د

دمشق

2011دمشق

2009152

2001دمشقمطبعة قمحة اخوان4222د  / 580,7غسان عياش/ دياب ابو خرمة .د(الجزء العملي)التشكيل النباتي   .554

علم العقاقير وكيمياء العقاقير الطبية   .552

(الجزء العملي)

دمشقمطبعة الروضة6582أ  / 541محمد عصام/ احمد سمير .د

569.  



مطبعة جامعة 2342أ  / 579,16بايوميساء الزيات/ ابتسام حمد .د(الجزء العملي)علم الجراثيم   .570

دمشق

2011328دمشق

2005160دمشقمطبعة الروضة2472ن  / 635,9بستنةنبيل البطل.دانتاج نباتات الزينة المحمية  .571

ثروة

فيزيولوجيا التناسل في الحيوانات   .573

الزراعية

مطبعة جامعة 7452س  / 571,1ثروةسليمان عبد الرحمن سلهب.د

دمشق

2011239دمشق

مطبعة جامعة 6582م  / 636ثروةمحمد ماهر/ محمدالنعمة . داساسيات علم البيئة الحيوانية  .574

دمشق

2011317دمشق

مطبعة جامعة 4422ع  / 636,084ثروةموسى عبود/ عيسى حسن .داساسيات تغذية الحيوان والدواجن  .575

دمشق

2011291دمشق

مديرية الكتب 8672أ  / 543كيمياءانصالح الخيمي.دالكيمياء التحليلية  .576

والمطبوعات

2007268دمشق

مطبعة جامعة 4262ص  / 612طبعبد الرزاق شيخ/ صياح قطان .دعلم وظائف االعضاء  .577

دمشق

2011686دمشق

مطبعة جامعة 4262ص  / 612طبامل الظاهر/ صياح قطان .د(العملي)علم وظائف االعضاء التجريبي  .578

دمشق

2011365دمشق

مطابع نقابة 8822ع  / 630,7عمار ناصر/ عدنان عباس .داالحصاء الحيوي  .579

المعلمين

2004664دمشق

اسس تكثيف االنتاج   .580

(الجزءالعملي)الزراعي

آراس مال / سمعان العطوان .د

خليل

2009216دمشقمطبعة ابن حيان5221س  / 635بستنة

اساسيات ا نتاج المحاصيل   .581

(العملي)الحقلية

2008136دمشقجامعة دمشق4821ح  / 633محاصيلاحمد علي/ حسن عزام .د

2007210القاهرةدار الفكر العربي6231ش  / 631,8بستنةالشحات محمد رمضان طه.داالسمدة الحيوية والزراعة العضوية  .582

 (الجزء العملي)خصوبة التربة والتسميد  .583

2010

2010174دمشقجامعة دمشق6581م  / 631,42تربةمحمد سعيد الشاطر.د

خليل / محمد هذال كاظم .دالقاموس الشامل للثروة النباتية في العراق  .584

ابراهيم محمد

201083بغدادمطبعة جامعة بغداد6581م  / 603معاجم

2222006256أ  / 636ابراهيم حداد.دعملي علم الحياة الحيوانية  .572 دمشقمطبعة الروضة2



االساليب المعتمدة في التسويق الزراعي   .585

التعاوني في العراق

1979232بغداددار الصياد2281ج  / 630ارشادجاعد حميد عجيل/ اشراف 

2010340بغدادمطبعة جامعة بغداد28740ن  / 636,2ثروةناطق حميد القدسي.دانتاج ماشية الحليب  .586

2010328بغدادمطبعة جامعة بغداد742100ع  / 636,5ثروةعلي عبد الخالق. دتغذية الطيور الداجنة  .587

1977284بغدادمطبعة جامعة بغداد6582م  / 632,7وقايةحمدية فهد/ محمد طاهرعلم الحشرات العامة العملي588

589

التهجين بين االجناس المختلفة من 

وراثةفالح حسن عبد اللطيفالحيوانات

7261ف  / 636

النجفدار الضياء

2010194

بايوخلف صوفي داوداالنزيمات المايكروبية والتقانات الحيوية590

74610خ  / 572,7

االردنجامعة فيالدلفيا

2002340

بستنةوائل ابراهيم احمدزراعة نباتات الزينة والحدائق المنزلية591

2271و  / 635,9

االردندار زهران

2000320

2006476القاهرةالهيئة المصرية 2522ع  / 603معاجمعامر النجار .دمعجم النباتات واالعشاب الطبية592

2008386القاهرةالفجر6582م / 632,95وقايةمحمد السعيد صالح . دمبيدات الحشائش593

2005546القاهرةالفجر6582م / 632.9وقايةمحمد السعيد صالح.دمكافحة اآلفات في الزراعة العضوية594

2010534القاهرةالفجر5843ح / 580.752بستنةحمدي ابراهيم محمود.دالعينات النباتية جمعها وتحليلها595

1997288عمانالشروق 6422أ / 579.16بايواحسان محاسنة .دالعلوم الحياتية596

2003830بيروتالمجد 3521ر / 632وقايةكليم فولتم / روجر مورسآفات نحل العسل وامراضه واعداؤه597

حاسباتبرستون غراالالدليل المبسط لترقية الحاسوب وتصليحه598

2431ب  / 4071

بيروت العربية للعلوم 

2000221

2000307بيروتالعربية للعلوم 2431ب  / 4.071حاسباتبرستون غراالكيف تعمل االنترنت599

2009216عمان المسيرة 4421ع  / 572كيمياءعيسى عبد السعداوي.دالكيمياء الحيوية العملي600

2009272عمانالمسيرة 2471د  / 541كيمياءعادل الطائي .د/ دايخ الحسناوي.د1الكيمياء العامة ج601

2011848عمان المسيرة 7261 ص 664صناعاتعادل شطا.د/ صالح السماحي.دتكنولوجيا االغذية602

2011375عمان المسيرة 3341ف  / 375مناهج عفت الطناوي .د/فوزي الشربيني.دتطوير المناهج التعليمية603

604

نباتات  الزينة وتنسيق الحدائق واشجار 

بستنةحسين النجار الفاكهة

4481ح  / 635.9

بيروتالمجدالوي 

1987411

605

مبادىء االحصاء لالقتصاد والعلوم 

احصاءمحمود حسين.د/سهيل احمد.داالدارية

9471س  / 519.5

عماندار صفاء

2010223



2011269عمانمكتبة المجتمع8421م  / 338اقتصادامجد مساعدة.د/منير اسماعيل.دمقدمة في االقتصاد الزراعي606

2006334عمان دار الثقافة2822ع / 612.11فسلجةعبد الرحيم فطاير علم الدم607

2009436عماندار صفاء4842ح  / 519.5احصاءايمان حسين / حسن ياسين.دطرق االحصاء الوصفي608

2011299عمان اليازوري 2241ص / 631.43تربةصبري فارس الهيتي .دالتصحر609

2010639عماندار صفاء4241م / 603معاجمميرفانا ياسر سالمةمعجم االحياء610

2011272عماندار صفاء4241م  / 603معاجمميرفانا ياسر سالمةمعجم الكيمياء611

2011175عماندار صفاء2521س  / 542.1مختبراتسامر ابراهيم اسماعيل مختبر االحياء612

2002323عماناليازوري 6252س / 581.63نباتات طبيةسحر ملص علم العقاقير والنباتات الطبية613

2009307عماناليازوري 4481ح  / 363.7بيئةحسين علي السعدي .دالبيئة المائية614

615

المرشد التطبيقي في مكافحة اآلفات 

وقايةنديم احمد .د/ رياض احمد.دالزراعية

4272ر  / 632

عماناليازوري 

2010758

2009550عماناليازوري 2521ع  / 630.7بحث علميايمان السامرائي/عامر قنديلجي.دالبحث العلمي الكمي والنوعي616

2002223عماندار صفاء2791ه / 579.16بايوهالة الداغستاني .دعلم االحياء المجهرية العملي617

1998195عمان دار المستقبل 3442ي / 579.16بايو يوسف ابراهيم المشني.دعلم الحياء الدقيقة618

2005222عمان دار صفاء2782خ / 581.63محاصيل خالد سالمة موسوعة النباتات واالعشاب الطبية619

2011176عماندارصفاء5282ع  / 363.7بيئة عماد محمد ذياب الحفيظ.دمخاطرها-تلوثها-حمايتها-البيئة620

2011322عماناليازوري 6581م  / 630.7بحث علميمحمد ازهر سعيد السماك.دطرق البحث العلمي اسس وتطبيقات621

2011290ديالىمطبعة جامعة ديالى1ثروةخالد حامد دسن.دتربية وتحسين الطيورالداجنة622

1988385الموصلمطبعة جامعة الموصل1ثروةنادرعبد سلمان/تلفان عناد احمد.دغذاء وتغذية االسماك623

1984439الموصلمطبعة ج موصل1صناعاتخالدمحمد/هيالن حمادي .دمبادئ تصنيع االلبان624

1986271بغدادمطبعة واوسفت عشتار1محاصيلعرفان محمد/طارق علي العاني .دانتاج محاصيل العلف والمراعي625

626. 1963550مكتبة االنجلو المصرية القاهرة1محاصيلمصطفى علي مرسي .دالحشائش3محاصيل الحقل ج

1986540مطبعة واوسفت عشتار بغداد1وقايةعبدهللا فليح العزاوي.دعلم الحشرات العام والتطبيقي627

1978496بغدادم جامعة بغداد1مكننةعبدالسالم محمود/لطفي حسين معدات مكننة المحاصيل الحقلية628

1980344بغداددارالكتب1مكننةقيدارغانم السمانالمكائن الزراعية الحديثة629

1986473بغدادم جامعة بغداد1مككنةاحمد صالح/عبدالسالم محمودالساحبات الزراعية630

1984358بغداددارالتقني1تربةعبدالفتاح العاني.داساسيات علم التربة631

2012150اربيل داراربيل لنشر1وقايةعباس محمد.عبداللطيف موالن د.دعلم الحشرات الطبية العملي632

1988592جدةدارالبيان العربي1منى عبدالفتاح.د/ناهدة محمداسس التغذية وتقيم الحالة الغذائية633

1996214القاهرةالدارالعربية لنشر1سعدالحبشي.دتخطيط وانشاء مزارع الدواجن634



1992252االسكندريةدار المطبوعات الجديدة 1حسين العروسي/عماد الدين وصفي .دموفيولوجيا وتشريح النبات635

636

انتاج الخضر  تحت الصوب واالنفاق 

1994210االسكندريةالمطبوعات الجديدة1محمدعلوي قمرالبالستيك

1989468االسكندريةدارالمعرفة الجامعية1فياري محمداسماعيل.داسس علم االنسان637

1984344الكويتوكالة المطبوعات1علي علي البنا.د/حسين طه.دالبيئة واالنسان638

1988410االسكندريةدارالمعرفة الجامعية1عباس محمود عوض.دفي علم النسق االجتماعي639

640

برمجة الحاسبات االلكترونية بلغة 

1980191بغدادمطبعة جامعة بغداد1صالح راشد الحدبائي.دكوبوك

1989445القاهرةالدار الدولية للنشر2421ب  / 0040.71جوتفريد.بايرون س البرمجة بلغة البيسك641

642

المكتبة المتخصصة ادارتها وتنظيمها 

حشمت محمد علي/أحمد بدر.دوخدماتها

658أ  / 026

1982502الكويتوكالة المطبوعات1

2000303الموصلدار الكتب للطباعة4523م  / 636.5د اسماعيل خليل ابراهيمتغذية  الدواجن643

1984280بغدادمكتبة اسعد4521م  / 155كارل برنهارت.دعلم النفس في حياتنا العملية644

1982456الموصلدار الكتب للطباعة6581م / 549نعمان دهش.د/ محمد ازهر .دجغرافية الموارد المعدنبة645

1997303بنغازيجامعة عمر المختار6631م  / 630.7/محمد عمر.داساسيات البرامج االرشادية الزراعية646

309االسكندريةدارالمطبوعات الجدبدة2851ع/635علي بلبع.د/عبدالمنعم بلبع.دالزراعة المحمية647

1967152بغدادمطبعة المعارف3831ج/579. 16جودت سامي الشيخلي.دالتجارب المختبرية في المايكوبولوجي648

1990243بغدادمطبعة التعليم العالي630 / 262ششاكرعبدجاسم.دنظم التوجيه المهني االرشاد التربوي649

/541عبدالرضاالصالحي.دمبادئ كيمياء الذرة650 1964176بغدادت.د282ع

651

النظرية االقتصادية التحليل االقتصادي 

1977421االسكندريةمؤسسة شباب الجامعة3371 /253    ننعمت هللا نجيب ابراهيم.دالوحدوي

/004.071جفل فؤاد.م/هيكل محمد.دالذكاءاالصطناعي ع الحاسبة الشخصية652 198896بغدادمطبعة جاسم4721ه

/004.071قحطان محمدصالح.دالة العصرالكومبيوتر653 1985192بغداددارالقادسية6821ق

/16.579هديل توفيق الحديثي.داالحياءالمجهرية المائية654 1986272الموصلدارالكتب لطباعة8471ه

1969382القاهرةمكتبة االنجلوالمصرية1551 /726  صعبيدة ميخائيل/صالح مخيمر.دمدخل الى تكنلوجية التعلم655

656

مزارع االنتاج الحيواني االقتصاديات 

2008210القاهرةدارالفكرالعربي6361/ا222احمدمشهور.د/ابراهيم سلبمان.دواالدارة

657

امراض وافات محاصيل الحقل وطرق 

/632ابراهيم عتريس.دالمقاومة 2007320االسكندريةمنشاة المعارف2221ا



/635.9عبدالمنعم حافظ.مالحديقة المنزلية فن التصميم والتنسيق658 2008145القاهرةالهيئة المصرية العامة2851ع

/632أ صدر الدين نور الديناالفات والمراض النباتية659 2003552اربيل مطبعة الزراعة8281ص

/004.071نصرت حبابة/ سرمد زكومبادئ في علوم الحواسيب االلكترونية660 1991324ت.دن.د2581س

/155ميرجريت ثابت/ركس ثابتالمدخل في علم النفس الحديث661 1984420بغدادالمقات العربية6481ر

/658احمد الخشاب.داالجتماع التربوي واالرشاد االجتماعي662 1971691القاهرةمطبعة مخيمر1551أ

/577محمد حمدان/علياء حانوغ.دعلم البيئة663 1996272عماندارالشروق7423ع

/364عبد الجبار كريم. دنضريات علم االجرام664 1963296بغدادمطبعة المعارف2851ع

/155جبار عطية جبارة.دالمشكالت االجتماعية و التربوية665 1986334االسكندريةدارالمعرفة 2221ج

1968461القاهرةدارالمعارف3371حسين عمر.داالقتصادالتحليلي666

667

مدخل الى الكيمياء الحيوية للخلية وعلم 

/572هساك.ا.ادواردز ك.ا.ثوضائفها 1986774عمانمجمع اللغه االردني8321ا

/338عبدالوهاب مظرالداهري.داسس ومبادئ االقتصاد الزراعي668 1975464بغدادمطبعة العاني2831ع

/155عبدالعزيزعبدالمجيد/صالح عبدالعزيزالتربية وطرق التدريس669 1976335القاهرةدارالمعارف2761ص

/337دومنيك سالفوتوراالقتصادالدولي670 1975251الرياضدارالمريخ3581د

/632كلوتس.الكنسور بحياة الحشرات في سؤال وجواب671 2012265الموصلالعال لطباعة والنشر7641ا

672

امراض النبات النيماتودية والحيوانات 

2012245بغدادالذاكرة للنشر1ف632.3وقاية نباتفياض محمد شريف.داالبتدائية

673

امراض النبات المتسببة عن النباتات 

2012144بغدادالذاكرة للنشر1وقاية نباتفياض محمد شريف.دالطفيلية

2012288بغدادالذاكرة للنشر1وقايةنباتفياض محمد شريف.دامراض النبات البكتيرية674

2012328بغدادالذاكرة للنشر1وقاية نباتفياض محمد شريف. دامراض النبات الفايروسية والفايرودية675

2012477بغدادالذاكرة للنشر1وقاية نبات فياض محمد شريف. دامراض النبات الفطرية676

677

علم امراض النبات واالسس الجزيئية 

2012685بغدادالذاكرة للنشر1وقاية نباتفياض محمد شريف. دلالصابة والمقاومة

1يونس محمد اسماعيل. دتصنيف ديوي678

6ثروة حيوانيةأمين الجمل.دالزراعة السمكية679

2ثروة حيوانيةخالد محمد محروس.دتربية وانتاج دجاج اللحم680



681

علم التحسين الوراثي للحيوانات 

2ثروة حيوانيةبسام سعد هللا عيسى.دالزراعية

1كيمياءمؤيدقاسم العباجي .داسس الكيمياء التحليلية682

1ثروة حيوانيةطالل حميد حسين.دتربية وتحسين الدواجن683

4تربةماجدة ابو المجد/ماهر جورجي نسيم .داالسمدة684

1ثروة حيوانيةمحمد خيري محمد.دتربية وانتاج االغنام والماعز685

3وقايةعادل محمود حماد. دالفايروسات البكتيرية686

1ثروة حيوانيةصوموئيل موسى.داساسيات االتتاج الحيواني687

2ثروة حيوانيةعبدالحميد زكريا.دفيزيولوجيا التناسل والتلقيح688

2وراثةمحمود صبوح.دالوراثة الكمية689

1وراثةعصام قاسم.دعلم الوراثة الجزئي690

2ثروة حيوانيةعيسى حسن.دانتاج الدواجن691

4بستنةمحمد نظيف/عاطف محمد ابراهيم.دالموز زراعته،رعايته والنتاجه692

2ثروة حيوانيةعيسى حسن.داساسيات تغذية الحيوان والدواجن693

694

الزهور ونباتات الزينة وتصميم وتنسيق 

2بستنة وهندسة حدائقمحمود خطاب.د/مصطفى بدر.دالحدائق

4تربةمظفر احمد الموصلي.د.االماء الممغنط695

4ثروة حيوانيةعبدالكريم محمودعبدالكريم.دتربية الحيوان ورعايته الصحية696

2كيمياءاحمدمالو.دالكيمياء الحيوية697

1ثروة حيوانيةمصطفى فايز.دصحة ورعاية االغنام698

1كيمياءاحمدمالو.دالكيمياءالحيوية البنيوية699

700

المرشد الزراعي في زراعة وانتاج 

4بستنةاحمد زيتون/محمد احمد الحسينيالمانجو

1وراثةعدنان حسن محمد.داساسيات في الوراثة701

4وقايةياسر عفيفي السيد.دعلم الحشرات العام702

5محاصيل حقليةمحمد هذال كاظم.داالدغال وطرائق مكافتحها703

704

الزواج الناجح اساس التضامن 

1اجتماعيعدنان براهيم السراج.داالجتماعي

4بستنةعادل احمد فتحي.داساسيات علم النبات العام705

4بستنةماهر جورجي نسيم.دتحاليل نباتية هامة706

4بستنةمهندس محمد محمد كذلكزراعة الخضراوات707



4تربةجمال محمد الشبيني.دتكنولوجيا حقن االسمدة708

4بستنةخالد عبد الدايم عبد العال . دالنبات الزراعي العام709

2بيئةنجم العزاوي.دادارة البيئة710

2جيولوجياميشيل كامل عطاهللاساسيات الجيولوجيا711

2جيولوجياحكم عبدالجبار.دالجيولوجيا العامة712

2فيزياءغازي ياسين القيسي.داساسيات الفيزياء الحديثة713

2احصاءمحمدصبحي ابو صالح.دمقدمة في االحصاء714

150تربةماجدخضر عباس.دالتصحر715

25تربةنورالدين شوقي.دفقاعات االسمدة واستعماالتها716

717

العملي في تشريح النباتات 

1بستنةطالب عويد الخزرجي.دوالتحضيرات المجهرية

718

بيئة واستثمار النباتات الشجرية الرض 

1بستنةمؤيداحمد.دالمراعي الصحراوية في العراق

719

التصحرمفهومه،اسبابه،مخاطره 

1  تربةد صبري فارس الهيتي.اومكافحته

720

معجم المالح في مصطلحات علم 

1وقاية نباتد نزارمصطفى المالح.أالسموم الزراعي

1وقاية نباتدنزارمصطفى المالح.أاسس وطرائق مكافحة االفات الزراعية721

722

رحلة البنجر من االرض الى بلورة 

1محاصيلعقيل محمدنوري.دالسكر

1زراعة عامةمهند سمين محمد.ددليل المستلزمات الزراعية723

100بستنةموفق مزبان خضر.داساسيات في الزراعة العضوية724

4مكننةشريف فتحي الشافعي/مهندس المساحة الطوبغرافية725

4مكننةمنى عبد الرزاق الفاعوري/مهندسة2المساحة 726

1زراعة عامةمولود كامل عبد.دمدخل الى الزراعة في الصين727

4محاصيلوليد امين نافعاالعشاب وطرق استعمالها728

2زراعة عامةعدنان اسماعيل الياس.دالتغيير الزراعي في محافظة نينوى729

730

شجرة الزيتون زراعتها،رعايتها 

3بستنةعاطف محمد ابراهيم .دوانتاجها



2كيمياءكنعان محمد جميل.دالكيمياء الفسلجية731

1ارشاد زراعيعبد الحكم احمد الخزرجي.داالبتكار في التعليم والتعلم732

4تربةالسيد احمد الخطيب.داساسيات خصوبة االراضي والتسميد733

734

السالالت المالئمة لحيوانات اللحم 

1ثروة حيوانيةالسماني الجليلي.دوالحليب

4بستنةجمال محمد الشبيني.دتقنيات حماية البيئة الزراعية من التلوث735

4حاسباتمصطفى مصطفى/لين فوسترترجمةتقنية النانوعلم وابداع وفرص واعدة736

1تربةهشام محمود حسن.دفيزياء التربة737

3فسلجةسميرة احمد.د/خالد عبد الدايم.داساسيات فسيولوجيا النبات738

2معاجممحمد عبد الوهاب.دمعجم مصطلحات تكنولوجيا البذور739

1معرفيمحمد بن عبد العزيز الربعي. دمدخل لفهم جودة عملية التدريس740

4بستنةجمال محمد الشبيني.دمستخلصات النبات لمكافحة االفات741

4بستنةجمال محمد الشبيني.دبرامج تسميد حدائق الفاكهة742

4احصاء عبد الخالق عبد الجبار النقيب.داالحصاء الحياتي743

744

امراض وافات االشجار الخشبية 

4وقاية ابراهيم خيري عتريس.دوالنخيل ونباتات الزينة

4بستنةعاطف محمد ابراهيم.دفواكه المناطق االستوائية745

4محاصيلمحمد محمد كذلكزراعة محاصيل االلياف والمراعي746

4مكننة محمد عبد الحسن/سمير محمديونس.دالجرارات واالالت الزراعية747

748

امراض وافات محاصيل الخضروطرق 

4وقايةابراهيم خيري عتريس.دالمقاومة

4بستنةمحمد احمد الحسيني/مهندسزراعة اشجار الفاكهة749

4بستنةعلي منصور حمزة.دالنباتات الطبية العالمية750

4بستنةماهر جورجي نسيم.دالزراعة المحمية اساسيات وادارة751

752

افات النيماتودا المتطفلة على محاصيل 

4وقايةابراهيم خيري عتريس.دالحقل الزراعية

753

االستشعار عن بعد وتطبيقاته في 

4عام خالد محمد العنقري .دالدراسات المكانية

754

تقنيات انتاج واستخدام االعالف غير 

4ثروة د جمال محمد الشبيني .االتقليدية



4ثروة د جمال محمد الشبيني .اتقنيات زراعة وانتاج االعالف الخضراء755

756

المرشد العلمي في االفات الحشرية 

3وقايةعبدالحكم عبداللطيف.د/محمد علي محمد.دومكافحتها

4بستنة ماهر جورجي نسيم .دالزراعة العضوية اساسيات وتقنيات757

4اقتصاد عنبر ابراهيم شالش.دالتسويق الزراعي758

4ثروة السيد احمد البدران .دانتاج وتربية العجول759

4ثروةاسالم ابراهيم ابو السعود  .دالمخصبات الحيوية آمال وطموحات760

761

-الخلية)تجارب علمية في االحياء 

4تربة محمد حسن الحمود.د/وليد حميد يوسف.د(الطحالب-البكتريا -الوراثة 

4صناعات نبيل محمد مهنا .داساسيات تجفيف االلبان ومنتجاتها762

763

 1دراسات في الزراعه العراقيه  ج

5اقتصادعبد الحسين نوري.دالزراعه المستقبليه

2فسلجةعلي ابراهيم علي.داساسيات التقنية الحيوية764

28فسلجةقيس جميل.دتقانات النباتات االحيائية765

38عامعبدالمنعم حسن.د2ج+1اصول البحث العلمي ج766

767

المملكة )تجارب علمية في االحياء

4تربةوليد حميد يوسف.د/محمد حسن الحمود.د(المملكة الحيوانية-النباتية

5فسلجةمحمدحامد ادريس.   دفسيولوجيا النبات768

769

المساعدفي تعليمات وضوابط شؤون 

1معرفيم د انيس عبدهللا كاظم.أالطلبة في الجامعات العراقية

4صناعاتفهيم شلتوت .دصالحية وجودة اللحوم واالغذية770

1تربةنورالدين شوقي علي.دخصوبة التربة771

1ارشادسالم خلف عبد.دالمجتمع الريفي772

1اقتصادسالم توفيق النجيفي.داالقتصاد الزراعي773

1اقتصادعادل دهش.دمحاضرات في االقتصاد الزراعي774

2بستنةحسن خالد العكيدي.دنخلة التمرسيدة الشجرودرة الثمر775

776

الدليل االرشادي لزراعة وانتاج 

1بستنةرياض جبارمنصور،دالفطرالزراعي

8عامجاسم محمد حافظ.دالزراعي-التكامل الصناعي777

3بستنةرائد حكمت جاسم.داالنفاق البالستيكية الواطئه778



4احصاءمحمد محمد الطاهر .دتصميم وتحليل التجارب779

780

تكنولوجيا انتاج خضر المواسم الباردة 

4بستنةسيد فتحي السيد.دفي االراضي الصحراوية

4تربةاحمد السروي مراقبة نوعية المياه وصالحيتها781

782

تكنولوجيا انتاج الخضرداخل الصوب 

3بستنة سيد فتحي السيد واالنفاق في االراضي الصحراوية

3تربةمحمد رضا علي/احمد رياض السيد.ددليل المعلم والطالب في علم االحياء783

3فيزياء فخري اسماعيل حسن .دمقدمة في الفيزياء الحديثة784

785

المرشد الزراعي في طرق الزراعة 

3ارشادمحمد احمد الحسيني/ مهندسالحيوية

3بستنةجمال محمد الشبيني .دتقنيات زراعة وانتاج عيش الغراب786

2وراثةعادل محمد المصري.دالصفات الكمية والتحسين الوراثي787

1وقاية عبد العزيز مجيد نخيالن .دالفطريات الطبية788

1تربةجودة حسنين جودة .داالراضي الجافة وشبه الجافة789

1بستنة محمد السيد أرناؤوط.دطرق االستفادة من المخلفات الزراعية790

1احصاءخالد قاسم سمور االحصاء791

1نبات طبيباسم كاظم.د/علي حمود السعدي.دالنباتات الطبية792

793

طرق االستفادة من القمامة والمخلفات 

1بستنةمحمد السيد أرناؤوط .دالصلبة والسائلة

1تربةيوسف محمد عبد الهادي .دأسس علوم االراضي والمياه794

795

وراثة وتربية المحاصيل لتحمل االجهاد 

4وراثةحسن عودة عواد .د2ج+1البيئي ج

4فالح حسن حسين.دمبادىء الثرموديناميك796

4ثروة آدم محمد ابراهيم . دقاموس الطب البيطري797

798

المدخل الى علم اجنة نباتات مغطاة 

1  بستنة عدنان عبد االمير العطار . دالبذور

1    كيمياءباسل كامل داللي . د     أساسيات الكيمياء الحيوية799

2   كيمياءعادل جورج ساجدي .  د       كيمياء االغذية800

801

  الطماطم تكنولوجيا االنتاج 

والفسيولوجي والممارسات الزراعية 

1    بستنة د احمد عبد المنعم حسن .أوالحصاد والتخزين



1     فسلجةمها رؤوف السعد .  دمبادىء فسلجة االحياء المجهرية802

1     زينة ابو دهب محمد ابو دهب . د الزهور ونباتات الزينة803

1   بستنةالسيد محمد صقر. د محاصيل الخضر804

1   ارشادالمؤسسة العامة للتربة واالستصالح الزراعي تقرير نتائج ابحاث التسميد805

806

دليل الطيور العراقية في المحافظات 

1  ثروة دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية كركوك ،نينوى ،صالح الدين

1  بستنةمؤيد احمد اليونس .  دالموسوعة النباتية العراقية807

1   بستنة أبراهيم حسن محمد السعيدي. د. أتصنيف االعناب808

59  بستنة غالب ناصر الشمري .  دتقنات خزن الحاصالت البستنية809

1  شعر  اشراق مظلوم التميمي تداخل الفنون في شعر سعدي يوسف810

811

المرئي واالمرئي في الشعر العربي 

1   شعر عبد الرزاق خليفة محمود . د.أالقديم

812

حضور الفكرالتربوي االفالطوني في 

1   فلسفة هبة عادل العزاوي . دفلسفة برتراند رسل

1    تاريخ   ليث فائز االيوبي      فضيحة االسكندر المقدوني813

1   مسرح  قاسم مطرود   من اجل عالمية المسرح العراقي814

1    قصة علي حداد .   د ثمة من يقف وحيدا على حافة الوقت815

816

إشكالية السلطة في تامالت العقل 

1     فكر علي عباس .د/عامر حسن .د/عبد الرضاحسين.دالغربي عبر العصور

2    احياء     يوسف ابراهبم المشني 1 علم االحياء الدقيقة ج817

818

مبادىء هندسة التحوير الوراثي في 

1   وراثة اياد محمد علي .    دالنبات وتطبيقاته

6    ثروة   احمد السيد بدران     الغزال أنتاج وتربية819

820

الموسوعة العربية المصورة للعقاقير 

6 نباتات طبية سعد محمد الخفاجي والنباتات الطبية والتوابل والعطور

5   ثروة محمد عبد الواحد سليمان /  تراس ي سيتورر ترجمةأساسيات علم الحيوان821

6  اقتصاد  محمود محمد ياسين   المدخل الى علم التسويق الزراعي822

5   ثروة عبد الحميد محمد عبد الحميد.  د       تربية الخيول823

6   ثروة عبد الباري محمد محمود .  د     هجرة االسماك824

6   عام    عادل احمد المصري  وراثة وتاقلم العشائر الطبيعية825

5   تريةخالد عبد السالم الشاذلي .  د    مبادىء علم التغذية826



5    ثروة خالد عبد السالم الشاذلي .  د   علم تغذية الحيوان827

5   ثروة   طارق امين عبيد    بيولوجيا وتكنولوجيا التفريخ828

6    اقتصاد عنبر ابراهيم شالش           التسويق الزراعي829

6    فسلجة زهرة محمود الخفاجي . د           التقنية الحيوية830

6    ثروة  السيد احمد جهاد .    د     االبل العربية انتاج وتراث831

832

 قضايا النفايات المنزلية في الوطن 

6    بيئةاحمد عبد الوهاب .    دالعربي

6    اقتصادأبي سعيد ديوجي .    د          بحوث التسويق833

6   ثروة محمد بهي الدين محمد .   د     أنتاج ورعاية السمان834

6   بستنة عبد العظيم كاظم محمد .   د   أساسيات أنتاج الخضراوات835

6   ثروة سالمة شقير .    د أقتصاديات مشاريع تربية النعام836

6   كيمياء     السيد سالم جمعة محمود(الجزء النظري)   الكيمياء الحيوية 837

6     ثروة عبد الباري محمد محمود .  د   االستزراع السمكي838

6    مكننة    سعيد محمد يونس   الجرارات واآلالت الزراعية839

840

لطلبة )  مبادىء تربية وتحسين النبات 

6  محاصيل حميد جلوب علي.     د(المعاهد الزراعية

6   وراثةعبد العظيم طنطاوي .  د أساسيات علم الوراثة841

4    وراثة   مها رؤوف السعد     علم المناعة842

4    بيئةسلطان الرفاعي .    د  التلوث البيئي843

4   تربة حسين علي السعدي .  د        علم البيئة المائية844

4   تربة أمجد عبد الرزاق . د      أزمة المياه845

846

  مقومات التصحروأشكاله والكثبان 

4   تربة   محمد ابراهيم حسن الرملية

4   رياضيات   هادي جابر مصطفى    أسس علم الرياضيات847

848

  تربية النبات والهندسة الوراثية 

4   وراثة مخلص شاهرلي / حسن عزام(الجزء النظري)

849

 ) تربية النبات والهندسة الوراثية 

4    وراثة احمد سعد الدين / عدنان قنبر (الجزء العملي

4   وراثة  سجال عبد الوهاب الركابي         بيولوجيا الخلية850

4    ثروة تحسين علي عبد العزيز .  د  أطلس علم االمراض البيطري851

4   ثروة   احمد السيد بدران   مزارع االلبان واللحوم852



4   ثروة   كريمة عاكول منخي   تربيىة وامراض الخيول853

8    وقاية علي شعالن معيلف 2ج+1   علم الحشرات ج854

7ثروةحمزة شنين المراشدي الجراحة البيطرية855


