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 الكتــب العــربيـــــــــــة
 

 

 611األجنــــة    - 1
 

 النســخ األجـــــزاء السنـــــة الناشــــر المــــــؤلف العنـــــوان رقــم التصنيـف ت

 4 1 1983 مجمع اللغة العربية األردني ستيفن ب. اوبنهايمر مقدمة للتكوين الجنيني 6111/ .1

 العالج الجيني 611/2 2
محمد علي فاضل د.اياد 

 العبيدي
 4 1 2012 كلية العلوم ./جامعة النهرين

3 611/3 

التقنية الحياتية النانونية 

وتطبيقاتها المتقدمة في الطب 

والهندسة الوراثية وعلم االحياء 

 الجزيئي

 4 1 2012 كلية العلوم /جامعة بغداد اياد محمد فاضل العبيدي
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 226اإلسالم والعلم    - 2
 

 النســخ األجـــــزاء السنـــــة الناشــــر المــــــؤلف العنـــــوان رقــم التصنيـف ت

1. /2261 

عمليات أطفال األنابيب 

واالستنساخ البشري في منظور 

 الشريعة اإلسالمية

 14 1 2001 مؤسسة الرسالة منذر طيب البرزنجي

 2 1 / / عادل زين العابدين ثم أسلمت العلوم 2/226 .2

3 226/3 
وظائف علوم القران بين 

 المفرين واالصولييين
 2 1 2012 بيت الحكمة الدكتور فاضل مدب متعب

4 226/4 
علم الكالم عند صدر الدين 

 الشيرازي/دراة في االلهيات
 1 1 2012 بيت الحكمة رياض روضان
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 900تأريخ    - 3
 

 النســخ األجـــــزاء السنـــــة رالناشــــ المــــــؤلف العنـــــوان رقــم التصنيـف ت

 2 1 2000 / عبد الجبار عبد هللا التميمي محلتان من بغداد 900/1 .1

 

 

 510حاســــــوب ال  - 4
 

 النســخ األجـــــزاء السنـــــة الناشــــر المــــــؤلف العنـــــوان رقــم التصنيـف ت

1. /5101 
تحليل نظم المعلومات باستخدام 

 يوترالكمب
 1 1 1989 دار الفرقان عوض منصور

 1 1 1993 البشيــر عوض منصور 6   أم أس دوس 2/510 .2

 1 1 / / نويل م. موريس  الدوائر المنطقية 3/510 .3

4. 4/510 
أسس الحاسبات االلكترونية 

 ومعالجة البيانات
 1 1 1984 دار األمل محمد الفيومي

5. 5/510 

سلسلة ملخصات شوم نظريات 

وسائل في البرمجة بلغة البيسك 

يتضمن قسم موسع لبيسك 

 الحاسبات الدقيقة

 1 1 1989 الدار الدولية للنشر بايدرن س. جوتفريد
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 510حاســــــوب ال  - 4
 النســخ األجـــــزاء السنـــــة الناشــــر المــــــؤلف العنـــــوان رقــم التصنيـف ت

6. 6/510 
وندوز  المرجع السريع في نظام

95 
 1 1 1995 الشركة الجديدة أ.د. عوض منصور

7. 7/510 
المرجع الشامل لخدمات النشر 

 5.1المكتبي ريدو بيرفكت 
 1 1 1993 / أ.د. عوض منصور

 2 1 1999 دار األمل أ.د. عوض منصور برمجة الحاسبات بلغة كوبول 8/510 .8

9. 9/510 
سلسلة شومي في أساسيات 

 الفورتدان
 1 1 1992 الدار الدولية والسكيدينيس مم

 1 1 1993 / أ.د. عوض منصور مع النوافذ 2.3لوتس  10/510 10

 1 1 1994 دار األمل أ.د. عوض منصور برمجة باسكال وتيدبو باسكال 11/510 11

 1 1 1994 / أ.د. عوض منصور مع النوافذ  5كواتدو برو  12/510 12

13 13/510 

 –مجموعة البرامج الجاهزة 

 3فريم ويرك 

 للمدارس والكليات والجامعات

 -قاعدة بيانات –معالج نصوص 

 بيانات مجدولة

 أ.د. عوض منصور

 

 عزام عبد الحليم الشلبي

 1 1 1989 دار الفرقان
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 1 1 1993 دار حنين د. محمد الفيومي التعريف بالحاسوب 14/510 14

 1 1 2012 الحكمة بيت حسن رضا النجار علم المعلومات وتقنياته  510/15 15

16 510/16 
ضبط السلوك من دون ضغوط 

 نفسية عقوبات او مكافات
 1 1 2012 بيت الحكمة د.مارتن مارشال

17 510/17 
نموذج صرف مقترح للتخطيط 

 االستراتيجي للتعليم العالي
 1 1 2012 بيت الحكمة د.شامل محمد الشماع

 

 

 

 

 

 

 614لعـــامــه  االصحــــــة   -5 
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 النســخ األجـــــزاء السنـــــة الناشــــر المــــــؤلف العنـــــوان قــم التصنيـفر ت

 1 1 1994 دار المناهل حسان جعفر الحمل 614/1 .1

 1 1 / دار الهدى أيمن الحسيني أول حمل في حياتي 614/2 .2

ر الفكر دا عمر محمد بن يونس المخدرات والمؤثرات الفعلية عبر االنترنيت 614/3 .3

 الجامعي

2004 1 1 

 235من وصفات شيخ العطارين والعشابين  614/4 .4

 طريقه لعالج مرض السكر

 1 1 / ألروضه عبد الرحمن محمد جراز

 1 1 / دار الهدى نبيل علي عبد السالم العالج بالتمر والرطب 614/5 .5

 1 1 / دار الهدى حسن الحسيني أوجاع المفاصل ألمشكله والعالج 614/6 .6

 2 1 1992 دار الهدى د.مالكوم شوارتز السرطان ما هو ؟  أنواعه محاربته  614/7 .7

 1 1 1992 دار الهدى سليمان الفرع البيئة وإخطار التلوث 614/8 .8

 2 1 1992 دار الهدى / إالم الرأس األسباب والعالج 614/9 .9

 1 1 1992 دار الهدى رآرثر شنا بد كيف نتعايش مع التوتر العصبي 614/10 .10

 2 1 / دار الهدى / ألرضاعه الطبيعية 614/11 .11

 1 1 / دار الهدى أيمن الحسيني العالج بالماء وطرق التداوي به 614/12 .12

 2 1 1992 دار الهدى د.بول نمارك األم الظهر األسباب والعالج 614/13 .13

د الحاج قاسم محمو إمراض الطفل ألمعديه وتلقيحاته  614/14 .14

 محمد

/ / 1 1 

 1 1 / دار الهدى / الغذاء وصحة اإلنسان 614/15 .15

 1 1 / دار الهدى مراد بوزيت مرض السكري 614/16 .16

 1 1 / / / مواجهة متالزمة نقص المناعة المكتسب 614/17 .17

 614لعـــامــه  االصحــــــة   - 5
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 النســخ األجـــــزاء السنـــــة الناشــــر ــؤلفالمــــ العنـــــوان رقــم التصنيـف ت

 2 1 / دار الهدى عبد الكريم الزعيم التدخين والسرطان 18/614 .18

وباء التدخين واضراره على صحة الفرد  19/614 .19

 والمجتمع

 1 1 1987 / اياد الرمضاني

 1 1 / دار الهدى أيمن الحسيني عزيزي مريض السكر 20/614 .20

 2 1 1992 دار الهدى د. لوجوزف الحساسية بين الحقائق والخيال 21/614 .21

دار اآلفاق  أمين خليل بيدس صحة العائلة 22/614 .22

 الجديدة

1983 1 1 

 1 1 / دار الهدى محيي الدين طالو العلبي العناية للطفل وتغذيته 23/614 .23

ضبط السلوك من دون ضغوط نفسية  614/24 24

 كافاتعقوبات او م

 2 1 2012 بيت الحكمة د. مارتن مارشا ل

 

 

 574علــم اإلحيــــاء   - 6
 

 النســخ األجـــــزاء السنـــــة الناشــــر المــــــؤلف العنـــــوان رقــم التصنيـف ت

 2 1 / دار الهدى احمد آمين خليفة بيولوجيا أساسيك علم الدم 574/1 .1

 1 1 1992 الدار الدولية وليم د.شان خليفة ةمختصر شوم في الوراث 574/2 .2

 1 1 1995 / محمد بن صالح الخليفة المجاهر والتقنيات 574/3 .3

 1 1 1994 / د.سقا اليوسف البنيات والوظائف الجزئية للخاليا 574/4 .4
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 540ــاء  علـــم الكيميـــ  - 7
 

 النســخ األجـــــزاء السنـــــة ـرالناشـــ المــــــؤلف العنـــــوان رقــم التصنيـف ت

 1 1 1981 دار ماكجروهيل  إميل .ل.سميث أسس الكيمياء الحيوية الجوانب ألعامه 540/1 .1

 1 1 1992 الدار الدولية جيروم .ل. روزنبرج الكيمياء ألعامه 540/2 .2

 1 1 1992 الدار الدولية مربرت مايسلين  الكيمياء ألعضويه  540/3 .3

 
 610العلــــوم الطبيــــــة   - 8
 

 النســخ األجـــــزاء السنـــــة الناشــــر المــــــؤلف العنـــــوان رقــم التصنيـف ت
 3 1 1992 دار الهدى بيار مائي  مبادئ بسيكوسوماتيك وتصنيفاته  610/1 .1

 1 1 1977 مطبعة النعمان يحيى السلطاني علم نفس الغدد الصماء 610/2 .2

 3 1 / دار الهدى موسى جرمون الهرمونات والغدد الصماء 610/3 .3

 1 1 1999 دار الجامعة الجديد آمين مصطفى محمد الحماية الجنائية للدم  610/4 .4

 1 1 2002 دار الجامعة الجديد مهند صالح احمد الحماية الجنائية للجسم البشري 610/5 .5

 1 1 2005 دار الثقافة  حمد حسن عباسا المسؤولية المرئية للطبيب 610/6 .6

 1 1 2005 دار الفكر الجامعي شريف الطباخ جرائم الخطأ الطبي  610/7 .7

 1 1 2005 دار الفكر الجامعي محمود القبالوي المسؤولية الجنائية للطبيب 610/8 .8

 2 2 / دار الهدى محمد فائز مطر الجسم البشري 610/9 .9
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8 

 

 

 610لطبيــــــة العلــــوم ا  - 8
 

 النســخ األجـــــزاء السنـــــة الناشــــر المــــــؤلف العنـــــوان رقــم التصنيـف ت
 1 1 / ةدار الجماهيري فوزي عبد القادر األورام 610/10 .10

 1 1 1993 دار الدولية د.و.بابير مبادئ علم األدوية والعالج 610/11 .11

 1 1 1993 دار الثقافة روال محمد جميل ت علم الصيد إلنبا 610/12 .12

 1 1 1991 / محمد إياد الشطي االستقصادات الطبية ودالالتها السريرية 610/13 .13

 1 1 / / أوبري ليثام اإلصغاء إلى القلب وتخطيط القلب الصوتي 610/14 .14

 1 1 1982 / عبد الرءوف الروابده  علم الصيدلة  610/15 .15

 1 1 / دار الهدى محي الدين طالب العلي اليدز واألمراض الجنسيةا 610/16 .16
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  متفرقة -9

عدد  السنة جهة االصدار المؤلف الكتاب عنوان  الرقم  ت

 االجزاء

عدد 

 النسخ

دليل اصدارات بيت بيت  1/1 1

 الحكمة

شعبة االتصاالت والعالقات 

 الخارجية

 1 1 2012 بيت الحكمة

رية  افكار التنمية البش 1/2 2

 ومعالجات جديدة 

 1 1 2012 بيت الحكمة د.مهدي الحافظ

حقوق وواجبات اعضاء  1/3 3

 مجلس النواب في العراق

 1 1 2012 بيت الحكمة د.حنان محمد القيسي

الحقوق التقاعدية لموظفي  1/4 4

 الخدمة الجامعية

 1 1 2012 بيت الحكمة د.جمال ابراهيم الحيدري

صل السابع من العراق والف 1/5 5

 ميثاق االمم المتحدة

جامعة النهرين /كلية العلوم 

 السياسية

 1 1 2012 بيت الحكمة

ابطال عريضة الدعوى  1/6 6

المدنية لالهمال بالواجبات 

االجرائية دراسة تحليلية  

 1 1 2012 بيت الحكمة د.جياد ثامر نايف الدليمي
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 مقارنة

العراق الجديد بيت الحكمة  ا1/7 7

 انموذج

 1 1 2012 بيت الحكمة  أ.د.شمران العجلي

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ  المؤلف اسم الكتاب  ت

 االصدار

 عدد النسخ

 1 2013 حسن عيسى الحكيم الخطيب البغدادي واثره في مؤرخي اعالم بغداد 8

 1 2013 صالح احمد العلي معالم بغداد االداريه والعمرانيه )دراسة تخطيطيه( 9

 1 2013 ياسين النصير لتشكيليالمدينة والفن ا 10

 1 2013 صالح خضر محمد نشاة ونشاط القنصلية البريطانية في بغداد 11

 1 2013 وارد بدر السالم المعدان 12

نوار علي السراج  من محالت الجانب الشرقي من بغداد 13

 النعيمي

2013 2 

 1 2013 حمدانيطارق نافع ال بغداد في كتابات المؤرخين العراقيين المعاصرين 14

مصطفى جواد/  دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديما وحديثا 15

 احمد سوسة

2013 2 
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 3 2013 طارق الحمداني بغداد في رؤى الكتاب المؤرخين العراقيين في مجلة المقتطف المصرية 16

 3 2013 باسم يوسف يعقوب االيقاع في الموسيقى العربية 17

 3 2013 حسين القاصد المية في الشعرالحديثالقصيدة االع 18

كفاح الجواهري/  الجواهري قصائد وتاريخ ومواقف 19

 رواء الجصاني

2013 3 

 3 2013 كريم شغيدل خطاب الحداثة 20

انيسة محمد جاسم  رعاية الخلفاء العباسيين للعلم والعلماء 21

 المشهداني

     1ج/ 2013

 2ج/

 3 2013 ين حاتم الكرخيحس مجالس االدب في بغداد 22

ذكرى عبد المنعم  تريف مدينة بغداد 23

 ابراهيم

3013 3 

 3 2013 عبد الخالق الركابي مقامات اسماعيل الذبيح 24

     


