
 المؤلف العنوان النسخ الجديد القديم 

    5 

الرياضيات المتقدمين 
للمهندسين  

والعاملين سلسلة 
 شوم

---موري ر شبيجل 
سعد كامل هحمد 

 مسعود

88 1 8 
الرياضيات الهندسية  

 للصفوف  الثالثة
خالد عبد الحميد 

 نوري 

89 2 7 

رياضيات متقدمة 
للدراسات الهندسية   

 رياض احمد عزت       الجزء االؤل 

90 3 5 

رياضيات متقدمين 
للدراسات الهندسية   

 الجزء الثاني 
عبدالمطلب ابراهيم        

 رياض احمد عزت 

91 4 2 
مقدمة في الجبر 

 الحديث 
جالل نعوم كساب         

 مصطفى احمد سلمان 

 الجبر العالى  3 5 92
محمد ---ا كوروش 

 ابراهيم حسن رزق

95 6 1 
 ----الجبر الخطى  

 سيمور نيبشتز سلسلة شوم

96 7 16 
----الدوال المركبة  

 سلسلة شوم
مورى ر شبيجل         

 حسن العويضى
 رشيد عبد الرزاق التفاضل والتكامل  14 8 98

99 9 2 

حساب التفاضل 
والتكامل  الجزء 

 محمد عادل السوداني  الثالث 

100 10 1 
رياضيات التفاضل  

 د م والتكامل 

101 11 8 
المعادالت التفااضلية  

 سلسلة شوم----

         --فرانك ايرز  
يوسف كردي محمد 

 بدوى

102 12 9 

المعادالت التفاضلية 
االعتيادية و نظرية 

 خليل اسماعيل طه  االستقرار

103 13 23 
---تحليل المتجهات  

 سلسلة شوم 

شبيجل    -موري ر
سميرةعبد الحفيظ 

 رستم  

104 14 2 

حساب التفاضل و 
التكامل و االعداد 

 محمد احمد الهواري  المركبة 

105 15 1 

حسبان التفاضل و 
التكامل مع الهندسة 

 التحليلية  الثاني 
      -برسل -جى-اى

 علي عزيز علي 

106 16 3 

حساب التفاضل 
 ----والتكامل  

 سلسلة شوم 
        -فرانك  ايرز 

 محمود ابو زيد 

107 17 1 

مدخل لحساب 
التفاضل والتكامل 
 د م وللهندسة التحليلية

108 18 1 

حساب التفاضل 
والتكامل الجزء 

 الثاني 
حسن حميدة              

 تحسين غزال 

109 19 1 
المعادالت التفاضلية 

 و تطبيقاتها 
معروف محمد حديد      

 رشيد عبد الرزاق 

110 20 5 
طرق حل المعادالت 

 التفاضلية
خالد احمد السامرائى     

 يحيى عبد سعيد   
فريد بروير               المعادالت التنفاضلية  2 21 111



 خالد احمد محمد علي  االعتيادية 

112 22 3 
نيولوجيا االعداد 

 الحقيقية 

عربي حسين 
الزوبعي    محمد 
 جواد سعد الدين   

 الدوال المركباة 6 23 113

سليم اسماعيل 
الغرابى    عادل زينل 

 البياتي 

114 24 3 
المتغيرات المركبات 

 و تطبيقات 

تشرشل          -ف-دويل
بديع توفيق محمد 

 حسن  

115 25 2 
---التوابع التحليلية  

 ودان محمد عادل س الجزء االول ---
 خالد احمد السامرائي  التفاضل والتكامل  7 26 116

117 27 6 
مسائل القيم الحدودية     

 الطبعة الثالثة---
 ---------يا ورز-ديفد

 نزار حمدون شكر 

118 28 2 
نظرية االحتماالت 

 الحديثة و تطبيقاتها 
 -----عمانوئيل بارزن

 عدنان محمود حيدر 

119 29 1 
مقدمة الى المعادالت 

 عطا اللة ثامر العاني التفاضلية الجزئية 
120 30       
660 31       

 رشيد عبد الرزاق التفاضل والتكامل  14 32  

  33 1 
الرياضيات الهندسية  

 للصفوف  الثالثة
خالد عبد الحميد 

 نوري 
 مدحت فضيل فتح هللا الهندسة الوصفية  4 34 100
90 35       

299 36       

  37 1 

الهدسة الوصفية  
التطبيقية  لملمهندس 

 والمعمارى 
محب عزيز عبد 

 المسيح

  38 6 
--الهندسة الوصفية  

 الجزء االول -
امين محمد خليل 

 وهيب
 يوسف نيقوال الهندسة الوصفية 1 39 305
 مدحت فضيل فتح هللا الهندسة الوصفية  5 40 298

304 41 1 
--الوصفية الهندسة 

 امين خليل مسائل محلولة-

303 42 1 
مقدمة في التحليل 

 العددي 
كاظم محمد حسين 

 الالمى 

312 43 1 
مقدمة الى المعادالت 

 عطا اللة ثامر العاني التفاضلية الجزئية 

 الهندسة الوصفية  7 44 581
محمد رشاد الدين 

 مصطفى حسين 
  45       

 الهندسة الوصفية 1 46 660
محمد رشاد الدين 

 مصطفى حسين 

 1جزء 47  

حساب التفاضل 
والتكامل والهندسة 

 ج. ب. توماس التحليلية

 2جزء 48  

حساب التفاضل 
والتكامل والهندسة 

 ج.ب. توماس التحليلية

 3جزء 49  

حساب التفاضل 
والتكامل والهندسة 

 ج.ب. توماس التحليلية
 


