
 

 المؤلف الكتاب  النسخ الجديد القديم

 الفيزياءالعامة 3 39 273
امجد عبد الرزاق 

 شاكر جابر شاكر 00كرجية

    2 
---ا االول ---الفزياء التطبيقية  

 سعيد خضير حسين الثاني  
 صبحي سعيد الراوى فيزياءااللكترونات  3 1 152
 سول وايدر  مقدمة فى الطاقة الشمسية  3 2 145
 محمد عطية سويلم الفيزياء العامة  3 3 179
 عبد الرزاق اسماعيل خضير الفزياء المعادن 1 4 497
 جرانت -ا-ج الفزياء العامة والحرارة 1 5 144

146 6 1 
البصيريات الفيزيائية  لصفوف 

 حسن محمد جواد الشربيني  الثا لثة

638 7 3 
الفزياء الحديثة 

 عبد الرزاق قدورة الجزاء االول0000للجامعات
 بوش جيرد اساسياتالفزياء 4 8 177

 الفيزياء العملية بوحدات  1 9 143
ادمون طوبيا  ---ارمتياج  -اى

 جورج 

574 10 5 
-فيزياء السنة االولى الجامعية  

 سلسلة شوم --
عمر الفاروق 00دانيل سشوم 

 بدوى منصور 

151 11 3 
الفيزياء العلمية  الجزء االول 

 الميكانيك وخواص المادة
 000صبحي رجب عطااللة 

 عوض محمد جاسر 

 اساسيات البصريات  1 12 153
عبدالفتاح احمد الشادلي 

 سعيد بسيونى الجزيرى00

158 13 1 
الطبعة ---اساسيات الفزياء

 دار ماكجروهيل للنشر الثالثة

 معنى النسبية  1 14 166
علي يوسف  00البرت اينشتين 

 فرح 

 مبادىء العلوم النووية  3 15 142
موسى الجنابي      سعد حمادي 

 القريشي 
 عدنان مصطفى  الطاقة النووية العربية  3 16 147
 قصى عبد القادر الجلبى  االحماض النووية  2 17 184

 دليل المفاعالت النووية  1 18 185
---حمزة خضير الدجيلي 0د
 صالح مجيد الخفاج0د

 الليزرات الصناعية وتطبيقاتها  2 19 574
عبد 0د -----هاري0اي0جي

 الكريم حميد معروف

 مفاهيم تكنلوجيا الليزر  1 20 402
هشام 00صالح نوري صالح 0د

 محمد احمد الراوي
 فالح حسن االحمدي 0د الليزرات وتطبيقاتها     1 21 412

 الليزرات وتطبيقاتها     4 22 411
جاسب  --------بيسلى 0ج0م

 عبد الحسين مشاري 

 ضوئيات الكم و اليزر  1 23 410
وليد  0خالد عبد الحميد الخطيب 

 خلف حمودي
 يحيى حمودة  نظرية اللوان 3 24 391
 طالب ناهي الخفاجي  الدرة 1 25 167

 البصريات  1 26 165
 --------عباس محمد الحسون 

 يعقوب عزيز 

183 27 3 
سلسة المائة 00الراديوي  الكون
 00الثانية00كتاب 

عبدالكر00000هي0اس0جي
 يم علي السامرائي 

413 28 1 
ادارة الجودة الشاملة و متطلبات 

 خليل ابراهيم محمود العاني االيزو

137 29 1 
مبادء هندسة اقليدس  في 

 عدنان محمد احمد عوض  مستوى وفي  الفضاء 


