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    10 
---الكيمياء العضوية 

 سلسلة شوم 
احمد \\\\\\هربرت مايسلش

 مدحت اسالم 

573 1 1 
تاثير المشتقات النفطية 

 موفق جاسم الحربي  على المنشات 
 جابر شنشول جمالي -د الصناعات البتروكيماوية 2 2 246
 عبد الهادي يحيى الصائغ   علم البلورات  6 3 504
 نجاح صادق جميل  اسس علم البلورات  7 4 503
 اكرم عزيز محمد    كيمياء اللدائن  5 5 252

253 6 7 
الكيمياء العضوية 

 عزيز احمد امين  والتطبيقية 

242 7 1 
مقدمة مكثفة في الكيمياء 

 العضوية 
فاضل سليمان احمد كمونة 

 اقبال صادق الشيباني\\

250 8 1 
مقدمة في الكيمياء و 

 صفاء رزوقي المرعب  الريا ضة  

243 9 2 

مبادىء االختبارات 
الكيمياء الحيوية في 

 علوم االحياء 
 \\\\\\\\بالزيفيك 0دونج

 صائب نظمى السخن 

257 10 1 
الثحليل الوصفي 

 والحجمي 
مؤيد  \\\\\\ثابت سعيد الغبشة 

 قاسم العبا جي  

258 11 1 
مبادىء الهندسة 

 م -د  الكيمياوية 

 كيمياء المعادن والخامات  5 12 259
علي  \\\\\عادل كمال جميل 

 فليح عجاام 

260 13 21 

تطبيقاة اطياف الرنين 
النووي المغناطيسي 

 محمد شاكر سعيد للكيمياء

261 14 1 
مقدمة مكثفة في الكيمياء 

 العضوية 
فاضل سليمان احمد كمونة 

 صادق الشيبانياقبال \\

238 15 2 
التفاعالت العضوية 

 خالد محمد داؤد  االساسية 

 الكيمياء العضوية   1 16 243
خالد  \\\\\محمد نزار ابراهيم 

 محمود داؤد 

244 17 6 
كيمياء الجزئيات الكبيرة 

 البوليمرات 
 \\دنون محمد عزيز بيريادي 

 كوركيس عبد ال ادم

245 18 2 
دروس فيالكيمياء 

 العضوية 
حسين عليوي \\\\\\ارنود 0بي

 السعدي 

240 19 5 
التشخيص النظامي 
 للمركبات العضوية 

 \\\جورج يوناثان سركيس 
 جاسم محمد علي 

241 20 1 
الكيمياء الالعضوية 

 صبحى خميس عتوان الدليمي  الحديثة 

234 21 2 

سمنتة اانعاش ابار النفط 
السمنتة  جزء  \\والغاز 

 فريد توفيق عبد الجبار الطائى  \\

233 22 10 
مقدمة في 

 عماد عبد القادر الربوني  البتروكمياويات 

282 23 6 
مدخل الى الهندسة 

 الصناعية
   ----فاجن   -ريتشارد 

 فكتوير يوسف توفيق

 الكيمياء والكائن الحى  2 24 283
محمد \\\\\مولى بلوم فيلد 

 نزار ابراهم عبد السالم 

507 25 4 
مقدمة في الكيمياء و 

 صفاء رزوقي المرعب  الريا ضة  



256 26 3 

الكيمياء العضوية 
االساسية لطلبة علوم 

 الحياة
خولة \\\\\\0ورد0سمث0ريليز

 احمد فليح 
 لطيف حميد علي التلوث الصناعى  5 27 257

251 28 1 
الكيمياءالصناعيةوالتلوث 

 عمر موسى رمضان 0د الصناعى
 طالل سعيد النجفي الكيمياء الحياتية  1 29 534

533 30 5 
نظرة شاملة في الكيمياء 

 العضوية
 \\\\\محمد نزار ابراهيم 

 مروان زكريا

254 31 1 

تطبيقاة اطياف الرنين 
النووي المغناطيسي 

 محمد شاكر سعيد للكيمياء

237 32 1 
جولة في عالم الفليزات 

 عيسى مسوح  النادرة 

 الكيمياء العضوية 4 33 238
رعد \\\\\\هارت وشوتز

 اسماعيل الحمداني 

239 34 2 
بعض الطرق الحديثة في 

 التخليق العضوية 
رعد \\\\\\هارت وشوتز

 اسماعيل الحمداني 

247 35 3 

الحركيات الكيميائية 
--جزء االول -الهندسية 

 الثاني 
محمد \\\\\\\\سميث0م0ج

 مهدي محمد فريد 

 الكيمياء االغدية  1 36 248
كامل  \\\\باسل كامل الداللي 

 حمودي الركابي 

249 37 3 

التقييس والسيطرة 
النوعية في المنشات 

 عبد الستارمحمد العلي 0د الصناعية

218 38 3 

دليل ظبط الجودة في 
صناعة الزيوت النباتية 

 عبد علي مهدي حسن  0د والدهون

512 39 1 
الصناعات الكيميائية  

 عبد الكريم درويش  التجارية 

514 40 1 
تشخيص المركبات 

 موفق ياسين شندالة العضوية 

659 41 1 
الصناعات الكيميائية  

 عبد الكريم درويش  طلي المعادن 

658 42 1 
نظرة شاملة في الكيمياء 

 العضوية
 \\\\\محمد نزار ابراهيم 

 مروان زكريا

657 43 2 
الكيمياء العضوية 

 رعد اسماعيل الحمداني  المتقدمة 

237 44 2 
الكيمياء العضوية 

 فهد علي حسين المتقدمة 

236 45 2 
مبادىء في الكيمياء 

 طالل احمد خليل العالف العضؤية الفلزية 

111 46 5 
التشخيص النظامي 
 للمركبات العضوية 

 \\\جورج يوناثان سركيس 
 جاسم محمد علي 

235 47 9 
الكيمياء الهندسية 

 محمود عمر عبد هللا 0د للصفوف االولى

234 48 3 
تكنلوجيا صباغة االلياف 

 احمد فوزي النجعاوي0د الصناعية وخلطاتها

518 49 2 

الكيمياء الصناعية 
صناعة السكر وعجينة 

 عزيز احمد امين 0د الورق 

 الكيمياء الهندسية  5 50 537
طالب حسين 0د

 يحيى عبد المجيد0د0الشريفي



521 51 4 
اسس حسابات الهندسة 

 محمد صالح حميد العنبكي 0د الكيمياوية

523 52 1 

اساسيات الديناميكا 
الحرارية الكيميائية 

 والميتالوجية
--فوزي احمد ابو العز0د
 علي حسون الطيار 0د

 عزيز احمد امين الكيمياء الصناعية 1 53 519

520 54 1 
تجارب في خوهص النفط 
 سالم رشيد عبد الغفور  الخام والمنتجات النفطية

575 55 1 
اساسيات الكيمياء 

 جاسم محمد العضوية

 الكيمياء الهندسية  32 56 584
طالب حسين 0د

 يحيى عبد المجيد0د0الشريفي
 محمد حسين عبد المجيد 0د الكيمياء الهدسية 1 57 582
 يوسف عبد هللا شهاب 0د الكيمياء الهندسية 1 58 523

524 59 4 

الكيمياء الصناعية 
النتروجينية 0

 عزيز احمد امين 0د والفسفورية

525 60 7 
ديناميك الحرارة 

 عارف ابو صفية 0د الميتلوجية

 مبادئ الكيمياء الصناعية  3 61 526
عزيز  ----كريس ا كالوسن 

 احمد امين

530 62 1 
الكيمياء العملية للمهند 

 الجزء الثاني0سين 
 0د0محمد يوسف بكر 0د

 محمد محمد مجاهد 

  63 1 
القياسات واجهزة القياس 

 / الكتاب الثاني 
د. علي ابراهيم سعد+ أ. 

 د.علي أشطيبه

  63 2 
منظومة االتصاالت 

 جون كور الضوئية 
 جابر شنشول جمالي  تكنولوجيا الوقود  18 63 528

  64 1 
مباديء الهندسة 

 ترجمة/ د. رأفت القوصي  الكهربائية 

  65 1 
مسألة محلولة في 3000

 سيد نصر  الدوائر الكهربائية 
 د. صادق باقر حسين االلكترونيك 2 66  
 لؤي عبداللطيف دليل المهندس الكهربائي  1 67  
 محمد شحاته  دوائر التلفزيون  3 68  

  69 1 
 الكهرومغناطيسية
 مباديء وتطبيقات

د.عادل حميد +د.اديب 
 حمدون

 جورج دبليو ايويل  اجهزة االرسال الرادارية  1 70  
          
          

527 64 1 
خواص النفط والغاز 

 حسن امين  الطبيعى 

 شركات النفط العالمية  1 65 562
رشاد  --ميالفيج  و بلوشار   

 مهدي هاشم 
 يوسف ابي صالح    موسوعة علماء الكيمياء  3 66 563
 تقي علي موسى  الذرة 1 67 564

195 68 5 
السيطرة والقياسات في 

 وليد محمد صالح قاسم 0د الهندسة الكيمياوية 

 الكيمياء االغدية  1 69 201
كامل  \\\\باسل كامل الداللي 

 حمودي الركابي 

531 70 1 
مجموعة مسائل في 
 ليلى محمد نجيب سليم  الكيمياء الفيزياوية 

 جوين ورايدبرك الكيمياء النووية النظرية  5 71 218



 والتطبيق  الجزء الثاني  

219 72 4 
الكيمياء الفيزيائية 

 للبوليمرات
اكرم  \\\\\\\\\\\\تاكر 0ا0انا

 عزيز محمد 

220 73 2 
المعقدات وعناصر 

 الدورة االنتقالية االولى 
وسام  \\\\\\\\\\\ديفيد نيكس 

 ابراهيم عزيز 

230 74 2 
الكيمياء الالعضوية 

 عصام جرجيس سلومى  النظري 

231 75 6 
الكيمياء الفيزياوية  

 العملي
محمود  \\\\\\\\\جيمس 0م0ا

 شاكر سعيد 

232 76 4 
الكيمياء النووية النظرية 
 والتطبيق  الجزء االول 

 \\\\\\جوين و رايدبرك  
 عصام جرجيس سلومي 

215 77 11 

مقدمة في ديناميك 
الحرارة الكيمياء الجزء 

 الثاني 
حسيب  \\\سمث 0ام0جى

 يحيى احمد 

 الكيمياءالتحليلية العلمي 2 78 216
 \\\\\هادي كاظم عوض 
 ساجدةعبد الحميد 

 فتحي احمد عبيد  طرق التحليل االلي  2 79 209

228 80 3 
حسابات في الكيمياء 

 نبيل عادل فخري  التحليلية 

 اسس الكيمياء التحليلية   5 81 224
ثابت  \\\\\مويد قاسم العبادي 

 سعيد الغبشة 
 مسلم عبد الحميد  الكيمياء الفيزياويية   5 82 222

223 83 1 

الكيمياء الصناعية 
النتروجينية 0

 عزيز احمد امين 0د والفسفورية

208 84 1 

الكيمياء الصناعية 
النتروجينية 0

 عزيز احمد امين 0د والفسفورية

526 85 3 
مقدمة في الكيمياء 

 يعقوب حسين نشوان  العامة 

520 86 2 
الكيمياء نهج استقصائي  

 جريس الريحاني  المجلد االول 

193 87 1 
مدخل الى تقنيات الفصل 

 في الكيمياء 
سمير عبد الرحيم سعيد  ثابت 

 سعيد الغبشة

196 88 2 
الحسابات الكيميائية 

 عبدالطيف ابو السعود  لطلبة الهندسة 

197 89 2 
الكيمياء  لطلبت 
 طالل احمد العالف الصفوف االولى 

 جابر الشكري تاريخ العلم الكيمياء  2 90 198

199 91 1 
الكيمياء الفيزياويية 

 عيسى مسموح  بجزءين الكتاب الثاني 

200 92 1 
الكيمياء النووية الجزء 

 جوين و رايدبرك  االول 

194 93 1 
المخاطر الكيمياوية 

 كوركيس عبدال ادم  واالمان 
 عادل احمد جرار  الكيمياء في حياتنا  3 94 203

 كيمياء البلمرة  3 95 202
 00ب ستيفنسن0مالكولم 

 قيس عبد الكريم ابراهيم 

189 96 1 
الداينمك الكيميائي و 

 الكيمياء الضوئية 
باسل  \\\جالل محمد صالح  

 هاشم الصدر 

204 97 2 
حركيةالتفاعالت 

 عبد المجيد محمد الدباغ  الكيمياوية 

205 98 2 
مبادىء الكيمياء  الجزء 

 االول 
يوسف عبداللةشهاب  سعد 

 اللةتوفيق سليمان 



 الكيمياء    2 99 207
عصام جرجيس سلومى   

 وسام ابراهيم عزيز 

188 100 1 
المهندس و الكيمياء 

   وعلوم المعادن 

190 101 8 

االساسية النظرية 
للكيمياء التحليلية 

 االعضوية 
صا   \\\\\هادي كاظم عوض 

 لح محمد سعيد  

191 102 2 
الكيمياء الفيزياوية 

 عصام عبد الهادي  الجزء الثاني 

229 103 5 
اطياف امتصاص 

 الجزيئات  العضوية 
بارخ    عبد الحسين 0ام0في

 خضير شربة 

210 104 2 
الكيمياء التحليلية 

 الفيزياوية 
عادل  \\\\\\ثابت سعيد الغبشة 

 سعيد عزوز 

211 105 2 
اسس الثرموديناميك 

 الكيميائي 
فالح حسن  \\\الخانبال0ال0ام

 حسين 

213 106 2 
التطبيقات الكيمياوية 
 عصام جرجيس سلومى    لنضرية المجموعة 

212 107 7 
تجارب في الكيمياء 

 الفيزيا وية 
نبيل  \\\\\\\ولسن 0ام0جاي

 شوكت نصوري 

214 108 1 
هندسة الديناميكا 

 ابراهم سالم منصور  الحرارية الكيميائية 

217 109 3 
تصميم الوحدات 

 الصناعية 
ممتاز  ----هاركر 0بكهرست

 عبد االحد زبلوق

221 110 2 

الكيمياء التحليلية  
=لطلبة المعهد الطبى 

 الفنى
يعقوب نشوان =هادىكاظم 

 عوض

392 111 2 

الكيمياء التحليلية  
=لطلبة المعهد الطبى 

 هادي كاظم الفنى

227 112 10 

مقدمة في ديناميك 
 -----الكيميائي الحرارة

 الجزء االول
حسيب -----جي ام سمث 

 يحيى احمد

227 113 2 
مبادىء الكيمياء  الجزء 

 الثاني  
يوسف عبداللةشهاب  سعد 

 اللةتوفيق سليمان 

390 114 11 
-اساسيات علم البوليمر 

 الطبعة الثانية --
صالح  ----فريد بلميير-ت

 محسن عليوى 

 كيمياء الجزئيات الكبيرة  2 115 192
دنون  \\\كوركيس عبدال ادم 

 عبد العزيز        

319 116 11 
طرق تفهم  الحسابات 

 الكيمياوية 
وسام  000لطيف حميد على 

 ابراهيم عزيز 

206 117 3 
اقتصاد النفط والسياسة 
 محمد ازهر سعيد السماك  النفطية اسس وتطبيقات 

187 118 1 
الكبيرة كيمياء الجزيئات 

 دنون محمد عزيز بيربادى المحدث

565 119 1 
كيمياء الجزيئات الكبيرة 

 دنون محمد عزيز بيربادى المحدث
 ابو بكر صديق سالم  التلوث المعضلة والحل  1 120 656
 مازن عبد الكريم السالمة المهنية  1 121 407

585 122 1 
دليل ظبط الجودة في 

 دار البشير عمان  صناعة الصابون 
73 123       

  124 1 
دليل ظبط الجودة في 

 دار البشير عمان  صناعة الصابون 
 محمد اسماعيل عمرالطالء الكهربي للمعادن  1 125  



 

 والبالستك 

 تحليل وقود الصواريخ 5 126  
د. محمود فرج بالل 

 السامرائي
 محمد اسماعيل عمر صناعة وتكرير البترول 1 127  

  128 1 
الكيمياء الجامعية/ شوم 

 ديفيد ا.غولدبرغ / المقررات الجامعية

 العمليلت الصناعية 1 129  
عبدهللا عبد الشكور + محمود 

 شاكر عبد الحسين
 محمود فرج بالل السامرائي  علم الوقود 5 130  
 عزيز احمد امين  كيمياء السموم الصناعية    131  

  132   

نظرية سيطرة التغدية 
الخلفية للمهندسين/ 

 ب . اتكنسون الطبعة الثانية/ 
  133 1     


