
 المؤلف العنوان النسخ الجديد القديم 
 ياسين عبيد احمد   المساحة الهندسية 2 62 490

 00000المساحة  3    
فريدون 0ماكورماك0س0جاك

 جالال الدين مولود 

 اسس هندسة المناجم  5 1 131
حامد  000روبرت اس لويس

 محمد جاسم العيساوي 

 ميكانيك التربة وهندسة االسس 7 2 139
محمد عمر 0د000 سنغ0ب

 العشو

440 3 5 
ميكانيك التربة وهندسة االسس  الجزء 

 محمد عمر العشو الثاني 

442 4 3 
ميكانيك التربة التطبيقات الهندسية  

 اسامة مصطفى الشافعى  الجزء الثاني 

443 5 2 
مبادىء ميكانيك التربة 

 الجيلوجياالهندسية جزء االول
ماصلوف نيقوالي نيقوال 

 وليد كنعان 0د00يقيتش

 مكانيك التربة واالساسات  1 6 444
يوسف ----زينون ويليسون 

 المسنات 

 هندسة االسس 5 7 445
يوسف الشكرجي  0د

 نورى المحمدى 0د00

446 8 2 
ميكانيكا التربة  اساسيات و خواص 

 اسامة مصطفى الشافعى  التربة 
 حامد السعيدي  وتطبيقاتها هند سة التربة 3 9 447

 ---الجزء االول  ---نظرية االنشاءات   1 10 448
احمد  ----عبد الفتاح ديوان 

 فهمي عبد الرحمان 
 مدحت فضيل فتح هللا التخمين والمواصفات  3 11 449

452 12 2 
المنشات والكبارى المعدنية اسس 

 احمد شعبان 0د التصميم 

 مبادىء نظرية المنشات  9 13 453
عبد 0د00000يوسيه -يان

 الحكيم حامد احمد 
 محمد عارف المهايني0د تحليل المنشات االمقررة 1 14 454
 وائل نور الدين الرفاعي 0د النظريات المتقدمة في التحليل االنشائى  2 15 455

456 16 10 
الجزء 0تخطيط ومعدات وطرق االنشاء 

 العزي محمد ايوب صبري 0االول 

 الجيلوجيا الهندسية و التحرى الموقعي  2 17 457
كنانة 0د00زهير رمو فتوحي0د

 محمد ثابت 

458 18 4 
تحليل التركيب واالستعماالت التطبيقية 

 ضياء يوسف الراوى0د للفواصل

459 19 6 
المكائن والمعدات االنشائية الثقيلة 

 هيدر0الحفارات ميك
عالء 0د0باسل جميل ستراك 0د

 حسام الدين 

462 20 5 
المكائن و المعدات االنشائية الثقيلة 

 البلدوزر الكريدر 
عالء 0د0باسل جميل ستراك 0د

 حسام الدين 

 0الجزء االول 0هندسة التبليط االسفلتي  1 21 464
محمد 00نامق حويز احمد 

 حسين رسول 

 تصميم الجسور لطرق السيارات  1 22 465
محمد 0د000000باليف نوف

 زهرى حبوس

466 23 1 
تطوير الطرق والجسورفي العراق لغايت 

 1990عام 
عبد 0عبد النافع عبد الموجود

 الوهاب موسى طه
 محمد عبد الرحمن الجنايني0د المنشئات الهيدروليكية  1 24 468

471 25 3 
الهندسة الهيدروليكا وتطبيقاتها في 

 محمد عبد الرحمن الجنايني0د 0جزء الثاني0الدنية

474 26 2 
اجهزة التحسس ومراقبة السدود 

 عبد الرحمن خضير سالم 0د واسسها

476 27 8 
هندسة الموانى والمنشات البحرية 

 ابراهيم علي عبيدو  الجزء االول 



477 28 6 
 0التنفيد0التصميم0البتحريات -البزل 

 محارب عواد االمي محسن0د الصيانة 

 هندسة البزل  4 29 478
عبد الستار يونس الدباغ 0د
 انعام عزالدين علي 0

 تجمع ومعالجة مياه الفضاالت 5 30 480
محمد 00أي جو ميدلبروكس 

 انيس الليلة

 اسالة الماء ومنظومة المجاري  6 31 481
فاضل حسن  ----ستيل و مكى  

 احمد

482 32 4 
العمليات التمهيدية في معالجة مياه 

 الصرف 
سرتل 0فخري ياسين رجب اغا 

 علي قنبر 

 هندسة تكييف الهواء 14 33 483
خالد 0د00000جونز0بي0دبليو

 احمد الجودي

 التبريد والتكييف الهواء  6 34 484
محمد 0د00000تروت0ر0ا

 فوزي الرفاعي 

485 35 2 
ادارةالمشاريع االنشائية والعالقات 

 احسان العطار  المهنية
 مهند محمد صبري -د االجهزة االلكترونية وطرق القياس  1 36 486
 براهيم عبيدو هندسة الموانئ والمنشات البحرية  1 37 489
 ليث خليل اسماعيل  الري والبزل 2 38 492

 الري تصميم وممارسة 2 39 493
هحمد  -----بروس ويذرز 
 يوسف حاجم 

 محمد عبد هللا النجم 0د الري  8 40 494

 معامل ومعدات البنائين 1 41 502
محمد  0د 0000باربر0جي

 صبري العزى
 مؤيد نوري خلف  مضافات الخرسانة  4 42 505
 ابراهيم على الدرويش  تكنولوجيا الخرسانة 1 43 467
 سعد علي الطعان اساسيات الخرسانة المسلحة 7 44 550
 فاضل حسن الكعبي تصاميم المزجة الكونكريتية  12 45 548
 حسين محمد امين  اساسيات البناء  2 46 549

556 47 1 
تحليل وتصنيم ابنية مسقفة من 

 حازم شرهان العرس الخرسانة 

 خواص الخرسانة  2 48 557
حقي 000نيفيل0ام0اي

 اسماعيل محمد الجنابي 
 مؤيد نوري خلف  تكنولوجيا الخرسانة 1 49 555
 م -د  تركيب المبانى  1 50 546
 انيس جواد سلمان  تركيب المبانى  4 51 547
 رائف نجم  المواصفات العامة لالبنية  4 52 554
 عقيل نوري المال حويش  العمارة الحديثة في العراق  1 53 553
 عبد الفتاح ديوان  نظرية االنشاءات  1 54 558
 وائل نور الدين الرفاعي نظرية االنشاءات  2 55 559
 يوسف الدواف انشاء المبانى  1 56 560

561 57 1 
مكائن و معدات استصالح وتسوية 

 نجيب عبد الحليم هنداوي0د التربة
 محمود ربيع الملط هندسة بناء السفن  3 58 552

403 59 1 
الكودات العربية الموحدة لتصاميم وتنفيذ 

 حسن محمود عكور  المباني 

 الجزء االول 000المسح  الهندسي  4 60 408
رياض   0000سكوفيلد    0و

 شعبان 

 الحسابات الهندسية  4 61 579
 00000000-ج-جوردون
 -ا-ريتشارد

 المتطلبات الفظائية  لتخطيط المدينة    3 62 132
محمد شهاب احمد   مؤمل عالء 

 الدين 
 احمد ابو هنطش  المهن الهندسيةالصحاب 000المساحة 2 63 135



 محمود حسني عبد الحليم  مبادى المساحة المستوية والطبوغرافية  1 64 63
 لبيب ناصيف سلوم  المسح الجوي 2 65 138
 عطاعبد الوهاب صناعة االنشاءات العربية 1 66 140
 صبحى حسين خلف  علم االحياء المجهرية المائى 1 67 141

 التحضيرات المجهرية  2 68 511
 \د--كواكب عبد المختار  \د

 سهيلة محمد العالف 

 علم الهيدرولوجى  1 69 586
مهدي محمد علي الصحاف 

 وفيق حسين الخشاب \
 نضير االنصاري  مبا دىء الهيدروجيولوجي 1 70 295
 هدى جميل جمعة  االسس التصميمية المالجى النووية  1 71 274
 م -د  انشاء المبانى  1 72 255

325 73     
 يوسف الدواف انشاء المبانى  1 74  
 تحرير . آ_ أن_ سوامي خرسانة مسلحة جديدة  1 75  
   الصحية /الجزء الثاني 1 76  

  76 1 
التصميم االنشائي للساللم الخرسانية 

STAIRS  خليل ابراهي واكد 
   الصحية /الجزء الثاني 1 76  
 شريف فتحي الشافعي تحليل وتصميم المنشآت الصناعية  1 77  

  77 1 

االختبارات الطبيعية والميكانيكية 
والكيمياوئية لالسمنت العادي والسريع 

   التصلد  

  78 1 
تحليل وتصميم القنوات والمجاري 

 شريف فتحي الشافعي المائية 

  78 1 
مفهوم العلوم الهندسية والمعطيات 

 عماد تنبكجي  للعملية االنشائيةاالساسية 

 عماد تنبكجي     1 79  

 الخلطات الخرسانية  1 79  

د.ابراهيم علي 
الدرويش+د.عبدالوهاب محد 

 عوض

 المواد االنشائية 1 80  
جالل بشير سرسم+ سعيد 

 عبدالعالي

  80 1 
مفهوم المحيط التعليمي والدراسة 

 عماد محمد عدنان تنبكجي  التحليلية للفراغات التعليمية

  81 1 
تصميم النشآ ت الخرسانية لمقاومة 

 خليل ابراهيم واكد الرياح والزالزل
 عماد تنبكجي  اسس تصميم االبنية السكنية 1 81  
 عصام حميد نشأت مواصفات المواد واالعمال االنشائية  1 82  

  82 1 
التحليل االنشائي لمختلف الطرز 

 عماد تنبكجي  االنشائية الحاملةوالعناصر 

  83 1 
تصميم المساقط والواجهات وطرق 

 عماد تنبكجي  االظهار المعماري 

  84 1 
تاثير المواد واساليب االنشاء الحديثة 

 عماد تنبكجي  على تطور المنشات بانواعها

  85 1 
وقاية المباني من الحريق واجراءات 

 عماد تنبكجي  السالمة
 عماد تنبكجي  خصائص الخشب واشكال قطعة المتاحة 1 86  

 عماد تنبكجي  طرق التوسع السكني 1 87 87

  88 1 
تصميم وحساب عناصر المنشات 

 عماد تنبكجي  الخشبية
 عماد تنبكجي  االبنية الحزمية  1 89  

  90 1 
تصميم القطاعات المعيشية لالبنية 

 عماد تنبكجي  السكنية



  91 1 
وحساب عناصر المنشات تصميم 
 عماد تنبكجي  الحجرية

  92 1 
تطور المنشات الخشبية وتفاصيل 

 عماد تنبكجي  الوصالت

  93 1 
تصميم قطاعي الخدمه والهدوء لالبنية 

 عماد تنبكجي  السكنية
 عماد تنبكجي  ابنية سكنسة خاصة 1 94  
 عماد تنبكجي  الشقق السكنية 1 95  
 عماد تنبكجي  التنفيذي لالبنية السكنيةالمسقط  1 96  

  97 1 
خصائص العناصر المحيطة بمواقع 

 عماد تنبكجي  االبنية السكنية

  98 1 
الواجهات والمقاطع التنفيذية لالبنية 

 عماد تنبكجي  السكنية
 عماد تنبكجي  المخططات الكهربائية لالبنية السكنية 1 99  
 عماد تنبكجي  السكنيةمخططات تدفئة االبنية  1 100  

  101 1 
مخططات التبريد والمخططات الصحية 

 عماد تنبكجي  لالبنية السكنية

  102 1 
مفهوم االنشاء الهيكلي وتفاصيل 

 عماد تنبكجي  االساسات
 عماد تنبكجي  نماذج تفصيلية لجدران االبنية الخارجية 1 106  

  107 1 
تفاصيل الشرفات :بيوت االدراج 

 عماد تنبكجي  المظالت والممرات الخارجية المسقوفة

  108 1 
تفاصيل الجدران .. الفواصل 

 عماد تنبكجي  والتجهيزات الداخلية
 عماد تنبكجي  عناصر السطح االساسية وطرق الحساب 1 109  

  110 1 
تجهيز المخططات التفصيلية لالسطح 

 عماد تنبكجي  االبنية السكنية
 عماد تنبكجي  االسطح واالسقف المستعارة تفاصيل 1 111  

  112 1 
تفاصيل االسوار الخشبية المحيطة 

 عماد تنبكجي  باالبنية السكنية

  113 1 
تفاصيل االسوار الالخشبية ونباتات 

 عماد تنبكجي  السياج
 عماد تنبكجي  تفاصيل اعشاش الطيور المنزلية 1 114  

  115 1 

وتجهيز مفهوم المقاطع التفصيلية 
المخططات التفصيلية لنوافذ االبنية 

 عماد تنبكجي  السكنية
 عماد تنبكجي  نماذج تفصيلية لنوافذ االبنية السكنية 1 116  

  117 1 
انواع ابواب وبوابات االبنية السكنية 

 عماد تنبكجي  وطرق تجهيز مخططاتها التفصيلية
 عماد تنبكجي  نماذج تفصيلية البواب وبوابات االبنية 1 118  

  119 1 
انواع االدراج المنزلية وطرق تجهيز 

 عماد تنبكجي  مخططاتها التفصيلية
 عماد تنبكجي  المخططات التفصيلية الدراج نموذجية 1 120  

  121 1 
انواع مدافئ الحائط وطرث تجهيز 

 عماد تنبكجي  مخططاتها التفصيلية
 عماد تنبكجي  المبانيتفاصيل تجهيزات وانارة وتدفئة  1 122  

  123 1 
الجديد في اساليب انشاء وتصميم االبنية 

 عماد تنبكجي  السكنية

  124 1 
اسس وتصورات وتصميم مواقع 

 عماد تنبكجي  ومساقط االبنية المدرسية

  125 1 
الدراسة التحليلية للفراغات الثقافية 

 عماد تنبكجي  والترفيهية
 عماد تنبكجي  الخدمهاسس وتصميم فراغات  1 126  



  

  127 1 
نماذج وروسومات توضيحية  لعدد من 

 عماد تنبكجي  االبنية المدرسية

  128 1 
الدليل االرشادي لتحسين السالمه 

 المرورية
ايمان ابراهيم سمين + بشرى 

 جبار

  129 1 
المرجع الكامل في ادارة المشاريع 

 الهندسية
معد ثابت المدلجي + فراس 

 قدري داديخي

  131 1 
التصميم الهندسي للطرق داخل وخارج 

 شريف فتحي الشافعي المدن
 احمد عبد المؤن احمد هندسة السكك الحديدية وخطوط الكترو 1 132  
 عمار مصطفى حوا ادارة مشاريع التشييد 1 133  
 صالح مهدي الحساني انظمة وتقنيات البناء الحديث 1 134  


