
 المؤلف الكتاب النسخ الجديد القديم 

 علم المتحجرات  5 9 306

فاروق صنع  \د
طارق  \د--اللهالعمرى 

 صالح 

 علم المعادن   17    
عبد الهادي  الصائغ  

 خالد محمد نبات   \\\\\

296 1 20 
مبادىء الطرق 

 الجيلوجية
سمير احمد عوض 

 مصطفى مشكور  \\\\\\\

263 2 5 
واداة علم الميا ه 

 صباح توما جبوري  احواض االنهر
 عادل كمال جميل  مبادىء الجيوكيمياء  5 3 265

287 4 15 
الهيدرولوجيا 

 نزار علي سبتى  الهندسية 

278 5 5 
اسس الجيولوجيا 

 كنانة محمد ثابت   للمهندسين 

 جيالوجيا النفط  8 6 279

عبد هللا شاكر السياب 
محمد حسن عبد  00

 الحميد 
 عبدهللا شاكر السياب علم الطبقا ت  13 7 280

290 8 3 
جيلوجية شمال 

 العراق 

فاروق صنع هللا \د
علي  \د---العمري 
 صادق 

 الماء هو االساس  2 9 281
 \\\\\ليبولر-لوناب

 رياض حامد الدباغ 

293 10 1 

الجيلوجيا الهندسية 
وميكانيك الصخور 

  0جزء االول 0
كنانة 0د000دنكان 0ن

 محمد ثابت 

 عالم الصخور 11 11 275
 \\\\\عادل كمال جميل 

 مازن يوسف هرمز 

461 12 5 
جيوكيميائية الصخور 

 المعادن الصناعية
ناهدة عبد الكريم القره 

 غو لي 

 علم الهيدرولوجى  7 13 226

مهدي محمد علي 
وفيق حسين \الصحاف 
 الخشاب 

 الجيلوجيا البنائية   7 14 264

بيلينكر -بي-مارالند
ابراهيم جواد \\\

 الفضلي 

 الجيلوجيا العامة  1 15 274

 \\\يحيى مجمد انور 
محمد عبد الوهاب 

 الشناوي  

268 16 2 
موجز جيلوجيا المياه 
 ابراهم صقر  االرضية في الكويت 

 الجيولوجيا العامة        2 17 266
عبد الهادى يحيى 

 الصائغ 

 مبادىء علم الطبقات  4 18 267
فاروق صنع هللا 

 العمري 

 الجيومورفولوجي  6 19 270

 \\\\عدنان باقر النقاش 
مهدي محمد 
 علىالصحاف

271 20 7 
الجيلوجيا الفيزيائية  

 الجزء االول 
 \\\\ساندرس -أي-جون

 مجيد عبود جاسم 

 الجيلوجيا العامة  1 21 272
 \\\0فوستر0ج0روبرت

 عبد القادر عابد 
حسن سيد احمد ابو اصول الجغرافيا  2 22 273



 العينين  المناخية 

 تاريخ علوم االرض  4 23 269
فاروق صنع هللا 

 العمري 

277 24 3 
مقدمة للمتحجرات 

 الدقيقة 
 ---جونز-جى-دانيل \ت

 احمد محمود النجدى

286 25 13 
علم الصخور 

 المتحولة 
محمود عزيز  رافد

 العبيدي

297 26 4 
هيدرولوجية المياه 

 خليفة درادكة   الجوفية 

 علم المياه وتطبيقاته  3 27 285
با قراحمد كاشف 

 الغطاء 

 جيولوجيا العراق   5 28 288

عبدهللا السياب  \د
فاروق صنع هللا  \د00

 العمرى

289 29 1 
مبا دىء 

 نضير االنصاري  الهيدروجيولوجي
 مقداد حسين على  0د الجيولوجيا الهندسية 10 30 292

 الجيولوجيا الهندسية 1 31 255
مجيد عبود جاسم 

 الطائي

460 32 4 
الطرق الجيوفيزيائية 

 في الجيولوجيا 
 ---شارما  -فى  -بى

 الياس محمد الياس
 نبيل مصطفى الحافظ   علم الصخور النارية  7 33 472

 بصرية المعادن  5 34 291
زكي عبد الجبار 

 الجبوري 

284 35 1 
مبا دىء 

 نضير االنصاري  الهيدروجيولوجي

 تاريخ علوم االرض  1 36 262
فاروق صنع هللا 

 العمري 

255 37 8 
الجيلوجيا الفيزيائية  

 الجزء االول 
 \\\\ساندرس -أي-جون
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