
 المؤلف العنوان النسخ الجديد القديم 

294 1 2 
علم  --ميكانيك الهندسة 

 السكون 
وجيه  ---تيموشنكو0س

 القدسي 

  1 7 
علم ---الميكانيك الهندسى 

 الجزء االول --السكون
--نزار جبرائيل الياس0د

 فخرى يسين محمود  --

314 1 6 

علم -الميكانيك الهندسى 
 -الجزء االول -التحريك 

 الثاني 
وجيه  ---تيموشنكو0س

 القدسي 

315 2 1 
--قيا س درجات الحرارة 

 محمد محمود عمار-د الترمومترية

316 3 15 
ميكانيكا انتاج الرسم 

 م -د  بمساعدة الحاسب

317 4 8 
الجزء  ----ميكانيك المواد 

 الجزء الثانى-االول 
 ---ايان جون هيران  -ت

 صباح محمد جميل 

318 5 1 
-انواعه -اسبابه -التاكل 

 -طرق الحماية منه 
قحطان خلف الخزرجى -د

 عبد الجواد احمد  --

320 6 3 
هندسة التاكل وحماية 

 حسين با قر  -د سطوح المعادن  

321 7 3 
دراسة  -----نظم القدرة 

 ------وتحليل
سنان محمود العطار  -د

 باشي 

322 8 2 
الهندسة العلمية للبيئة 

 فحوصات الماء 
-----سعاد عبد عباوي 

 محمد سليمان حسن 
 محمد احمد سلطان  -د االلياف الصناعية  4 9 323

324 10 2 
موجز ---الميكانيك الهندسى

 --وتمارين 
كامل عبد االمير  -د

 الشماع 

 ميكانيك المكائن  2 11 326
صباح -د---جون حنا 

 محمدجميل مال علي 
 مندر اسماعيل  -د مبادىء ديناميك الغازات  3 12 328

329 13 2 
خواص المواد الخام 

 السيراميكية  
فاظل بندر ------ريان 0و

 عيسى 

330 14 4 
 -----نظرية السيارات 

 شيركو شاكر فتاح  ------الطبعة الثانية 

331 15 1 
الميكانيكية مبادىءالهندسة 

 ميريام -االستاتيكا -الثاني-االول -

332 16 1 
الدينمية الحرارية للسوائل 

 فالح حسن حسين والمحاليل

334 17 2 
مايحتاج الية الصانع من 

 صالح احمد العلى  علم الهندسة

335 18 17 
حلول مسائل ميكانيك في 

 الثاني -االول --الموائع 
 ----دوكالس-اف-جي

 ممتاز فهمى سدراك 
 محمد تقي داود  ميكانيك الموائع والدقائق  1 19 336

337 20 1 
ميكانيكا الموائع وتطبيقاتها 

 الهندسية 
 ---روبرت ل دوجرتي 

 قداح شاكر قداح 

 ميكانيكا الموائع   5 21 338
كامل عبد االمير  -د

 الشماع 

339 22 3 
--الموائع مبادىء ميكانيك 

 جميل المالئكة -د الثاني--االول 

 الموائع  1 23 340
عصام محمد عبد الماجد 

 احمد

341 24 1 
سلسلة شوم قي ميكانيك 

 الموئع والهيدروليكا 
 ---رينالد  ق جايلز  

 عمر محمد
 نزار علي السبتى -د ميكانيك الموائع 10 25 342
 كركجي صالح امين-د خواص مواد الهندسية  7 26 343

344 27 2 
انتقال المادة في التطبيقات 

 الهندسية 
 ---فاخرفالح حسن  0د
 مصطفى محمد رضا0د

 مقاومة المواد  14 28 345
---فردناند سنكر
خزعل  --اندروبايتيل 



 ياسين محمود 

346 29 3 
طبعة --مقاومة المواد 

 رابعة منقحة ومزيدة
داود 0د ----ستيوبين0ب

 سليمان المنير 

347 30 8 
الجزء ----مقاومة المواد 

 فيصل محمد حسن  0د االول 

348 31 1 
المواد الهندسية مدخل 
 لخواصها وتطبيقاتها 

---اشبي 0ف0م0ت
جعفر طاهر 0ترجم

 الحيدري 

349 32 4 
الميكانيك العامة وتطبيقاتها  

 ---سلسلة شوم  --
----شبيجل -موراى ر-ت

 احمد فؤاد باشا

351 33 9 
الميكانيكية نظرية الهندسة 
 الصناعة

 -----براون -ج-ل-ت
 محمد رظا سويلم 

 مدخل في هندسة االنتاج  6 34 353
-و---حسن حسين فهمي 

 جالل شوقي --
 داخل حسن جريو -د هندسة التحكم االلي    5 35 354

355 36 5 
الحرارة والديناميكا  

 الحرارية 
 ----زيمانسكى0مارك و

 محسن سالم رضوان

356 37 2 
الديناميك الحرارية 

 والنظرية الحركية للغازات 

فرنسيس وستون 
رضا جاد  ----سيرس

 جرجيس

365 38 3 
المواد الهندسية مدخل 
 لخواصها وتطبيقاتها 

---اشبي 0ف0م0ت
جعفر طاهر 0ترجم

 الحيدري 

366 39 5 
المواد الهندسية 

 واختباراتها 

قحطان خلف 0د
عادل 0-0الخزرجي

 محمود حسن

 هندسة التحويالت 3 40 351
-د --------جيجر-ماكس

 محمد عادل سودان 

352 41 1 

-الميكانيكا للمهندسين
مجموعة الجسيمات 

 فاروق احمد البراقي 0د المتماسكة 

 الميكانيك التحليلى 1 42 357
 ---فاوس 0كرانت ر

 طالب ناهي الخفاجي 

358 43 1 
الميكانيكا النظرية االستاتيكا 

 احمد صادق  القرماني 0د و الديناميكا 

359 44 2 
--مقرربيركلى في الفيزياء

 الميكانيكا 0المجلد االول 
سعيد  ----تشارلزكيتل 

 بسيوني الجزيري 
 وجيه محمد الدخاخني الميكانيك الهندسي 1 45 360

361 46 2 
مقدمة في ميكانيكية 
 التفاعالت العضوية 

 ----اوتو ثيودور بنفى
 صالحروعة غياث الدين 

 الميكانيكا الهندسية ديناميكا 3 47 362
---شيللى0جوزيف ف

 نبيل انسى مكاري حنا 
 ديتر -جي  أي  الميتالورجيا الميكانيكية  4 48 363

364 49 1 

علم -الميكانيك الهندسى 
 -الجزء االول -التحريك 

 الثاني 
وجيه  ---تيموشنكو0س

 القدسي 

650 50 14 
الميكانيكا الهندسة  

 ميريام-ل-ج الديناميكا
 نزار علي السبتى -د ميكانيك الموائع 1 51 316

 ميكانيكا الموائع   2 52 653
كامل عبد االمير  -د

 الشماع 
   عمليات التصنيع 1 53 344

340 54 2 
محركات الديزل ومحركات 

 الغاز عالية االنضغاط
حسن ---كيتس0ادحبار ج

 محمد السبيلجي
 محمد نصر الدين دمير  تكنولوجياهندسة النتاج 1 55  

423 56 2 
الهندسة الكهربائية للتبريد 

 صبري بولس  وتكييف الهواء



506 57 1 
صيانة المركبات وتشخيص 

 سفيان توفيق احمد سعيد اعطالها

488 58 3 
ترشيد استهالك الطاقة في 

 ابراهيم منصور  تشغيل المراجل البخارية 
 شيركو شاكر فتاح 0د ديناميكا السيارات 2 59 495
   صيانة وخدمة السيارة  1 60 496

 تركيب السيارات 2 61 499
 ----بوروفسكيخ   -يو 

 عادل الصفار
 عبد الرزاق مصطفى  الصيانة الميكانيكية  1 62 500

501 63 7 
النظرية المركبة لغازات 

 والميكانيك االحصائى
فياض عبد الطيف        

 عبد الحميد على 

469 64 1 
النظائر في البحوث واالنتاج   

 االسس التنولوجية
محمد اسماعيل عبد 

 الطيف 
 قحطان خلف الخزرجي مبادئ عمليات االنتاج  9 65 164

 تجارب في الهيدروليك  1 66 536

محمد رمضان خلف 
مؤيد سعد هللا 0000
 خليل 

535 67 1 
السيطرة االوتوماتيكية على 

 عالء الدين شمس الدين  مكائن االنتاج 

473 68 3 
اللحام اليدوي با لقوس 

 يسرى محمد يسرى صقر  الكهربى ومعدالته

463 69 9 

ديناميات الحرارة 
بالوحدات 0للمهندسين 

 العالمية 
 00دولتل0اس0جسى

 صالح اسماعيل  نجم 0د

544 70 1 
الهندسية الترموديناميكا 
 والنقل الحراري

 ---فالديمير ناشوكين 
 محمد جواد المحمد 0د

 نظريةاالهتزاز وتطبيقاتها 4 71 428
عدنان محمد جواد     

 بهاء الدين حسين عباس 

 العمليات الصناعية  15 72 389

عبد هللا عبد الشكور 0د
محمود شاكر عبد 0

 الحسين 

159 73 2 

العمليات الصناعية تشغيل 
النتاج الطبعة  وفحص

 السادسة
بيكمان 0مايرون ال

 عبد المنعم حمودة  0د00

532 74 10 
الوقود السائل وحماية 

 خليل مجيد الكاظمي-د المعادن من التاكل
 قحطان خلف الخزرجي تكنولوجيا اللحام  2 75 529

 تكنولوجيا الزجاج  1 76 578
امل 000بيرسون0ار0اج

 فاضل سرحد

542 77 2 
الجزء 0الخامات والمعادن 

 االول 
مصطفى عباس عبد 

 القادر 

538 78 3 
استخالص المعادن 

 الالحديدية 
ابراهيم محمود 0د

 منصور 

540 79 1 
النواحي العلمية الحديثة في 

 صبري بولس  تبريد وتكييف الهواء

541 80 3 
التحوالت الطورية في 

 عبد الواحد كاظم راجح المعادن والسبائك 

487 81 4 

اساسيات الديناميكا 
الحرارية الكالسيكية الطبعة 

 فان وايلن0ج0جوردون الثانية 

545 82 1 
المعامالت الحرارية للمعادن 

 الحديدية واالحديدية 
عويد زهمك الراوي 

 عبد الرزاق اسماعيل 00

178 83 1 
التحكم ب الهواء المضغوط 

 يعقوب خليل جوابره وتطبيقاته

180 84 5 
ب الهواء المضغوط التحكم 

 يعقوب خليل جوابره وتطبيقاته
امجد عبد الرزاق الثرمودينا ميك   للصفوف  8 85 583



سامي مظلوم 00كرجية الثالثة 
 صالح     

181 86 8 
مبادء ميكانيك االجسام 

 خزعل ياسين محمود  الصلبة 
 زينوفييف -ف  نظرية االليات و المكائن 3 87 168

156 88 3 
دليل المهندسين العمال 

 التبريد 
 --ميريديث 0اج0فرانك

 بهجت مجيد مصطفى

380 89 2 
ميكانيك المكائن نظرية 

 متقدمة ومسائل
جون حنا      و      ار 

 س  ستيفنسن

381 90 2 
الثرمودينا ميك  واالالت 

 مرتضى الكواكبي  الحرارية  الجزء االول    

393 91 2 
هندسة اساسيات 

 الثرموداينمك 
رياض 000جول 0راينر

 عبد المنعم 

171 92 5 
المبادى االساسية النتقال 

 الحرارة
 00محي الدين عباس 

 حسين السايس 

 ميكانيك الكم 0اساسيات 3 93 172
سالم حسن الشماع  امجد 

 عبد الرزاق كرجية 

 الميكانيكا التقليدية  2 94 169
   000ليتش 0ل0ج

 فوزي غالب عوض 

150 95 1 

علم -الميكانيك الهندسى 
 -الجزء االول -التحريك 

 الثاني 
وجيه  ---تيموشنكو0س

 القدسي 

 اساسية االت القطع  2 96 157
محمدجواد كاضم 0د

 التورنجي

316 97 1 
الحرارة التطبيقية 

 للمهندسين 
برهان 00سنيدنوكير 

 محمود احمد العلي 
 عاهد الخطيب  مبا د انتقا ل الحرارة  2 98 406

173 99 1 
الديناميكا الحرارية 

 والنظرية الحركية االحصئي
فرنسيس وستون سيرس   

 رضا جاد جرجس 

 ميكانك الهندسية 1 100 176
 0000وجية الدخاخني

 موفق احمد عبد اللة 
   انتقال الحرارة  1 101 155
 برهان محمود العلي  اساسيات انتقال الحرارة  2 102 154

174 103 3 
الكهرومغناطيسيات 

 عادل عبد القادرمحسن الهندسية 

 الميكانيك التحليلى 2 104 175
فاولس 0ر-كرانت

 طالب ناهي الخفاجي00

149 105 1 
مبادىء التكنلوجيا 

 محمد ابراهيم رفعت  الكهربيةالعلمية

148 106 1 
المعادن : بنيتها وخواصها 

 جعفر طاهر  ومعامالتها الحرارية 
 حسين محمد بريكه الحدادة واللحام 2 107 409

0 108 1 

الميكانكا النيوتينية 
بالوحدات الدولية المترية  

 جالالحمد القبرصي  االول
 قحطان خلف الخزرجي تكنولوجيا اللحام  1 109 543

160 110 1 
الميكانيك لطلبة العلوم 

 طالب ناهي الخفاجي  والهندسة 

542 111 1 
الميكانيكا العامة وتطبيقاتها 

 سلسلة شوم
مورى ر شبيجل    

 احمد فؤاد باشا           000

163 112 2 
 ---الديناميكا الحرارية    

 سلسلة سشوم
احمد 000ابوت0م0مايكل

 فؤاد باشا 

 الميكانيكا العامة وتطبيقاتها  1ن 113 162
مورى ر شبيجل    

 احمد فؤاد باشا           000

112 2 
الديناميكا الحرارية    

 سلسلة سشوم ---
احمد 000ابوت0م0مايكل

 ميكانيك فؤاد باشا 
 ميكانيكمورى ر شبيجل    الميكانيكا العامة  1ن 113



 احمد فؤاد باشا           000 وتطبيقاتها 

 2=ن1ن 114
الديناميكا الحرارية 

 نظرية ومسائل 
م.م. ابوت + ه.س. فان 

 ميكانيك هيس

115 1 

الميكانيكا 
النيوتينية با 

لوحدات الدولية 
 ميكانيك محمود جالل القبرصي  المترية الثانية

116 1 
الميكانيكنيكا 

 ميكانيك ف . جانتماخر التحليلية

117 1 
اسس انتقال 

 ميكانيك انكروبيرافرانك ب  الحرارة 
 ميكانيك علي سلمان الجبوري تكييف الهواء 2 118

119 1 
علم الصناعة 

 ميكانيك عبدالرزاق اسعد الميكانيكية

120 1 
ديناميك الحرارة 

 ميكانيك عارف ابو صفية  الميتالورجية

 نظرية المكنات  1 121

مصطفى كمال 
الشرقاوي+محمد نبيل 

 ميكانيك العوضي

122 1 

ميكانيك الهندسي 
الجزء االول 

 الستاتيك 
 Aوجيه الدخاخني+ 

.higdon,W.B.Stiles ميكانيك 

123 1 
نظرية االهتزاز 

 ميكانيك وليم ت . تومسون وتطبيقاتها 

124 1 

ميكانيك الموائع 
وتطبيقاتها 

 الهندسية
روبرت ل . دوجرتي + 

 ميكانيك جوزيف ب فرانزيني

125 1 
المكائن والمعدات 
 االنشاءية الثقيلة 

ية الثقيلة الحفارات 
 ميكانيك الميكانيكيةوالهيدروليكية 

126 1 
مصطلحات المياه 

 ميكانيك   والهيدروليك

127 1 
خواص واختبار 
 ميكانيك معن يحيى الحمداني المواد الهندسية

128 1 

اجهزة القياس 
والتحكم 

 ميكانيك الشمريمحمد عبد الرضا  الميكانيكية

129 1 
خواص المواد 

 ميكانيك عبدهللا محمد مغاري الهندسية

130 1 
علم المواد 

 ميكانيك محمود  احمدعمري الهندسية
 ميكانيك محمد عبد الرضا الشمري ميكانيك الموائع 1ن 131
 ميكانيك محمد عبد الرضا الشمري ميكانيك موائع 2ن 13

 ميكانيك محمد شيخو معمو  اسس البنيو ماتيك 1 133

134 1 
ديناميك الحرارة 

 ميكانيك و.د. براون والمكائن الحرارية

134 1 

اسس تصميم 
وصيانة النظم 

 ميكانيك محمد شيخو معمو  الهيدروليكية
  

 + 


