
  

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  التصنیف  ت
عدد 
  النسخ

  1  غازي فیصل  منھجیات وطرق البحث في علم السیاسة  300\1.50
  1  یعرب فھمي سعید  كتابة الرسائل الجامعیة  300\2.51
  1  احمد جمال ظاھر  )2ط (البحث العلمي الحدیث  300\3.52
  1  حسین عبد الحمید رشوان  العلم والبحث العلمي  دراسة في مناھج العلوم  300\4.53
  1  مؤسسة الثقافة العالمیة  الوسائل السمعیة والبصریة في التثقیف العمالي  300\5.54
  1  وزارة التعلیم العالي  اصالح التعلیم العالي في العراق  300\6.55
  1  سلمان ابراھیم الجبوري  التقویمین المیالدي والھجريتاریخ   300\7.56
  1  جلیل ابوالحب  الموسوعة الصغیرة الطیور الضارة والوقایة منھا  300\8.57
  1  وجیھ محجوب  طرائق البحث العلمي ومنھاجھھ  300\9.58
  1  المجمع العلمي العراقي  مصطلحات علمیة في الریاضیات علم الحیوان علم التربة  300\10.59

  مصطلحات الكیمیاء التحلیلیة  300\11.60
لجنة الكیمیاء المجمع 

  العلمي العراقي
1  

12.61\300  
مصطلحات علمیة في الفیزیاء النوویة الكیمیاء التحلیلیة  الھندسة المدنیة علم 

  1  المجمع العلمي العراقي  )2قسم (الحیوان المراعي والتربیة 

الري والبزل علم الغابات االمراض مصطلحات في الفیزیاء علم االحیاء   300\13.62
  العقلیة

  1  المجمع العلمي العراقي

  1  اسفار شھاب الشبیب  المیاه والملوثات المجھریة  300\14.63
15.64\300Microscopes and microscopic  lifePeter  healy1  
  1خاشع الراويمدخل الى االحصاء  300\16.65

ھورست دایتردلیمان   1جاطلس االنسجة البیطریة المنھجي   300\17.66
  ترجمة عبد القادر الشیخلي.

1  

  2  عبدالقادر الشیخلي  2اطلس االنسجة البیطریة المنھجي ج  300\18.67
19.68\300HistologyChorles j.pice1  
  1محمد ابو جربعلم االنسجة والتشریح البیطري المقارن  300\20.69

21.70\300Histology  of domes c  animals part 1Mohemed  Fayez  
elsayed taher1  

22.71\300Histology of domes c  animals  part2Elsayed taher1  
23.72\300Drawing  of histologyElsayed  taher1  

علم االجنة  300\24.73
امل .كواكب المختار 

الخطیب
1  

  علم االجنة  كتاب منھجي  300\25.74
باسمة .خولة جاسم بالش 
  عبد اللطیف

1  

  علم االجنة  كتاب منھجي  300\26.75
فرحان .نعمان السامرائي 

  ربیع
3  

  االساسیات في علم االجنة  300\27.76
محمد عبد الھادي 

  عبدالحكیم الراوي.
2  

  االساسیات في علم تكوین الجنین في الفقریات  300\28.77
ترجمة .الفرید ھویتز 

  شكرهللا نخلة
1  

  1  محي الدین طالو الحلبي  العام والخاص وصحة الحملالوجیز في علم الجنین الطبي   300\29.78
  1  محمودفتح هللا  افاق نقل االجنة  300\30.79
  1  محمود حیاوي  تكوین الجنین  300\31.80

32.81\300Reproduc on  Inmammals  book 2 Embryonic and  fetal  
development

C.R. Austin  &R. v. 
short1  

33.82\300Reproduction  In  mammals book 3 hormones  in  
reproduction

C.R  Austin 
&R.V.short1  

34.83\300La  periode  embryonnaireCl.pavaux1  
  1فالح العاني97طبعة االولى .موسوعة االبل  300\35.84
  1  لؤي كریم ناجي  تربیة النحل ودودة القز  300\36.85
  1ترجمة .جیوفري اج ارثر  2التكاثرالبیطري والتولید ج  300\37.86

ةاا  

وطوموامووو



  ضیاء جعفر

38.87\300
Ostrus behavior  Ovorian morphology and  cyclic  

varotion in follicalarsystem  and endocrine patter  ns in 
water

By.Borje danell1  

  1محمود فتح هللاخصوبة االناث وامراضھا التناسلیة  300\39.88
40.89\300  Diseases of poultryM s hofstad1  
  1  توما شماني  االستوالد بعملیة الشق القیصري  300\41.90
  1  عبد الحسن بیرم  االمراض التناسلیة  300\42.91
  1  عدنان الجنابي  اضواء على التلقیح االصطناعي والتناسل  300\43.92
  1  محمود فتح هللا  اطلس التولید واالمراض التناسلیة البیطري  300\44.93
  2  طارق مسلم  الخصوبة واالمراض التناسلیة في الخیوانات الصغیرة  300\45.94
  1  اسماعیل كاظم  فسلجة التناسل والتلقیح االصطناعي  300\46.95
  1  عبد القادر الشیخلي  التشریح البیطري كتاب منھجي  300\47.96
  2  اكرم یوسف  التشریح الطبوغرافي لالغنام  300\48.97
49.98\300Dissection Guids  II  the dog fishH. G. Q rewettma1  
  1جبار خطار الزوارالدلیل العملي لتشریح الرمیح واالسماك  300\50.99
51.100\300Compara ve anatomy of the  uertebrates 2nd editionJ.R theudor h eoton1  

التشریح البیطري  300\52.101
عبد القادر الشیخلي 

ابراھیم صالح&
1  

وائل &عبد القادر الشیحلي   2البیطري طالتشریح  300\53.102
  عبد الحمید

1  

54.103\300Reproduc on in mammals book4 reproduc ve  pa ernsC.R.austin  &R.v. 
short1  

  1یوكین باشتااطلس التشریح البیطري العملي  300\55.104

  مبادئ تشریح الحیوان  300\56.105
سلیم &عبدالقادر الشیخلي 

  نجم
2  

  اطلس علم االمراض البیطري  300\57.106
جي ام یورین ترجمة 

  تحسین عبدالعزیز
1  

  1  زھیر محمد الشاروك  الغدد الصم في الالفقریات  300\58.107
  1  خلیفة احمد خلیفة  اسس علم المناعة  300\59.108
60.109\300Toohey medicine for nursesArnold bloom1  
  1العانيمنتصر حمى الوادي المتصدع  300\61.110
  1  نبیھ محمدعطا  موسوعة الخیل  300\62.111
  1  سامي رضا علي  علم الطفیلیات البیطریة الدیدان  300\63.112
  1  مسعود مصطفى الكتاني  الحیوانات البریة والصید عبر العصور  300\64.113
  1  نبیل احمد الدنق  19مؤتمر الطب البیطري العربي   300\65.114
  1  قدري االرضوملي  على االنسال العالمیةالخیل العراب وفضلھا  300\66.115
67.116\300Atextbook of  midwifery 2edR.w. johnstone1  
  1ضاري علیويتعلیمات السلوك المھني  300\68.117
69.118\300The principles and  prac ce  of medicine 10th edSirs tanly  Davidson1  
70.119\300The merck veterinary  manual 8thSusan  e. aiello1
1عدنان الجنابياالبل فسلجتھا وصفاتھا  300\71.120
  1  فارس عبد الخالق  الحمام  300\72.121
  1  طالب عبد االمیر مكاوي  اطلس علم امراض فحص اللحوم  300\73.122
  1  فؤاد االشیخلي  1امراض الدواجن ط   300\74.123
  2  ندیممحمود احمد   االمراض الباطنیة  300\75.124
  1  خلیفة احمد خلیفة  امراض االسماك  300\76.125
  2  محمود فتح هللا  التولید البیطري التطبیقي  300\77.126
  2  خیر هللا محي الدین  فسلجة الغدد الصم والتكاثر في الثدیات والطیور  300\78.127
  1  فاروق حبیب غریب  2فسلجة الھضم وتغنیة المجترات ج  300\79.128
  1  عبدالوھاب مھدي صالح  االلبانصحة   300\80.129
  1  ابراھیم محمود  1علم االمراض البیطریة ج  300\81.130
  1    االمراض المعدیة  300\82.131



83.132\300Veterinary medicine six  ed  
O.m.rodostites

  
1  

  1خلیل ابراھیم لطفيعلم الدیدان البیطریة  300\84.133
  1  ابراھیمحافظ   تربیة الدجاج الرومي  300\85.134
  1  فیصل خالد  االشعة البیطریة  300\86.135
  1  اسماعیل كاظم  90فسلجة التناسل والتلقیح االصطناعي   300\87.136
88.137\300Veterinary  pathology  and bacteriologyG.wilyam  o. davise1  
89.138\300The veterinary  balltenm. r.dhanda1  
  1اسامة النقشبنديوالصیدلة والبیطرةمخطوطات الطب   300\90.139
91.140\300  General organic and biochemistry 3th edKatherine J dennist1  
  1  حارث محمد ابراھیم  تربیة وامراض الحمام  300\92.141
  1  حارث محمد ابراھیم  تربیة وامراض البط  300\93.142
  1  حارث محمد ابراھیم  تربیة وامراض الصقور  300\94.143
  3  رالف غولدمان  من الحرب الى سیاسة االحزاب  300\95.144
  1  جوزیف الباور  فن االدارة  300\96.145
  1  كارلتا دیفلر  االنطالقة من الماضي  300\97.146
  1  ستیفن جورج  ادارة الجودة الشاملة  300\98.147
  1  صالح سعید  المخدرات الموت الزاحف  300\99.148
100.149\300Introduction to parasitologyA.S.A.Cchondler  1
101.150\300  Introduction to parasitology  1  تالف  
102.151\300Medicul  para sitologyEdward .K.Markd1
103.152\300Review of Medicd physiologyI.A.Merchantd.V1
104.153\300Veterinary Bacteriology and VirologyI.A.Merchantd.V1
105.154\300Samson wrights Applied physiologyCyril A.Keel1
106.155\300Veterinary ToxicologyE.G.Cclawkand mary1
107.156\300Hewers Textbook of Histology for Medical StudentsC.L.Foster .M.Sc.1
108.157\300Biology for Medical studentsC.C.Hendschel  1
109.158\300Animal BiologyA.J.Grove1
110.159\300Thepharmacologic principles Medical practice  John .C.Kramts1
111.160\300Atextbook of pathologyWilliam Boyd1
112.161\300ForaminiferaJoseph.A.Cushman1

113.162\300Hagan and Bruners infectious disease of domestic 
animalsJonn frameis1

1حمدي عبد العزیزانتاج الدواجن  300\114.163
1انیس الراويموجزالكیمیاء الحیاتیة  300\115.164
1حافظ ابراھیم2علم االمراض البیطریة ج  300\116.165
1علي حسیناساسبات انتاج الفطر العرھون  300\117.166

مصطلحات علم البستنة  300\118.167
لجنة الزراعة  المجمع 

العلمي العراقي
1

1عادل الراويالمشاتل وتكثیر النبات  300\119.168

المعجم الزراعي العربي في العلوم الزراعیة  300\120.169
المنظمة العربیة للتنمیة 

الزراعیة
1

  1  كامل عبدالمنعم  االلعاب الصغیرة  300\121.170
  1  عقیل عبدهللا  االدارة والتنظیم في الریاضة  للكلیات  300\122.171
  4  الشافعي محمد بشیر  قانون حقوق االنسان  300\123.172
  2  الشافعي محمد بشیر  وثائق حقوق االنسان  300\124.173
  1  ابراھیم الشبوط  الحكومة االسالمیة والیات الشورى  300\125.174
  1  مازن مغایري  تعلم االنترنت مستوى متقدم  300\126.175
  1    البیطريبحوث المؤتمر القطري االوللعلوم الطب   300\127.176
  2  احمد الخفاجي  1988التجربة التعلیمیة المیدانیة لجامعة الموصل الشیرخان   300\128.177
  1  مازن مغایري  98ویندوز   300\129.178

  الكتاب السنوي لمركز ابحاث الطفولة واالمومة  300\130.179
مركز ابحاث الطفولة 

  واالمومة
1  

  1  محمد الشبوط  االسالم والدیمقراطیة لقاء ام فراق  300\180  131



  1  حسین درویش  رسالة في قضایا المراة  300\181  132
  1  وزارة الخارجیة االمریكیة  موجز نظام الحكم االمریكي  300\182  133
  1  حسین درویش  المواطنة المبدا الضائع  300\183  134
  1  جلیل خزعل  المجھر  300\184  135
  1  القادر الشیحليعبد   التشریح البیطري للصفوف الثانیة  300\185  136
  1  عبد القادر الشیحلي  التشریح البیطري للصفوف االولى  300\186  137
  1  حلیفة احمد  1علم االحیاء المجھریة البیطریة ج  300\187  138
  1  احمد الحفاجي  الممارسة المیدانیة الثانیة لجامعة الموصل  300\188  139
  3  الحیوانیةمدیریة الثروة   التلقیح االصطناعي  300\189  140
  1  فالح خلیل العاني  علم الوبائیة البیطري  300\190  141
  3  فاروق دسوقي  دلیل التلقیح االصطناعي  300\191  142
  1  احمد الحاج طھ  الغذاء و التغذیة  300\192  143
144  193\300Englishas   of  oreign languaye for sciences tudentsB.H.Ross1  
  2سعد فناويالطب البیطري التطبیقيعلم   300\194  145
  1  فرانك الكسندر  المدخل الى علم االدویة البیطري  300\195  146
  1  متي  مسیح  المعجم الطبي الموحد  300\196  147
  1  جاسب حداد  علم االحیاء المجھریة البیطریة  علم الجراثیم  300\197  148
  1  ونزھانز   فحص و تشریح الجثة بالمجترات  300\198  149
  1  صالح یوسف  التولید البیطري  300\199  150
  1  عبدالمعز احمد اسماعیل  صحة الحیوان  300\200  151
  1  اكرم ریشان عبود  دروس عملیة في التطبیق البیطري  300\201  152
153  202\300Theanatomy of the domes c Animals volume1Robert.Getty1  
154  203\300The Anatomy of domes c  Animals volume2Robert.Getty1  
155  204\300Veterinary clinical diognosisW.R.kelly1  
156  205\300Veterinary Clinical Pathology  D.L.Doxfy1  

157  206\300Travining  manual on artificial insemination  in sheep and 
goatsF A O1  

158  207\300Essen als of Embryology volume11 first ed1  جامعة اسیوط  
159  208\300Histology part 11  جامعة اسیوط  
160  209\300Nervous  systemD.daived.p.jen1  
  1  حمزة شنین  الجراحة البیطریة التطبیقیة  300\210  161
162  211\300Atlas Applied  veterinary anatomyRobert getty1  
163  212\300  World congres on diseases of cattle  1  
  1  بیدرو اكا  االمراض الساریة والمشتركة  بین االنسان والحیوان  300\213  164
165  214\300Special veterinary  pathologyD.l salton1  
  1  علي خلیفة الكواري  قراءة اولیة في خصائص الدیمقراطیة  300\215  166

167  216\300Pathophysiology  vol111  .2002 .3rd editionVikas  bhushan 
&vishal pall2  

168  217\300General pathology .sixth editionJ.b.walter1  
169  218\300Essential pathology Third EditionEmanuel Rubin1  

170  219\300Robbins Basic pathology 8th EditionKumar abbas fausto 
mitchell2  

171  220\300Core concepts in health tenth editionPaul .M.insel6  

172  221\300Student study guide toaccompany concepts in 
biology.twelfth editionEldon Enger2  

173  222\300ALaboratory for general organic and biochemistry fifth 
editionCharles H.Henrickson11  

174  223\300Laboratory manual and workbook in microbiology 
applications to patient care eighth editionJosephine A.Morello9  

175  224\300Student study art notebook to accompany Microbiology1 
Asystems approach first editionMarjorie Kelly Cowan22  

176  225\300Laboratory manual inquiry into life eleventh editionSylvia S.mader15  
177  226\300Student solutions manual to accompany organic Robert  C.Atkins8  



chemistry sixth edition

178  227\300Student solutions manual for use with chemistry the 
molecular nature of matter and change fourth editionMartin S.Silberberg12  

179  228\300Core concepts in health ninth editionPaol M.insel7  

180  229\300Environmental science aglobal concern ninth editionWilliam  
P.cunningham18  

181  230\300Chemistry eighth editionRaymond Chang7  

182  231\300College keyboarding and document processing 9 th 
editionScot Ober11  

183  232\300Brilliant results your guide to UK postgraduate and MBA 
educa on 2009

British Accreditation 
Council1  

  1جامعة الموصلصحة الحیوان300\233  184
185  234\300Making it happenUniversityCollege1  
186  235\300The merck veterinary manual fifth editionJames Archibald1  
  1فالح خلیل العاني)2006طبعة اولى(الخیل العربیة   300\236  187
  1  فالخ العاني  2003اسمائھا واصنافھا وتربیتھا طبعة ثانیة موسوعة االبل   300\237  188
189  238\300Camel (management and disease)first edi on 2004Falah .K.Alani1  

الخوارزمي نحویا طبعة اولى  300\239  190
عادل محمد 

سعدون العجیلي&الشنداخ
1  

  الكافیھ واالضھارالعامل اللفظي الجارفي ضوء متن   300\240  191
عادل محمد الشنداخ 

  سعدون العجیلي&
1  

192  241\300Learning veterinary terminology(second edition)Douglas  F mcbride1  
193  242\300Foundations of parasitology (seventh edition)Larry  S  Roberts1  
194  243\300  Microso  word 2002 9th edOber johnson2  
195  244\300Laboratory Guide in toxicology second edi on 20101  فؤاد قاسم محمد  
  2  عبد علي نصیفالمھارات والتدریب في رفع االثقال  300\245  196
  2  منذر ھاشم الخطیب  تاریخ التربیة الریاضیة  الجزء الثاني  300\246  197
  2  طارق حمودي الحلبي  المضربالعان الكرة   300\247  198
  2  صائب العبیدي  تمرین1200  300\248  199
  2  معیوف ذنون ختوش  علم النفس الریاضي كتاب منھجي لطلبة كلیة التربیة الریاضیة  300\249  200
  2  فؤاد توفیق السامرائي  البایومیكانیك  300\250  201
  2  قیس ناجي عبد الجبار  منھجي لطلبة التربیة الریاضیةمبادئ االحصاء في التربیة البدنیة كتاب   300\251  202

االسسالنظریة والعملیة لفعالیات العاب الساحة والمیدان للمراحل الثالثة   300\252  203
  تربیة ریاضیة

  2  قاسم حسن حسین

204  253\300Livestock health  and  management  first editionM.c  Sharma&R  R 
mishra1  

ادارة الحیوان  300\254  205
ولید &ریاض محمد الوھاب 

المراني
1  

  1  ھارلود ھاربر  الكیمیاء الفسلجیة الجزء الثاني الطبعة االولى  300\255  206
207  256\300  Parasitology veterinarians  Jayr  georgi2  
  1  فؤاد الشیخلي  امراض الدواجن الطبعة الثانیة  300\257  208
209  258\300Student solu ons manual  chemistry  7th edBrandon cruickshan1  
210  259\300Textbook of meat  hygiene (6th edition)Horace Thornton5  
211  260\300Concise medical  parasitology first editionAbdul  lateef  molan10  
212  261\300Veterinary clinical pathology  2edi onEmbert h  coles1  
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