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3 Elvio   Angeloni Anthropology
االنثروبولوجیا 11 Elvio   Angeloni Physical  Anthropology

2 Elvio   Angeloni ANNUAL   EDITION Anthropology
1 صباح السامرائي المستشفىاسرار 

القصص والروایات 21 لطیفة الدلیمي اذا كنت تحب
1 فیصل عبد الحسن بستان العاشقین
1 الوجابردیانا روایة )( الھالل
75 عباس فاضل التمیمي حقوق االنسان الفكر والممارسة

الكتب المجانیة 31 ماھر صالح عالوي الجبوري حقوق االنسان والطفل
1 ناجي الحبدةرعد  والطفل والدیمقراطیةاالنسانحقوق
1 معن خلیل  عمر علم  اجتماع المعرفة

علم االجتماع 4

1 فضیلة عباس مطلك االصول االشراقیة عند فالسفة المغرب
1 عمرخلیلمعن العراقفياالجتماععلمرواد
1 علي الوردي منطق ابن خلدون
2 عمرخلیلمعن المشكالت االجتماعیة
1 بھیجة احمد شھاب المدخل الى الخدمة االجتماعیة
2 خیر الدین عویس مقدمة في علم االجتماع الریاضي
1 عمرخلیلمعن نقد الفكر االجتماعي المعاصر
3 عبد الباسط عبد المعطي علم االجتماع والتنمیة
1 مجموعة من علماء االجتماع العالمیةالالمساواة
1 علي الوردي مھزلة العقل البشري
1 عبد الستار عزالدین الراوي ثورة العقل
1 تقي الدباغ وسعدي فیضي الرویشدي علم االنسان
1 جمیل صلیبا مستقبل التربیة في العالم العربي
1 محمد منیر مرسي التعلیم العام في البالد العربیة
1 العالي وسالم یفوتعبد السالم  درس االبیسنیمولوجیا
1 محمود رجب االغتراب
6 ابراھیم الفقي الطریق الى النجاح
1 مجموعة من علماء االجتماع الالمساواة  العالمیة
1 علي الوردي مھزلة العقل البشري
1 عبد الستار عزالدین الراوي ثورة العقل
1 الرویشديتقي الدباغ وسعدي فیضي  علم االنسان
1 جمیل صلیبا مستقبل التربیة في العالم العربي
1 محمد منیر مرسي التعلیم العام في البالد العربیة
1 عبد السالم العالي وسالم یفوت درس االبیسنیمولوجیا
1 محمود رجب االغتراب
6 ابراھیم الفقي الطریق الى النجاح
3 Larry  madaras TAKING SIDES

1 MYRA  POLLACK  SADKER
&  DAVID  MILLER  SADKER Teachers, Schools   & Society

1 James E. Harf  & Mark Owen
Lombardi TAKING SIDES

2 Jacguelyn  W. White TAKING SIDES
2 Elizabeth  Schroeder TAKING SIDES
1 Fred  H. Maidment Organizational Behavior
2 Kurtfin Annual editions Social Problems
2 Peter  K. Annual editions  Sociology
6 KURT   F. Classic Edition Sawrces
1 GERALD   R.  LESLIE Order  &  Change

1 خاشع محمود الراوي تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة االحصاءكتب  5



2 جورج . أي . فیركسون التحلیل االحصائي في التربیة وعلم النفس
1 ولید سعد الدین Spss. 20التحلیل االحصائي
2 عاید كریم الكناني Spss.مقدمة في االحصاء وتطبیقات
1 JASU اتحاد االحصائیین العرب
1 عبد الجبار توفیق البیاتي العامليالمدخل الى  التحلیل 
2 خلف عبد الحسین االحصاء الزراعي

1 محفوظ جودة باستخدام.Spssالتحلیل  االحصائـــــي االساســـي 

1 خاشع محمود الراوي المدخل الى االحصاء

1 مصطفى الشلقائي االحصاء للعلوم االجتماعیة والتجاریة
1 سلیم اسماعیل العزابي مبادئ االحصاء
1 عبد العزیز فھمي ھیكل االحصاءمبادئ

2 عبد الھ ابو عیاش االحصاء والكومبیوتر في معالجة البیانات مع تطبیقات 
جغرافیة .

1 صباح داود سلیم مقدمة في االحتماالت واالحصاء .
1 سعد زغلول بشیر Spssدلیلك الى البرنامج االحصائي
1 عبد هللا زیدان عالق الحیوياالحصاء 
1 عبد الجبار البیاتي االحصاء الوصفي واالستداللي في التربیة وعلم النفس .
1 خالد المال Basicاالحصاء الوصفي مع برامج كومبیوتر بلغة
1 مجیب ملحم االحصاء الطبي الحیوي
1 فاروق عبد الحمید البشتي االحصاء الوصفي
2 محمود حسن المشھداني االحصاء
1 محمد انور بن سیف االحصاء الریاضي
1 صبري ردیف العاني اسس االحصاء
1 سلیم ذیاب السعدني مبادئ علم االحصاء

1 محمد صبحي ابو صالح مقدمة في االحصاء مبادئ وتحلیل
Spss.باستخدام

1 صالحابوصبحيمحمد االحصاءفيمقدمة

1 نبیل جمعة صالح النجار في التربیة والعلوم االنسانیة مع تطبیقاتھا االحصاء 
البرمجیة .

3 شارلز ھیكس المفاھیم االساسیة في تصمیم       التجارب
1 ظافر حسین رشید االحصاء للتخصصات االداریة والمحاسبة .
1 عبد الرحمن عدس مبادئ االحصاء في التربیة وعلم النفس .
1 محمد جاسم محمد حسین برنامجMatlabاساسیات وتطبیقات احصائیة 
1 Cenev Class STATISTICAL   METHODS
2 William Navidi Statistics
1 Basim . A . ESSA Design & Analysis
1 قتیبة ابراھیم الجبوري كراس / قسم ادارة شؤون صندوق حمایة البیئة .

كتب علوم حیاة 6

1 الدین البرزنجي .محمد احمد نجم  تلوث المنازل واالبنیة
علي حسین حنوش البیئة العراقیة وسبل حمایتھا

1 سعد صالح العكیدي علم المناعة والمصول

1 زین الدین عبد المقصود البیئة واالنسان
5 عبد خلیل فضیل علم البیئة
1 بیرنشتاین البیولوجیا
2 دیفید كیرا الیومعلم الحیاة 
4 طالب عوید الخزرجي الفطریات
1 بونیتا اساسیات علم الوبائیات
1 خضر حسن علي اساسیات في علم الحیاة الجزیئي
1 مرزوق  یوسف الغنیم الثقافة الصحیة
3 حسین الدوري مبادئ االدارة العامة كتب االدارة العامة 7

1 الحدادعليمحمدحسون الموارد الطبیعیةاقتصادیات  كتب مادة االقتصاد 81 الندوة القومیة حول اثر سیاسات االصالح االقتصادي 



على استخدام میاه الري .
1 محمد عبد العال النعیمي نظریة االقتصاد القیاسي
1 محمد الرمیثي معوقات التنمیة االجتماعیة و االقتصادیة
1 عماد محمد علي المالیة الدولیةاندماج االسواق 
1 اكرم زكي رزق المحاسبة المخزنیة
1 زكي محمود ھاشم ادارة الموارد البشریة
1 ستیفن شمید ھایني تغیر المسار
1 John Ellis Price College Accounting
2 Robert   W. Entrepreneurship
1 John   Vargo TELECOMMUNICATIONS  in Business
2 Rebecca  cornfield Preparing  the  Perfect  Job Application .
1 جورج رو العراق القدیم

كتب التاریخ 9

1 فاطمة محمود الحوایرة موسوعة القدس
2 یقضان سعدون خصوصیات استعمار الجمھوریة الفرنسیة
1 بلقیس محسن ھادي تاریخ  الفن العربي االسالمي .
1 محمد الدراجيحمید  مظاھر العمارة التراثیة في مدینة بغداد .
1 سعید عبد الفتاح عاشور دراسات في تاریخ الحضارة االسالمیة العربیة .
1 عبد الجبار ناجي بغداد في كتابات الرحالة العرب واالجانب .
2 خضیر عباس العزاوي قبیلة العزة في العراق .
1 Alan    Brinkley AMERICAN  HISTORY
1 نعمان شحاذة االسالیب الكمیة في الجغرافیة باستخدام الحاسوب .

كتب الجغرافیا 10

1 مجید حمید عارف االثنوغرافیا   واالقالیم الحضاریة
3 عبد الرزاق محمد البطیحي طرائق البحث الجغرافي
2 محمد البغدادي جغرافیة العراق والسیاحة
1 فارس الھیتيصبري  جغرافیة االستیطان الریفي
2 مھدي محمد علي الصحاف الموارد المائیة السطحیة في القطر المغربي .
1 اتحاد االحصائیین العرب التحوالت الدیموغرافیة في البلدان العربیة .
1 نعمان شحاذة االسالیب الكمیة في الجغرافیة باستخدام  الحاسوب
1 Deanw. Global Studies    Japan & The Pacific Rim
28 محمد بالل واخرون الحاسوب والبرمجیات الجاھزة

كتب الحاسوب 11

2 مكي ھادي البرمجة بلغة كوبل

1 لویس سي اجبرینحت دلیل المصمم الى ربط الحواسیب الشخصیة بالعالم 
الخارجي الغراض التحكم والقیاس .

1 احمد كاظم وصیانة الكومبیوتر .تجمیع
1 فتحي خلیل حمدان مقدمة في بحوث العملیات .
1 زلیخا امین كاتوت بیسك6فیجوال 
1 ایمن خطاب دلیلك لتعلم بیئة فیجوال بیزك

1 علي سلیم العبادي اضواء على البرمجة في
Visual Basic . Net

1 حامد سعد نور بحوث العملیات مفھوما وتطبیقا
1 مازن مغایري تعلم برنامج اكسس قواعد البیانات
2 ماجدة عبد اللطیف بحوث العملیات تطبیقات على الحاسوب
1 محمد جابر تصمیم البرامج التعلیمیة
1 محمد ابراھیم شحاتة دلیل الجھاز الحدیث

1 محمد صبحي ابو صالح وعدنان محمد 
عوض مقدمة في االحصاء

1 محمدوعدنانصالحابوصبحيمحمد
عوض

االحصاء مبادئ وتحلیلفيمقدمة
Spss.باستخدام

3 عامر ابراھیم قندیلي وایمان فاضل 
السامرائي . التقنیات واالجھزة الحدیثة في مراكز المعلومات .

1 الجمعیة البریطانیة ICDLشھادةعلىالتدریبدلیل
1 حسام برھان MATLAB 2008التطبیقالىالمبادئمن
2 Abdul Karim Computer  Programming
2 Kaihwang Advanced  Computer
1 James T.Perry Windows



1 James T.Perry Microso Wi ndows  2000
1 James T.Perry Microso  Excel   2000
2 James  A.Leach AutoCAD  Instructor
1 James A.Leach AutoCAD  2002 companion
1 BARBARA K. KAYE The World Wide Web
1 James A. AutoCAD 2008D       Companion
1 اسامة كامل راتب تعلیم السباحة

كتب في الریاضة 122 نجاح مھدي شلش مبادئ المیكانیكا الحیویة في تحلیل الحركات الریاضیة .
1 طارق الناصري معجم المصطلحات الریاضیة والكشفیة
1 محمد ابراھیم شحاتة الجمباز الحدیث
6 فرانك ایرز جونیور حساب التكامل والتفاضل( مجاني )

كتب الریاضیات 13

7 عما نئویل بارزن نظریة االحتماالت الحدیثة
4 علي عزیز محاضرات في الریاضیات المعاصر
3 موراي شبیجیل ومسائل في تحلیل المتجھاتنظریات 
3 علي حسن جاسم طرق ریاضیة في العلوم الفیزیاویة
2 سلیم حسن طرق ریاضیة متنوعة
1 صبري ردیف حساب التفاضل والتكامل
1 مھدي صادق مبادئ الجبر الخطي
1 بولد نیف المضاعف
1 رایة فوزي الجبر الخطي
1 جبار عبد االحتماالتمقدمة في نظریة 
1 عبد الحمید محمد اتجاھات حدیثة في تدریس الریاضیات
1 عبد الواحد حمید تعلیم الریاضیات
1 محمد عبد العال مبادئ نظریة المجموعات
1 محمد حسین التفاضل والھندسة التحلیلیة
1 نزار حسین الناصح الناصح في معجم الریاضیات
1 كرویونسرحیم والمحدداتالمصفوفات
1 منذر محمد الریاضیات المفاھیم الھندسیة
1 محمد حسین رشید الریاضیات لطلبة التكنلوجیا
1 جاسم حسن رشید المعادالت التفاضلیة
1 ابراھیم ابو عقیل نظریات واستراتیجیات في تدریس الریاضیات .
1 سیمور لیبشتر الجبر الخطي
1 السامرائيخالد التفاضل
1 رمضان  محمد الریاضیات لدارسي العلوم
1 طلعت عبد الناصر مقدمة في الریاضیات للعلوم والھندسة .
1 مھدي صادق عباس مبادئ الجبر الخطي .
1 محمد جواد التبلوجیا  العامة

1 الدبسمصطفىریم الریاضیاتفيمقدمةالعامة(الجزء االول )الریاضیات
والنھایاتاالقترانات/ 

1 ریم مصطفى الدبس الریاضیات العامة (الجزء الثاني )
االشتقاق وتطبیقاتھ

1 الدبسمصطفىریم  الریاضیات العامة ( الجزء الثالث )
التكامل وتطبیقات على التكامل المحدود

1 سعید جمیل احمد التفاضل) ( الھندسیةالریاضیاتالتعلیمیةالموسوعة
الجزء االول

1 احمدجمیلسعید ) التكامل ( الھندسیةالریاضیاتالتعلیمیةالموسوعة
الثانيالجزء

1 احمدجمیلسعید الھندسیة التحلیلیة . الریاضیاتالتعلیمیةالموسوعة
الجزء الثالث

احمدجمیلسعید (الجزء الرابع )الریاضیاتفيالتعلیمیةالموسوعة
1 خلیفة الھادي الجبر الخطي
1 محمد علي االحمر اساسیات الجبر الخطي
1 رمضان محمد نظریة المجموعات
1 رمضان   محمد مقدمة في الریاضیات الجامعیة
1 محمد مرسي احمد اصول الریاضیات
1 أ. برسمان تصمیم وحدات التغذیة المقطعة



1 مرسياحمد صالح مقدمة في التحلیل العددي
1 سنان وائل عودة مدخل الى الریاضیات
1 و. و سویر مدخل الى الریاضیات
1 فوزي محمد عون اساسیات الریاضیات( حساب التفاضل والتكامل )
1 محمود محمد سلیم صالح مبادئ الریاضیات لطالب المجتمع والعلوم الریاضیة
1 علي عزیز مبادئ الریاضیات التفاضل والتكامل
1 سعید محسن نظریة المعادالت التفاضلیة االعتیادیة
1 خضر حامد االسس المعاصرة للھندسة التحلیلیة
1 محمد ابراھیم الجبر العالي
1 روبرت موریس دراسات في تعلیم الریاضیات
1 كورن كورن دلیل الریاضیات
1 جزر واخرونامجد عباس ابو  التحلیل العددي والطرق العددیة باستخدام الماتالب
1 التمیميحسنعلي الزمرنظریةمقدمة
1 صباح داود سلیم مقدمة في  االحتماالت  واالحصاء
1 غازي خمیس اصول تدریس الریاضیات
1 عادل زینل البیاتي المصفوفات
1 طارق  الناصري الریاضیة والكشفیةمعجم المصطلحات 
1 یحیى حامد ھندام تدریس الریاضیات
1 ھاشم محمد حمزة نظریة الكم المعرفي في الریاضیات
1 جاسم محمد التمیمي تعلیم الریاضیات
1 االبتدائي والثانويالتعلیم(وزارة) الریاضیات
1 ثانیة حسین حسین الناقوسي مبادئ الریاضیات العالیة
1 عدنان العقیل الریاضیات المعاصرة
1 جمیل علي الصالح الریاضیات
1 وزارة التربیة الریاضیات
1 فرانیس شید مسألة محلولة في التحلیل العددي .2000
1 رحیم یونس كرو المثل في الریاضیات .
1 محمد حسین رشید تفاضل الھندسة التحلیلة

الثانيالریاضیات العامة الجزء

سعید جمیل احمد الریاضیاتفيالتعلیمیةالموسوعة
الخامسالجزء)الجزئیةالتفاضلیةالمعادالت)

1 احمدجمیلسعید الموسوعة التعلیمیة في الریاضیات
الجزء السادس ( الجبر)

6 Mark Dugopolski

Students solutions Manual
For use with intermediate Algebra (5

edition )

3 Julie miller & others Intermediate  Algebra
1 Mark Dugopolski Intermediate  Algebra
1 James streeter Beginning  Algebra
5 James W.Hall Student study Guide
1 Albert banit Mathmatics
1 Rossl. Finney Calcullus & Analytic
1 Lris Brann Calcullus Concepts
1 Gerald  J. Introdection to mathematic
1 Raymond A. COLLEGE  ALGEBRA .
1 Albert B. Mathmatics For Elementry Teachers .
1 Jamse . R Topology
1 Thomass Calculus  & Analytic
1 DANLEP . maky Finite mathematics
1 SERGELANK Linear Algebra
1 Mark Dugopolski Elementtary  Algebra
1 نجیب عبد الحلیم ھنداوي المساحة العملیة

كتب الزراعة 141 مھدي ابراھیم عودة الجدید عن الترب المرویة
1 عبد الحلیم عباس  قشطة الجماعات والقیادة



1 ایاد داود الباطنياساسیات الطب 

كتب الطب 15

1 احمد عزت القیسي الطب العدلي
4 عقیل عبد یاسین السرطان ومسبباتھ
1 Dana K. PRINCIPLES OF  SUR GERY
1 HAHN  PAYNE Foeus  on  Heath

1 G . B . Phillips BIOMEDICAL      APPLICATIONS OF
LAMINARE

1 McGraw - Hill Medication Safety in pregnancy &
Breastfeeding

1 John  A. Marx.m.D Rosen’s Emerging  Medicine
3 Diabetes

1 The Lebanese of Health
Professionals MEDICA

1 عبد الحسین شاكر طرائق تدریس الحاسوب

كتب العلوم التربویة 16

1 سالمة داود الفخري والمراھقةسیكولوجیا الطفولة 
1 محمد عماد الدین اسماعیل االطفال مرآة المجتمع
1 عطوان محمود یاسین اختبارات الذكاء والقدرات العقلیة
1 قاسم حسین صالح علم النفس والشواذ
1 عزت سید اسماعیل جنوح االحداث
1 عبد الجلیل ابراھیم الزوبعي علم نفس الطفل
1 محمد حسین الیاسین مبادئ في طرق التدریس العامة
2 سید ابراھیم الجبار دراسات في التجدید التربوي
1 توفیق احمد مرعي طرائق التدریس العامة
1 فخر الدین القال طرائق تدریس المعلوماتیة واالتصاالت
1 احمد عزت راجح اصول علم النفس
1 جمال حسین االلوسي الماوردياالسس النفسیة الراء 
1 عبد الجلیل الزوبعي علم النفس التربوي
1 مھند محمد عبد الستار علم النفس المعرفي
1 صالح الدین محمود عالم القیاس والتقویم التربوي
1 الدلیل االسترشادي للتربیة على حقوق االنسان .
1 نبراس على لطیف مبادئ في االرشاد التربوي
2 صباح باقر المشكالت االرشادیة

2 المركز العربي للبحوث التربویة لدول 
الخلیج صیغة موحدة االھداف

1 مكتب التربیة العربي لدول الخلیج االھدافموحدةصیغة
1 ھاني السلیمان الشخصیة المؤثرة
1 قاسم حسین صالح سیكولوجیا  عراقیة

1 محمد علي اسماعیل ومنال صبري 
ابراھیم التربیة العملیة

1 یاسر محمود وھیب موضوعات في القیاس والتقویم التربوي واالختبارات
1 صالح الدین محمود تحلیل البیانات في العلوم التربویة والنفسیة
1 عبد الحسین شاكر حبیب طرائق تدریس الحاسوب
5 Joyce  Huth  Munro Educational Leadership
1 James Allen Annual  Educational Psychology
1 Ellen .N Child  Growth & Development

2 Karen  G. Persona l Growth  &
Behavior

2 Karen L.Freiberg Educating  Exceptional    Children l
1 Luella    Cole Psychology  of Adolescence
2 Robert S. Feldman POWER LEARNING
1 عبد العزیز علي الدشتي تكنلوجیا التعلیم في تطویر المواقف التعلیمیة
1 عبد الحسین شاكر طرائق تدریس الحاسوب
2 امجد عبد الرزاق كرجیة فیزیاء الصوت والحركة الموجبة

كتب الفیزیاء 171 تعریب حسین السایس الحرارة والثرموداینمكس
1 الستار جوادعبد  الفیزیاء لطلبة الصف االول جیولوجي



2 محمد احمد عبود الجبوري الفیزیاء الحدیثة
7 عامر عباس ابراھیم الكترونیات اشباه الموصالت
1 عربي سلمان بربوتي اسرار الحركة والطاقة
3 عباس محمد الحسون البصریات
1 زینب احمد عبد هللا ( الجزء الثاني ) الفیزیاء العامة
1 Francis W. Sears Thermodynamics Kinetic
1 اصدار المكتب الفني النشرة القضائیة

كتب القانون والسیاسة 18

1 عبد االمیر النظام القانوني لالدعاء العام في العراق والدول العربیة

1 عوني محمد فخري التنظیم القانوني للشركات متعددة
الجنسیة

1 محمد صبحي نجم قانون العقوبات القسم العام
1 جابریل ایھ . الموند السیاسات المقارنة في وقتنا الحاضر
3 عبد هللا  ھدیة قضایا سیاسیة عربیة معاصرة
2 شیلدون . اس الحكومة واالخالق والمدیرون
1 مھند عبد الكریم االحداث السیاسیة في العراق وانعكاسھا
1 محمد طاقة العولمة االقتصادیة
1 وزارة الداخلیة ( مدیریة المرور ) 1971) لسنة 48قانون المرور رقم ( 
11 نوري فرحان المیاحي القوانین والتعلیمات المعتمدة في وزارة التعلیم العالي .

اجزاء5 السفارة االمریكیة مطالعات عن امریكا
10 Helen E. Purkitt World Politics
1 John Torpey POLITICS & THE PAST
5 Thomas  J. Violence & Terrorism
2 Joseph   L. Criminal  Justice
1 RUSSEL  D. HOWARD TERRORISM & COUNTERTERRORISM
2 عبد الحسینعلي الكیمیاء الفیزیاویة

كتب الكیمیاء 19

2 ھارولد ھاریر الفسلجیة الجزء الثاني والثالثالكیمیاء 
1 بارو. كرمجوردن الكیمیاء الفیزیائیة
1 جوردن كرم . بارو الكیمیاء الفیزیائیة للعلوم الحیاتیة
2 David  . E Chemistry
2 Hunter General Organic    & Biochemistry
2 Lucy  Pryde Chemistry  in  context
1 Shanti Narayan Elements  of  Elementary

4 Richard . H & Martin
S.Silberbeg

Students Solutions manual
For use with chemistry

1 قاسم مطرود من اجل عالمیة المسرح العراقي

كتب اللغة العربیة 20

1 وفاء عوض في العراق المالئكة تموت
1 محمد حماسة عبد اللطیف الجملة العربیةفي بناء
1 شاكر التمیمي اوزان الشعر الشعبي في میزان الفراھیدي
1 مشحن حردان مظلوم الدلیمي التأویل في  النقد  العربي
1 سلمان مراد التمیمي یاشھربان
1 اسماء كاظم فندي القاموس اللغوي
1 خضر حسن خلف اشبھ بھدیل شفیف
1 مؤید عبد القادر في مرایا ھؤالءھؤالء
1 مساعد مسلم الجعفر مناھج المفسرین

1 جامعة الكویت / كلیة الشریعة 
والدراسات االسالمیة الشركات في الفقھ االسالمي المقارن

1 مصطفى عمران تحریر المقاالت في العقائد والدیانات
2 علي الحدیدي في ادب االطفال
2 احمد الحمالوي في فن الصرفشذا العرف 
1 رشید عبد الرحمن العبیدي التطبیق العملي
1 البي اسحاق ابراھیم بن علي زھر اآلداب
2 اسماء كاظم فندي المسعودي تحسین االداء الكتابي
4 عبد الكریم االمین االجراءات المكتبیة كتب المكتبات 213 لیلى عبد الواحد معاییر المكتبات العامة
2 ریاض كمال الحكیم و عادل خضر حسین اسس الھندسة االلكترونیة كتب الھندسة 22



1 W.M.Kays Convective Heat   &  Mass   Transfer
1 John  D. Anderson Modern compressible    flow
1 Plummer  Mc Geary Physical    Geology

كتب علم االرض 231 Plummer Carlson Geology
3 LABORATORY  MANUAL Physical Geology
1 Charles   C. Plummer Ready   notes for  with Physical    Geology
1 ردینة عثمان اسالیب البحث العلمي

كتب مناھج البحث 241 وھیب سمعان دراسات في المناھج
1 منى یونس بحري المنھج  والكتاب المدرسي
1 المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم تطویر مناھج
1 Joanna Gray DISCOVERING  ENGLISH

كتب اللغة االنكلیزیة 25

4 Mohammed Baqir Twaij &
others ONE- ACT  PLAYS

1 JAY  SILVERMAN &  OTHERS Rules of Thumb(Aguide fore writters)
1 John wright Speaking  English

1 Liz & John Soars Workbook without Key (part A)
New Headway English course

1 Liz & John Soars Students Book Part A
New Headway English course

1 Randolph Quirk AUNIVERSITY GRAMMR  OF ENGLISH
1 Jean Aitchison LINGUISTICS


