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 عثمان محمد غنيم المستديمة التنمية 019\212

 فوزي عبيد مهاونه جغرافية السكان  019\213

 عثمان محمد غنيم معايير التخطيط 019\214

 عماد محمد ذياب البيئة 019\215

 مطيع بكر الجغرافية 019\216

 عادل محمد ذياب الحفيظ البيئية التوعية 019\217

 حسين الكرباي الجيوديسيا مبادئ 019\218

 قصي عبد المجيد السامرائي المناخيةالمناخ واألقاليم  019\210

دراسات تطبيقيه لبعض جوانب التخطيط  019\229
 اإلقليميالحضري 

 محمد جاسم محمد العاني

 عادل محمد ذياب الحفيظ بيئة الخليج العربي وجزيرة العرب 019\221

 دار الهادي التصحر ومشاكل المياه 019\222

 محسن عبد الصاحب مظفر ةفلسفة علم السكان الجغرافي   019\223

 زين محمود ابو عون علوم األرض 019\224

 خلف حسين الدليمي. د نسخة 3/  ةالتضاريس األرضي 019\225

 حسن عبد القادر التوجيه الجغرافي 019\226

 سماك أزهرمحمد . د نسخة 2/  البحث الجغرافي 019\227



 حوض البحر األبيض المتوسط بعد نهاية الحرب 019\228
 ةالبارد

 دار الفجر للنشر

 جوده حسنين جوده جغرافية البحار والمحيطات 019\220

 بيار جورج ةمعجم المصطلحات الجغرافي 019\239

التخطيط العمراني وعالقاتها بالمخالفات  أنماط 019\231
 ةالمروري

 مركز الدراسات والبحوث

 علي غربي ةتنمية الموارد البشري 019\232

 بيار جورج ةمناهج البحث في الجغرافي 019\233

 حسين علي السعدي. د نسخة3/  المائية البيئة 019\234

 والسكانية ةوالسياسي الجغرافية االقتصادية 019\235
 والجيويولنيكا

 عاطف علي

 اسعد منصور ةالتحليل في الجغرافي 019\236

 عادل الشيخ حسين مشكالت وحلول ةالبيئ 019\237

 محمد العربي  معارك المياه 019\238

 محمود جاسم الهيدعي التسويق الصناعي 019\230

 محمد أزهر سماك جغرافيه النقل 019\249

 ألرناؤوط.محمد م كوسوفو 019\241

 سعديه عاكول الصالحي  ةالصحراوي ةالبيئ 019\242

 الدوليه ةمركز البحوث للتنمي المياه  019\243

 نعيم الظاهر ةالسياح مبادئ 019\244

 عزيز ىالخزام محمد. د الجغرافية المعلومات نظم 019\245

 ممحمود األشر.د ةالعوامل الفاعل ةالمستدام ةالزراعي ةالتنمي 019\246

 رشدي راشد رياضيات الخوارزمي تأسيس علم الجبر 019\247

 ياسر احمد السيد. د الوطن العربي 019\248

 شريف فتحي الشافعي  ةالخرائط المساحي 019\240

 محسن محارب عواد. د ةلماء الترب ةاألسس الهندسي 019\259

 اعوريقال إبراهيم جغرافية الوطن العربي  019\251

 حميده محمد السوسي.د للوطن العربية والبشري ةالطبيعي ةالجغرافي 019\252

 ياسر احمد السيد. د الطقس والمناخ 019\253

 حسن عبد القادر.د ةاالقتصادي ةالجغرافي 019\254

 حجر أبو أمنه سكانيالمعجم ال 019\255

 موسى سمعه.د جغرافية السكان 019\256

 أبي العباس احمد الطبري دالئل القبلة في معرفة أحوال األرض وعجائبها 019\257

 حسن محمد الجريري.د ةالبدائل المطروح 019\258

 عبد علي الخفاف. د (ةعام أسس) ةالبشري ةالجغرافي 019\250

 عبد علي الخفاف (ةأسس عام)جغرافية السكان 019\269



 عبد علي الخفاف.د موارده-سكانه-الوطن العربي أرضه 019\261

 عبد المقصود حجو.د وصراع الشرق األوسط ةالمياه العربي 019\262

مع تطبيقات جيوبولتيكية  ةالسياسي االجغرافي 019\263
 عن الوطن العربي استشرافية

 صبري فارس الهيتي.د

 محمد السعيد ابو وائل.د تدهور أألرض خطر العصر 019\264

 يحيى فرحان.د الجغرافيه الطبيعيه 019\265

ة باستخدام نظم للمياه الجوفي ةالخصائص النوعي 019\266
نسخة3 /المعلومات الجغرافية   

 شوان عثمان حسين.د

وظواهرها  الليبيةلألراضي  الطبيعية الجغرافية 019\267
 الكبرى

 محمد سالم .د

 تدمري عمر عبد السالم. د طبقة العلماء واألعالم في القرن الرابع الهجري 019\268

 فراس عباس البياتي نسخة2/ والزيف الحقيقةاألمن البشري بين  019\260

 ملوك السامرائيمجيد . د الجغرافية دراستها التطبيقية واالقتصادية 019/ 279

 مجيد ملوك السامرائي. د (دراسة علمية جغرافية)السيد عبد العظيم 019/ 271

 مجيد ملوك السامرائي. د جغرافية النقل الحديثة 019/ 272

 مجيد ملوك السامرائي. د البحث المعاصرة وأساليبالجغرافيا  019/ 273

 الشواورةعلي سالم .د الجغرافية الطبيعية والبشرية 274/019
المائية  األزمةالسياسات المائية وانعكاساتها في  275/019

 العربية
 فارس مظلوم العاني

العلمي للقران الكريم في مجال الطقس  اإلعجاز 276/019
 والمناخ

 نعمان شحاذة. د

 علي سالم الشواورة. د  نسخة 3/  جغرافية علم المناخ والطقس 277/019
 خلف حسين علي الدليمي. د نسخة3/ جغرافية الصحة 278/019
 اإلسالميفي القرين )التنمية المستدامة  270/019

 (والوضعي
 ابراهيم مراد الدعمة.د

 يسرى الجوهري. د الجغرافيا الحضارية 289/019
 جودة حسين جودة جغرافية البحار والمحيطات 281/019
 محمد ابراهيم حسن. د آسياجغرافية  282/019
 فؤاد بيضون موسوعة العلماء والمخترعين 283/019
 ممدوح عبد هللا ابو دمان. د اإلقليميالتخطيط  وأساليبنظريات  284/019
 يسرى الجوهري. د المضمون البشري في الجغرافيا 285/019
النفط والتطور السياسي واالقتصادي لسلطنة  286/019

 عمان
 عبد العباس فضيخ الغريري. د

 عثمان محمد غنيم. د الريفي والحضري األرضتخطيط استخدام  287/019
 يسرى الجوهري. د اإلسالميجغرافيا دول الخليج العربي والمشرق  288/019
 عبد الهادي يحيى الصائغ. د التلوث البيئي 280/019
 صبري فارس الهيتي. د جغرافية االستيطان الريفي والتنمية الريفية 209/019



 خليل البواب موسوعة بلدان العالم 201/019
 سامر رضوان ابو رمان األديانالسياسية للحوار بين  األبعاد 202/019
 محمد عبد هللا رمان. د اإلسالميفقة البيئة في التطور  203/019
القومي  واألمنمشكالت داخلية في التنمية  204/019

 العربي
 غازي صالح نهار. د

 محمد ابراهيم حسن. د الخليج العربي 205/019
 شاهر جمال أغا. د في القران الكريم األرض 206/019
 محمد ابراهيم حسن. د الطبيعية والبشرية أفريقياجغرافية  207/019
 احمد نجم الدين. د  وإقليميةدراسة عامة  إفريقيا 208/019
 محمد احمد عقلة استراتيجيات سياسة القوة 200/019
 محمد احمد عقلة الجغرافية السياسية الجيولوتيكا 399/019
 علي سالم الشواورة نسخة 3/  علم البيئة إلىالمدخل  391/019
 الدليمي خلف حسين علي. د نسخة2/  التطبيقي األرضعلم شكل  392/019
 عمار مطير. د الجغرافية السكانية 393/019
 المجيدقصي عبد . د المناخية واألقاليمالمناخ  394/019
 محمد عبد هللا الخرائط والمساحة 395/019
 محمود حسين الوادي. د االقتصادية وأبعادهاالعولمة  396/019
 قصي عبد العزيز الجغرافية المناخية والنباتية أسس 397/019
الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية  398/019

 المستدامة 
 االكاديمية العربية للعلوم

 علي سالم الشواورة. د التصحر ومخاطره 390/019
 صالحة مصطفى عيسى نسخة3/  المناخية الجغرافيا 319/019
 محمد محمود مصطفى نسخة3/  جغرافية الصخور والمعادن 311/019
 سعد عجيل الدراجي. د نسخة2( 1ج/ )بحوث في الجغرافية الطبيعية 312/019
 عاطف علي الخرابشة. د والبيئيدراسات في التخطيط العمراني  313/019
 سليمان الحداد ربى نسخة3/  الطبيعية الجغرافيا 314/019
 ابراهيم اسماعيل. د ادارة التسويق السياحي 315/019
 امجد عبد المهدي. د دراسات في الجغرافية االقتصادية 316/019
(/ السكانية) الديمغرافية دراسات في الجغرافيا 317/019

 نسخة3
 إسماعيل أبو شاورمنير . د

 محمد محمود مصطفى نسخة4/  الفلكيةالجغرافيا  318/019
 فتحي محمد. د جغرافية السكان 310/019
 علي فاعور. د التحضر العربي آفاق 329/019
 عبد المنعم مصطفى . د ؟الزالزل ماذا تعرف عنها  321/019

 علي احمد غانم. د النبؤات الجوية مبادئ 322/019
 محمد محمود الجغرافية السياحية 323/019



 كايد عثمان أبو صبحة جغرافيا المدن 324/019
 أمنة ابو حجر  نسخة 3/ المعجم الجغرافي  325/019
 فراس عباس البياتي نسخة2/ االنفجار السكاني والتحديات المجتمعية 326/019
 الشواورةعلي سالم . د نسخة 3/  جغرافية النقل وتطورها 327/019
 نواف عبد الرحمن. د برنامج  تدريسي إلعداد معلمي الجغرافية 328/019
 عبد الفتاح محمد.د الجغرافية التاريخية 320/019
 علي سالم الشواورة.د نسخة 3/  جغرافية المدن 339/019
 عماد اكرم. د تخطيط المدن 331/019
 المعلومات الجغرافيةمختبر نظم  مقاالت في الجغرافية الطبية 332/019

 محمد محمود مصطفى نسخة4/ األرض جغرافية  333/019
 عدنان صافي الجيوبوليتيكيا 334/019
 قاسم يوسف. د جغرافية التضاريس 335/019
 وائل ابراهيم مشكالت البيئة 336/019
 السماك أزهرمحمد . د جغرافية الصناعة 337/019
 نعمان شحادة. د نسخة 8/ علم المناخ 338/019
 حارث جبار فهد.د معالجته. مخاطره. مصادره: التلوث المائي 330/019
التمثيل الخرائطي الفعال لمتغير الحبه في نظم  349/019

 المعلومات الجغرافية
 رائد بشير الفارس

 عبد العباس فضيخ. د جغرافية المناخ والغطاء النباتي 341/019
 علي سالم الشواورة. د الريفي والحضريالتخطيط في العمران  342/019
343/019   
 قاسم الدويكات.د الجغرافيا السياسية 344/019
 الدليمي خلف حسين علي. د نسخة 4/تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية 345/019
     / معجم المصطلحات والمفاهيم الجغرافية 346/019

  ةنسخ 7 2نسخة وج 5 1ج
 العجيلي ربيعمحمد صالح . د

 محمد صبحي.د SPSS اإلحصائيدليل التحليل  347/019

 عبد هللا عطوي.د السكان والتنمية البشرية 348/019
 صباح محمود محمد.د المائي العربي األمن 340/019
 علي احمد غانم. د المناخ التطبيقي  359/019
 فاضل احمد شهاب.د تلوث التربة 351/019
 سريان بدرانه الجيوبوليتيكية لألردن أهمية 352/019
 محمد احمد عقلة.د المياه 353/019
 مضر خليل العمر.د.أ مقاالت في الفكر الجغرافي المعاصر  354

 مضر خليل عمر. د.أ نسخة4/  دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا  019/ 355

دراسة في " طرق السيارات في محافظة ديالى 019/ 356
 "جغرافية النقل

خضير عباس خزعل . د.أ
 (اهداء)



357/019
  

 بركات                   أياد األرضعلوم 

الجافة وشبه الجافة  األقاليمالحصاد المائي في  019/ 358
 في الوطن العربي

 عاطف علي حامد. د

دراسات تطبيقية لبعض جوانب التخطيط  019/ 350
 واإلقليميالحضري 

 محمد جاسم. د

 هالة خالد عرار األرضعلوم  019/ 369
 محمد مدحت. د اإلقليميةجغرافية العالم  019/ 361
 سحر امين البيئة والمجتمع 019/ 362
 جودة حسنين. د اإلقليمية آسياجغرافية  019/ 363
 عبيدخديجة احمد  األرضعلوم  019/ 364
 حسنوفاء حسين محمد  األرضعلوم  019/ 365
العلمية والعربية الشائعة  األسماءمعجم المالد في  019/ 366

 للحشرات الضارة في الوطن العربي
 نزار مصطفى. د

 صالح الدين الشامي.د جغرافية العالم االسالمي 019/ 367
 جودة حسنين.د جغرافية البحار والمحيطات  019/ 368
360 /019   
 عثمان محمد غنيم. د االقليميمقدمة في التخطيط التنموي  019/ 379
 علي احمد غانم . د المناخ التطبيقي  019/ 371
 سمور أبوحسن . د الجغرافية الحيوية والتربة 019/ 372
 خير شواهين والبيئة للهواه األرضعلوم  019/ 373
 عايد راضي. د (الغذاء-الماء-الهواء)التلوث البيئي  019/ 374
العوامل المؤثرة في تغيير النسيج الحضري  019/ 375

 األشرافلمدينة النجف 
 ماجد مطر عبد الكريم. د

 عثمان محمد . د معايير التخطيط 019/ 376
 حسن رمضان. د الجيومورفولوجيا أصول 019/ 377
 ثائر مطلق محمد دراسة نظرية وتطبيقية اإلقليميالتخطيط  019/ 378
 عثمان محمد. د المستديمةالتنمية  019/ 370
 محمد محمود محمد . د التلوث البيئي 019/ 389
جغرافية الموارد المائية مع التطبيق على موارد  019/ 381

 المياه في الوطن العربي
 محمود عبد العزيز. د

 ماهر جورجي. د وإدارة أساسيات األرضعلم  019/ 382
 حسام الدين جاد. د نسخة 3/  الجغرافيا السياسية 019/ 383
 محمد المغاوري. د علم الخرائط مبادئ 019/ 384
 جودة حسنين. د الجغرافية الطبيعية والخرائط  019/ 385
 فاروق عباس حيدر. د تخطيط المدن والقرى 019/ 386
 الطيب احمد. د علم البيئة أساسيات 019/ 387



 الفتاحغازي عبد . د الجيولوجيا البيئية مبادئ 019/ 388
380 /019   
 نعيم محمد علي. د التلوث البيئي مخاطر عصرية واستجابة علمية  019/ 309
 فتحي عبد العزيز. د علم الخرائط مبادئ 019/ 301
 تهاني مصباح نبهان األرضعلوم  019/ 302
 عفاف بدوي. د الجغرافيا النباتية المصورة 019/ 303
 لجنة المصطلحات الجغرافية نسخة3/ معجم المصطلحات الجغرافية  019/ 304
 فتحي اسماعيل. د تلوث البيئة 019/ 305
 المظفر محسن عبد الصاحب.د نسخة 3/  جغرافية المدن 019/ 306
 عامر احمد غازي. د البيئة الصناعية  019/ 307
308 /019   
 عليحمدي أبومنصور . د جغرافية المناطق الجافة  019/ 300
 عصام حمدي. د صحة البيئة وسالمتها 019/ 499
 محسن عبد الصاحب. د جغرافية المعتقدات والديانات  019/ 491
492 /019   
 حسن رمضان. د الجافة األقاليمجغرافية  019/ 493
 فاضل احمد شهاب. د تلوث التربة 019/ 494
 علي لبيب. د قاموس الجغرافيا 019/ 495
 حسوني جدوع. د التصحر تدهور النظام البيئي 019/ 496
 نضال البزم جغرافية العالم 019/ 497
 قصي عبد المجيد . د المناخية  واألقاليمالمناخ  019/ 498
 ليلى بنت صالح محمد . د مقدمة في الجغرافية االجتماعية  019/ 490
للبيانات المكانية نظم  اإلحصائيالتحليل  019/ 419

 المعلومات الجغرافية 
 يمان سنكري

النهر الدولي المفهوم والواقع في بعض انهار  019/ 411
 المشرق العربي

 صبحي احمد زهير العادلي. د

طرق السيارات في محافظة ديالى دراسة في  019/ 412
 جغرافية النقل

خضير عباس خزعل .د
 التميمي

 وأسس مبادئتقدات والديانات جغرافية المع 019/ 413
 محتوى ومنهج تحليالت مكانية

محسن عبد الصاحب . د
 المظفر

 نعمان شحادة. د الكمية في الجغرافية باستخدام الحاسوب األساليب 019/ 414
 حياليعبد االمير عباس ال. د جغرافية االنتخابات 019/ 415
 خالد علي ياس جغرافية علم المناخ والطقس 019/ 416

 خضير عباس خزعل. د محاضرات في جغرافية النقل والتجارة الدولية 019/ 417

دراسة في النشأة والتطور : مدينة كربالء 019/ 418
 العمراني

 رياض كاظم سلمان. د



 محمد يوسف مقلد غابرها ـ  حاضرها: موريتانيا الحديثة  019/ 410

 المجمع العلمي المالمح المستقبلية للمجتمع العراقي 429/019

 عبد المعطي الخفاف. د هندسة الزراعة الديمية 421/019

وقائع ندوة بعض االتجاهات الحديثة في العلوم  422/019
 الصرفة

 المجمع العلمي

ندوة الصناعات البرمجية في القطر وأفاق  423/019
 المستقبل

 المجمع العلمي

 المجمع العلمي الحضارة 424/019

 عالء شفيق الراوي إلى علم االقتصادمدخل  425/019

 المجمع العلمي وقائع ندوة العمارة والبيئة 426/019

 علي محمد المياح. د جغرافية العراق في معجم البكري 427/019

 المجمع العلمي معجم الحضارة الحديثة 428/019

العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين ـ   420/019
 م2999لعام  3الغذائي ـ ج واألمنالمياه  أزمة

 بحوث مؤتمر المجمع العلمي 

 الزراعة والري في العراق في العصور 439/019
 اإلسالمية

 حمدان عبد المجيد الكبيسي. د

 المجمع العلمي وقائع ندوة نظام الري في العصر العباسي 431/019

الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب معجم  432/019
 هـ626ت/ لياقوت الحمويالبلدان 

 حمدان عبد المجيد الكبيسي. د

 داخل حسن جريو. د.أ المثقف العربي والتحديات المعاصرة 433/019

دراسة في إشكالية التنمية : الخليج ليس نفطاً  434/019
 والوحدة

 محمد الرميحي. د

 حيدر عبد الرزاق كمونه. د المدن تلوث البيئة وتخطيط 435/019

دراسة في التخطيط االقتصادي مع إشارة خاصة  436/019
 لتجربة العراق

 يحيى غني غفار. د

 صباح محمود محمد. د الطقس والمناخ 437/019

 باسم رؤوف. د فن التخطيط المعاصر للمدن 438/019

 ترجمة عبد السالم رضوان حاجات اإلنسان األساسية في الوطن العربي 430/019

 سعود يوسف عياش. د الطاقة البديلةتكنولوجيا  449/019

أسس وتطبيقات : الجغرافيا الكمية واإلحصائية 441/019
 باألساليب الحاسوبية الحديثة

 ناصر عبد هللا الصالح. د

 محمد زويد العتبي الموارد البشرية إدارةاالتجاهات الحديثة في  019/ 442

 إبراهيم بظاظو. د السياحة البيئية وأسس استدامتها 019/ 443

تطبيقات على الوطن : " الجغرافيا السياحية 019/ 444
 "العربي

 إبراهيم خليل بظاظو. د

 إبراهيم خليل بظاظو. د الجغرافيا والمعالم السياحية 019/ 445

 أسامة صبحي الفاعوري. د الجغرافيا السياحية ما بين النظرية والتطبيق 019/ 446



 المهيراتبركات كامل النمر . د األقاليم السياحية في العالم:السياحيةالجغرافيا  019/ 447

 عماد محمد ذياب الحفيظ. د الجودة والمخاطر في التصنيع الغذائي 019/ 448

 كتريبحري أحمد ال العربي الوطن رافيةغج 019/ 440

 الهيتي فارس صبري. د نسخة 3/  جغرافية المدن 019/ 459

 الهيتي فارس صبري. د السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية الجغرافيا 019/ 451

 كامل كاظم بشير الكناني. د دراسات في نظرية الموقع الصناعي 019/ 452

دراسة لمعوقات تكامله ) العربي الوطن رافيةغج 019/ 453
 اإلقليمي

 عبد العباس فضيخ الغريري.د
 وآخرون

 عبد العباس فضيخ الغريري.د البيئة والجغرافية السياسية 019/ 454

 السامرائي احمد محمد.د نسخة 3/  مشكلة المياه في الشرق األوسط 019/ 455

 زين العابدين علي. د الحضري النقل تخطيطمبادئ  019/ 456

 منال عبد المنعم مكية السياحة تشريعات ومبادئ 019/ 457

 صالح محمد هاشم. د نسخة2/  واآلبار الجوفية المياه 019/ 458

 الهيتي الرحمن عبد مازن. د نسخة 6/ أسس ومفاهيم  الخدمات جغرافيا 019/ 450

 صالح محمد هاشم. د نسخة 4/  الصناعة جغرافية 019/ 469

 محمد فوزي حلوة نسخة2/  المدن جغرافيا 019/ 461

 إبراهيم محمود إسالم نسخة2/  المياه تنقية أعمال 019/ 462

 الدعبوسي سامي أحمد نسخة2/  والسكان التنمية 019/ 463

 هللا عودة محمد معتصم نسخة2/  الجديد العالم جغرافيا 019/ 464

 الجبالي موسى نبيل نسخة2/  العربي الوطن جغرافيا 019/ 465

 هللا عبد مصطفى محمود نسخة2/  والبيئة اإلنسان 019/ 466

 الحسن محمد فتحية نسخة2/  البيئة مشكالت 019/ 467

 محمد هللا عبد محمد نسخة2/  التربة جغرافيا 019/ 468

 ربيع مشعان عادل. د نسخة2/  البيئية التوعية 019/ 460

 مساعد المهدي عبد أمجد. د نسخة2 / االقتصادية الجغرافيا في دراسات 019/ 479

 صرار محمد سوزان نسخة2/  الفلك علم 019/ 471

/  السكانية واالقتصادية في الوطن العربيالتنمية  019/ 472
 نسخة 3

 الهيتي فارس صبري. د

 العزيز عبد الدين عالء. د السياحة جغرافية 019/ 473

 إبراهيم مراد الدعمة. د بين النظرية والواقع( االنسانية) البشرية التنمية 019/ 474

 عبد الحكيم ناصر العشاوي. د المدن جغرافية 019/ 475

 عبد الحكيم ناصر العشاوي. د العامة الخرائط في محاضرات 019/ 476

 زنكنة حسن محمد حسن. د المدن جغرافية في دراسة السكنية العشوائيات 019/ 477

 في المفاهيمية والخرائط المفاهيم تدريس 019/ 478
 نسخة 2/  الجغرافية

 محمد حميد مهدي المسعودي .د

 مجيد محمود جراد. د نسخة 4/  الفلك علم إلى المدخل 019/ 470



 بيان محمد الكايد. م نسخة 2/  المياه مصادر إدارة 019/ 489

 مظفر احمد الموصلي. د نسخة 2/  الممغنط الماء 019/ 481

 بيان محمد الكايد. م نسخة2/  البيئي النظام 019/ 482

 العمر الرزاق عبد مثنى. د نسخة 2/  البيئة وخفايا اإلنسان 019/ 483

 الهيتي الرحمن عبد مازن. د نسخة 4/  الريف جغرافية 019/ 484

 عبد الفتاح لطفي عبد هللا. د نسخة 2/  العربي الوطن جغرافية 019/ 485

 الجنابي علي  الزهرة عبد. د نسخة 2/الصناعية  الجغرافيا 019/ 486

 علي أبو حمدي منصور. د نسخة 2/  الزراعية الجغرافيا 019/ 487

 علي أحمد غانم. د نسخة 6/  المناخية الجغرافيا 019/ 488

/    في المشرق اإلسالمي  الحضارية الجغرافيا 019/ 480
 نسخة 2

 عبد العزيز عبد الرحمن. د

 راضي أبوفتحي عبد العزيز. د نسخة 2/  المناخية الجغرافية في العامة األصول 019/ 409

 محمود محمد سيف. د نسخة 2/  الجغرافي البحث أسس 019/ 401

 صبري فارس الهيتي. د نسخة 2/ نشأته ومناهجه  الجغرافي الفكر 019/ 402

 رضا عبد الجبار الشمري. د نسخة 2/  العربي للنفط اإلستراتيجية األهمية 019/ 403

 خير شواهين نسخة 2/  للهواة والبيئة األرض علوم 019/ 404

/  مشاكل البيئة وسبل معالجتها  البيئي التخطيط 019/ 405
 نسخة 2

 محمد جاسم محمد العاني. د

 محمد خميس الزوكة. د نسخة 2/ وأبعاده الجغرافية  اإلقليمي التخطيط 019/ 406

 عبد القادر عابد وآخرون نسخة 2/  البيئة علم أساسيات 019/ 407

 أزهر سعيد السماك محمد. د نسخة 2/رمعاص بمنظور الجغرافي البحث مناهج 019/ 408

في نظم المعلومات  للمدينة المدرك اإلقليم 019/ 400
 نسخة 2/ الجغرافية 

 محمد نوح عدو

 جودة حسنين جودة. د نسخة 2/  الجافة وشبه الجافة األراضي 019/ 599

 يوسف محمد عبد الهادي. د نسخة 2/  والمياه األرض علوم أسس 019/ 591

 محمد خميس الزوكة. د نسخة2/  جغرافية منظور من السياحة صناعة 019/ 592

 يونس حمادي علي. د نسخة4( دراسة السكان) الديمغرافية علم مبادئ 019/ 593

 فتحي عبد العزيز أبو راضي.د نسخة 2/  الجغرافية المعلومات نظم تقنية 019/ 594

 عماد مجاهد نسخة 2/ والفلك الحديث  الفضاء علوم معجم 019/ 595

 الشواورة سالم علي. د نسخة 2/  والبشرية الطبيعية الجغرافيا 019/ 596

 الجنابي علي الزهرة عبد. د نسخة 2/  الصناعة الجغرافيا 019/ 597

 حسن يوسف أبو السعود. د نسخة  2/  والتربة الحيوية الجغرافيا 019/ 598

 محمد إبراهيم حسن. د نسخة 2/ والنمو الحضري والسياحي العمران جغرافية 019/ 590

 علي احمد غانم. د نسخة 2/  الجغرافي الفكر تطور 019/ 519

 محمد احمد السامرائي. د نسخة 4/  المياه استخدام إدارة 019/ 511

 الهيتي فارس صبري. د نسخة 2/  العربي الوطن جغرافيا 019/ 512



باستخدام نظم المعلومات  المكاني التحليل 019/ 513
 نسخة 2/ الجغرافية 

 محمد إبراهيم محمد شرف. د

 مجيد السامرائي. د نسخة2/واالقتصادية التطبيقية ودراستها الجغرافيا 019/ 514

 بشير إبراهيم لطيف وآخرون. د نسخة 2/ دراسة في الجغرافية التنموية  المدن خدمات 019/ 515

 محمد الخزامي عزيز. د نسخة 2/  التوزيعات خرائط 019/ 516

 صفوح خير. د نسخة 2/ مناهجه وأساليبه  الجغرافي البحث 019/ 517

 بكير الفتحي محمد. د نسخة 2/  التطبيقية الجغرافيا 019/ 518

 فايز محمد العيسوي. د نسخة 2/  البشرية التوزيعات خرائط 019/ 510

 عبد العزيز طريم شرف. د نسخة  2/  والنباتية المناخية الجغرافيا 019/ 529

 احمد بكري العزيز عبد. د نسخة  2/  الحديث الفلك علم مبادئ 019/ 521

 حسام الدين جاد الرب. د نسخة 2/  العربي الوطن جغرافية 019/ 522

 سوزان كاتر نسخة 2/  واألخطار المخاطر البيئة 019/ 523

 محمد خميس الزوكه. د نسخة2/  للعالم االقتصادية الموارد جغرافية في 019/ 524

 محمد الفتحي بكير محمد. د نسخة 2/ قراءات في جغرافية الصناعة  019/ 525

 محمد خميس الزوكه. د نسخة 2/  الزراعية الجغرافيا 019/ 526

 أحمد السروي نسخة 2/  الهوائية الملوثات 019/ 527

 عبد علي الخفاف. د نسخة2/ موارده ـ سكانه ـ أرضه:العربي الوطن 019/ 528

عبد الحميد عبد الفتاح  9د البشرية الموارد لتنمية الذكية االدارة دليل 520/019
 المغربي

 ايمن محمد الغمرى 9د للنفايات المتكاملة االدارة 539/019

 فتحي اسماعيل حوقه 9د اين الى البيئة تلوث 531/019

 سامي عبد الحميد حماد 9د العربي العالم في العضوية والزراعة البيئة 532/019

 فراس عباس البياتي والزيف الحقيقية بين البشري االمن 533/019

 سامي عبد الحميد حماد 9د عالجها وطرق ومشاكلها اسبابها البيئة ملوثات 534/019

 لقطاع التنافسية القدرة لبناء مستقبلية رؤية 535/019
 الدولية االسواق في المغاربي الزراعة

طارق عبد هللا أمحمد  9د
 المنقوش

محمد نصر الدين مسعد  9د النبات فسيولوجيا 536/019
 الهاللى

 ماكس ديروو فولوجيا الجيومور مبادئ 537/019

 تستصلح كيف االراضي استصالح تكنولوجيا 538/019
 أرضك

 زكريا مسعد الصيرفى 9د

 عبد هللا عبد المجيد الشبلى 9د االسماك تربية في المرشد 530/019

 ايمن محمد الغمرى 9د والبيئة والمياه االراضي مصطلحات معجم 549/019

 يوسف احمد سالم العايدي االردن وادي اقليم في التنموي الواقع 541/019

 احمد البدوى الشريعى 9د وتطبيقات نماذج العملية الخرائط 542/019

 محمد حسن 9د الفريقية التاريخية الجغرافيا 543/019

 حسن سيد احمد ابو العنين 9د االرض كوكب 544/019



 حسن سيد احمد ابو العنين 9د المناخية الجغرافيا اصول 545/019

 حسن سيد احمد ابو العينين 9د الموسمية آسيا االقليمية العالم جغرافية 546/019

 حمدي هاشم 9د البيئة جغرافية 547/019

 عبد العزيز طريح شرف 9د الجغرافي الكشف تاريخ في الموجز 548/019

 في الصناعي التلوث ومشكالت البيئة جغرافية 540/019
 الحضرية المناطق

 حمدي هاشم 9د

 ايملي محمد حلمي حمادة 9د نوذجآ مصر المناخ في تطبيقية بحوث 559/019

 جودة حسين جودة 9د والخرائط الطبيعية الجغرافيا 551/019

 محمد احمد عبد الهادي 9د االطفال وابداع ذكاء على والتلوث البيئة اثر 552/019

 اسامة مرعي الداخل من مجوفة االرض 553/019

-االبتكارات-البدائل الصلبة المخلفات ادارة 554/019
 الحلول

 صالح محمود الحجار 9د

 علي عبد العظيم تعيلب 9د الحرارية االرض طاقة 555/019

 صالح محمود الحجار 9د ودراسات اسس البيئي االثر تقييم 556/019

 مصطفئ محمود سليمان  9د ازمة وحروب المياه تحلية مياه البحر  557/019

قصة المياه والبيئة الصحراوية في العالم العربي  558/019
 التصحر  

 مصطفئ محمود سليمان  9د

للعوامل البيئية في  البيئة االستخدام االمثل 550/019
 مكافحة افات المنتجات 

 ابراهيم سليمان عيسى 9د

 مصطفى محمود سليمان  9د المياه والبيئة الطبيعية قي العالم العربي   569/019

 ابراهيم سليمان عيسى  9د اهم قضايا العصر  / تلوث البيئة  561/019

 علي علي السكري  9د البيئة والتنمية المستدامة  اسس وقيم  562/019

 محمد امين عامر واخرون  مشكلة العصر /تلوث البيئة  563/019

 مصطفى محمود سليمان  البراكين والزالزل  واثرها على البيئة  564/019

 ابراهيم سليمان عيسى  الحيوان والبيئة  565/019

 ابراهيم سليمان عيسى 9د العربي العالم في المياه ازمة 566/019

 محمد محمد كذلك والبيئة النبات 567/019

 محمد محمد كذلك والبيئة الطيور 568/019

 واالحواض القارات بنية جغرافية في دراسة 560/019
 المحيطة

 محمد ابراهيم حسن 9د

 مصطفى محمود سليمان 9د والبترول المعدنية الثروات 579/019

 هميميزكريا  9د الطبيعية الجيولوجيا اسس 571/019

 محمد صادق العدوى 9د المخلفات وادرة البيئة حماية هندسة 572/019

 محمد سميح عافية والسكان المستدامة والتنمية الصحراء تعمير 573/019

 عبد الرحمن السعدني 9د بيئية مشكالت 574/019

 زكريا هميمي 9د البنائية الجيولوجيا اصول 575/019



 تكتونية االرض وعلوم الجيولوجيا في بحوث 576/019
 االرض

 زكريا هميمي 9د

احسان ذنون عبد اللطيف  بخارى لمدينة التاريخية الجغرافيا 577/019
 الثامري

 ابراهيم خليل بظاظو 9د العربي الوطن على تطبيقات السياحية الجغرافيا 578/019

 انينبيل صبحي الداغست 9د والتطبيقات االساسيلت بعد عن االستشعار 570/019

 شكراني الحسين العربية للمياه بيئة مقاربة نحو 589/019

 حارث علي العبيدي سوسيوانثروبولوجية دراسات 581/019

 في سوسيوانثروبولوجية دراسة العشوائيات 582/019
 المكاني/  االجتماعي االقصاء

 حارث علي العبيدي

 محسوبمحمد صبري  9د وتحليل قراءة الكنتورية الخريطة 583/019

 احمد البدوي الشريعي 9د وتفسير وقراءة تصميم الجغرافية الخرائط 584/019

 علي احمد هارون 9د االقتصادية الجغرافية اسس 585/019

 علي احمد هارون 9د الزراعة جغرافية 586/019

 يوسف عبد المجيد فايد 9د االمريكتين جغرافية 587/019

 علي علي البنا 9د المنهج - التطور - المضمون التطبيقية الجغرافيا 588/019

 علي احمد هارون 9د الصناعية جغرافية 580/019

 نعيمة عبد القادر احمد 9د النظيفة للطاقة الرئيسي المصدر الشمسية الطاقة 509/019

 محمد صبري محسوب 9د االرضية االشكال جيومورفولوجية 501/019

 فايز محمد العيسوى 9د السكان جغرافية اسس 502/019

 محمد ابراهيم محمد شرف 9د والمناخ الطقس خرائط 503/019

 حسن سيد احمد ابو العينين 9د الطبيعية الجغرافيا 504/019

 فتحي محمد ابو عيانة 9د والسياسية االقتصادية الجغرافيا دراسات 505/019

 محمد خميس الزوكه 9د االقليمية الجغرافيا في دراسة اسيا 506/019

 محمد خميس الزوكه 9د االسالمي جغرافيةالعالم 507/019

 جودة حسنين جودة 9د االقليمية اوربا جغرافية 508/019

 احمد احمد مصطفى 9د التضاريس جغرافية في دراسة االرض سطح 500/019

 المساحية الطرق في دراسة والخرائط المساحة 699/019
 الكارتوجرافي التمثيل واساليب

فتحي عبد العزيز ابو  9د
 راضي

 محمد الفتحي بكير محمد 9د وتطبيقات اسس االقتصادية الجغرافية 691/019

 للشكل تحليلية معالجة الجيومورفولوجي االطلس 692/019
 والعملية

 محمد صبري محسوب 9د

 احمد سالم صالح الجغرافية المعلومات نظم في مقدمة 693/019

 فتحي محمد الشرقاوي 9د والترويح السياحة جغرافية 694/019

 محمد محمود الصياد 9د العربي الوطن جغرافية معالم 695/019

 كنيث والطون الجافة االراضي 696/019

 فتحي محمد ابوعيانة 9د االقليمية الجغرافية 697/019



 سارة حسن منيمنة 9د واالنتاج الموارد جغرافية 698/019

 احمد احمد مصطفى 9د Gps العالمي المواقع تحديد نظام 690/019

 عبد الفتاح محمد وهيبة 9د والتطبيق النظرية بين التاريخية الجغرافية 619/019

 عبد الفتاح محمد وهيبة 9د السكان جغرافية في 611/019

خالد بن سليمان بن سالم  الخرائط علم وتطور الطبوغرافيا 612/019
 الخروصي

 محمد رياض 9د االقتصادية الجغرافيا 613/019

 محمد محمد سطيحة 9د الخرائط علم في دراسات 614/019

 عبد العزيز طريح شرف 9د الطبية الجغرافيا في االنسان وصحة البيئة 615/019

 محمد محمد سطيحة 9د الكبرى العالم لمناطق دراسة االقليمية الجغرافيا 616/019

 دولت صادق 9د العامة الجغرافية اسس 617/019

 فتحي محمد ابو عيانة 9د السكان علم في دراسات 618/019

 محمد صفي الدين 9د االرض قشرة جيومورفولوجية 610/019

 محمد رياض 9د النقل جغرافية 629/019

 عبد الفتاح محمد وهيبة 9د االنسان جغرافية 621/019

 حسن سيد احمد ابو العينين 9د الكبرى التضاريسية ظواهره االرض كوكب 622/019

 علي البنا 9د والنباتية المناخية الجغرافيا اسس 623/019

 محمد رياض 9د الحيوي االنتاج وجغرافية االقتصادية الجغرافيا 624/019

 علي عبد الوهاب شاهين 9د الجديد العالم جغرافية 625/019

 محمد سطيحةمحمد  9د الخرائط وقراءة العملية الجغرافيا 626/019

 يوسف عبد المجيد فايد 9د والنبات المناخ جغرافية 627/019

 محمد الدريويش 9د للناشئة البيئة اطلس 628/019

 خالد غزال العربي العالم في السكاني االنفجار 620/019

 عوض يوسف الحداد 9د النقل وشبكات الفردية الطرق 639/019

 فتحي محمد ابو عيانة 9د والسياسية االقتصادية الجغرافيا في دراسات 631/019

 محمد رياض 9د القارة لمقومات دراسة افريقيا 632/019

 عبد هللا عطوي 9د البيئة مع االنسان صراع البشرية الجغرافية 633/019

 فتحي محمد ابو عيانة 9د السياسية الجغرافيا في دراسات 634/019

 وعالم الموسمية اسيا االقليمية العالم جغرافية 635/019
 الهادي المحيط

 حسن سيد احمد ابو العينين 9د

 عبد هللا عطوي 9د السكان جغرافية 636/019

 عبد هللا عطوي 9د المدن جغرافية 637/019

 اسعد منصور 9د الجغرافيا في التحليل 638/019

 ميشال يمين الجغرافية االبحاث في بعد عن االستشعار 630/019

 عيسى علي ابراهيم  9د والبيئة التنمية جغرافية 649/019

641/019   



 

642/019   

643/019   

644/019   

645/019   

646/019   

647/019   

 


