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fتصنيفاب 
 الكتاب 

  
 عنـــــوان الكتـــــــاب

 اســـم المؤلف

 عيسى علي ابراهيم 9د جغرافية التنمية والبيئة  019\1

 نجيب خروفه. د في العراق والوطن العربي الري والبزل  019\2

اساليب كمية في اختيار الموقع االفضل   019\3
 للنشاط الصناعي

 كامل كاظم بشير الكناني. د

 احمد نجم الدين.د جغرافية سكان العراق  019\4

أصول الجيوموفولوجيا دراسة أشكال   019/  5
 التضاريس لسطح األرض

 حسن احمد أبو العينين

االستكشافات البحرية للخليج العربي في   019\6
 العصور اإلسالمية

 حسين حميد كريم

وقائع الندوة األولى حول الطبيعة البحرية   019\7
 نحو التربة لبرنامج النقاط العلمي

 أكاديمية الخليج العربي

التنمية الزراعية في بعض أقطار الخليج   019\8
 العربي واقعها وآفاقها المنقلبة

 خضر عباس محمد علي

 عبد خليل فضيل العراق الصناعيةجغرافية   019\0

عدنان إسماعيل .د التغير الزراعي في محافظة نينوى  019\19
 الياسمين

دراسة تحليلية لموارد  \اقتصاديات الموارد  019\11
 الطبقة البشرية واألنشطة االقتصادية

 عبد هللا رمضان الكندي

حسن سيد احمد أبو .د جغرافية البحار والمحيطات االوفياغرجيا  019\12
 الحسين

 رمضاني. ك.ر الخليج العربي ومضيق هرمز  019\13

 مهدي محمد علي  جغرافية البحار والمحيطات  019\14

 روبرت الين.د كيف تنقذ العالم  019\15

 عبد الوهاب عبد الستار  المحيط الهندي  019\16

 مهدي محمد علي الصحاف العربي الموارد المائية السطحية في القطر  019\17

 نضال كامل رشيد األسس النظرية في التنمية الزراعية الحديثة  019\18

 عبد الحميد لطفي9د دراسات في علم السكان  019\10

 أنطوان زحالن حيازة القدرة التكنولوجية  019\29

 حسين محمد حسن 9د السكان  019\21
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 كمال مظهر احمد العراقية الطبقة العاملة  019\22

 منصور احمد منصور تخطيط القوى العاملة بين النظرية التطبيق  019\23

نظم االنتاج المحصول الزراعي في قارة   019\24
 أفريقيا

 عبدالرزاق محمد البطيحي

 وفيق حسين الخشاب الموارد الطبيعية ماهيتها  019\25

 دري انكتن مدري الري الري في العراق وحرانكش  019\26

 محمد أزهر سعيد السماك الجغرافية السياسية الحديثة  019\27

 فؤاد محمد الصفار.د أصول الجغرافية البشرية   019\28

 أحمد علي إسماعيل أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية  019\20

 جيكوبغاريب جغرافية السكان  019\39

محمد عبد الرحمن  السكانجغرافية   019\31
 الثرنوي

 عبد المقصود أبو رشاد كتاب المساحة  019\32

 زيدان عبد الباقي أسس علم السكان  019\33

 حسن طه نجم.د أمريكا الالتينية أرضاً وسكاناً   019\34

 نجيب عبد الرحمن. د GISنظم المعلومات الجغرافية  019\35
 الزبيدي

 خطابصكار العاني.د في جغرافية الوطن العربي دراسات  019\36

 خطاب صكار العاني دراسات في سكان الوطن العربي  019\37

حسين علي السعدي . د علم البيئة المائية  019\38
 وآخرون

 محمد أزهر سعيد السماك العراق دراسة إقليمية  019\30

 حميدةعبد الرحمن .د جغرافية أوربا القديمة   019\49

 محمد حتمد الطائي جغرافية العالم الجديد  019\41

 وفيق حسين الخشاب النمط الجغرافي للعالم القديم  019\42

 ستديلكايا أفريقيا دراسة في الجغرافية االقتصادية  019\43

 احمد علي إسماعيل أفريقيا ألمعاصره البيئة واإلنسان والتحدي  019\44

 مهدي حسن زويله تخطيط القوى العاملة بين النظرية والتطبيق  019\45

 سالم توفيق التحفي إشكالية الزراعة العربية رؤية   019\46

 مكي محمد عزيز أسيا الموسمية دراسة جغرافية  019\47

 وفيق حسين الخشاب الجنوب األوسط للقارات األسيوية  019\48

 روبرت كاسين واخرين  السكان والتنمية  019\40

 عبد العزيز محمد حسين جغرافية النقل والتجارة الدولية   019\59
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 صباح محمود صراع الجيولوجيا في الخليج العربي  019\51

 صالح محمد غانم الخليج العربي  019\52

 حسين حميد كريم جيولوجيا الخليج العربي  019\53

 علي علي البنا الجغرافية العامة  019\54

 عادل حاتم جوزي الجيولوجيا للجميع  019\55

 صباح محمود محمد.د أسس ومشكالت التخطيط الحضري واإلقليمي  019\56

 عبد هللا رمضان الكندي أراء معاصرة في قضايا التصنيع  019\57

 إبراهيم المشهداني. د محاضرة في جغرافية العالم الخارجي  019\58

عبد الهادي يحيى .د الجيولوجيا العامة   019\50
 الضائع

 عدنان النقاش وآخرون . د الكتاب العلمي للجيولوجيا العامة  019\69

  نشاطات األنواء الجوية  019\61

 غانم محمد صالح الخليج العربي  019\62

 محمد متولي ألجغرافية السياسية  019\63

 عبد الملك التميمي المياه العربية   019\64

 صبري فارس إلهيتي الفكر الجغرافي وطرق البحث  019\65

 عبد الرزاق محمد البطيحي طرائق البحث الجغرافي   019\66

 سلمان داود سلمان. د الخليج العربي دراسات علمية مختارة  019\67

 جميل الحبيبمصرف  التعليم والتنمية االقتصادية  019\68

 زين الدين عبد المقصود (األمريكي)نصف الكره العربي  019\60

 محمد رضوان خولي التصحر في الوطن العربي   019\79

 حسين علي السعدي.د علم البيئة والتلوث  019\71

 عبد خليل فيصل.د علم البيئة   019\72

 عادل عبد هللا خطاب جغرافية المدن   019\73

محمد عبد الرحمن  اإلنسان والبيئة  019\74
 الثرنوي

 حسن طه النجم مناخ القارات  019\75

فاضل باقر الحسني  الطقس والمناخ واألرصاد الجوي   019\76
 وآخرون

 عبد خليل فضل.د دراسات الجغرافية الصناعية  019\77

المناخ المحلي لطلبة الصفوف الرابعة من   019\78
 كلية اآلداب

 واخرون احمد سعيد حديد
 

 محمد فتحي عوض هللا.د اإلنسان والثروات المعدنية  019\70

 علي حسين الشلش.د مناخ العراق  019\89
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 احمد نجم الدين فليحة. د الجغرافية العملية والخرائط   019\81

 الفضليعبد خليل  التوزيع الجغرافي للصناعة في العراق  019\82

 طه محمد جاد تحليل الخريطة الكنتورية  019\83

 محمد أزهر سعيد السماك جغرافية الموارد البشرية  019\84

 وليد عبد هللا التخطيط الحضري اإلقليمي  019\85

عدنان مكي عبد هللا البد  التنمية والتخطيط اإلقليمي  019\86
 راوي

 محمد صالح عبد القادر الحضري اإلقليميالمدخل إلى التخطيط   019\87

 ايان بانون وبول كولبير الموارد الطبيعية والنزاعات المسلحة  019\88

الصحاف  مهدي محمد علي  علم الهيدرولوجي  019\80
 واخرون

 ستيفن اس بيروسول   الجغرافية األمريكية  019\09

 الكندي عبد هللا رمضان اقتصاديات الموارد   019\01

 مصطفى عبدالقادر النجار جزيرة خارج من جزر الخليج العربي  019\02

 حسان عوض جغرافية المدن المغربية   019\03

 هشام خضير الجنابي مدينة دهوك دراسة في جغرافية المدن  019\04

 هادي احمد خلف التوزيع الجغرافي لمزارع ألدوله في العراق  019\05

 عبد الفتاح محمد وهيبة. د في جغرافية العمران   019\06

 علي حسين الشلش الجغرافية الحياتية  019\07

 فواز محمد الصفار جغرافية التجارة الدولية  019\08

 عبد الرزاق الفارسي الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي  019\00

 فرحاتينادر  نوعية الحياة في الوطن العربي  019\199

 محمد عابد الجابري التنمية البشرية في الوطن العربي  019\191

التشكيالت االجتماعية والتكوينات ألطبقيه في   019\192
 الوطن العربي 

 محمود عبد الفضل.د

 خالد إسماعيل خطط بغداد وانجاز الطرق القديمة  019\193

جورج \سويلندااالن  االنثروبولوجيا السكانية  019\194
 ارحوالموس

إستراتيجية النفطية العربية في الخليج   019\195
 العربي

 حربي محمد

كبيسه مدينة العطاء دراسة جغرافيه تاريخيه   019\196
 اجتماعية

سلمان حميد شيش 
 الكبيسي

 نيل وليامز األلعاب الجوية  019\197
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 خصباكشاكر .د قرن من التطور الجغرافي  019\198

 محمد صابر الفقر والبيئة  019\190

تطبيقات الحاسب األلي في التوزيع والتحليل   019\119
 المكاني

 عالء عزت شلش.د

 مهدي محمد علي.د الجغرافية التطبيقية  019\111

جغرافية العالم األقليمياورباواألتحاد   019\112
 السوفيتي

 (االبن ) جيز ويلر 

 علي الخفاف عبد. د جغرافية االيدز في العالم  019 \113

 زين الدين عبد المقصود البيئة واإلنسان  019\114

 خطاب صكار العاني جغرافية الوطن العربي  019\115

 سعد الدين ابراهيم المجتمع والدولة في الوطن العربي  019\116

 الدين ابراهيمسعد  النظام االجتماعي العربي الجديد  019\117

 عبدهللا ساعف قضايا التنوير والنهضة في الفكر العربي  019\118

 صالح الدين عامر. د القانون الدولي الجديد للبحار  019\110

 محفوظ صالح مخيبر مبادئ اآلثار السياحية  019\129

 سليمان سعدون البدر.د منطقة الخليج العربي  019\121

 عبد الرضا علوان تطوير زراعة الرز في العراق  019\122

 ناجي معروف المراحل الفلكية بغداد  019\123

 ناجي علوش الوطن العربي الجغرافية الطبيعية والبشرية  019\124

 خطاب صكار جغرافية الطرق  019\125

الجغرافية العربية في نهاية القرن العاشر   019\126
 الميالدي

 ابراهيم شوكت 

 محمد صبري محسوب.د األخطار الطبيعية الحدث والمواجهة  019\127

الصور : االستشعار عن بعد وتطبيقاته   019\128
 الجوية 

 يحيى عيسى فرحان.د

 قسطيس خمار موسوعة فلسطين الجغرافية  019\120

 جاك مارثيان الفرد والدولة  019\139

 صباح محمود محمد.د تخطيط النقل الحضريمدخل في   019\131

 حسن ابو سمور الجغرافية الحيوية  019\132

 ابراهيم عبد الجبار جغرافية الخليج العربي  019\133

 ابو بكر ديابي التحدي إمام الجنوب  019\134

 حسن رحمه السياسات الزراعية في الوطن العربي  019\135
 

صندوق االمم المتحدة  لدروس في التربية السكانيةنماذج   019\136
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 للسكان

 صبري فارس الهيتي.د الخليج العربي دراسة في الجغرافية  019\137

أرضه،سكانه، اقتصادياته، )الخليج العربي   019\138
 (جيوبولتيكيته

 صبري فارس الهيتي.د

 زين الدين عبد المقصود أسس الجغرافية الحيوية  019\130

 عبد خليل فضيل الفكر الجغرافي  019\149

 صابر امين وسوفي دراسات في جيوموزفولوجية األرض  019\141

 محمد علي بهجت. د دراسات في جغرافية التنمية  019\142

 كنيث والطون االرض الجافة  019\143

 صالح الدين الشامي. د الفكر الجغرافي في سيرة ومسيرة  019\144

 نقوال ابراهيم مساقط الخرائط  019\145

 صالح شامي بحوث جغرافية  019\146

 محمد رضا محرم. د الثروة المعدنية العربية  019\147

 يسرى الجواهري الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية  019\148

 محمد السيد غالب جغرافية الحضر  019\140

 صالح الدين الشامي الميدانية في العمل الجغرافيالدراسة   019\159

 سعد حسين فتح هللا. د التنمية المستقبلية  019\151

 جودة حسنين جودة معالم سطح األرض   019\152

 صبري فارس الهيتي جغرافية الوطن العربي  019\153

 صالح فليح حسن جغرافية التعلم االبتدائي في العراق  019\154

 فوزية عبد جغرافية السكان  019\155

 حازم توفيق العاني خرائط الطقس والتنبؤ الجوي  019\156

االستخدام األمثل لتقنيات التصنيف الكمية في   019\157
 الدراسات الجغرافية

 عبد الرزاق محمد

 صالح الدين الشامي (دراسة جغرافية)استخدام األرض   019\158

 عبد علي الخفاف.د جغرافية السكان  019\150

 حسن عبد القادر صالح. د جغرافية الوطن العربي  019\169

 عبد علي الخفاف.د الجغرافية البشرية   019\161

 عبد علي الخفاف الوطن العربي أرض سكان موارده  019\162

 علي هارون.د أسس الجغرافية االقتصادية  019\163

 يحيى الفرحان جغرافية العمران  019\164

 موسى سميعه جغرافية السكان  019\165

 محمد صبري محسوب.د الخريطة اإللكترونية  019\166

 علي احمد هارون.د جغرافية المعادن ومصادر الطاقة  019\167

 يحيى الفرحان الجغرافية السياسية  019\168
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 عبد القادر حسن الجغرافية االقتصادية  019\160

 علي احمد هارون.د أسس الجغرافية السياسية  019\179

 صبري محمد احمد.د العالم اإلسالمي والمعاصر دراسة جغرافية  019\171

سكان الوطن العربي دراسة تحليلية   019\172
 المشكالت الديمقراطية

 منصور الراوي.د

الخليج البترول والتغير االجتماعي في   019\173
 العربي

 منصور الراوي. د

مناظر إقليمية للواليات )الجغرافية األمريكية  019\174
 (المتحدة

 ستيفين اس بيردسول 
 جون فلورين

 معتصم محمد عوده هللا جغرافية العالم الجديد  019\175

 صبحي احمد خلف. د طرائق تدريس الجغرافية  019\176

 محمد ازهر السماك.د السياسية االجغرافي  019\177

اصول الجيوموفولوجيا دراسة اشكال   019\178
 التضاريس

حسين السيد احمد ابو  9د
 العينين

 احمد حبيب رسول جغرافية الصناعة  019\170
081\001  Physical  geography K.Bnanddwaj 

 مجموعه من الباحثين لبنان التاريخ والجغرافية والقوى السياسية   019\181

 ثائر مطلق محمد التخطيط اإلقليمي  019\182

 اديدجيباديرو الدليل الصناعي إلى أيزو  019\183

 عبد القادر رزيق الحوار بين الشمال والجنوب  019\184

 عبد القادر رزيق االنفجار السكاني في العالم  019\185

 محسن العجمي عيسى والتطلعات السالمة المرورية الواقع  019\186

 حنان قرقوني. د ألزراعه والصناعة والتجارة  019\187

 لطيف محمد عبد هللا. د جغرافية الوطن العربي دراسة إقليمية  019\188
 محمد أزهر السماك. د

 علي عبد الرزاق جلبي علم اجتماع السكان   019\180

 احمد عارف العساف اقتصاديات الوطن العربي  019\109

 السيد عبد العاطي السيد علم االجتماع الحضري  019\101

 عماد اكرم الهاشمي تخطيط المدن  019\102

ي مبادى واسس نظريات التخطيط اإلقليم  019\103
 واساليب

 العانيمحمد جاسم شعبان 

 صبري فارس الهيتي التصحر   019\104

 عامر محمود طرائق والتنميةقضايا البيئة   019\105

األردن في كتب الرحالة والجغرافيين   019\106
  1881المسلمين حتى عام 

 احمد عويدي العبادي.د
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 محمد محمود مصطفى جغرافية الوطن العربي  019\107

 علي شناوهالدادي التعبير البيئي في فن ما بعد الحداثة  019\108

الرزق دراسة ميدانية عن هجرة سعيا وراء   019\100
 المصريين للعمل في األقطار العربية

 نادر فرجاني. د

اإلحصاء والكمبيوتر في معالجة البيانات مع   019\299
 تطبيقات جغرافية

 عبد اإلله أبو عياش. د

 أحمد سامي الدعبوس االنفجار السكاني   019\291

 المظفرمحسن واالساسيات الكاملة جغرافية األحياء  019\292

االتجاهات الحديثة في البحث العلمي   019\293
 الجغرافي

خلف حسين علي . د
 الدليمي

نظم المعلومات الجغرافية أسس   019\294
 GISوتطبيقات

 خلف حسين علي .د

االقتصاد الزراعي اإلسالمي في ضوء القران   019\295
 الكريم 

عبد المجيد خلف 
 السامرائي

 محمد فوزي حلوة  الجغرافيا السكانية والموارد البشرية   019\296

خلف حسين علي . د الكوارث الطبيعية والحد من آثارها  019\297
 الدليمي

 عارف صالح مخلف اإلدارة البيئية  019\298

التحليل اإلحصائي في الجغرافية والعلوم   019\290
 االجتماعية 

 نعمان شحادة. د

 محمد محمود دهبية علم البيئة   019\219

 منذر خدام. د األمن المائي العربي الواقع والتحديات  019\211

 عثمان محمد غنيم التنمية المستديمة  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 التوعية البيئية  019\217

 حسين الكرباي مبادئ الجيوديسيا  019\218

قصي عبد المجيد  المناخ واألقاليم المناخية  019\210
 السامرائي

التخطيط  دراسات تطبيقيه لبعض جوانب  019\229
 الحضري اإلقليمي

 محمد جاسم محمد العاني

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

 عايدة العلي سري الدين  التصحر ومشاكل المياه  019\222
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 محسن عبد الصاحب مظفر الجغرافية المكانفلسفة علم     019\223

 شوغزين محمود ابو  االشعاع في الغالف الجوي علوم األرض  019\224

 خلف حسين الدليمي. د التضاريس األرضية   019\225

 حسن عبد القادر التوجيه الجغرافي  019\226

 محمد أزهر سماك. د البحث الجغرافي   019\227

حوض البحر األبيض المتوسط بعد نهاية   019\228
 الحرب الباردة

 مصطفى بخوش 

 جوده حسنين جوده جغرافية البحار والمحيطات  019\220

 بيار جورج معجم المصطلحات الجغرافية  019\239

أنماط التخطيط العمراني وعالقاتها   019\231
 بالمخالفات المرورية

 مركز الدراسات والبحوث

 علي غربي تنمية الموارد البشرية  019\232

 بيار جورج الجغرافية مناهج البحث في  019\233

 حسين علي السعدي. د البيئة المائية   019\234

الجغرافية االقتصادية والسياسية والسكانية   019\235
 والجيويولنيكا

 عاطف علي

 اسعد منصور التحليل في الجغرافية  019\236

 عادل الشيخ حسين البيئة مشكالت وحلول  019\237

 معارك   019\238
 
 

 محمد العربي 

 محمود جاسم الهيدعي التسويق الصناعي  019\230

 محمد أزهر سماك جغرافيه النقل  019\249

 ألرناؤوط.محمد م كوسوفو  019\241

 سعديه عاكول الصالحي البيئة الصحراوية   019\242

مركز البحوث للتنمية  المياه   019\243
 الدوليه

 نعيم الظاهر السياحةمبادئ   019\244

 محمد الخزامى عزيز. د نظم المعلومات الجغرافية  019\245

 محمود األشرم.د التنمية الزراعية المستدامة العوامل الفاعلة  019\246

 رشدي راشد رياضيات الخوارزمي تأسيس علم الجبر  019\247

 ياسر احمد السيد. د الوطن العربي  019\248

 شريف فتحي الشافعي الخرائط المساحية   019\240

 محسن محارب عواد. د األسس الهندسية لماء التربة  019\259

 اعوريفإبراهيم ال جغرافية الوطن العربي   019\251
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 وسينحميده محمد الس.د الجغرافية الطبيعية والبشرية للوطن العربي  019\252

 احمد السيدياسر . د الطقس والمناخ  019\253

 حسن عبد القادر.د الجغرافية االقتصادية  019\254

 أمنه أبو حجر المعجم السكاني  019\255

 موسى سمعه.د جغرافية السكان  019\256

دالئل القبلة في معرفة أحوال األرض   019\257
 وعجائبها

 أبي العباس احمد الطبري

 محمد الجريريحسن .د البدائل المطروحة  019\258

 عبد علي الخفاف. د (أسس عامة)الجغرافية البشرية   019\250

 عبد علي الخفاف (أسس عامة)جغرافية السكان  019\269

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

 عبد المقصود حجو.د المياه العربية وصراع الشرق األوسط  019\262

الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية   019\263
 استشرافية عن الوطن العربي

 صبري فارس الهيتي.د

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

 يحيى فرحان.د الجغرافيهالطبيعيه  019\265

الخصائص النوعية للمياه الجوفية باستخدام   019\266
GlS المعلومات الجغرافيةنظم   

 شوان عثمان حسين.د

الجغرافية الطبيعية لألراضي الليبية   019\267
 وظواهرها الكبرى

 محمد سالم .د

 فراس عباس البياتي االمن البشري بين الحقيقة والزيف  019\268

 مجيد ملوك السامرائي9د االقتصادية-الجغرافية ودراستها التطبيقية  019\260

 مفتاح عبد السالم تخطيط المدن  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 الجغرافيا وأساليب البحث المعاصرة  019/ 273

 علي سالم الشواورة.د الجغرافية الطبيعية والبشرية  274/019

السياسات المائية وانعكاساتها في األزمة   275/019
 المائية العربية

 فارس مظلوم العاني

اإلعجاز العلمي للقران الكريم في مجال   276/019
 الطقس والمناخ

 نعمان شحاذة. د

 علي سالم الشواورة. د جغرافية علم المناخ والطقس    277/019

خلف حسين علي . د جغرافية الصحة  278/019
 الدليمي



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 02022-0202: العام الدراسي 

 قسم الجغرافية   

 الكتب
 
 

 

 

 

في القرين اإلسالمي )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 جغرافية آسيا  282/019

 فؤاد بيضون موسوعة العلماء والمخترعين  283/019

ممدوح عبد هللا ابو . د نظريات وأساليب التخطيط اإلقليمي  284/019
 دمان

 يسرى الجوهري. د المضمون البشري في الجغرافيا  285/019

واالقتصادي لسلطنة النفط والتطور السياسي   286/019
 عمان

عبد العباس فضيخ . د
 الغريري

 عثمان محمد غنيم. د تخطيط استخدام األرض الريفي والحضري  287/019

جغرافيا دول الخليج العربي والمشرق   288/019
 اإلسالمي

 يسرى الجوهري. د

عبد الهادي يحيى . د التلوث البيئي  280/019
 الصائغ

 صبري فارس الهيتي. د جغرافية االستيطان الريفي والتنمية الريفية  209/019

 خليل البواب موسوعة بلدان العالم  201/019

 سامر رضوان ابو رمان األبعاد السياسية للحوار بين األديان  202/019

 محمد عبد هللا رمان. د فقة البيئة في التطور اإلسالمي  203/019

داخلية في التنمية واألمن القومي  مشكالت  204/019
 العربي

 غازي صالح نهار. د

 محمد ابراهيم حسن. د الخليج العربي  205/019

 شاهر جمال أغا. د األرض في القران الكريم  206/019

 محمد ابراهيم حسن. د جغرافية أفريقيا الطبيعية والبشرية  207/019

 احمد نجم الدين. د إفريقيا دراسة عامة وإقليمية   208/019

 محمد احمد عقلة استراتيجيات سياسة القوة  200/019

 محمد احمد عقلة الجغرافية السياسية الجيولوتيكا  399/019

 علي سالم الشواورة المدخل إلى علم البيئة   391/019

علي  خلف حسين. د علم شكل األرض التطبيقي   392/019
 الدليمي

 عمار مطير. د الجغرافية السكانية  393/019

 قصي عبد المجيد. د المناخ واألقاليم المناخية  394/019

 محمد عبد هللا الخرائط والمساحة  395/019

 محمود حسين الوادي. د العولمة وأبعادها االقتصادية  396/019



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 02022-0202: العام الدراسي 

 قسم الجغرافية   

 الكتب
 
 

 

 

 

 عبد العزيز فتحي والنباتيةأسس الجغرافية المناخية   397/019

الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية   398/019
 المستدامة 

 االكاديمية العربية للعلوم

 احميدان علي سالم. د التصحر ومخاطره  390/019
 الشواورة

 صالحة مصطفى عيسى الجغرافيا المناخية   319/019

 محمد محمود مصطفى جغرافية الصخور والمعادن   311/019

 سعد عجيل الدراجي. د بحوث في الجغرافية الطبيعية  312/019

 عاطف علي الخرابشة. د دراسات في التخطيط العمراني والبيئي  313/019

 ربى سليمان الحداد الجغرافيا الطبيعية   314/019

 ابراهيم اسماعيل. د ادارة التسويق السياحي  315/019

 امجد عبد المهدي. د دراسات في الجغرافية االقتصادية  316/019

 منير إسماعيل أبو شاور. د (السكانية)دراسات في الجغرافيا الديمغرافية   317/019

 محمد محمود مصطفى الجغرافيا الفلكية   318/019

 فتحي محمد. د جغرافية السكان  310/019

 علي فاعور. د آفاق التحضر العربي  329/019

 عبد المنعم مصطفى . د الزالزل ماذا تعرف عنها   321/019

 علي احمد غانم. د الجوية التنبؤاتمبادئ   322/019

 محمد محمود الجغرافية السياحية  323/019

 كايد عثمان أبو صبحة جغرافيا المدن  324/019

 أمنة ابو حجر  المعجم الجغرافي   325/019

 فراس عباس البياتي االنفجار السكاني والتحديات المجتمعية  326/019

 علي سالم الشواورة. د 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 جغرافية المدن   339/019

 عماد اكرم. د تخطيط المدن  331/019
 

مختبر نظم المعلومات  مقاالت في الجغرافية الطبية  332/019
 الجغرافية

 محمد محمود مصطفى جغرافية األرض   333/019

 عدنان صافي الجيوبوليتيكيا  334/019

 قاسم يوسف. د جغرافية التضاريس  335/019

 وائل ابراهيم مشكالت البيئة  336/019

 محمد أزهر السماك. د جغرافية الصناعة  337/019
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 نعمان شحادة. د علم المناخ  338/019

 حارث جبار فهد.د معالجته. مخاطره. مصادره: التلوث المائي  330/019

التمثيل الخرائطي الفعال لمتغير الحبه في   349/019
 نظم المعلومات الجغرافية

 رائد بشير الفارس

 عبد العباس فضيخ. د جغرافية المناخ والغطاء النباتي  341/019

 علي سالم الشواورة. د التخطيط في العمران الريفي والحضري  342/019

 طه حمادي الحديثي 9د جغرافية السكان  343/019

 الدويكاتقاسم .د الجغرافيا السياسية  344/019

خلف حسين علي . د تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية   345/019
 الدليمي

محمد صالح ربيع . د معجم المصطلحات والمفاهيم الجغرافية  17 346/019
 العجيلي

 محمد صبحي.د SPSSدليل التحليل اإلحصائي   347/019

 هللا عطويعبد .د السكان والتنمية البشرية  348/019

 صباح محمود محمد.د األمن المائي العربي  340/019

 علي احمد غانم. د المناخ التطبيقي   359/019

 فاضل احمد شهاب.د تلوث التربة  351/019

 سريان بدرانه أهمية الجيوبوليتيكية لألردن  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 دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا    019/ 355

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

خضير عباس خزعل . د.أ
 (اهداء)

357/019
  

 اعنزة أياد بركات الى اخره/ السالسل الجبلية علوم األرض 

الحصاد المائي في األقاليم الجافة وشبه   019/ 358
 الجافة في الوطن العربي

 عاطف علي حامد. د
 الخرايشة

دراسات تطبيقية لبعض جوانب التخطيط   019/ 350
 الحضري واإلقليمي

 محمد جاسم. د

 هالة خالد عرار الى اخره/ الخرائط الجيلوجية علوم األرض  019/ 369

جابر عبد  محمد مدحت. د جغرافية العالم اإلقليمية  019/ 361
 الجليل

 سحر امين البيئة والمجتمع  019/ 362
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 جودة حسنين. د جغرافية آسيا اإلقليمية  019/ 363

 خديجة احمد عبيد علوم األرض  019/ 364

 وفاء حسين محمد حسن علوم األرض  019/ 365

معجم المالد في األسماء العلمية والعربية   019/ 366
 الشائعة 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

خضير عباس خزعل  9د جغرافية النقل الحضري لمدينة بعقوبة   019/ 360
 التميمي

 عثمان محمد غنيم. د مقدمة في التخطيط التنموي االقليمي  019/ 379

 علي احمد غانم . د المناخ التطبيقي   019/ 371

 حسن أبو سمور. د الحيوية والتربة  019/ 372

 خير شواهين للهواهعلوم األرض والبيئة   019/ 373

 خنفر  عايد راضي. د (الغذاء-الماء-الهواء)التلوث البيئي   019/ 374

العوامل المؤثرة في تغيير النسيج الحضري   019/ 375
 لمدينة النجف األشراف

 ماجد مطر عبد الكريم. د

 عثمان محمد . د معايير التخطيط  019/ 376

 حسن رمضان. د الجيومورفولوجياأصول   019/ 377

 ثائر مطلق محمد التخطيط اإلقليمي دراسة نظرية وتطبيقية  019/ 378

 عثمان محمد. د التنمية المستديمة  019/ 370

 محمد محمود محمد . د التلوث البيئي  019/ 389

جغرافية الموارد المائية مع التطبيق على   019/ 381
 الوطن العربيموارد المياه في 

 محمود عبد العزيز. د

 ماهر جورجي. د علم األرض أساسيات وإدارة  019/ 382

 حسام الدين جاد. د الجغرافيا السياسية   019/ 383

 محمد المغاوري. د مبادئ علم الخرائط  019/ 384

 جودة جودة حسنين. د الطبيعية والخرائط  االجغرافي  019/ 385

 فاروق عباس حيدر. د تخطيط المدن والقرى  019/ 386

 الطيب احمد. د أساسيات علم البيئة  019/ 387

 غازي عبد الفتاح. د مبادئ الجيولوجيا البيئية  019/ 388
 سافرين

 للوطواط من مباهج الفكر ومناهج العبر  019/ 380

التلوث البيئي مخاطر عصرية واستجابة   019/ 309
 علمية 

 نعيم محمد علي .د

 فتحي عبد العزيز. د مبادئ علم الخرائط  019/ 301
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الى /الحركات المولودة للجبال  علوم األرض  019/ 302
 اخره

 تهاني مصباح نبهان

 عفاف بدوي. د الجغرافيا النباتية المصورة  019/ 303

لجنة المصطلحات  معجم المصطلحات الجغرافية   019/ 304
 الجغرافية

 فتحي اسماعيل. د تلوث البيئة  019/ 305

محسن عبد الصاحب .د جغرافية المدن   019/ 306
 المظفر

 عامر احمد غازي. د البيئة الصناعية   019/ 307

دراسات في الجغرافيا التاريخية لبالد المغرب   019/ 308
 العربي

 كاظم موسى الطائي 9د

 منصور حمدي أبوعلي. د جغرافية المناطق الجافة   019/ 300

 عصام حمدي. د صحة البيئة وسالمتها  019/ 499

 محسن عبد الصاحب. د جغرافية المعتقدات والديانات   019/ 491

 عيسى علي ابراهيم 9د جغرافية التنمية  019/ 492

 سالمة حسن رمضان. د جغرافية األقاليم الجافة  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 المناخ واألقاليم المناخية   019/ 498

 ليلى بنت صالح محمد . د مقدمة في الجغرافية االجتماعية   019/ 490

التحليل اإلحصائي للبيانات المكانية نظم   019/ 419
 المعلومات الجغرافية 

 يمان سنكري

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

صبحي احمد زهير . د
 العادلي

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

خضير عباس خزعل .د
 التميمي

جغرافية المعتقدات والديانات مبادئ وأسس   019/ 413
 محتوى ومنهج تحليالت مكانية

محسن عبد الصاحب . د
 المظفر

األساليب الكمية في الجغرافية باستخدام   019/ 414
 الحاسوب

 نعمان شحادة. د

عبد االمير عباس . د جغرافية االنتخابات  019/ 415
 الحيالي
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 خالد علي ياس جغرافية علم المناخ والطقس  019/ 416

محاضرات في جغرافية النقل والتجارة   019/ 417
 الدولية

 خضير عباس خزعل. د

دراسة في النشأة والتطور : مدينة كربالء  019/ 418
 العمراني

 سلمانرياض كاظم . 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   422/019
 العلوم الصرفة

 العلميالمجمع 

ندوة الصناعات البرمجية في القطر وأفاق   423/019
 المستقبل

 المجمع العلمي

 المجمع العلمي الحضارة  424/019

 عالء شفيق الراوي مدخل إلى علم االقتصاد  425/019

 المجمع العلمي وقائع ندوة العمارة والبيئة  426/019

 علي محمد المياح. د البكريجغرافية العراق في معجم   427/019

 المجمع العلمي معجم الحضارة الحديثة  428/019

العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين ـ    420/019
لعام  3أزمة المياه واألمن الغذائي ـ ج

 م2999

بحوث مؤتمر المجمع 
 العلمي 

الزراعة والري في العراق في العصور   439/019
 اإلسالمية

حمدان عبد المجيد . د
 الكبيسي

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

الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب معجم   432/019
 هـ626ت/ البلدان لياقوت الحموي

حمدان عبد المجيد . د
 الكبيسي

 حسن جريوداخل . 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 تلوث البيئة وتخطيط المدن  435/019

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

 يحيى غني غفار. د

 صباح محمود محمد. د والمناخالطقس   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 تكنولوجيا الطاقة البديلة  449/019
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أسس : الجغرافيا الكمية واإلحصائية  441/019
 وتطبيقات باألساليب الحاسوبية الحديثة

 ناصر عبد هللا الصالح. د

 محمد زويد العتبي االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية  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 . د الجغرافيا السياحية ما بين النظرية والتطبيق  019/ 446
 الفاعوري

األقاليم السياحية في :الجغرافيا السياحية  019/ 447
 العالم

بركات كامل النمر . د
 المهيرات

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

 بحري أحمد الكتري جغرافية الوطن العربي  019/ 440

 صبري فارس الهيتي. د جغرافية المدن   019/ 459

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

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

عبد العباس فضيخ .د جغرافية الوطن العربي   019/ 453
 الغريري وآخرون

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

 السامرائيمحمد احمد .د مشكلة المياه في الشرق األوسط   019/ 455

 زين العابدين علي. د مبادئ تخطيط النقل الحضري  019/ 456

 منال عبد المنعم مكية السياحة تشريعات ومبادئ  019/ 457

 هاشم محمد صالح. د المياه الجوفية واآلبار   019/ 458

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

 هاشم محمد صالح. د جغرافية الصناعة   019/ 469

عبد .و د محمد فوزي حلوة جغرافيا المدن   019/ 461
 الحكيم ناصر

 إسالم محمود إبراهيم أعمال تنقية المياه   019/ 462

 أحمد سامي الدعبوسي التنمية والسكان   019/ 463

 عودة هللامعتصم محمد  جغرافيا العالم الجديد   019/ 464

 نبيل موسى الجبالي جغرافيا الوطن العربي   019/ 465

 محمود مصطفى عبد هللا اإلنسان والبيئة   019/ 466
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 فتحية محمد الحسن مشكالت البيئة   019/ 467

 محمد عبد هللا محمد جغرافيا التربة   019/ 468

 عادل مشعان ربيع. د التوعية البيئية   019/ 460

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

 سوزان محمد صرار علم الفلك   019/ 471

التنمية السكانية واالقتصادية في الوطن   019/ 472
 العربي 

 صبري فارس الهيتي. د

 عالء الدين عبد العزيز. د جغرافية السياحة  019/ 473
 

بين النظرية ( االنسانية)التنمية البشرية   019/ 474
 والواقع

 إبراهيم مراد الدعمة. د

عبد الحكيم ناصر . د جغرافية المدن  019/ 475
 العشاوي

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

العشوائيات السكنية دراسة في جغرافية   019/ 477
 المدن

 محمد حسن زنكنةحسن . د

تدريس المفاهيم والخرائط المفاهيمية في   019/ 478
 الجغرافية 

محمد حميد مهدي .د
 المسعودي 

 مجول  جراد          مجيد . د المدخل إلى علم الفلك   019/ 470

 بيان محمد الكايد. م إدارة مصادر المياه   019/ 489

 احمد الموصلي مظفر. د الماء الممغنط   019/ 481

 بيان محمد الكايد. م النظام البيئي   019/ 482

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

مازن عبد الرحمن . د جغرافية الريف   019/ 484
 الهيتي

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

عبد الزهرة  علي . د الجغرافيا الصناعية   019/ 486
 الجنابي

 منصور حمدي أبو علي. د الجغرافيا الزراعية   019/ 487

 علي أحمد غانم. د الجغرافيا المناخية   019/ 488

 عبد العزيز عبد الرحمن. د الجغرافيا الحضارية في المشرق اإلسالمي   019/ 480
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فتحي عبد العزيزأبو . د األصول العامة في الجغرافية المناخية   019/ 409
 راضي

 محمود محمد سيف. د أسس البحث الجغرافي   019/ 401

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

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

 خير شواهين علوم األرض والبيئة للهواة   019 /404

محمد جاسم محمد . د التخطيط البيئي مشاكل البيئة وسبل معالجتها   019/ 405
 العاني

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

 عبد القادر عابد وآخرون أساسيات علم البيئة   019/ 407

محمد أزهر سعيد . د مناهج البحث الجغرافي بمنظور معاصر  019/ 408
 السماك

اإلقليم المدرك للمدينة في نظم المعلومات   019/ 400
 الجغرافية 

 محمد نوح عدو

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

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

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

 يونس حمادي علي. د مبادئ علم الديمغرافية  019/ 593

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

 مجاهدعماد  معجم علوم الفضاء والفلك الحديث   019/ 595

 حميدان علي سالم. د الجغرافيا الطبيعية والبشرية   019/ 596
 الشواورة

عبد الزهرة علي . د الجغرافيا الصناعة   019/ 597
 الجنابي

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

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

 علي احمد غانم. د تطور الفكر الجغرافي   019/ 519

 محمد احمد السامرائي. د إدارة استخدام المياه   019/ 511

 يثصبري فارس الهي. د جغرافيا الوطن العربي   019/ 512

التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات   019/ 513
 الجغرافية 

محمد إبراهيم محمد . د
 شرف
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 مجيد السامرائي. د الجغرافيا ودراستها التطبيقية واالقتصادية  019/ 514

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

 محمد الخزامي عزيز. د خرائط التوزيعات   019/ 516

 صفوح خير. د البحث الجغرافي مناهجه وأساليبه   019/ 517

 محمد الفتحي بكير. د الجغرافيا التطبيقية   019/ 518

 فايز محمد العيسوي. د خرائط التوزيعات البشرية   019/ 510

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

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

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

 احمد طلعت البشيبشي  البيئة المخاطر واألخطار   019/ 523

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

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

 محمد خميس الزوكه. د الجغرافيا الزراعية   019/ 526

 أحمد السروي الملوثات الهوائية   019/ 527

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

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

 ايمن محمد الغمرى 9د االدارة المتكاملة للنفايات  539/019

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

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

 فراس عباس البياتي الحقيقية والزيفاالمن البشري بين   533/019

 سامي عبد الحميد حماد 9د ملوثات البيئة  534/019
 واخرون

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

طارق عبد هللا أمحمد  9د
 المنقوش

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

 ماكس ديروو مبادئ الجيومورفولوجيا  537/019

تكنولوجيا استصالح االراضي كيف تستصلح   538/019
 أرضك

 زكريا مسعد الصيرفى 9د

عبد هللا عبد المجيد  9د المرشد في تربية االسماك  530/019
 الشبلى
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 ايمن محمد الغمرى 9د معجم مصطلحات االراضي والمياه والبيئة  549/019

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

 احمد البدوىالشريعى 9د الخرائط العملية   542/019

 الجغرافيا التاريخية الفريقية  543/019
 من القرن االول الى القرن التاسع 

 محمد حسن 9د

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

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

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

 حمدي هاشم 9د ومشكالت التلوث الصناعي جغرافية البيئة  547/019

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

جغرافية البيئة ومشكالت التلوث الصناعي   540/019
 في المناطق الحضرية

 حمدي هاشم 9د

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

 جودة حسين جودة 9د الجغرافيا الطبيعية والخرائط  551/019

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

 اسامة مرعي االرض مجوفة من الداخل  553/019

-االبتكارات-ادارة المخلفات الصلبة البدائل  554/019
 الحلول

 صالح محمود الحجار 9د

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

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

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

قصة المياه والبيئة الصحراوية في العالم   558/019
 العربي التصحر  

مصطفئ محمود  9د
 سليمان 

 ابراهيم سليمان عيسى 9د البيئة االستخدام االمثل للعوامل البيئية   550/019

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

 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 دراسة علمية   563/019
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 حول مشكلة التلوث وحماية صحة البيئة

 مصطفى محمود سليمان  البراكين والزالزل  واثرها على البيئة   564/019

 ابراهيم سليمان عيسى  الحيوان والبيئة   565/019

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

 محمد محمد كذلك النبات والبيئة  567/019

 محمد محمد كذلك الطيور والبيئة  568/019

دراسة في جغرافية بنية القارات واالحواض   560/019
 المحيطة

 ابراهيم حسنمحمد  9د

مصطفى محمود  9د الثروات المعدنية والبترول  579/019
 سليمان

 زكريا هميمي 9د اسس الجيولوجيا الطبيعية  571/019

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

 محمد سميح عافية تعمير الصحراء   573/019

 عبد الرحمن السعدني 9د مشكالت بيئية  574/019

 زكريا هميمي .د اصول الجيولوجيا البنائية  575/019

بحوث في الجيولوجيا وعلوم االرض تكتونية   576/019
 االرض

 زكريا هميمي 9د

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

تطبيقات على الوطن الجغرافيا السياحية   578/019
 العربي

 ابراهيم خليل بظاظو 9د

نبيل صبحي  9د االستشعار عن بعد االساسيلت والتطبيقات  570/019
 الداغستاني

 شكراني الحسين نحو مقاربة بيئة للمياه العربية  589/019

 حارث علي العبيدي دراسات سوسيوانثروبولوجية  581/019

دراسة سوسيوانثروبولوجية في العشوائيات   582/019
 المكاني/ االقصاء االجتماعي 

 حارث علي العبيدي

 محمد صبري محسوب 9د الخريطة الكنتورية قراءة وتحليل  583/019

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

 هارونعلي احمد  9د اسس الجغرافية االقتصادية  585/019

 علي احمد هارون 9د جغرافية الزراعة  586/019

 يوسف عبد المجيد فايد 9د جغرافية االمريكتين  587/019

 -التطور  -الجغرافيا التطبيقية المضمون   588/019
 المنهج

 علي علي البنا 9د

 علي احمد هارون 9د جغرافية الصناعية  580/019
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المصدر الرئيسي للطاقة الطاقة الشمسية   509/019
 النظيفة

 نعيمة عبد القادر احمد 9د

 محمد صبري محسوب 9د جيومورفولوجية االشكال االرضية  501/019

 فايز محمد العيسوى 9د اسس جغرافية السكان  502/019

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

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

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

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

 محمد خميس الزوكه 9د جغرافيةالعالم االسالمي  507/019

 جودة حسنين جودة 9د االقليميةجغرافية اوربا   508/019

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

فتحي عبد العزيز ابو  9د المساحة والخرائط   699/019
 راضي

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

الجيومورفولوجي معالجة تحليلية االطلس   692/019
 للشكل والعملية

 محمد صبري محسوب 9د

 احمد سالم صالح مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية  693/019

 فتحي محمد الشرقاوي 9د جغرافية السياحة والترويح  694/019

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

 كنيثوالطون االراضي الجافة  696/019

 فتحي محمد ابوعيانة 9د الجغرافية االقليمية  697/019

 سارة حسن منيمنة 9د جغرافية الموارد واالنتاج  698/019

 احمد احمد مصطفى 9د Gpsنظام تحديد المواقع العالمي   690/019

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

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

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

 محمد رياض 9د الجغرافيا االقتصادية  613/019

 محمد محمد سطيحة 9د دراسات في علم الخرائط  614/019
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عبد العزيز طريح  9د البيئة وصحة االنسان في الجغرافيا الطبية  615/019
 شرف

الجغرافيا االقليمية دراسة لمناطق العالم   616/019
 الكبرى

 محمد محمد سطيحة 9د

 دولت صادق 9د اسس الجغرافية العامة  617/019

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

 محمد صفي الدين 9د جيومورفولوجية قشرة االرض  610/019

 محمد رياض .د جغرافية النقل  629/019

عبد الفتاح محمد  9د جغرافية االنسان  621/019
 وهيبة

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

 علي البنا 9د والنباتية اسس الجغرافيا المناخية  623/019

الجغرافيا االقتصادية وجغرافية االنتاج   624/019
 الحيوي

 محمد رياض 9د

علي عبد الوهاب  9د جغرافية العالم الجديد 4 625/019
 شاهين

 محمد محمد سطيحة .د الجغرافيا العملية وقراءة الخرائط  626/019

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

 محمد الدريويش 9د اطلس البيئة للناشئة 4 628/019

 خالد غزال االنفجار السكاني في العالم العربي  620/019

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

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

 محمد رياض 9د افريقيا دراسة لمقومات القارة  632/019

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

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

جغرافية العالم االقليمية اسيا الموسمية   635/019
 المحيط الهاديوعالم 

حسن سيد احمد ابو  9د
 العينين

 عبد هللا عطوي 9د جغرافية السكان  636/019

 عبد هللا عطوي 9د جغرافية المدن 6 637/019

 اسعد منصور 9د التحليل في الجغرافيا  638/019

 ميشال يمين االستشعار عن بعد في االبحاث الجغرافية  630/019

محمد صالح السعدي مفكرآ دراسة في سعدي   649/019
 الفكر الجغرافي

 خولة غريب فرج المالكي
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بيولوجية الحيوان العملية بالغتين العربية   641/019
 واالنكليزية

 احمد حماد الحسيني9د

علم االجتماع الحضري التحضر والتحول   642/019
 الحضري

 شاكر حسين الخشالي9د

رائد راكان قاسم 9د (اسس ومفاهيم)الطبيعية الجغرافية   643/019
 الجواري

رائد راكان قاسم 9د مقدمة في علم الخرائط  644/019
 الجواري

 رائد راكان الجواري9د دراسات في الفكر الجغرافي  645/019

الجغرافيا السياسية دراسة االقاليم البرية   646/019
في والبحرية والدول واثر النظام العالمي 

 متغيراتها

 خليل حسين9د

 حمد الطفيلي9د الجغرافيا االجتماعية المفاهيم والمنطلقات  647/019

 حمد الطفيلي9د جغرافية المواصالت واالتصاالت  648/019

 كمال الشيخ حسين9د الجغرافيا الحيوية  640/019

 كمال الشيخ حسين9د جغرافية التربة  659/019

 محمود احمد عويضة  التلوث روماتيزم العصر   651/019

 عدنان صافي الطبيعية الفلكية  امقدمة في الجغرافي  652/019

ك سعد عجيل مبار. د اساسيات الجغرافيا الطبيعية   653/019
 الدراجي

اسس الجيوبوليتكا مستقبل روسيا   654/019
 الجيوبولتيكي

 الكسندر دوغيني

 محمد صادق اسماعيل الحياة العربية وحروب المستقبل   655/019

التخطيط للتنمية الحضرية المستدامة نحو   656/019
 مدن مستدامة بدول العالم الثالث 

 احمد عبد الفتاح ناجي. د

 جميل سالم. د التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية   657/019

وعد هللا حسين ياسين . د نهر النيل وتأثيره على االمن القومي العربي   658/019
 الحمداني
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البيئة بيئة الحيوان والنبات واالحياء   650/019
 المجهرية 

 حسوني جدوع عبد هللا. د

 جويدة عميرة. د اتجاهات نظرية في علم السكان   669/019

 احمد علي اسماعيل . د جغرافية المدن   661/019

 المهندس علي الدجولي طرق الري الحديثة والصرف المغطي  662/019

 محمد امين. د تلوث البيئة   663/019

صالح الدين حسين  تخطيط وتنمية الموارد البشرية واالقتصادية   664/019
 السيسي

علوم االرض المناخ االنحباس الحراري   665/019
 والتغيير المناخي 

روبرت حسن نصر هللا 
 بويثع

التخطيط االسترتيجي للموارد المائية االبعاد   666/019
 القانونية والتنظيمية واالمينة

 محمد بلغالي

نظم الري الحديثة باالرض الجديدة   667/019
 والصحراوية 

 محمد احمد الحسين

التطورات الحديثة في علم البيئة والحلول   668/019
 العلمية 

عبد الرحمن السعدني .د
 سناء مليجي عودة.ود

 اشرف فوزي البارودي مقدمة للمعالم الجيولوجية   660/019

سؤال وجواب في جغرافية  1199اكثر من   679/019
 العالم للطالب 

 ليث عصام الدين الطائي

 نزار عوني اللبدي االمن البيئي وادارة النفايات البيئية   671/019

التنمية المستدامة استغالل الموارد الطبية   672/019
 والطاقة المتجددة 

 نزار عوني اللبدي

 شكري ابراهيم الحسن . د مقدمة في علم البيئة ومشكالتها   673/019

 محمد خميس. د افريقيا دراسة في الجغرافية االقليمية   674/019

 عادل ابو النصر تربية الدجاج واالرانب   675/019

التشيكالت االجتماعية والتكوينات الطبقية في   676/019
 الوطن العربي 

 عبد الفضيل  محمود. د

 مهدي امين الثوم. د طبيعة البيئات الصحراوية   677/019
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 قاسم دويكات. د انظمة المعلومات الجغرافية  678/019

 احمد حبيب رسول9د دراسات في جغرافية الصناعة  670/019

 الدراسة االقتصادية لخزن الحبوب في العراق  689/019
1071 

 سا يكو نانترناشنال

 سعدي علي غالب9د جغرافية النقل والتجارة  681/019

المعدنية العراق والوطن جغرافية الموارد   682/019
 العربي

 محمد ازهر سعيد9د
 السماك واخرون

افريقيا المعاصر المعاصرة البيئة واالنسان   683/019
 والتحدي

 احمد علي اسماعيل9د
 امال اسماعيل شاور.ود

 وفاء كاظم الشمري9د الجغرافيا الزراعية  684/019

 سعد العارفجواد  التخطيط والتنمية الزراعية  685/019

 حسن طه نجم9د امريكا االتينيةأرضآوسكانآ  686/019

 عبد الرزاق محمد9د انماط الزراعة في العراق  687/019
 الطوبجي

اثر التفكير االستراتيجي واالبداع التنظيمي   688/019
على عوامل الجذب السياحي في محافظة 

 ديالى

 عبد الكريم ياسين اسود. د

 عمل جماعي االحصاءات الوطنية والتنمية في لبنان  680/019

سعد عبد الرزاق محسن . د جغرافية السكان منهج وتطبيق  609/019
 الخرسان

 عدنان صافي مقدمة في الجغرافيا الطبيعية والفلكية  601/019

 فوزي سهاونة واخرون. د جغرافية االردن  602/019

الشخصية الموقعية االستراتيجية   603/019
 والجيوبولتيكية لسلطنة عمان

عبد العباس فضيخ . د
 سالم.ود الغريري

 عباس فاضل السعدي. د اساسيات الجغرافية البشرية  604/019

 عبد علي الخفاف. د األطلس الديموغرافي للعالم حسب القارات  910/695

البيئة ومحاور تدورها وآثارها على صحة   910/696
 االنسان 

 محمد خميس الزوكه. د

 فريدريك بونوالبك مصروالجغرافيا  910/697

 صباح كجه جي التخطيط الصناعي في العراق  910/698

 حسام الدين جاد الرب. د اسس الجغرافيا البشرية واالجتماعية  910/699
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 فايز الحمراء البيئةاساسيات علم   910/700

 عثمان محمد غنيم. د جغرافية مملكة البحرين  910/701

االنعكاسات الجغرافية السياسية لمشكلة   910/702
التبعية االقتصادية على  االمن القومي لدول 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي 

سيروان عارب صادق 
 سيان

 زينب منصور حبيب. د معجم مصطلحات علم النبات  793/019

السياحة  البيئية المستدامة بين النظرية   794/019
 والتطبيق

 فؤاد بن غضبان. د

 فاطمة محمدالسوالقة الزلزل علوم االرض  795/019

واقع التصحر وشحة المياة وانعكاساتها في    796/019
 الوطن العربي

عماد محمد ذياب . د
 الحفيظ

عبد العباس فضيح . د الحيوية النبات والحيوان الجغرافية  797/019
 الغريري

 فتحي محمد ابو عيانة. د جغرافية العمران للقرية والمدينة  798/019

 احمد محمد عبد العال. د الجغرافيا على مر العصور  790/019

 دعاء فهيم فوزي الخامات المعدنية والبترول علوم االرض  719/019

االحتباس الحراري وانعكاساته على الوطن   711/019
 العربي

عماد محمد ذياب . د
 الحفيظ

 محمد احمد السامرائي. د فلسلفة المكان في الفكر الجغرافي  712/019

 كاظم عبادي الجاسم. د جغرافية التجارة الدولية  713/019

 كاظم عبادي الجاسم. د جغرافية الزراعة  714/019

 محمد جاسم محمد. د االقليم والتخطيط االقليمي  715/019
 العاني شعبان

 سمير ذياب سبيتان الجغرافيا البشرية  716/019

الزراعة العضوية وقاية للصحة وحماية   717/019
 البيئة

عماد محمد ذياب . د
 الحفيظ

 نصري ذياب خاطر الجغرافيا الطبيعية  718/019
 

علي سالم احميدان . د بين الريف والحضرعدالة التنمية   710/019
 الشواورة

 اندرو دسلر تغير المناخ العالمي بين العلم والسياسة   729/019

ازمة عالمية االسباب والتكاليف  الماء  721/019
 والمستقبل

 جوليان كالديكوت

 مفيد ذنون يونس. د اقتصاديات السكان  722/019

 ألدى. جوزيف إ بعد كيوتو الدولية للمناخالسياسة   723/019
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 قبيلة فارس المالكي. د االبداعات العمرانية والمعمارية العربية  724/019

 حسوني جدوع عبد هللا. د تصحر االراضي والمياه  725/019

 بيان محمد الكايد. م النظام المائي  726/019

 اكرم عاطف رواشدة. د والمرتكزاتالسياحة البيئية األسس   727/019

عماد محمد ذياب . د واقع بيئة الوطن العربي  728/019
 الحفيظ

 محمود االشرم. د المياه الحقيقية   720/019

 محمود االشرم. د التنوع الحيوي  739/019

 شكراني الحسين نحو مقاربة بيئية للمياه العربية  731/019

 محمود االشرم. د اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم  732/019

 حمدى احمد الديب. د في جغرافية العمران الريفى اسس وتطبيقات  733/019

 لحسن مادي. د تدبير مشاريع التنمية البشرية  734/019

 ديب كمال. د اساسيات التنمية المستدامة  735/019

 عصام حسن الصعيدي السياحية نظم المعلومات  736/019

 حماية البيئة ومكافحة التلوث   737/019
 ونشر الثقافة البيئية

 ريد سميرق

 خالد محمد الربابعة. د دراسات في الجغرافيا السياسية  738/019

 سيدي دريس عمار االنثربولوجيا وجغرافية السكان  730/019

 حسن ابو سمور. د الطبيعيةالمدخل الى علم الجغرافيا   749/019
 علي غانم. د

 محمد دلف الدليمي. د التخطيط والتنمية االقليمية  741/019

علي سالم إحميدان . د الجغرافيا االقتصادية في القرية العالمية  742/019
 الشواورة

موسوعة الصناعات الزراعية والغذائية   743/019
 والبيئية

 علي الدجوى. د

 نزار خالد تميم. د الجغرافيا السياسية  744/019

 فؤاد بن غضبان. د التخطيط االقليمي والحضريمدخل الى   745/019

النمو الحضري وانعكاساته على المحيط   746/019
 العمراني

 زناتي جلول

 محمد صبحي عبدالحكيم. د جغرافية السياحة  747/019

علي سالم إحميدان . د علم السكان وتضخم المدن  748/019
 الشواورة

 المدن  740/019
 تخطيطها -سلبياتها  -تضخمها  

علي سالم إحميدان . د
 الشواورة

 فؤاد بن غضبان. د الخدمات الحضرية برؤية جغرافية معاصرة  759/019
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 سالم فاضل علي االثار البيئية لألنشطة البشرية  751/019

 واخرون حمزة داردكة. د والمعالم السياحيةالجغرافيا   752/019

 هاشم محمد صالح. د الجغرافية السياحية  753/019

 عثمان محمد غنيم. د جغرافية المدن  754/019

 هاشم محمد صالح. د تلوث الهواء  755/019

 نزار خالد تميم. د الجغرافيا واالنسان  756/019

 احميدان علي سالم. د وعالجها سخونة االرضالبيئة ونظامها   757/019
 الشواورة

 هاشم محمد صالح. د جغرافية الموارد المائية  758/019

 هاشم محمد صالح. د الجغرافيا الطبيعية  750/019

 فتحي حافظ الحديدي دراسات في التطور العمراني لمدينة القاهرة  769/019

الجغرافية في الحرب خطط صناعة البيئة   761/019
 والسالم

 وليد نبيل علي. د

 هاشم محمد صالح. د التلوث الغذائي  762/019

 قاسم شاكر الفالحي. د الجغرافيا والجغرافيا الصناعية  763/019

 هاشم محمد صالح. د جغرافية النقل  764/019

 هاشم محمد صالح. د الجغرافيا المناخية  765/019

 ستيفن كاستلز عصر الهجرة  766/019

مازن عبد الرحمن . د جغرافيا المدن والتحضر اسس ومفاهيم  767/019
 الهيتي

 هاشم محمد صالح. د الجغرافية الزراعية  768/019

الجغرافيا السياسية في مائة عام التطور  4 760/019
 الجيوبوليتيكي العالمي

 كالوس دودز
 ديفيد اتكنسون

 فؤاد بن غضبان. د المدن الجديدة دوافع وممارسات  779/019

 ى االتجاهات الحديثة في الجغرافيامدخل ال  771/019
 البشرية

 حمدي احمد الديب. د

 جودة الحياة بالتجمعات الحضرية  772/019
 تشخيص مؤشرات التقييم

 فؤاد بن غضبان. د

 علي حمزة الجوذري. م.م التصحر   773/019

 اسالم محمود ابراهيم اختبارات ومواصفات المياه  774/019

 عماد مطير الشمري. د الجغرافية االقليمية لقارة استراليا  775/019

 كاميال تولمين مناخ افريقيا يتغير  776/019

 محمد فتحي عبد الهادي. د االنتاج الفكري العربي  777/019

 عبد الفضيلامال حسن  الكوارث البشرية  778/019
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 المدخل الى جغرافية العالم الجديد  770/019
 دراسة اقليمية 

 حسام الدين جاد الرب. د

التراث العمراني والمعماري في الوطن   789/019
 العربي

 قبيلة فارس المالكي. د

 صباح فاضل الرحماني. د االسكان سياسات وتخطيط  781/019

 الكسندر دوغين أسس الجيوبولتيكا  782/019

 ذياب عماد محمد. د البيئة الزراعية  783/019
 الحفيظ

 ربحي مصطفى عليان. د البيئة االلكترونية  784/019

خليفة عبد المقصود . د االنسان االمن البيئي  785/019
 زايد

 بيان محمد الكايد. م سيكولوجية البيئة وكيفية حمايتها من التلوث  786/019

 ذياب عماد محمد. د االنتاج الغذائي وتأثيره على البيئة  787/019
 الحفيظ

 فتحي ابو عيانة. د  قواعد الجغرافيا العامة ودورها في السياحة  788/019
 عبير عطية. د 

 محمد سعيد الدمنهوري. د البيئة والمجتمع  780/019

 محمد عرب الموسوي. د الجغرافيا البشرية  709/019

 كامل كاظم بشير الكناني. د الحيز واقطاب النمو  701/019

تخطيط الخدمات والمرافق االجتماعية من   702/019
 منظور عمراني

 عثمان محمد غنيم. د

  GISالجغرافية االقليمية باستخدام   703/019
 

 رحيم حميد عبد. د

 عثمان محمد غنيم. د التخطيط أسس ومبادئ عامة  704/019

محمد جاسم شعبان . د التخطيط االقليمي  705/019
 العاني

 عبد الرحيم قاسم قناوي. د العشوائيات مشاكل وحلول  706/019

 حسان زيدان العمايرة انظمة االيزو في السالمة والبيئة  707/019

 عثمان محمد غنيم. د المخططات االقليمية والعمرانية  708/019

التصحر واثاره في التنمية البشرية   700/019
 واالقتصادية

 إمحمد سعيد علي زيدان. د

محسن عبد الصاحب . د تقنيات البحث المكاني وتحليالته  899/019
 المظفر

 احميدان علي سالم. د الحيوية والتربة  891/019
 الشواورة
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االدارة المتكاملة لمكافحة افات النخيل في   892/019
 العربيالوطن 

عماد محمد ذياب . د
 الحفيظ

يوسف محمد عبد . د اسس علوم االراضي والمياه  893/019
 الهادي

 محمد احمد العمري االمن السياحي المفهوم والتطبيق  894/019

 امنة ابو حجر. د الجغرافيا السياحية  895/019

 احمد ابو غانمعبد هللا . د الجزء النظري جيلوجياالعامة ال  896/019

 محمد جاسم العاني. د في التخطيط الحضاري اساليب التحليل الكمي  897/019

 سامر ابراهيم اسماعيل مختبر علوم االرض  898/019

 نصري ذياب خاطر  الجغرافيا الطبيعية   890/019

 مهديعبد الخالق صالح  الجغرافيا النباتية   819/019

 المشروع الحضري   811/019
 اداة جديدة للتخطيط الحضري

 فؤاد بن غضبان. د
 فاطمة الزهراء بركاني

 زكريا هميمي. د ميكانيكية الزالزل واسباب حدوثها  812/019

 فاروق صنع هللا العمري. د علم الطبقات  813/019
 رمزي خضر الناصر. د

 بن محمد الشريف فؤاد. د مدخل الى الجغرافيا االجتماعية  814/019
 غضبان

 الدراسات السكانية   815/019
 تناقضات -فلسلفات  -مناهج 

 ندا ذبيان

 احمد محمد صبري. د اصول تيسير الجيوفيزياء  816/019

حلمي شحادة محمد . د ادارة التنمية العلم والعمل  817/019
 يوسف

 مختار محمد كامل التلوث البيئي  818/019

 الجغرافيا االقتصادية والسياسية   810/019
 والسكانية والجيوبولتيكا

 خليل حسين. د

محمد المسعودي . د تطبيق تدريس الجغرافيا التربوية  829/019
 واخرون

االضرار البيئية واثرها على االنسان وكيف   821/019
 عالجها االسالم

 زكي زكي حسين زيدان. د

 اياد عاشور الطائي. د في تخطيط المدينة االسالميةاالحكام الفقهية   822/019
 واخر 

 عبداللة  اسماعيل صبري الفاظ ومعاني التنمية الشاملة  823/019

 حسن لطيف كاظم الزبيدي الدولة والتنمية في الوطن العربي  824/019

 كامل مهدي التميمي. د مبادئ التلوث البيئي  825/019
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 عبد االله رزوقي كربل االشكال االرضية الجيومورفولوجياعلم   826/019

 البيئة والتلوث   827/019
 دراسة للتلوث البيئي في العراق

عماد مطير الشمري . د
 واخرون

 سمير ذياب سبيتان الجغرافيا العسكرية   828/019
 

 الجودة واالعتماد االكاديمي   820/019
 والجامعيلمؤسسات التعليم العام 

 سوسن شاكر مجيد. د
 واخر

 فؤاد بن غضبان. د المدن المستدامة والمشروع الحضري  839/019

 عبد العزيز طريح شرف. د المقدمات في الجغرافيا الطبيعية  831/019

الرؤيا المستقبلية للسياحة والفنادق في   832/019
 ديالى

 عبد الكريم ياسين اسود. د

 احمد الخطيبالسيد  .د االراضي آساسيات علم  833/019

 علي أحمد غانم.د الجغرافيةالمناخية  834/019

البيئة المصرية واثرها على ابداعات فناني   835/019
 الجرافيك المعاصرين

 محمد عباس محمد علي. د

 ديار حسن كريم. د الجغرافيا الفلكية  836/019

ضياء عبد المحسن . د تيكيةيالجغرافيا البولو  837/019
 محمد

التنمية المستدامة تحديات السيادة الوطنية   838/019
 الجزائر نموذجا -في العالم العربي 

 نادية سعيد عيشور. د

التنمية البشرية المستدامة في الفكرين   830/019
 االسالمي والوصفي منظور مقارن

 ابراهيم الدعمة. د

والتنمية مع تجارب ناجحة من الدول التجارة   849/019
 النامية

 خالد محمد السواعي. د

 عبد الرحمننوزاد الهيتي مقدمة في اقتصاديات البيئة  841/019
 واخرون

  GPSنظام تحديد الموقع العالمي   842/019
 اساسياته وتطبيقاته

محمود احمد حسن 
 االرديني

ضياء عبد المحسن . د  GlSدراسة في نظم المعلومات الجغرافية   843/019
 محمد

 هاشم نعمة فياض. د التصحر يعيق التنمية في العالم العربي  844/019

 محمد خميس الزوكه. د جغرافية العالم العربي  845/019

غازي عبدالفتاح . د اساسيات علم االرض  846/019
 سفاريني

 عابدعبد القادر . د
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لماذا الحياة  جيولوجية المجموعة الشمسية  847/019
 على االرض دون سائر الكواكب التسعة

عبد الجليل عبد الحميد . د
 هويدي

 خليفة درادكة هيدرولوجية المياه الجوفية  848/019

كيف تفضي هستيريا  االضطراب المناخي  840/019
االحتباس الحراري الى اقوال شبه علمية 

 وساسة متملقين وسياسات ضالة 

 روي دبليو سبنسر

 اسماعيل سراج الدين قضايا المياه في العالم  859/019

مقومات التصحر واشكاله والكثبان الرملية   851/019
 باالراضي الجافة وشبه الجافة

 محمد ابراهيم حسن. د

 إيف الكوست الجغرافيا السياسية للمتوسط   852/019

 زين العابدين علي صفر. د جغرافية المدن  853/019

 بيتر بوركارد -فرانز  اطلس علم التربية  854/019
 اكسل فيس

 ازمة مياه حوضي دجلة والفرات بين  855/019
 دوافع التنمية وقيود التعاون

 عصام شروف. د

نوار محمد ربيع . د مبادئ الجيوبوليتيك  856/019
 الخيري

الحاجز الضغطي وأثره في عناصر مناخ   857/019
 العراق دراسة في المناخ الشمولي

 حسين جبر الشمري. د

 عبد هللا سالم المالكي. د الجغارفية الطبيعية لالقاليم الجافة  858/019

 جغرافية سكان الوطن العربي   850/019
 مجموعة ابحاث

 عباس فاضل السعدي. د

اساسيات علم االشكال االرضية   869/019
 الجيومورفولوجي

 عبد هللا سالم المالكي. د

 عبد هللا سالم المالكي. د المشكالت البيئية في المناطق الجافة  861/019

 كايد خالد عبد السالم. د التغير المناخي بالعالم   862/019

 ديار حسن كريم. د الجغرافيا البيئية  863/019

 معجم مصطلحات التخطيط العمراني   864/019
 عربي -انجليزي 

 زين العابدين علي صفر. د

 فريد كورتل. د تسويق الخدمات الفندقية  865/019
 امال كحيلة. د

باسم عبد العزيز . د الفكر الجغرافي القديم واالسالمي  866/019
 العثمان

 ابو الخير االشبيلي   867/019
 

 عادل محمد حسين الحجاج
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فاضل عبد الزهرة . د تنمية المهارات الجغرافية   868/019
 مزعل

 كريم عبيس ابو حليل. د

 زغلول النجار. د علوم االرض في الحضارة االسالمية  860/019

 ره نج حسين احمد االنشطة الترويحية السياحية  879/019

سامي عزيز عباس . د االحصاء والنمذجة في الجغرافية  871/019
 العتبي

 اياد عاشور الطائي. د

 مالك حسين حوامده التحديات البيئية في القرن الحادي والعشرين  872/019

 محمد الطائي. د ادارة الفنادق والسياحة  873/019

 عبيده عبد السالم حسنات السياحيةاثر التخطيط السياحي على التنمية   874/019

الطاقة الشمسية االشعاعية الحرارية   875/019
 واالحتباس الحراري

 فريد مصعب الدليمي. د

 زيد منير سلمان المدخل الى ادارة الفنادق الحديثة  876/019

 نصري ذياب خاطر جغرافية النقل بين النظرية والتطبيق  877/019

دراسة في  قديمة ومواقع اثريةمدن   878/019
الجغرافية التاريخية للعراق الشمالي خالل 

 العصور االشورية

 نائل حنون. د

جغرافية االمريكتين و حوض المحيط   870/019
 االطلسي دراسة اقليمية مقارنة

 محمد ابراهيم حسن. د
 

الدورة العامة للغالف الجوي واثرها في   889/019
 مناخ العراق

 حسين جبر الشمري. د

 اياد عاشور الطائي. د التربية البيئية  881/019
 محسن عبد علي. د

 عبد هللا سالم المالكي. د ظاهرة التصحر في العراق وسبل الحد منها  882/019

 نظم المعلومات الجغرافية   883/019
 ARC GIS 9,3مع تطبيقات لبرمجية 

محمد عبد الوهاب . د
 االسدي

 رقية احمد محمد العاني. د جيومورفولوجية سهل السندي  884/019

 عبد هللا سالم المالكي. د جغرافية العراق  885/019

 عبد هللا سالم المالكي. د جغرافية التربة  886/019
 نجم عبد هللا رحيم. د

ودراسة تحليلية اقليمية  سكان الوطن العربي 2 887/019
 في التباين البيئي

 

 محمد ابراهيم حسن. د

باسم عبد العزيز . د الجغرافية االجتماعية   888/019
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 العثمان مبادئ واسس وتطبيقات
 حسين عليوي ناصر. د

اساسيات نظم المعلومات   880/019
 الجغرافيةوتطبيقاتها في رؤية جغرافية 

 سميح احمد عودة. د

الموقعالجيوستراتيجيلتركياواهميتهلالتحاداال  890/019
 وربي

 وحيد انعام الكاكائي .د

 محمد مهدي تراب .د.أ الموسوعهالجيومورفولوجية  891/019

قصي عبد المجيد .د.أ مبادئالطقسوالمناخ  802/019
 السامرائي

 ابراهيم ابراهيم شريف.د جغرافية التربة  803/019
 الشلشعلي حسين .د

خالد عبد الرحيم الهيتي .د اساسيات التنظيم الصناعي  804/019
واكرم احمد الطويل 

 جالل محمد النعيمي.د.و

 يعبدهللا قاسم الفخر.د الزراعة في الوطن العربي  805/019

لطلبة الصفوف الثالثة في  محاصيل األلياف  806/019
 كليات الزراعة

 حكمت عبد علي.د
 االنصاري مجيد محسن.د

 فتحي محمد ابو عيانه.د جغرافية افريقية  807/019

 عبد علي سلمان المجتمع الريفي في العراق  808/019

 شاكر مصطفى سليم.د عربي-انكليزي- ولوجياپقاموس االنثرو  800/019

الندوة القومية حول تمويل صغار المزارعين   099/019
 وتنظيماتهم

للتنمية المنظمة العربية 
 الزراعية

 مجيد حميد عارف.د ولوجيا والفولكلوراالثن  091/019

 هاشم علوان السامرائي.د ادارة االعمال المزرعية  092/019

 غالب ناصر الشمري.د تقنات خزن الحاصالت البستنية  093/019

 علي عبدالوهاب شاهين.د جغرافيا العالم الجديد  094/019

 صبري فارس الهيتي .د جغرافية الخليج العربي  095/019
 انور مهدي صالح.د

 محمد احمد الحسيني بساتين الفاكهة مستديمة االوراق  096/019

بدر جدوع احمد .د جغراقية الموارد المائية في العراق  097/019
 المعموري

098/019  Juncle Rivers& Mountain 
Peaks 

Marcia Willis 

090/019  Economics of Social Issues Ansel M. Sharp 
and Others 
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019/019  The Middle East William J. 
Spencer 

011/019  Monitring of Water Quality F. Colin and 
Others 

012/019  Human Geography  Erin H. Fouberg 
and others 

013/019  Africa Wayne Edge 

014/019  Philip's Modren Atlas Harold Fullard 

015/019  ABC of Nutrition Stewart Trusewell  

016/019  Atlas of The Oceans  Rand McNally 

017/019  Solar Thermal and Ocean 
Thermal 

Dr. Fred Morse 
and others 

018/019  Introduction To Geography  Arthur Getis and 
others 

010/019  World Geography  McDougal Littell 

029/019  Human Geography Jerome D. 
Fellmann and 

others 

021/019  World Regional Geography  White and 
Chacko 

022/019  An Introduction To Models In 
Geography 

Roger Minshull 

023/019  Network Analysis in 
Geography 

Haggett and 
Chorley 

024/019  Water Mangment Patel and Shah 

025/019  Introduction To Geographic 
Field Methods and 

Techniques 

Lounsbury and 
Aldrich 

026/019  Oceans  Karl K. Turekian 

027/019  Introduction To Geography Arthur Getis and 
Others 

028/019  Europe E. Gene 
Frankland 

020/019  Structural Change in the Caski and 
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Farming Sectors in Farming 
Sectors in General and 

Eastern Europe 

Lerman 

039/019  Environmental Geology Carla W. 
Montgomery 

031/019  World Studies Foundations 
of Geography 

Karen E. Ball and 
others 

032/019  World Studies :Europe and 
Russia 

Karen E. Ball and 
others 

033/019  World Studies: Africa Karen E. Ball and 
others 

034/019  World Studies: the United 
States and Canada 

Karen E. Ball and 
others 

035/019  World Studies: Asia and the 
Pacific 

Karen E. Ball and 
others 

036/019  Atlas of Our Country Barbra Winston 

037/019  Environmental Science : A 
Global Concen 

William  P. 
Cunningham 

038/019  The New Caxton 
Encyclopedia 

Sir Bernard 
Lovell and others 

 عباس فاضل السعدي.د.أ العراق في التحتية البنى خدمات جغرافية  030/019

 الجغرافية المعلومات نظم اساسيات  049/019
 وتطبيقاتها

مشعل محمود فياض .د.أ
 الجميلي 

كفاءة التوزيع المكاني لمراكز الصحه العامة   041/019
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

احمد محمد جهاد .د
 الكبيسي 

 صبحي احمد الدليمي .د.أ جغرافية قارة اوربا االقليمية   042/019

 صبحي احمد الدليمي.د.أ االقتصادية العراق جغرافية  043/019

 زكريا هميمي.د امير المعادن الذهب   044/019

 صبحي احمد الدليمي.د جغرافية استراليا االقليمية   045/019

حكم عبد الجبار .د.أ العامة الجيولوجيا  046/019
 صوالحه

 صفاء جاسم الدليمي .د.أ دراسات في جغرافية العراق بحيرة ساوة  047/019

 عبد هللا سالم المالكي.د.أ التطبيقي المناخ في دراسات  048/019

المدرسى  الجغرافية المصطلحات معجم  040/019
 المصور 

 هناء حامد زهران واخر .د
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 زين العابدين علي صفر .د جغرافية النقل  059/019

دراسات سكانية في الجغرافيا وعلم   051/019
 الديموغرافيا

 عباس فاضل السعدي.د.أ

غارعة حسن محمد .د والمواطنة الجغرافيا تعليم  052/019
 واخر 

جودت احمد سعادة .د.أ اشكال سطح االرض   053/019
 واخر 

محمد عبد الوهاب حسن .د مبادئ نظم المعلومات الجغرافية   054/019
 االسدي 

 د عبدهللا سالم المالكي.أ جغرافية محافظة البصرة الطبيعية والبشرية  055/019

 د عباس فاضل السعدي.أ اصول جغرافية الزراعة  056/019

 طه حسين عبد العال .د في بالدها العراق وفارس  الطبيعية الكوارث  057/019

 ايمن وهدان االمن المائي  058/019

مكانة االقليمية الجديدة في االستراتيجية   050/019
 االمريكية الشاملة 

 مروان سالم العلي.د

 نايف السليم الشرق االوسط الجديد الجغرافيا المتحركة  069/019

حسن محمد اسماعيل .د الجغرافيا السياسية   061/019
 االخرس

 محمد زياد فتحي العلي  دليل الباحث عن المياة الجوفية  062/019

محمد يوسف حاجم .د.أ التكامل الصناعي واليات التوزيع المكاني  063/019
 واخر 

محمود عبد العزيز ابو .د التربة جغرافية الى مدخل  064/019
 العينين عبيد

 السيد خالد المطري.د العربية الجزيرة شبة جغرافية  065/019
 

محمد عباس حسن .د.أ االفق الجغرافي   066/019
 العبيدي 

االقاليم  ظاهرة التذرية الريحية للتربة في  067/019
 الجافة

 عبد هللا سالم المالكي.د.أ

 كاظم شنته سعد.د.أ الجغرافيا علم في دراسات  068/019

عبد الرحمن عليوي  الحضري النظام على الصناعي النشاط اثر  060/019
 العموري 

   صبحي احمد الدليمي.د.أ جغرافية افريقيا االقليمية  079/019
 واخر 

وفاء كاظم جاحم .د.م.أ التخطيط االقليمي اسس ومبادئ  071/019
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 واخر 

محمد عرب .د.م.أ والتطبيق النظرية بين المدن جغرافية  072/019
 الموسوي

احمد حمدان الرفاعي .د التخطيط االجتماعي وتطوير العشوائيات  073/019
 واخر 

العوامل المؤثرة في تغيير النسيج الحضري   074/019
 لمدينة النجف االشرف

ماجد مطر عبد الكريم .د
 الخطيب 

احسان فليح حسن .د.أ المفاهيم االساسية لعلم البيئة والتلوث   075/019
 الجوهري

 جودة فتحي التركماني .د.أ الجغرافيا الطبيعية اسس ومجاالت   076/019

منتهى احمد محمد .م.أ االحصاء السياحي   077/019
 النعيمي

تاالصالة واالبداع الخرائطي في الحضارة   078/019
-403العربية االسالمية الشريف االدريسي 

 م1166-1199/هــ 569

رائد راكان قاسم .د
 الجواري 

 بشير ناظر الجحيشي االثار االجتماعية للتلوث البيئي   070/019

التحديات االجتماعية التي تواجه الصناعة   089/019
 دراسة اجتماعيةوالتصنيع 

هاني احمد يونس . د
 العبادي 

 صبحي احمد الدليمي.د.أ جغرافية الطاقة   081/019

جالل حسن احمد مجاهد .د استراتيجيات التخطيط التنموي الريفي  082/019
 واخر

 سرحان نعيم الخفاجي.د الجيومورفولوجيا اشكال سطح االرض  083/019

السياسية بين النظرية والتطبيق الجغرافيا   084/019
 الجيوعسكري

محمد عرب .د.م.أ
 الموسوي

 عباس فاضل السعدي .د.أ جغرافية االقليات السكانية العراق انموذجا  085/019

 اسطفان ناشرون مع اطلس العالم موسوعة في الجغرافيا  086/019

 عبد هللا سالم المالكي .د.أ الجغرافية الطبيعية لالقاليم الجافة  087/019

 عبد هللا سالم المالكي.د.أ السياحة البيئية   088/019

 لوتجنز/ تاربوك  االرض مقدمة للجيولوجيا الطبيعية  080/019

ضياء عزت عبد المحسن .د االجتماعية الجغرافيا فلسفة  009/019
 محمد

 شيرين منذر زبير اغا بنية الكون  001/019

 خالد المطري .د الجغرافية الحيوية  002/019

 صبحي احمد الدليمي.د.أ تحليل المواقع الصناعية من منظور جغرافي  003/019

 صبحي احمد الدليمي.د.أ الجغرافيا الحيوية  004/019
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 صبحي احمد الدليمي.د.أ جغرافية التنمية  005/019

 محمد محمود محمدين.د ومجاالتهااصول الجغرافيا الزراعية   006/019

 مثنى فاضل علي .د.م.أ جغرافية الطاقة اسس ومشكالت  007/019

ضياء عزت عبد . د قاموس المصطلحات الجغرافية  008/019
 المحسن محمد

 صبحي احمد الدليمي.د.أ جغرافية الصناعة من منظور معاصر  000/019

 كمال عبد هللا حسن.د االقليمية عند المقدسياصالة الجغرافية   1999/019

كاظم عبادي حمادي .د.أ النشاط الزراعي في القران الكريم  1991/019
 الجاسم

دولت احمد صادق .د.أ الجغرافيا االقليمية الجزء االول اسيا اوربا  1992/019
 واخر

جغرافية اوربا المعاصرة دراسة عامة   1993/019
 مقارنة

 خالد المطري السيد.د

 السيد خالد المطري.د جغرافية القارات دراسة مقارنة  1994/019

 كلير.ادوارد أ الجيولوجيا البيئية   1995/019

 نهال محمود السيد احمد.د جغرافيا البيئة الطبيعية  1996/019

 نهال محمود السيد احمد.د الجغرافيا الحيوية  1997/019

عماد مطير الشمري .د جغرافية البحار والمحيطات  1998/019
 واخر

 نشوان شكري عبد هللا.د.أ االسس الجغرافية في التحليل السياسي  1990/019

 ميشيل كامل عطا هللا.د الجيولوجيا اساسيات  1919/019

 جودت فتحي التركماني . د اسس الجغرافيا الحيوية والتربة  1911/019

نحو مقاربة استراتيجية لالمن المائي   1912/019
 العراقي 

فتحي محمد الطائي .د.أ
 واخر

 احمد نظام محمد تراث الموصل العمراني ابحاث ودراسات  1913/019

محمد الجوهري .د.أ علم اجتماع البيئة   1914/019
 واخرون

الصراع على المياه في الشرق االوسط   1915/019
 واالمن القومي

ابراهيم عالء الدين .د
 الشريف

 عباس فاضل السعدي.د.أ نوعية حياة السكان   1016/019

 امال صالح الكعبي .د.أ االوبئة البعد التاريخي ومتغيرات الجغرافيا  1917/019

 جودة فتحي التركماني .د.أ الثقافة العلمية من منظور جغرافي   1918/019

دولت احمد صادق .د.أ اسس الجغرافيا البشرية   1910/019
 واخر

محمد بشير حسن .د.أهندسة تنسيق الحدائق وتصميم البساتين   1929/019
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 راضي العامري  والمتنزهات االندلسية 

المالءمة المكانية الزراعية اسس وتطبيقات   1921/019
 GISباستخدام 

 سمير صباح ناكره يى.د

 ياسين خليل .د الطبيعية عند العرب العلوم  1922/019

كاظم عبد الوها ب حسن .د ق في محافظة البصرةصناعة الزوار  1923/019
 واخرون

عبد الزهرة تركي .د حضارة الحيرة   910/1024
 الفتالوي 

نظم الحيازة الزراعية وتاثيرها في استعمالت   910/1025
 االرض الزراعية في محافظة ديالى 

رعد رحيم حمود .د.أ
 سبهان العزاوي واخر

عبد الزهرة تركي .د المشخاب جنة الفرات   910/1026
 الفتالوي

910/1027    

910/1028    

910/1029    

910/1030    

910/1031    

910/1032    

910/1033    

910/1034    

910/1035    

910/1036    

910/1037    

    

    


