
اسم المؤلفعنوان الكتابت
سنةالطبع او 

النشر
المالحظات

1
الجزء )فيزياء الحالة الصلبة 

(االول 

مؤيد جبرئيل .د

يوسف
1987

      2017اهداء 

ضياء تويج

2
الجزء )فيزياء الحالة الصلبة 

(الثاني  

مؤيد جبرئيل .د

يوسف
1989

      2017اهداء 

ضياء تويج

3
اساسيات النظرية 

الكهرومغناطيسية

/ ريتز و ميلفورد 

مترجم
1988

      2017اهداء 

ضياء تويج

1984مترجم... اّنا اّ تاكرالكيمياء الفيزيائية للبوليمرات4
      2017اهداء 

ضياء تويج

(الجزء الثالث)الفيزياء  الجامعية 5

رحيم عبد الكتل  .د

عبد .           د

السالم عبد االمير  

طالب ناهي  .    د

             و  

1975
      2017اهداء 

ضياء تويج

االجهزة المنزلية6

سعيد خضر      .د

           امنة 

احمد رمزي        

     نجالء صالح 

العلي           

1987
      2017اهداء 

ضياء تويج

7

الديناميكيا الحرارية و النظرية 

الحركية للغازات والميكانيك 

االحصائي

فرنسيس وستون 

مترجم/ سيرس 
1980

      2017اهداء 

ضياء تويج

(الجزء الثاني )الفيزياء التطبيقية 8
سعيد خضر .د

حسين
1979

      2017اهداء 

ضياء تويج

علم الصوت9
عبد الجبار عبد .د

هللا
1955

      2017اهداء 

ضياء تويج



فيزياءالصوت والحركة الموجية10
امجد عبد .د

الرزاق كرجية
1987

      2017اهداء 

ضياء تويج

مدخل لنظرية  التركيب الجزيئي11

ج جاريت     . ج 

  ترجمت   

عبد المهدي .د

عباس .طالب  د

جاسم حمادي

1983
      2017اهداء 

ضياء تويج

الدوال العقدية و تطبيقاتها12

خالد احمد 

السامرائي         

هادي جابر . د

مصطفى

1983
      2017اهداء 

ضياء تويج

الطاقة الشمسية13
و  بلتر ...  مسيل 

مترجم.../ 
1982

      2017اهداء 

ضياء تويج

1977ميخائيل عبد االحدالموسوعة الفلكية المبسطة14
      2017اهداء 

ضياء تويج

الميكانيك التحليلي15

. كرانت  د  

فاولس          

طالب .ترجمت د

ناهي الخفاجي

1977
      2017اهداء 

ضياء تويج

خواص المادة والحركة الموجية16

امنة احمد رمزي  

علي .           د

عطية عبد هللا

1978
      2017اهداء 

ضياء تويج

17
التحرك الحراري والنظرية 

الحركية للغازات

عبد الرحمن . د

محمود الجميلي    

مؤيد .     د

. جبرائيل يوسف د

موسى عباس محمد

1991
      2017اهداء 

ضياء تويج

فيزياء الحالة الصلبة18

صبحي سعيد . د

. الراوي      د

شاكر جابر شاكر  

يوسف .         د

مولود حسن

1988
      2017اهداء 

ضياء تويج



الحرارة والثرموداينمك19

رمزي حنا ميشو .د

هاشم .           د

عبود قاسم

1984
      2017اهداء 

ضياء تويج

1980مترجم/ارثر بايزر مفاهيم في الفيزياء الحديثة20
      2017اهداء 

ضياء تويج

الميكانيك االحصائي21

موسى عباس .  د

. محمد       د

مؤيد جبرائيل 

عبد . يوسف     د

الرحمن محمود 

1991
      2017اهداء 

ضياء تويج

22
مقرر بيركلي في الفيزياء 

(المجلد االول)الميكانيكا 

تشارلز كتيل  

نايت .والتر د

واخرون

1982
      2017اهداء 

ضياء تويج

23
الجزء الثاني )الفيزياء الجامعية 

الكهربائية والمغناطيسية (

رحيم عبد الكتل  .د

عبد .            د

السالم عبد االمير  

طالب ناهي   .   د

           و  

1986
      2017اهداء 

ضياء تويج

الفيزياء العملية بوحدات24
/ أي ارميتاج   

مترجم
1985

      2017اهداء 

ضياء تويج

25
النظرية المركبة للغازات 

والميكانيك االحصائي

م  فياض عبد .أ

اللطيف النجم       

                   د 

عبد الحميد علي .

العبد

ت.د 
      2017اهداء 

ضياء تويج

مبادئ ديناميك الغازات26
منذر اسماعيل .د

الدروبسي
1980

      2017اهداء 

ضياء تويج

27
مجاالت الموجات 

الكهرومغناطيسية

بأول لورين   دالي 

/ ار كورسن  

مترجم

1970
      2017اهداء 

ضياء تويج



28
modern physics      

الفيزياء الحديثة

F.W.Van 

Name, Jr
1962

      2017اهداء 

ضياء تويج

29

FUNDAMENTAL 

UNIVERSITY 

PHYSICS III 

QUANTUM AND 

STATISTICAL  

MARCELO  

ALONSO 

EDWARD  

J.FINN

1968
      2017اهداء 

ضياء تويج

30

ADVANCED 

PHYSICS  

Fields,Waves and 

Atoms  فيزياء متقدمة 

( ذرية,مجاالت  موجات  )

T. DUNCAN 1981
      2017اهداء 

ضياء تويج

31

Molecular radiation 

biology                      

االشعاع  البايولوجي الجزيئي

HERMANN 

DERTINGER             

             

HORST 

JUNG 

1969
      2017اهداء 

ضياء تويج

32

FOCUS ON Physical 

Sciencs                      

 , التركيز على علوم الفيزياء

عين على علم الفيزياء

HEIMLER  

PRICE
1984

      2017اهداء 

ضياء تويج

33

THEORETICAL 

MECHANICS A Short 

Course الميكانيك النظري

V.TALMY1968
      2017اهداء 

ضياء تويج

34
Thermodynamics      

الحرارة الديناميكية الحرارية

FRANCIS 

WESTON 

SEARS

1953
      2017اهداء 

ضياء تويج

35

The Physics of 

Vibrations and Waves 

فيزياء الموجات و االهتزازات

H.J.Pain 1976
      2017اهداء 

ضياء تويج

36

A TEXT-BOOK OF 

ELECTRICAL 

TECHNOLOGY       

تكنولوجيا الكهرباء

B.L.THERAJ

A
1961

      2017اهداء 

ضياء تويج



37

The General 

Properties of Matter     

الصفات العامة للمادة

F.H.NAWMA

N & 

V.H.L.SEARL

E

1957
      2017اهداء 

ضياء تويج

38
LASER  PHYSICS       

فيزياء الليزر

L.V.TARASO

V
1983

      2017اهداء 

ضياء تويج

39

INTRODUCTION TO 

Theoretical                   

مقدمة في الفيزياء النظرية

LEIGH  

PAGE  PH.D.
1935

      2017اهداء 

ضياء تويج

40

 MODERN 

SCIENCE(2)  (فيزياء 

2)حديثة 

SAM  

S.BLANS 

ABRAHAM    

S.FISCHLER    

    OLCOTT 

1963
      2017اهداء 

ضياء تويج

41

تنازع القوانين واالختصاص 

القضائي الدولي وتنفيذ االحكام 

دراسة مقارنة في . االجنبية  

القانون الدولي الخاص

2017شراء 2015د عباس العبودي .أ

42

   شرح احكام قانون الجنسية    

   2006 لسنة 26 العراقي رقم 

والموطن ومركز األجانب        

القانون دراسة مقارنة في . 

الدولي الخاص

2017شراء 2015د عباس العبودي .أ

43
القواعد الدولية الجديدة لمنع 

التصادم في البحر

مصطفى محمد 

عبد العزيز
1977

كريم .   د2017اهداء 

التميمي

44

سلطان ارادة الدول في ابرام 

بين / المعاهدات الدولية 

معاهدة فيينا . االطالق والتنفيذ 

1969

محمد السعيد . د

الدقاق
1977

كريم .   د2017اهداء 

التميمي

االمالء الواضح45

        عبد المجيد 

النعيمي       و 

دحام الكيال

1990
كريم .   د2017اهداء 

التميمي



46
احكام المعاهدات في الشريعة 

االسالمية

محمد طلعت 

الغنيمي
1977

كريم .   د2017اهداء 

التميمي

47

التوفيق كوسيلة سلمية لحل 

المنازعات الدولية في القانون 

الدولي العام

1983نبيل احمد حلمي.د
كريم .   د2017اهداء 

التميمي

48
انواع العقوبات وطرق استيفائها 

في الشريعة والقانون
2015فوزي فريج.د

كريم .   د2017اهداء 

التميمي

49

تصميم المنشأت الخرسانية 

المسلحة وفقا لمتطلبات الكود 

(ACI318M-14)

جمال عبد . د

الواحد فرحان 

الظاهر

2016
        2017اهداء 

المؤلف

50
تحليل وتصميم االبنية  باستخدام 

ETABS 2015برنامج  

جمال عبد . د

الواحد فرحان 

الظاهر

2016
        2017اهداء 

المؤلف

51

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017/ شراء 2016

52

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016

53

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016

54

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016



55

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016

56

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016

57

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016

58

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016

59

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016

60

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016

61

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016

62

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016

63

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016



64

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016

65

التقانات االحيائية الزراعية 

المفاهيم / والسالمة االحيائية 

الطبعة .االساسية والتطبيقات 

االولى

حسين فاضل .د

عبدالجاسم .الربيعي د

محيسن الجبوري 

سعد محمد ندا .د

المعاضيدي

2017شراء 2016

66

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

67

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

68

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

69

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

70

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

71

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

72

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016



73

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

74

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

75

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

76

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

77

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

78

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

79

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

80

بيئة العلوم والتكنولوجيا و 

االبتكار في بعض من دول 

العالم و الدروس المستنبطة 

الطبعة االولى/

حسين فاضل .د

ابراهيم .الربيعي د

بكري عبد الرزاق

2017شراء 2016

التحليل االقتصادي الكلي81
اسماعيل محمد .د

هاشم

الطبعة 

االولى 

1982

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق



82
التكاليف الصناعية وادارة 

المصانع

محمد كامل 

الحاروني

الطبعة 

الخامسة  

1965

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

83

المحاسبة المتوسطة مبادئ 

واسس نظرية و تطبيقات 

عملية

محمد طاهر 

الشاوي
1976

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

84
التكاليف النمطية في صناعة 

الغزل و المنسوجات القطنية

محمد كمال 

عطية
1965

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

85

الموجز في شرح القانون 

في (الجزءاالول )المدني 

مصادر االلتزام

عبد المجيد .د

الحكيم

الطبعة 

الخامسة 

1977

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

86

الوجيز في نظرية االلتزام 

في القانون المدني العراقي 

مصادر االلتزام (1ج )

عبد المجيد .د

عبد .الحكيم  و أ

الباقي البكري  و 

م محمد طة .أ

البشير

1980
 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

87
 23قانون الكمارك رقم 

 المعدل1984لسنة 

الهيئة العامة 

للكمارك
1986

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

88
الجزء )القانون المدني 

احكام االلتزام (الثاني 

عبد المجيد .د

عبد .الحكيم  و أ

الباقي البكري  و  

م محمد طة .أ

البشير

1980
 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

89
دليل المحاسب المهني 

للقواعد االخالقية

جمعية مدققي 

الحسابات 

القونونيين  

الفلسطينية

الطبعة االولى
 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

90
اتخاذ )المحاسبة االدارية 

(قرارات

نجيب انطوان 

سامونا  و 

محمدعبد الوهاب 

العزاوي

الطبعة 

االولى 

1979

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق



91
دراسات في تخطيط و رقابة 

المخزون

سعود خضر 

حميد الكبيسي

الطبعة 

االولى 

1979

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

92

سلسلة ملخصات شوم 

نظريات و مسائل في اصول 

(2)المحاسبة 

كاشين  .جيمس أ

 و جويل ج 

(مترجم )ليرنر .

الطبعة 

الثانية  

1983

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

المدخل الى األحصاء93
خاشع محمود . د

الراوي
1984

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

عبد ذياب جزاعبحوث العمليات94
الطبعة 

الثانية  

1988

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

1967صبيح الطحانالمحاسبة في المباديء95
 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

96
قانون الشركات  اهدافه 

وأسسه ومضامينه

موفق حسن 

رضا
1985

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

97
االدارة المالية في مؤسسات 

(1ج )االعمال  
خليل الشماع.د

الطبعة 

االولى 

1967

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

98

سلسلة ملخصات سشوم 

نظريات و مسائل في  

االحصاء

. موراى  ر . د

(مترجم)شبيجل 
1978

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

99

الرياضيات واالحصاء 

لدراسات المحاسبة و 

االعمال

جوردن  

بانكروفت  و  

جوريج  أوسليفان 

(مترجم)

1981
 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق



100

سلسلة ملخصات شوم 

نظريات و مسائل في  

النظرية االقتصادية الكلية

ديوليو . يوجن  أ

(مترجم)
1982

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

101

سلسلة ملخصات شوم  

نظرية اقتصاديات الوحدة 

((نظريات و اسئلة))

دومينيك .د

(مترجم)سلفاتور 
1983

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

102

السلسلة االقتصادية           

االقتصاد السياسي توزيع 

المداخيل النقود و االئتمان

فتح هللا ولعلو.د
الطبعة 

االولى 

1981

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

103

النظام المحاسبي الموحد     

تطبيق -     تأصيل علمي 

عملي

علي محروس .د

شادي
1977

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

104

/ مدخل في علم االقتصاد  

مباديء االقتصاد الجزئي 

(الجزء االول)

عبد المنعم . د

السيد علي
1984

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

105

االصالح المالي بين نهج 

صندوق النقد الدولي و 

الخيار البديل

اكرام عبد . د

العزيز

الطبعة 

االولى 

2002

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

المحاسبة الحكومية والقومية106
محمد احمد خليل .د

عمر السيد .و د

حسنين

1968
 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

107

النظام المحاسبي الموحد     

   مع دراسة لألسس العامة 

في توحيد النظم المحاسبية

عبد الباسط 

احمد رضوان
1971

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

108
 (40)القانون المدني  رقم 

1951لسنة 

. د.لجنة المشروع 

عبد الرزاق احمد 

السنهوري  

واخرون

1951
 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق



109

دراسات في المحاسبة 

المتخصصة  المحاسبة 

ضريبة الدخل/ الضريبية  

صادق محمد 

حسين الحسني

الطبعة 

الثالثة  

1978

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

110

Accounting and 

Information 

Systems

Joseph W. 

Wilkinson
1980

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

111

THEORY AND 

PROBLEMS OF  

LINEAR  ALGEBRA

SEYMOUR 

LIPSCHUTZ,   

   Ph. D

1968
 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

112

Accounting 

THEORY and 

METHOD 

JOHN  

MATTHEW

S

1964
 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

113

COST  ACCOUNTING  

 A  MANAGERIAL  

EMPHASIS

CHARLES  

T.HORNGRE

N

1977
 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

114

SUCCESS IN 

Principles of 

Accounting

Geoffrey 

Whitehead
1974

 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

115

COST ACCOUNTING 

AND COSTING 

METHODS

L.W.J.OWLE

R  and  

J.L.BROWN

1965
 باسم 2017/اهداء 

عبد الخالق

116
بحوث العمليات         

مباديء وتطبيقات

د ظافر حسين .أ

د .النجار   أ

صباح مجيد 

د .م.النجار   أ

2017/اهداء 2017

117

دراسة الجدوى االقتصادية 

للمشروعات               

حاالت . مدخل محاسبي 

عملية تطبيقية

رافد .ق د. م

عبيد النواس   

د محمد خالد .أ

المهايني

2017/اهداء 2017



دليل المصادر االشعاعية118

د خالد هادي .أ

احمد .مهدي   د

محمد سعيد  و  

اخرون

2017/اهداء 2016

119

السلوك االجرامي        

العوامل المؤثرة فيه و طرق 

الوقاية منه

احمد خنجر . د

الخزاعي
2017/اهداء 2016

120

دراسات في التحكيم          

 مع دراسة تحليلية لنصوص 

التحكيم في قانون المرافعات 

المدنية العراقي

حميد لطيف . د

الدليمي
2017/اهداء 2011

121

النظام القانوني للتوريق 

دراسة )المصرفي للديون 

(قانونية مقارنة 

علي حسن .أ

باتول البهادلي
2017/اهداء 2017

122
اجهزة التشخيص الطبية  

(استنساخ)

حازم فالح . د

سكيك
2017/اهداء 2013

123

BASIC PHYSICS 

OF NUCLEAR  

MEDICINE  (استنساخ)

Kieran 

Maher  

and other 

Wikibooks 

2017/اهداء 2004

124

تقييد وتوصيف انزيم البروتييز 

 Bacillusو خاليا بكتريا  

Iicheniformis المنتجة له  

باالمتزازعلى سطوح مواد 

مختلفة

Haider 

Jawad 

Kadhim 

2017/اهداء 2012

125

انتاج وتوصيف الليفان من 

 Paenibacillusبكتريا  

Polymyxa المعزولة   

محليا

Shemem 

Nasser 

Radhii

2017/اهداء 2010

126

انتاج انزيم االميليز من 

 Bacillusبكتريا   

Iicheniformis Bs7  

وتقييد الخاليا المنتجة له 

Mariam 

Bassim 

Anees 

2017/اهداء 2011



127

انتاج وتوصيف الملبد  

الحيوي من بكتريا            

    Bacillus 

coagulans المعزولة  

 Jwan 

Sabah 

Bajlan

2017/اهداء 2011

128

انتاج و تنقية وتوصيف 

انزيم االنيولينيزالمنتج من 

 Bacillusبكتريا 

cereus Be9 المعزولة 

Fatema 

Abid Al-

Hussein 

GHAdbaan

2017/اهداء 2015

129

انتاج وتوصيف  انزيم 

Glutaminase من  

ضمات الكوليرا غير 

      (NAG)المتالزنة       

سناء برهان 

الدين النعمة
2017/اهداء 2007

130

الفعالية الضد مايكروبية 

للمركبات الدهنية المفسفرة 

المنتجة من بكتريا 

Bacillus subtilis

Alaa 

Raheem 

Kadhim 

2017/اهداء 2015

131

النتميط الحيوي والتنميط 

الجيني لبكتيريا             

Cronobacter 

sakazakii المعزولة من 

Alyaa 

Razooqi 

Hussein Al-

Lami 

2017/اهداء 2015

132

انتاج وتوصيف انزيم 

الكيراتينيزالمنتج من العزلة 

المحلية                        

       Bacillus 

Sara Hatif 

Sabri
2017/اهداء 2014

133

عزل وتقييم البكتريا 

Brevundimonas 

diminuta كعامل 

للمكافحة االحيائية لمرض 

Nagham 

Shakir  

M.Hussein 

Al-Attar

2017/اهداء 2015

134

/ االحياء المجهرية الطبية 

... العداديات التمريض

الصف الخامس

سليم عبيد .د

المولى    و 

اخرون

2017/اهداء 2014


