
 

 التصنيف اسم المؤلف اسم الكتاب

  1 علي علي السكري0د علوم االرض6العرب و
  2 فلاير حميم ابراهيم0د ن(2علم المياه العذبه)

  3 ترجمة قيصر نجيب صالح  علم البيئة ونوعية بيئتها
  4 عبدالعزيز محمود سالمة0د ن(2التربة) مقدمة لمكدويولوجيا

  5 روجر ميسن ن(2علم الصخور المتحولة )
  6 الياس محمود الياس 0د الطرق الجيوفيزيائية في الجيلوجيا

  7 انجي عبدالعزيز0د اساسيات علم االرض
  8 يحيى محمد انور0د ن(2الجيولوجيا العامة)

  9 فاروق صنع هللا العمري0د ن(2مبادى علم الطبقات)
  10 احمد بن عوض المغربي قطف االزهار في خصائص المعادن واالشجار

  11 ترجمة عطاهللا ثامر اساسيات البتولوجيا العامة
  12 مهدي محمد علي0د ن(2علم الهيدرولوجي)

  13 جامعة الدول العربية معجم الجيلوجيا
  14 مجيد عبود جاسم الجيولوجيا الفيزيائية 

  15 العكيديوليد خالد 0د مور فولوجي التربة
  16 خالد اسماعيل0ترجمة د خطط بغداد وانهار العراق القديمة 

  17 فاروق صنع هللا العمري0د ن(3تاريخ علم االرض)
  18 سمير احمد عوض0د مبادى الطرق الجيولوجية 

  19 محمد عبود جاسم ن(2الجيولوجيا الفيزيائية)
  20 غسان محمد0د الجيولوجيا البيئية

-1975والخطط المفتوحة للسنوات تنمية الثروة السمكية 

1979 

  21 عاصم المالئكة

  22 د.فاروق صنع هللا  تاريخ علم االرض
  23 صباح ناجي مقدمة في الجيولوجيا البحرية

  24 علي حسين الشلش0د مناخ العراق
  25 خالد جالل علي0د ن(5الجيولوجيا االقتصادية الخامات الفلزية)

  26 عبدهللا السياب0د علم الطبقات
  27 فاروق صنع هللا0د الجيولوجيا العامة

  28 كنانه محمود ثابت0د اسس الجيولوجيا الهندسية
  29 عبداالله رزوقي علم االشكال االرضية الجيومورفولوجيا
  30 زهير زمو فتوحي0د الجيولوجيا الهندسية والتحدي الموقعي

  31 د فاروق صنع هللا العمري0ا مبادى علم الجيولوجيا
  32 فاروق صنع هللا0د التاريخيةالجيولوجيا 
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 جيولوجي          

  33 عبدالقادر عابد0د جيولوجيا االردن
  34 انكليزي انكليزي

  35 ارشالن ستريلر اسس علم االرض
  36 سهل السنوي0د ن(2الجيولوجيا العامة)

  37 احمد سعيد حديد المناخ المحلي
  38 صباح محمود الراوي اسس علم المناخ

  39 نعمان شحاذة علم المناخ
  40 محمد ازهر السمااك0د البترول العراقي
  41 عبدالحافظ حلمي0ترجمة د البحار وما فيها

  42 مركز التوثيق العلمي المعادن في العراق 
  43 الياس محمد الياس0د الطرق الجيوفيزيائية في الجيولوجيا

  44 محمد عالء الدين حمدي ن(2الجيولوجيا الهندسية وميكانيك الصخور)
  45 سالم محمود عبدهللا الدباغ مبادى وطرق االستكشاف الجيو كيميائي

  46 فائق فريد نظرية في اصل االرض
  47 جودة حسنين جودة معالم سطح االرض

  48 د.توفيق حسين الخشاب علم الجيمورفولوجية
  49 انطالق محمد علي معجم مصطلحات جيلوجيا النفط  

  50 غاده محمد سليم  مبادى الجيلوجيا  والجيموفولوجيا
  51 كنانه محمد0ترجمة د وميكانيك الصخور الجيولوجيا الهندسية 

  52 د.محمد عباس نشوء وموفولوجية التربة
  53 احمد حيدر0ترجمة د كيمياء التربة
  54 عبدهللا شاكر  جيلوجيا النفط

  55 ماهر توفيق  ن(2بيجي واحة في قلب الصحراء)
  56 الماحي د.يوسف القريشي ج(2االراضي شبه الجافة والصحراوية موارد واستصالح التربة)

 

 


