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  -المناخ :جغرافية 

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

 1891 الجو عناصره وتقلباته عبد الغني جميل سلطان المناخ 1

 1891 علم المناخ احمد سعيد حديد المناخ 2

أبي محمد عبدا هلل بن مسلم  المناخ 3

 ة الدينوريببن قتي

 1899 األنواء في مواسم العرب

آبي إسحاق إبراهيم  المناخ 1

 المعروف بابن االجوابي

 1891 أالزمنه واألنواء

 1892 المناخ المحلي احمد سعيد حديد المناخ 1

 1891 مناخ القارات W.G.KENDREW المناخ 9

المناخ وأثره في التنمية  دو جالس لي المناخ 1

 االقتصادية بالمناطق المدارية

1892 

 1811 المناخعلم  أوستن ملر المناخ 9

 1893 الجزء الثاني  لمامناخ الع عبد العزيز طريح شرف المناخ 8

 1898 الوصف المناخي عند المقدسي صباح محمود محمد المناخ 11

 1891 المراصد الفلكية ببغداد ناجي معروف المناخ 11

الطقس والمناخ واألرصاد الجوي  وف س . بسخرو المناخ 12

 )جزئيين (

1899 

 2112 المناخ واالرصاد الجوي عبد هللا ابو زخم  لمناخا 12،1

 2113 االنواء التحليلية نعمة محسن الفتالوي المناخ 12،2
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آبي بكر محمد بن الحسن  المناخ 13

 بن دريد االزدي

 1893 وصف المطر والسحاب

 1881 المناخ التطبيقي عادل سعيد الراوي المناخ 11

 2111 ناخ التطبيقيالم علي احمد غانم المناخ 1141

 1881 أسس علم المناخ صباح محمود الراوي المناخ 11

 1891 الجغرافية المناخية والحيوية حليمي عبد القادر علي المناخ 19

 عبد العزيز طريح شرف المناخ 11

 

/1891 الجغرافية المناخية والنباتية

1819 

 1811 يةاسس الجغرافية المناخية والنبات علي البنا المناخ 11،1

طبعة  اسس الجغرافية المناخية والنباتية علي علي البنا المناخ 11،2

 جديدة

    

11،3 

طبعة  جغرافية المناخ والنبات يوسف عبد المجيد فايد المناخ

 جديدة

 1899 أصول الجغرافية المناخية حسن سيد احمد أبو العنين المناخ 19

 2111 جغرافية المناخ علي حسن موسى المناخ 19،1

 1819 جغرافية األقاليم المناخية علي شلش المناخ 18

 1818 جغرافية الطقس احمد سعيد حديد المناخ 21

 1891 جغرافية الطقس شريف ابراهيم إبراهيم المناخ 21

 1891 الطقس روي دكوك المناخ 22

لالمطار  االتجاهات واالستمرارية سامي حسن الجبوري المناخ 23

 اق السنوية في العر

1893 
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 1899 مناخ العراق علي حسين شلش المناخ 21

حازم توفيق العاني وماجد السيد ولي  المناخ 21

 محمد
 1891 خرائط الطقس والتنبؤ الجوي

 1892 الجو عناصر المناخ تعريب مكي محمد عزيز المناخ 29

قصي عبد المجيد  المناخ 21

 السامرائي

 2119 المناخ واألقاليم المناخية

  2118 علم المناخ ةدشحانعمان  المناخ 29

2113 

 2111 الجغرافية المناخية علي احمد غانم المناخ 28

 1899 علم الطقس والمناخ عبداالله رزوقي كربل المناخ 31

 2111 المناخ واإلنسان عبد علي الخفاف  المناخ 31

تغير المناخ واثره في الصحة  جهاد علي الشاعر المناخ 31،1

 البشرية 

2119 

قصي عبد المجيد  المناخ 32

 السامرائي

 2119 مبادئ الطقس والمناخ

 2118 موسوعة علوم األرض عامر عبد الفتاح الكيآلني المناخ 33

 2111 فيزياء الغيوم نعمة الفتآلوي المناخ 31

علي صاحب طالب  المناخ 31

 الموسوي

 2118 جغرافية الطقس والمناخ

 2111 التحليل العملي لمناخ العراق دزييساآلرعلي خضر ال المناخ 39

 2113 مناخ العراق القديم والمعاصر ساآلرعلي خضر الدزيي المناخ 3961
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التحليل العملي لمناخ العراق  ساالر علي خضيرالدزيي المناخ 39،2

دراسة للمنظومات الضغطية 

 الرئيسئة والثانوية 

2113 

 2111 علم المناخ الشمولي ونظرياتهمفاهيم  ساالر علي خضيرالدزيي المناخ 39،3

 1881 أسس علم المناخ أنور صباح محمود الراوي المناخ 31

اإلعجاز العلمي للقران الكريم في  نعمان شحادة المناخ 39

 مجال الطقس والمناخ

2111 

في  وأثرهموقع التيار النفاث  ليث محمود محمد زنكنة  المناخ 38

 العراق  وإمطارمنخفضات 

2119 

علي عبد الزهرة كاظم  المناخ 11

 الوائلي

اسس ومبادئ في علم الطقس 

 والمناخ

 استنساخ

العصر الجليدي وعصور المطر  جودة حسنين جودة المناخ 11

 في صحاري العالم االسالمي

1891 

 

جورج فتح هللا كاكا و  المناخ 12

 جورج 1اي1بي

صفات العواصف المطرية في 

 حوض نهر العظيم

1891 

 1881 اساسيات علم المناخ علي حسن موسى مناخال 13

 2111 المناخ الطبيعي صالح بشير موسى المناخ 11

سعدية عاكول الصالحي و  المناخ 11

 عبد العباس فضيخ الغريري

شبه البيئة الصحراوية 

 الصحراوية) التغيرات المناخية (

2111 

التغير المناخي : االحترار  معين حداد المناخ 19  

 مي ودوره في النزاع الدوليالعال

2112 
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  -جيومورفولوجيا :جغرافية 

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

البنية والتضاريس )تضاريس  يوسف عبد المجيد فأيد جيومورفولوجيا 1

 األرض الموجبة والسالبة ( 

--- 

التضاريس االرضيه )دراسة جيو  لدليمي خلف حسين ا جيومورفولوجيا 2

 مورفولوجية عملية تطبيقيه (

2118  

2111 

 2111 أصول الجيومورفولوجيا حسن رمضان سالمة جيومورفولوجيا 3

 2111 أصول الجيومورفولوجيا حسن رمضان سالمة جيومورفولوجيا 1

دراسة أصول الجيومورفولوجيا ) حسن سيد احمد أبو العينين جيومورفولوجيا 1

اإلشكال التضاريسية لسطح 

 األرض (

1819 

 1811 أسس الجيومورفولوجيا وليم دي ثور نبري جيومورفولوجيا 9

علم الجومورفولوجيا : تعريفه ،  وفيق حسين الخشاب جيومورفولوجيا 1

 تطوره ، مجاالته ،تطبيقاته 

1819 

 1891 هالجيومورفولوجيا ألتطبيق وفيق حسين الخشاب  جيومورفولوجيا 9
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 1819 مقاالت في الجيومورفولوجيا علي عبد الوهاب شاهين جيومورفولوجيا 9،1

 1899 علم اإلشكال األرضية  عبداالله رزوقي كربل جيومورفولوجيا 8

المدخل لدراسة العمليات النهرية  أم.إي.كارسون جيومورفولوجيا 11

 )دراسات في الجيومورفولوجيا (

1818 

إشكال سطح األرض " دراسة  رثر ن . ستريلر آ جيومورفولوجيا 11

 جيومورفولوجية

1891 

 1ط 1818 إشكال األرض يريحصالح الدين ب جيومورفولوجيا 12

 2111 اشكال االرض صالح الدين بحيري جيومورفولوجيا 12،1

-1891 معالم سطح األرض جودة حسنين جودة جيومورفولوجيا 13

1891 

 1899 أسس علم األرض تريلرآرثر ن . س جيومورفولوجيا 11

 2119 اساسيات علم االراضي السيد احمد الخطيب جيومورفولوجيا 11،1

أسس علم األرض  عدنان النقاش جيومورفولوجيا 11

 والجيومورفولوجيا

--- 

أبي الحسين عبد الرحمن بن  جيومورفولوجيا 19

 عمر الرازي الصوفي

 1811 صور الكواكب الثمانية واألربعين

 1891 بين األرض والقمر اسحق اسيموف يومورفولوجياج 11

 التربةعلم  حسن العكيدي وليد خالد جيومورفولوجيا 19

 تصنيف ومسح التربة 

1899 

تصنيف األرض وتحليل بعض خواص  سامي صالح عبود جيومورفولوجيا 18

التربة المختارة لصحراء الزبير جنوب 

 ة العراق دراسة في الجيومورفوجيا التطبيقي

1893 

 1811 بحوث في الجيومورفولوجيا علي عبد الوهاب شاهين جيومورفولوجيا 21
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قشرة األرض : دراسة  محمد صفي الدين جيومورفولوجيا 21

 جيومورفولوجيه

1811/

1819 

 بدون سنه جيومورفولوجية قشرة االرض محمد صفي الدين جيومورفولوجيا 21،1

/1811 جغرافية السطح أيديوسف عبد المجيد ف جيومورفولوجيا 22

1812 

سطح هذا الكوكب : ظاهرة  جودة حسنين جودة جيومورفولوجيا 23

 التضاريسية الكبرى

1899 

كوكب األرض : ظواهره  حسن سيد احمد أبو العنين جيومورفولوجيا 21

 التضاريسية الكبرى

1819 

 1888 الوجيز في علم الجيومورفولوجيا محمد مرسي  جيومورفولوجيا 21

األفكار الحديثة في  باترك مكوآل جيومورفولوجيا 21

 الجيومورفولوجي

1899 

 1819 علم الجيومورفولوجيا وفيق حسين الخشاب جيومورفولوجيا 29

 1888 الوجيز في علم الجيومورفولوجيا محمد مرسي  جيومورفولوجيا 21

جيومورفولوجية االشكال  محمد صبري محسوب جيومورفولوجيا 29
 ة االرضي

2111 

قراءة الوثائق في الجيومورفولوجيا وطرق  المنجي بورفو جيومورفولوجيا 28
تحليلها :الخرائط الطبوغرافيه والجيولوجيه 

 والجيومورفولوجيه والصور الجوية

1881 

 1893 اسس الكيمياء التحليلية قاسم العبادي مؤيد جيومورفولوجيا 31

 2111 اريس االرضاشكال تض سعود المحمد جيومورفولوجيا 31

 علوم االرض فاطمة محمد السوالفة جيومورفولوجيا 32
 
 

2111 

 الخرائط الجيولوجيه : علوم االرض هالة خالد عرار جيومورفولوجيا 32،1

تاريخ االحداث الجيولوجيه ، تمثيل الطبقات 
البسيطه ، االتسخدامات البديله البار 

 ومصافي االبار ، السهول ، الطبقات االفقيه
والمائله ، الطبقات المائلة الجيولوجيا 

  التاريخيه

2111 



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

9 

 

: االشعاع في الغالف علوم االرض زين محمود ابو غوش جيومورفولوجيا 32،2

الجوي ، التكوينك التحليلي ، حاالت 
االستقرار والتغير في معدالت الضخ ، 
النافورات والينابيع الحاره ، االحواض 

ية ، الصخور الواسعة وتطور المياه الجوف
 الرسوبية ، الخرائط الطبوغرافيه 

 
 

2111 

الحركات المولده للجبال، :علوم االرض تهاني مصباح نبهان جيومورفولوجيا 32،3

، اتزان الطاقه الحرارية على سطح االرض
نشاة كوكب االرض ،استكشاف المياه 

  الجوفيه ، الصخور الرسوبية ، البراكين 

 
 

2119 

نظام الحت الجمودي ، : علوم االرض ديابا سعيد الزق ياجيومورفولوج 32،1

علم الطبقات ، االراضي الرباعيه ، البيئه 
والتلوث ، عوامل التصميم لالبار ، الصدوع 
) االنسارات(، التحريات السطحيه عن المياه 

 الجوفيه 

 
 

2111 

الخامات والبترول ، : علوم االرض دعاء فهيم فوزي جيومورفولوجيا 3261

ساليب الطبيعيه ، القوة الخارجيه واثرها اال
في تشكيل سطح االرض ، الصخور الناريه 

، التعريه الهوائيه ، تصميم بئر المياه ، 
 نوعيه المياه الجوفيه ، االنكسارات

 
 

2119 

عدنان باقر النقاش ومهدي  جيومورفولوجيا 33
 محمد علي الصحاف

 الجيومورفولوجي
 

1898 

    جيومورفولوجيا 

    جيومورفولوجيا 

    جيومورفولوجيا 

    جيومورفولوجيا 
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 : علم الجيولوجياجغرافية 

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

مقدمة للجيولوجيا  األرض تاربوك /لوتجنز الجيولوجيا 1

 الطبيعية

1891 

الجيولوجيا والمعادن في سلطنة  سلطنة عمان ياالجيولوج 2

 عمان

1891 

لهندسية والخرائط االجيولوجيا  علي عبيدو إبراهيم الجيولوجيا 3

 الجيولوجية

1811 

 1818 مبادئ الجيولوجيا الهندسية كنانه محمد ثابت الجيولوجيا 1

 --- علم الجيولوجيا فارس إبراهيممحمد  الجيولوجيا 1

في الجيولوجيا  األساسيةالمبادئ  ضياء يوسف الراوي الجيولوجيا 9

 التصويرية

1891 
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 1811 الجيولوجيا العامة واخرون  أنوريحيى محمد  الجيولوجيا 1

فاتنة ياسين الشعال و امين  الجيولوجيا 161

 طربوش

 2111 الجيولوجيا العامة للجغرافيين

 1891 الجيولوجيا للجميع عادل حاتم جوزي الجيولوجيا 9

قواعد الجيولوجيا العامة  فارس إبراهيممحمد  الجيولوجيا 8

 والتطبيقية

1891 

 1891 والتاريخية الطبيعيةالجيولوجيا  فاروق صنع هللا العمري الجيولوجيا 11

 1892 الجيولوجيا البيئية كليرادوارد  الجيولوجيا 11

 1818 الجيولوجيا أسس سعد الدين النفاري الجيولوجيا 12

 1881 الطريق الجيو فيزيائيه في الجيولوجيا بي . في .شارما  جيولوجياال 13

النفطية  الجيولوجيةالوجيز في  ألساكنيجعفر احمد  الجيولوجيا 11

 األوسطللعراق والشرق 

1882 

 1893 علم الجيولوجيا أساسيات محمد يوسف حسن الجيولوجيا 11

 2113 الجيولوجيا اساسيات  ميشيل كامل عطا هللا الجيولوجيا 1161

 1891 والتاريخية الطبيعيةالجيولوجيا  فاروق صنع هللا العمري الجيولوجيا 19

 واإلحياء الدقيقةنات حالس قدوري عبد الكريمثائر  الجيولوجيا 11

من  مختارةلتكاوين  ألمجهريه

والمتوسط  القديمةالحقب 

 والحديث في العراق

2111 

 1891 تي نعيش عليهاال األرض روث مور الجيولوجيا 19

والكوارث الطبيعية  اإلخطار محسوب صبريمحمد  الجيولوجيا 18

 معالجة جغرافية

1889 
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فخري موسى نخله وسيد  الجيولوجيا 21

 علي صالح

 1811  الجيولوجيةالتراكيب والخرائط 

وزاره النفط والمعادن في  الجيولوجيا 21

 سلطنة عمان

الجيولوجيا والمعادن في سلطنة 

 انعم

1891 

 1893 المعدنية للثروة العربية المنظمة 12االعالميه عدد  النشرة الجيولوجيا 22

 1891 الجيولوجيا العامة . فوستر جروبرت  الجيولوجيا 23

 --- )روايه(ثقب في قاع المحيط  باسكوم ويال رد الجيولوجيا 21

21 

 

 الجيولوجيا

 

 فاروق صنع هللا العمري

 

 مبادئ علم الطبقات

 

1891 

 

فاروق صنع هللا العمري  الجيولوجيا  2161

 و رمزي خضر الناصر 

 2111 علم الطبقات

 1811 جيولوجية شمال العراق فاروق صنع هللا العمري الجيولوجيا 29

الجيولوجيا العامة الطبيعية  سهل السنوي واخرون      الجيولوجيا 21

 والتاريخية

1818 

ح عامر عبد الفتا الجيولوجيا 29

 الكيالني

م والموسوعة الجيولوجية وعل

 االرض

2119 

 1892 جيولوجيا العراق عبد هللا السياب واخرون  الجيولوجيا  28

غازي عبد الفتاح  الجيولوجيا 31

سفاريني وعبد القادر 

 عابد

 2111 اساسيات علم االرض
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 -: الصخور والمعادنجغرافية 

 

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

الموسوعة العملية للصخور  سعيد رندةترجمة  الصخور والمعادن 1

 والمعادن

2118 



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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 1891 علم الصخور عادل كمال جميل الصخور والمعادن 2

 1892 المعادن والصخور يليصى الباحمد مصطف الصخور والمعادن 3

 1893 الصخور التي حولنا أن ترى هوايت الصخور والمعادن 1

 1819 البلورات من الفصل الخامس  الصخور والمعادن 1

 ---- مبادئ علم البلورات  الصخور والمعادن 9

 ---- مع النجوم في تطورها سسيليا بين جابوشكين الصخور والمعادن 1

 1892 علم المتحجرات ريمفاروق صنع هللا الع لمعادنالصخور وا 9

 1891 مبادئ علم االستراتجرافيا كارل أوين دنبر الصخور والمعادن 8

 1891 علم المعادن يمحل عزالدينمحمد  الصخور والمعادن 11

 1891 المعدنيةالمعادن والرواسب  و . د . جونز ، د وليامز الصخور والمعادن 11

12   

 

  

     

     

 

 : التربةجغرافية 

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

 2111 الجافةجغرافية المناطق  علي أبومنصور حمدي  التربة 1

 2111: منظور  الجافة األقاليمجغرافية  حسن رمضان سالمه التربة 2



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

11 

 2111 بيئي جغرافي

 1811 األراضيعلم  أساسيات عبد الغفاراحمد صبري  التربة 3

 1819 الجافة األراضي كنيث ولطون التربة 1

 1819 الجافةالمناطق  كي والتون التربة 1

 عبد المجيدقصي  التربة 9

 السامرائي

 1881 الجافة األراضيجغرافية 

 1891 التربةجغرافية  شريف إبراهيم إبراهيم التربة 1

ربة نشره عن خواص الت إسماعيلحميد نشأت  التربة 9

 الفيزيائية

--- 

 1819 التربةعلم  أساسيات .د.فوثـه التربة 8

المجلة العراقية لدراسات  مركز دراسات الصحراء  التربة 11

 ا  المجلد االول العدد الصحراء 

2119 

واقع التصحر وشحة المياه  عماد محمد ذياب الحفيظ التربة 11،1

 وانعكاساتها في الوطن العربي

2111 

س جودي ، ج. س.  التربة 11
 ولكنسون 

 1891     الدافئةبيئة الصحاري 

 1891 جغرافية التربة علي حسين الشلش التربة 12

 -خصائصها-علم االتربة:انواعها كمال الشيخ حسين التربة 13

 ووسائل تحسينها-مشاكلها

2113 

 1811 جغرافية التربة عماد الدين الموصلي التربة 11

اسس علوم االراضي والمياه  عبد الهادييوسف محمد  التربة 11

 التجارب العملية

2111 

 2111 جغرافيا التربة محمد عبد هللا محمد التربة 19



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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–الجغرافيا التطبيقية : المظمون  علي علي البنا التربة 11

مع نماذج  1المنهج  -التطور

دراسية للتربة واستخدام 

 االراضي

2113 

 2112 التهديد و المجابهة  111التصحر االن جرينجر  التربة 19

مظفر احمد الموصلي  التربة 18
 وقحطان درويش الخفاجي

 2111 اساسيات التربه العامة نظري وعملي

علي سالم احميدان  التربة 21
 الشواورة

 2113 التصحر ومخاطره

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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  -التلوث :افية جغر

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

 –الماء  -التلوث البيئي الهواء عايد راضي خنفر  التلوث 1

 الغذاء 

2111 

 2111 ة يمقدمة في علم النظم البيئ محمد محمد الشاذلي  التلوث 2

 2118 البيئة مشكالت وحلول عادل الشيخ حسين التلوث 3

 1898 تلوث البيئة  صبري ميخائيل فروحة  لتلوثا 1

العربية للتربية  المنظمة التلوث  1
والثقافة والعلوم مجموعة 

 بحوث 

وطرق  وأخطاره آثارهالتلوث : 

 منه في العالم العربي  الوقاية

1813 

 2119 تلوث االراضي                            الخطيب السيد احمد    التلوث 9

التصحر والتلوث البيئي دراسة  محمد ابراهيم حسن ثالتلو 1

 مقارنةاقليمية  تحليلية 

2112 

النظام البيئي ) تلوث الهواء ،  بيان محمد الكايد التلوث 9

الغالف الجوي ، االحتباس 

 االحراري(

2111 

 2112 التلوث البيئي امحمد عياد مقيلي التلوث 8

: دراسة في التلوث البصري  حسن محمد حسن التلوث 11

 جغرافية البيئة

2111 

 2119 تلوث االراضي السيد احمد الخطيب التلوث 11

     

     



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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  -البيئة :جغرافية 

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

بق الحياتي البيئة القديمة والتط شاكر السياب عبدهللا بيئةال 1

 في علم  مبادئ

1891 

 - من البيئات أنماط جمال حمدان  يئةالب 2

والبيئة بين الحضارة  اإلنسان يوسف الفضل  البيئة 3

 تحليلية: دراسة  واإلسالمالغربية 

 عن العراق كنموذج للدول النامية 

- 

المنظمة العربية للتربية  البيئة  1
 والثقافة والعلوم 

والبيئة مرجع في العلوم  اإلنسان
 لي والجامعي البيئية للتعليم العا

1819 

 2112 االنسان والبيئة نعمة هللا عنيسي البيئة 1

عماد مطير خليف الشمري  البيئة  9
 واخرون

البيئة و التلوث دراسة للتلوث 
 البيئي في العراق

2112 

 2119 مشاكل بيئية معاصرة عادل مشعان ربيع البيئة 1

 2111 جغرافية البيئات محمد محمود سليمان  البيئة 9

 2111 مشكالت البيئة قضايا وحلول وائل ابراهيم الفاعوري البيئة 8

 2111 مقدمة في علوم البيئة محمد اسماعيل عمر البيئة 11

  البيئة  خالد العراقي  البيئة 11

 2119 البيئة والتلوث محمود عبد المولى البيئة 12

رياض حامد الدباغ وحسين  البيئة 13
 علي السعدي

 2111 يةالبيئة المائ

علي سالم احميدان  البيئة  11
 الشواورة

البيئة ونظامها سخونة االرض 
 وعالجها

2111 

     

     

     

     



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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 الجغرافية الطبيعية

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

الجغرافية الحيوية : قضايا حيوية  نعيم الظاهر طبيعية 1

 ه معاصر

2111 

 2111 الجغرافيا الحيوية  نعيم الظاهر طبيعية 1

أسس الجغرافية الحيوية دراسة  زين الدين عبد المقصود طبيعية 141

 ايكولوجيه

1891 

 

 2111 الجغرافية الحيوية  كمال الشيخ حسين طبيعية 1،2

محسن عبد الصاحب  طبيعية 2

 المظفر

االساسيات  جغرافيه اإلحياء

 الكاملة 

2111 

  األرض والكون مؤسسة عالم المعرفة طبيعية 3

 2118 علوم األرض والبيئة للهواة خير شاهين طبيعية 341

 1898 ليةمقواعد الجغرافية الع محمد متولي موسى طبيعية 1

 1813 أصول الجغرافيا العامة محمد سيد نصر طبيعية 1

 2111 الجغرافيا ىآلمدخل  فوزي سهاونه وآخرون طبيعية 9

  الجغرافية المناخية والنباتية عبد العزيز شرف طبيعية 1

الجغرافية الطبيعية : الجغرافية  وفيق حسين الخشاب طبيعية 9

والنباتية والظواهر  المناخية

1819 



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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 الجيومورفيه

يحيى فرحان وحسن أبو  طبيعية 8

 سمور

 1881 غرافيه الطبيعيةجالمدخل إلى ال

المدخل الى علم الجغرافيا  ي غانمحسن ابو سمور وعل طبيعية  841

 الطبيعية

2111 

الجغرافية الطبيعية للزمن الرابع  جودة حسنين جودة طبيعية 11

والعصر المطير في الصحاري 

 االسالميه

1898 

دراسات  في الجغرافيا الطبيعية  جودة حسنين جودة طبيعية 11

 للصحاري العربية

1891 

 1819 ا الطبيعية الجغرافي يوسف األنصاري طبيعية 12

 1813 الجغرافيا الطبيعية محمد السيد غالب طبيعية 13

الجغرافية العامة الطبيعية  محمد السيد غالب طبيعية 11

 والبشرية

1893 

 1881 الجغرافية الطبيعية مهدي محمد علي الصحاب طبيعية 11

فوزي سهاونه وموسى  طبيعية 19

 سمحة

،2112 مدخل إلى الجغرافيا

2111                                  

 1889 دراسة الجغرافية ج.م.موغي  طبيعية 11

 1891 الجفرافيه الطبيعية للصف الخامس األدبي إبراهيم شريف وآخرون طبيعية 19

 1813 الجغرافيا الطبيعية محمد سامي عسل طبيعية 18

خالص حسن االشعب  طبيعية 21

 وأنور نهدي صالح

 1899 وصيانتهاالموارد الطبيعية 

 1891 معجم ألفاظ الجغرافية الطبيعية ربف جؤويحيى عبد الر طبيعية 21



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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العلميات التي تغير وجه الكره  محمود حلبي طبيعية 22

 االرضيه

1819 

السيد علي شتا و محمد  طبيعية 23

 إبراهيم حسن

 2111 المدخل لعلم الجغرافيا

امة الطبيعية الجغرافية الع محمد إبراهيم حسن طبيعية 21

 والبشرية

2119 

 1811 اإلطار النظري للجغرافية عبد الرزاق عباس حسين طبيعية 21

 2111 مبادئ الجغرافيا الطبيعية يحيى عباس حسين طبيعية 29

    طبيعية 21

بنوا برويليت ترجمة زهير  طبيعية 82

 ألكرمي

مرجع اليونسكو في تعليم 

 الجغرافية

1891 

   2118 طرق تدريس الجغرافيا ين كاتوتسحر أم طبيعية  28

 1891 المدخل في دراسة الجغرافيا  ج. م. موغي  طبيعية 31

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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 -: ( مياه)ال ائيه الم مواردجغرافية ال

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

زين العابدين السيد رزق +   مياه  1

 عبدالرضى سلمان الشرهان

مصادر المياه في دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة

2119 

 2111 مشكلة المياه في الشرق االوسط محمد اخمد السامرائي مياه 1،1

ادارة مصادر المياه )النظام البيئي  بيان محمد الكايد مياه 1،2

 ،تلوث المياه، التحلية(

2111 

 2111 ادارة استخدام المياه محمد احمد السامرائي مياه 1،3

تنمية الموارد المائية في الوطن  دعاء زكريا مياه 161

 العربي

2118 

سالم محمد عبود وزياد  مياه  161

 محمد عبود

تقبليا ت صناعة العطش ومس

حرب المياه دراسة في الوطن 

 العربي والعراق 

2113 

المناطق البحرية والساحلية  واخرونرودني.في.سالم  مياه  2

المحمية دليل المخططين 

2119 



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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 واإلداريين

  في أعماق المحيطات اوجين كالك مياه  3

 1899 تحلية مياه البحر روي بويكن مياه  1

د أبو سعيد محم)تعريب (  مياه  1

 سعده

هيدرولوجية األقاليم الجافة وشبه 

 الجافة

1893 

فخري ياسين رجب ترجمة  مياه  9

 أغا وسرتل على فنجر

العمليات التمهيدية في معالجة 

 مياه الصرف

1892 

 1892 نهر األردن ومشاريع الري إبراهيم شريف مياه  1

  مياه النيل دراسة موضوعيه صالح الدين الشامي مياه  9

استراتيجية استخدام المياه لدول  محمد احمد السامرائي مياه 9،1

 حوض النيل

2112 

 1881 تفسيرات الجسر البئري مؤيد حامد مياه  8

مركز البحوث الزراعية  مياه  11

 والموارد المائية

مجله البحوث الزراعية والموارد 

 المائية اإلنتاج النباتي

1891 

 1813 زلهندسة الب جيمس.ن.لوثن مياه  11

 1891 هندسة صيانة التربة والمياه شواب .أ .ج مياه  12

سمير خليل الخفاف  مياه  13

 والمهندس زيد شهاب فتحي

 1891 تصميم منظومة الري بالتنقيط

 1891 جغرافية البحر المتوسط يسرى ألجواهري مياه  11

 1819 معجم مصطلحات علوم المياه المجمع العلمي العراقي مياه  11

عالم المحيط الهادي جغرافية  حسن سيد احمد ابوالعينين مياه  19

 جزره وأشباه جزره

1819 



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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 1898 السياسة المائية للكيان الصهيوني محمد احمد عقله ألمؤمني مياه  11

 1898 المياه في فلسطين شينططجمعه رجب  مياه  19

 1892 علم الهيدرولوجي مهدي محمد علي الصحاف مياه  18

 1819 منطقة الزاب الصغير في العراق عباس فاضل السعدي مياه  21

الري والبزل في العراق والوطن  نجيب خروفة مياه  21

 العربي

1891 

 1892 مبادئ بزل األراضي رياض وصفي الصوفي مياه  22

فيضانات بغداد في التاريخ القسمة  احمد سوسة مياه  23

 3ق

1891 

بغداد في التاريخ القسم   فيضانات احمد سوسة مياه  21

 ق االول 

1893 

وادي الفرات ومشروع سدة  احمد سوسه مياه 21،1
 الهندية

1811 

 1811 1في ري العراق ح احمد سوسة  مياه  21

 مياه 21،1
 

ري العراق ومقدمة عن مستقبل  السير وليم ويكلوكس
 العراق 

 قديم جدا 

 مياه 21،2
 

 1811 عدن الىعبور نهر االردن من جنة السير وليم ويكلوكس

 1819 تطور الري في العراق  احمد سوسة  مياه  29

 مياه 29،1
 

خطط بغداد وانهار العراق  مكسمليان شتريك 
 القديمة 

1899 



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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ري سامراء في عهد الخالفة  احمد سوسه مياه 29،2

)يبحث هذا الكتاب في تاريخ العباسية  

ي وفي سامراء وفي انهر النهروان والجعفر

قناة سامراء وحبر المتوكل وبركة البحتري 

وفي كل مايتعلق بمشاريع سامراء القديمة 

 في منطقة سامراء في عهد الخالفة العباسية  

1819 

 1891 الجديد عن التراب المروية ز مدي دبليو جي مياه  21

  البحر المحيط بنا راشل ل. كارسول مياه  29

 2112 القانون البحري العراقي  مجيد حميد العنكبي  مياه  28

محاضرات عن إحكام المياه  أميال تيان   مياه  31

 والمناجم والمقالع واآلثار 

1811 

 1811 دراسات في االقيانوغرافية يوسف عبد المجيد فأيد  اه مي 31

خالد بدر حمادي  ومحمد  مياه  32

  عبدهللا نجم 

 1899  البزل 

  يم الفرات  كتابة على ادال محمد الجزائري  مياه 33

   الماء ودوره بالتنمية  عبد المنعم بلبع  مياه  31

القانون الدولي للبحار مناطق  محمد الحاج حمود  مياه  31

 الوالية الوطنية

1881 

المدخل الى جغرافية البحار  عبداالله رزوقي كربل  مياه 39

 والمحيطات 

1891 

18991 

لمؤسعه سلسله الدراسات ا مياه  31

المحرر العلمي عبد الرحمن 

 الخولي 

  الثروة المائية بالدول العربية



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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مركز إحياء التراث العلمي  مياه  39

 العربي

 1899 ندوه الري عند العرب 

دراسة مسح التربة وشبه المفصل  وزاره الري مياه  38

شافعيه -المشروع ديوانية

 )المنطقة المضافة(

1881 

إستراتيجية تعزيز دور مساهمه  ام لنساء العراقاالتحاد الع مياه  11

المراءه في توفير مياه الشرب 

 والمرفق الصحية

1899 

نهر دجله وعالقته بإعمال الري  مديريه الري العامة مياه  11

 في العراق

1811 

 1882التقرير النصف السنوي لعام  وزاره الزراعة مياه  12

 إلدارة مشروع ري سدة الهندية

 

 1892 منطقة نينوى مشروع  سنحاريب الرواء  احمد سوسه ه ميا 13

المتوسط اليومي للتصاريف  وزارة الري مياه  11

العظمى المحتملة في نهر دجله 

 والفرات بموقع مختارة

1891 

الموارد المائية في العراق  مهدي الصحاف مياه  11

 صيانتها من التلوث

1819 

 - ي في العراقمشاريع الر مديرية الري مياه 11،1

المياه الجوفية في منطقة مابين  لطالبانياناهده  مياه  19

 الزابين في العراق واستغاللها

2118 

جغرافية اهوار ومستنقعات  حسن الخياط مياه  11

 جنوب العراق

1811 

 2111 بيئات االهوار العراقية نجاح عبود حسين مياه 1161
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 --- هوارجولة في اال محمد حسين فوزي  مياه  19

االهوار: دراسة تاريخيه  حسن علي خلف مياه  1941

 ديموغرافيه طوبوغرافيه

---- 

االقيانوغرافيا دراسات في جغرافية  حسن سيد احمد أبو العينين مياه  18

 البحار والمحيطات
1891 

 2119   3ط جغرافية البحار والمحيطات شاهر جمال اغا مياه 18،1

لي وخليل مقداد حسين ع مياه  11

 إبراهيم محمد

 2111 علوم المياه

مقداد حسين علي وخليل  مياه  11

 إبراهيم محمد

 1888 السمات االساسيه للبيئات المائية

عبد الحميد القيسي وعبد  مياه  12

 علي الخفاف

ة االقتصادية ميتالبحر األحمر اه

 ةواالستراتيجي

1899 

 1883 نهر صدام ماجد السيد ولي محمد مياه  13

 1893 الموارد المائية في العراق ن الخشابيوفيق حس مياه  11

التوزيع الفصلي لجريان انهار  مهدي الصحاف مياه  1141

 مستل من مجلة االستاذ  العراق

1898 

عبد الباري عبد الرزاق  مياه  11

 النجم

 1899 خليج العقبة ومضايق إيران

المتوسط والميت قناة البحرين :  محمد سالمه الخال مياه  19

 مشروع نهر الطاقة اإلسرائيلي

1892 

وارد المائية السطحية في مال مهدي محمد علي الصحاف مياه  11

 القطر المغربي

1891 

الموارد المائية في الطبيعة الندوة  محمد صفي الدين أبو العز مياه  19

األولى لمستقبل الموارد المائية 

1892 
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بمنطقة الخليج وشبه الجزيرة 

 1891ية الكويت العرب

اتحاد مجالس البحث العلمي  مياه  18

 العربية العراق/دوره

االحتياجات المائية للمحاصيل 

واألشجار في المناطق البيئية العربية 

 المختلفة

1899 

ريتشاردجي كورلي ترجمة  مياه  91

 وفيق حسين الخشاب

 1819 الماء واألرض واإلنسان

 

ترجمة  ريتشاردجي كورلي مياه 9161

 وفيق حسين الخشاب

 1818 مدخل للعمليات النهرية 

 

 1899 علم المياه العذبة فلاير حميم إبراهيم الحميم مياه  91

  علم المياه وتطبيقاته باقر احمد كاشف الغطاء مياه 92

حصاد مياه األمطار لألراضي  براد النكاستر مياه  93

 الجافة وأكثر المجلد األول

2111 

 1888 جغرافيه الموارد المائية حسن أبو سمور مياه  91

جغرافية الموارد المائية دراسة  جودة فتحي التركمان مياه 91،1

 معاصرة في االسس والتطبيق

2111 

شاكر عبد العزيز  مياه 91

 المخزومي

في طريق العطش:أزمة المياه في 

 العراق وبعض الدول العربية

2111 

ازنة المائية في العراق المو فؤاد قاسم األمير مياه 99

 وأزمة المياه في العالم

2111 

91 

 

 1898 بايولوجية المياة العذبة دمتالن1بيتر س مياه

 1818 مبادئ الهيدرولوجي نضير االنصاري مياه 99

الدولي  الفرات في ظل قواعد القانون عز الدين علي الخيرو مياه 98
 العام

1811 
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السياسة المائية لدول حوضي دجلة  يلسليمان عبد هللا اسماع مياه 9861
والفراتوانعكاساتها على القضية 

 الكردية 

2111 

معهد البحوث والدراسات  مياه 11
 العربية 

ندوة المشكالت المائية في الوطن 

 1881العربي 
1881 

 2113 اطلس المياه في العالم مياه للجميع دافيد بالشان مياه 11

المياه السطحية وهيدرولوجيا  وكةخليفة عبد الحافظ درا مياه 12
 المياه الجوفية

2119 

 2111 المياه الجوفية واالبار محمد احمد السيد خليل مياه 13

 2113 المياه الجوفية واالبار هاشم محمد صالح مياه 13،1

الخصائص النوعية للمياه الجوفية  شوان عثمان حسين مياه 13،2
 باستخادم نظم المعلومات الجوفية

2111 

البدائل المطروحة لمواجهة  حسن محمد الجديدي مياه 13،3
 تناقص المياه الجوفية

2119 

موسوعة دوائر الري في العراق  وزارة الموارد المائية مياه 11

 2111 -1819منذ شباط 
2111 

موسوعة دوائر الري في العراق  وزارة الموارد المائية مياه 11،1

8/1 /2113-31  /12  /2111  

 ( 1) ملحق 

2111 

موسوعة دوائر الري في العراق  وزارة الموارد المائية مياه 11،2

 ( 2ملحق )  2111 – 2119للسنين 

2111 

موسوعة دوائر الري في العراق  وزارة الموارد المائية مياه 11،3

 (1ملحق )  2111لسنة 

2111 

موسوعة دوائر الري في العراق  وزارة الموارد المائية مياه 11،1

 ( 9ملحق )  2111نة لس

2111 

رحمن حسن علي  مياه 11
 المكصوصي

 2111 اقتصاديات الموارد المائية
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 -جغرافية النقل :

م رق

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

النقل النهري وخطط التنمية في  مكي هاشم وتوت نقل 1
 العراق

1891 

 الحديديةعام لتطوير السكك  إطار حاتم محمد الحاج نقل 2
 في الوطن العربي

1891 

تاريخ السكك الحديد في العراق  علي ناصر حسين نقل 3
9191-9111 

1899 

في الوطن  الحديديةالنقل بالسكك   سعيد احمد عبده نقل 1
 العربي

1899 

 العربية اإلماراتموانئ دولة  سعيد احمد عبده  نقل 1
 المتحدة

1898 
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دراسة في جغرافية  سفاجةميناء  محمد مرسي الحريري نقل 9
 النقل

1899 

 1891 منشآت النقل والمواصالت إدارة ثامر ياسر البكري نقل 1

 1891 مدخل لتخطيط النقل مايكل جي بروتن لنق 9

 1891 جغرافية النقل البحري كوبر 1د1أ نقل 8

 1818 اقتصاديات النقل البحري كارلين اولوين نقل 11

 1819 النقل دراسة جغرافية صالح الدين علي الشامي نقل 11

 1899 جغرافية النقل والتجارة الدولية عبد العزيز محمد حبيب نقل 12

مركز التخطيط الحضري  نقل 13
 واإلقليمي

في  المروريةدورة السالمة 
 العراقيةالمدينة 

- 

 - رسالة النقل :مجله فصليه وزارة النقل نقل 11

 2111 جغرافية النقل سعيد عبده  نقل 11

جغرافية النقل واالتصاالت  عبد علي الخفاف نقل 19
 والتجارة

2111  

للسالمة المرورية  التصميمية األسس حيدر عبد الرزاق كمونه نقل 11
 في شبكة الطرق العراقية

 

1881 

 2118 جغرافية المواصالت واالتصاالت حمد الطفيلي نقل  19

 1899 دراسات في جغرافية النقل احمد حبيب رسول نقل 18

دور الموسسات التعليمية في منع  شاكر محمود امين نقل  21
 الحوادث المرورية

1892 

 1882 مقدمة في اقتصاديات النقل مد صالح تركي القريشيمح نقل 21

تقرير احصاء النقل الجوي لسنة  وزارة التخطيط نقل 22
2119 

2111 

النقل النهري في العراق المالحة في  رشاد قزانجي نقل 23
 شط العرب ) كتاب قديم (

1891 

 2111 جغرافية النقل هاشم محمد صالح نقل 21

الحغرافية واساليب البحث المعاصر  سامرائيمجيد ملوك ال نقل 21
 اساسياتها وتطبيقاتها في جغرافي النقل

2111 

جغرافية النقل والتجارة من منظور  فتحي محمد مصيلحي نقل 29
 جغرافي وتنموي

2111 

 2113 جغرافية النقل والتجارة محمد خميس الزوكة نقل 21

 2111 منهجية والتطبيقجغرافية النقل بين ال محمد ازهر السماك نقل 29

خضير عباس خزعل  نقل 28
 التميمي

 2111 جغرافية النقل الحضري لمدينة بعقوبة

 1811 جغرافية النقل سيد نصر نقل  31
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 -ة :الجغرافية السياحي

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

 2118 جغرافية السياحة محمد صبحي عبد الحكيم  السياحة 21

 2119 السياحة  وإعاقةالتلوث البيئي  شحاتةحسن احمد  السياحة 29

 1881 علم السياحة والمتنزهات مسعود مصطفى الكناني  السياحة 21

مقدمة في الجغرافية السياحية مع  مود محمدصباح مح السياحة 29
دراسة تطبيقيه عن القطر 

 العراقي

1891 

مشاهدات سائح في االتحاد  خالد العزي السياحة 28
 وفنلندةتي السوفي

1899 
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الجغرافيا السياحية في القرن  نبيل زعل الحوامده السياحة 31
الحادي والعشرون منهج واساليب 

وتحليل رؤية فكرية جديدة 
 وتركيبة منهجية حديثة

2119 

 2118 التخطيط السياحي محمد عمر مؤمن السياحة 31

الجغرافيا السياحية مابين النظرية  اسامة صبحي الفاعوري السياحة 32
 والتطبيق

2112 

 2119 االتجاهات الحديثة في السياحة  محيي محمد مسعد  ةالسياح 33

 2111 حيةالجغرافية السيا فؤاد بن غضبان السياحة 31

تطوير الخدمات السياحية لالماكن  عبد القادر سعدي الجميلي السياحة 31
التراثية واثرها في الطلب 

السياحي )دراسة ميدانية لمنطقة 
 دار الحكومة العراقية القديم(

2112 

مثنى طه الحوري  السياحة 39
واسماعيل محمد علي 

 الدباغ

 2113 اقتصاديات السفر والسياحة

السياحة البيئية المستدامة بين  فؤاد بن غضبان حةالسيا 31
 النظرية والتطبيق

2111 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 -الجغرافية البشرية : 

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

 1813 دراسات في الجغرافية البشريه فؤاد محمد الصقار  بشريه 11

 1818 الجغرافية البشريهاحمد نجم الدين وغزال  بشريه 11
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 عباس حسين

 1811 أسس الجغرافية البشريه الجوهري ىيسر بشريه 12

 1892 الجغرافية البشريه إبراهيم احمد زرقانه بشريه 13

 1811 بحوث في الجغرافية البشريه الجوهري ىيسر بشريه 11

 - اصول الجغرافية البشريه يد الفيلفؤاد محمد الصقار ومحمد رش بشريه 11

 1811 السالالت البشريه الحاليه كوت 1كارلتون آس  بشريه 19

يسري عبد الرزاق  بشريه 11
 الجوهري

 1891 الجغرافيا البشريه

 1891 اصول الجغرافيا البشريه فيدال دي البالش بشريه 19

التحاد تخطيط القوه البشريه في ا بيروف 1برى1اصالنيا  بشريه 18
 السوفيتي

1811 

عرض جغرافي للعالم من الوجهة  أنستد 1ف1ج بشريه 91
 البشريه

1899 

 1892 الموارد البشريه احسان محمد الحسن بشريه 91

الموجز في تاريخ الصابئه  عبد الفتاح الزهيري بشريه 92
 المندائيين العرب البائده

1893 

مركز االمم المتحده  بشريه 93
 بشريهللمستوطنات ال

المستوطنات البشريه والكوارث 
 الطبيعيه

- 

 1819 قراءات في تنمية الموارد البشريه  منصور احمد منصور  بشريه 91

دور المنهج االسالمي في تنمية  جمال محمد احمد عبده  بشريه 91
 الموارد البشريه

1891 

في المؤسسي  كتيب للعمليات التعاونيه للتقييم االمم المتحده بشريه 99
 مؤسسات المستوطنات البشريه

1882 

 1893 علم االنسان الطبيعي تقي الدباغ بشريه 91

 2111 الجعرافية البشريه اسس عامة عبد علي الخفاف بشريه 99

المعجم الديمغرافي متعدد اللغات  االمام المتحدة بشرية 98
 السفر العربي

 

 2112 الجغرافية البشرية عماد مطير الشمري بشرية 11

 2112 اساسيات الجغرافية البشرية عباس فاضل السعدي بشرية 11

 2119 الجغرافيا البشرية محمد عرب الموسوي بشرية 12
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 -جغرافية السكان :

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

االسس الديموجرافيه لجغرافية  دولت احمد صادق سكان  11
 السكان 

1898 
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 - مبادئ علم الديمغرافيه يونس حمادي علي  سكان  19

دراسة مبادئ عام الديمغرافيه  يونس حمادي علي سكان  19،1
 السكان

2111 

 1889 االطلس الديموغرافي للعالم عبد علي الخفاف سكان 19،2

 1899 السكان واالقتصاد بيير فرومون سكان  11

 1891 انفجار سكاني أم أزمة تنمية ؟ ا براهيم العيسوي سكان  19

 1891 السكان والتنمية انور عطيه العدل سكان  18

 2111 ان والتنمية البشريةالسك عبد هللا عطوي سكان 18،1

العالم االسالمي واقع ديموغرافي  عبد علي الخفاف سكان  91
 ومؤشرات تنمية

2111 

 1892 سسيولوجيا السكان محمد الغريب عبد الكريم سكان  91

 1882 مشكالت سكان تومسون 1دارين س سكان  92

 1811 احوال السكان في العراق احمد نجم الدين سكان  93

  البادية عبد الجبار الراوي سكان 93،1
 

خارطة الحرمان، ومستويات  العراق \وزارة التخطيط  سكان 93،2

 المعيشة في العراق

2111 

  عباس فاضل السعدي سكان 93،3

 مستل من مجلة دراسات

مركز التوازن المكاني والسكاني 

في محافظات اهوار جنوب شرق 

 1881عام  العراق

2111 

المسح المتكامل لالوضاع  ة التخطيطوزار سكان 93،1

والصحية للمراة االجتماعية 

العراقية التقرير 

 (2111التفصيلي)

  2112 

سكان العراق دراسات في اسسه  عباس فاضل السعدي سكان 93،1

 الديموغرافية وتطبيقاته الجغرافية

2113 

تعمر السكان ونتائجه االقتصادية   عبد المنعم الشافعي سكان  91
 جتماعيةواال

1819 

 - السكان واالستيطان بيار جورج سكان  91

 -الخالصه الوافيه للتقرير العالمي مركز االمم المتحده  سكان  99
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 عن المستوطنات البشريه للمستوطنات 

 1881 السكان والحياةاالجتماعيه احمد الربابعة  سكان  91

اليهود في تا ريخ الحضارات ا  غوستاف لوبون سكان  99
 الولى

- 

 - اليهود وعلم االجناس محمد رشيد الفيل سكان  98
 

 1811 االكراد دراسة علمية موجزه  فؤاد حمه خورشيد  سكان  98،1

 2111 الكورد في بالد الشام ومصر  محمد علي الصويركي سكان 98،2

سكان ايران دراسة في التغير  كالرك 1د1ب سكان  81
 الديموجرافي

1818 

السكان قي المملكة العربية  ح ناصر القصاب فال سكان  81
السعودية بحث مستل من مجلة 

 الجغرافية

- 

مركز االبحاث والدراسات  سكان  82
 السكانيه بالقاهره

 - السكان بحوث ودراسات

العمل وتشغيل العمال والسكان  صادق مهدي السعيد سكان  83
 والقوى العاملة 

1819  

 

تاريخ الطبقة العاملة في القطر  ود الراوي خالد محسن محم سكان  83،1

 1811 -1899العراقي 
1892 

 1892 مبادئ الديموغرافيا فوزي سهاونة سكان  81

المشكلة السكانية وخرافة  رمزي زكي  سكان  81
 المالتوسية الجديده

1891 

المشكلة السكانية وتحديات البقاء  السيد حنفي عوض سكان 81،1
 )بركان بشري (

2111 

احمد حسين اللقاني ومحمد  سكان  89
 السيد جميل

 1891 تدريس التربية السكانية 

التربية السكانية  عبد المجيد حميد الكبيسي سكان 89،1
)المفاهيم،االهداف،المحتوى، 

 منحى النظم،المنهجية، التقويم (

2111 

 1882 دراسات في علم السكان حسن الساعاتي سكان   81

 1891 دراسات في جغرافية السكان ضل السعدي عباس فا سكان  89

عبد علي حسن الخفاف  سكان  88
 وعبد مخور الريحاني

 1899 جغرافية السكان

 1811 جغرافية السكان غارنيه 1ب1جاكلين سكان  111
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 1811 جغرافية السكان فتحي محمد ابو عيانه سكان  111

يسري عبد الرزاق  سكان  112
 الجوهري

 1811 نجغرافية السكا

حسين عبد الفتاح    :  سكان  113
 مراجعة

ابعاد عالقة النمو السكاني 
 بمنظومات استبقاء الحياة

- 

 

111 

 2111 جغرافية السكان الثابت والمتحول  علي لبيب سكان 

 1892 جغرافية سكان العراق  احمد نجم الدين  سكان  111

مكي محمد عزيز ورياض  سكان  119
 السعدي 

 1891 ن االسكجغرافية 

  1891 جغرافية السكان  جون كالرك  سكان  111

 2112  2+ج 1جغرافية السكان ج عباس فاضل السعدي  سكان  119

محافظة بغداد دراسة في جغرافية  عباس فاضل السعدي سكان  119،1
 السكان 

1819  

سكان الوطن العربي : دراسة في  عباس فاضل السعدي سكان 119،2
يمغرافية وتطبيقاته مالمحه الد
 الجغرافية

2111 

سكان الوطن العربي دراسة  منصور الراوي سكان 119،3
 تحليلية في المشكالت الديمغرافية

2112 

خصائص البنية السكانية لمحافظة  عباس فاضل السعدي سكان 119،1
 كربالء وابعادها الديمغرافية

2111 

 - ان مبادى جغرافية السك يسري الجواهري  سكان  118

  2111 جغرافية السكان  اونه هسفوزي عبد  سكان  111

 نجغرافية السكان االسس واالركا عماد مطير خليف الشمري  سكان   11141
 في التطبيق 

2111  

دراسات في السكان والتنمية في  منصور الراوي  سكان  111
 العراق 

1899 

التحليل المكاني لتوزيع السكان  بحث  سكان   112

 – 1811ي محافظة ذي قار ف

1881  

- 

 2111 جغرافية السكان  دي الحديثي اطه حم سكان  113

11361     

 2111 السكان حسن محمد حسن سكان 11362

  1811قضاء خانقيين دراسة في  خليل اسماعيل محمد  سكان  111
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 جغرافية السكان 

ة العوامل الديمو جرافية والقو االمم المتحدة  سكان  111
 البشرية 

1891 

تماعية ججر دراسة تاريخية اغال جان بول كليبير  سكان  119
 فولكلورية 

1899 

المجتمع الريفي والحضري  حسن علي حسن  سكان  111
 دراسة مقارنة مبسطة 

1898 

  1898 المجتمع الريفي  محمد عاطف غيث سكان   119

عات البدوية مقدمه لدراسة المجتم محمد عبده  محجوب  سكان  118
 )منهج وتطبيق( 

1898 

 1891 المجتمع الريفي في العراق  عبد علي سليمان عبدهللا  سكان  121

 1891 القبائل الرحل في العراق  يم رعبد الجبار ع سكان  121

البداوه والبدو في البالد العربية  مكي الجميل  سكان  122
)دراسه الحوالهم االجتماعية 

 ل توطينهم(واالقتصاديه ووسائ

1892 

 1898 البداوه واالستقرار في العراق  ي خليل البرازي رون سكان  123

 - اثنوغرافيا شعوب العالم  مجيد حميد عارف  سكان  121

االنثروبولوجيا الثقافيه )دراسه  فاروق اسماعيل  سكان  121
 حقليه في الثقافات الفرعيه (

1898 

 1898 االنثروبولوجيا العامه   محمد عبد المعبود مرسي سكان  129

121 

 

االنثروبولوجيا الحضريه: مع  محمد حسن غامري سكان 
دراسه عن التحضر في مدينة 

 ابوظبي –العين 

1891 

 1899 االقتصاد الحضري بتن1جي  1كي سكان 12161

 1881 انثروبواوجيا التنمية الحضرية مجيد حميد عارف سكان  129

 1811 المدخل الى االنثروبولوجية سليم شاكر مصطفى  سكان  128

 1819 الجيبايش  الجزء االول شاكر مصطفى سليم  سكان  131

 19مجلة العلوم االجتماعية مجلد  جامعة الكويت  سكان  131

 2العدد 
1881 

 2111 األديان والمذاهب بالعراق رشيد الخيون  سكان  132

محسن عبد الصاحب  سكان  133
 المظفر 

ة المعتقدات والديانات: جغرافي
مباد ئ واسس ... محتوى ومنهج 

 تحليالت مكانيه

2111 

 1812 جغرافية االنسان ةعبد الفتاح محمد وهيب سكان  131
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يسري عبد الرزاق  سكان  131
 الجوهري 

دراسات في جغرافية 
 االنسان)الجماعات البدائيه(

1818 

 1898 علم االنساناسس  قباري محمد اسماعيل            سكان  139

 1819 الجغرافية  االجتماعية فاضل االنصاري سكان  131

مؤتمر القمة العالمي من اجل  اليونسيف سكان  139
 الطفل

1881 

 1881 1881وضع االطفال في العالم  اليونسيف سكان  138

الطفولة والشباب في التخطيط  اليونسيف  سكان  111
واالنماء الوطني في الدول 

 بيةالعر

1811 

تقرير صندوق االمم المحدة  االمم المتحدة  سكان  111
 طات السكانيةاللنش

1811 

حالة المستوطنات البشريه في  االمم المتحدة سكان  112
المملكة االردنيه الهاشمية لمحة 

 قطرية

1891 

تقيم بيانات العمر والنوع في  االمم المتحدة  سكان  113
منطقة التعدادات السكانية الدول 

 1891- 1891االسكوا 

1891 

مسح للتطورات االقتصادية  االمم المتحدة  سكان  111
واالجتماعية في منطقة اللجنة 

1891 

1899 

 1819 11النشرة السكانية عدد  االمم المتحدة  سكان  111

ببلو جغرافيا الدراسات السكانية  االمم المتحدة  سكان  119
 نيفي العالم العربي الجزء الثا

1891 

النشره السكانية اللجنه االقتصاديه  االمم المتحدة  سكان  111

 21، 19لغربي اسيا االعداد من 

،21 ،21 ،29 ،28 ،31 ،31 

،32 ،33  ،31  ،39 ،19،13، 

        

     
الوضع السكاني في منطقة غربي  االمم المتحدة سكان 111،1

 اسيا الجمهورية العراقية
1891 

سري عبد الرزاق ي سكان  119
 الجوهري

 1891 جغرافية الشعوب االسالميه

 1889جغرافية العالم االسالمي: اسس  عبد علي الخفاف سكان  118
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عامة في المحيطين الطبيعي 
 والبشري

 1819 سكان العالم االسالمي محمود شاكر سكان  111

 1889 عوائق النهضة االسالمية علي عزت بيغوفيتش سكان  11161

 2111 جغرافية الدول االسالمية علي هارون سكان  111

 1889 جغرافية الدول االسالمية صباح محمود محمد سكان 111،1

 

 1889 جغرافية العالم االسالمي صالح الدين الشامي سكان  112

 1891 هجرة الكفاءات العربية )بحوث( االمم المتحدة  سكان  113

ائريون في فرنسه العمال الجز عمار بوحوش سكان 11341
 دراسة تحليلية

1818 

111 

 

الهجره من الريف الى الحضر  رياض ابراهيم السعدي سكان 
في العراق : دوافعها انماطها 

 ،اتجاهاتها

 بحث

 1891 الهجره الدولية في العالم العربي االمم المتحدة سكان  111

 - النزوح السكاني من جنوب لبنان علي فاعور سكان  119

مجلة وزاة الشؤون  كان س 111
 االجتماعيه

الهجرة الداخلية والخارجية في 

 1العراق العدد 
- 

الهجرة والتحضرفي اقليم الفرات  وزارة التخطيط سكان  111،1

 1813-1811االوسط 
1819 

 - عن الهجرة بدون عنوان بدون مؤلف سكان  111,2

 - 191عن الهجرة من صفحة  بدون مؤلف سكان  111:3

 - 1818- 1811الهجرة الى بغداد  محمد مهدي الراوي سكان  119

واقع فترة اقامة المهاجرين الى  وزارة التخطيط سكان 119،1
مدينة بغداد حسب تعدادي 

1811-1891 

      

1898 

الهجره الداخليه للسكان في  رياض ابراهيم السعدي سكان  118

 1891-1811العراق
1819 

سكان الوطن العربي التوزيع  لراويمنصور مطني ا سكان  118،1
والهجره والتحضر دراسه تحليله 

 2ج

2118 

 1881دراسات في السكان والعماله  منصور الراوي سكان  118،2
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 والهجره في الوطن العربي

مشكالت السكان في الوطن  فتحي محمد ابو عيانه  سكان  118،3
 العربي

 

جنه االقتصادية لال سكان  118،1
 ة لغرب اسياواالجتماعي

سياسات االستخدام وانتقال العماله 
 العربيه

1899 

االوضاع االجتماعية واالقتصادية  عبدالفتاح ابو شكر سكان  118،1
لعمال الضفه الغربيه وقطاع غزه 

 في اسرائيل

1891 

مركز الشرق االوسط  سكان 118،9
 للدراسات االستراتيجية

وضع الالجئين السوريين في 
 -النتائج  –دول الجوار 
 المقترحات

2111 

 سكان 191
 

الفقر والغنى في الوطن العربي  مجموعة باحثين
:وقائع الندوه العلمية لقسم 

 23-22الدراسات االجتماعيه 

 2111نشرين االول 

2112 

 1898 علم اجتماع السكان علي عبد الرزاق سكان 191

ي العالم اتجاهات القوة العاملة ف عبد العزيز فهمي هيكل سكان 192
بعد الحرب العالمية الثانية 

 )دراسة احصائيه(

1813 

المقدادية وظائفها وعالقاتها  حسن محمد حسن  سكان 19261
االقليمية دراسة في جغرافية 

 المدن

2111 

العراق دراسات في الهجرة  هاشم نعمة فياض سكان 193
 السكانية الخارجية

2119 

 2118 2118ي التقرير السنو وزارة الصحة سكان 191

نزوح السكان دراسة تفصيلية  عماد مطير الشمري سكان 191
 شاملة )جزئين(

2111 

 

علي سالم احميدان  سكان 199
 الشواورة

علم السكان وتضخم المدن التزايد 
 السكاني المطرد

2111 

االثر الباقي دراسة في الجغرافية  عماد مطير الشمري سكان 191
 الحج العراقي

2111 
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 -جغرافية المدن :

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

قصبة المجر الكبير: دراسة ميدانية  وزارة التخطيط مدن 191

 1819تموزتحليلية بواقع الحال 
1819 

نشاة وتطور القرية في العراق قبل  عدنان مكي عبدهللا مدن 191

 1111-ق.م  91111-1الميالد 

 ق.م

1893 

     

)بحث مورفولوجية مدينة الكوفه ن محمد حسن لفته حس مدن 192
 مكتوب بقلم الرصاص(

 

المقدادية وظائفها وعالقاتها  حسن محمد حسن مدن 192،1
 االقليمية دراسة في جغرافية المدن 

2111 

 1819 جغرافية المدن  لرزاق عباس حسين عبدا مدن 193

 2113 جغرافية المدن ثالثة اجزاء عبد هللا عطوي مدن 193،1
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جغرافية المدن مبادئ واسس  محسن عبد الصاحب المظفر مدن 193،2
 ومنهج ونظريات وتحليالت مكانية

2111 

 1899 جغرافية المدن صبري فارس الهيتي  مدن 191

 

 –سابياتها  -المدن : تضخمها ميدان الشواورةعلي سالم اح مدن 191،1
 تخطيطها 

4191 

 جغرافية المدن عادل عبد هللا خطاب مدن 191،2
9111 

 1899 تخطيط المدن العربيه االسالمية طاهر مظفر العميد مدن 191

 

فن العمارة العربية قبل االسالم  مركز احياء التراث  مدن  191،1
 م واثرها في العمارة بعد االسال

1881 

ابحاث من ندوة المدينة العربية  المعهد العربي النماء المدن مدن 19162
خصائصها وتراثها الحضاري 

 االسالمي

1892 

العوامل التاريخية لنشاة وتطور  مصطفى عباس الموسوي مدن 199
 المدن العربيه االسالمية

1892 

رافية الدراسة الميدانية في جغ لطيف عصفورلمحمود عبدا مدن 191
 المدن )السعوديه(

1819 

 1891 مندلي عبر العصور عمران موسى المندالوي  مدن 199

 1891 المدن الحجازية عمر الفاروق السيد رجب مدن 198

  جغرافية العمران ةعبدالفتاح محمد وهيب مدن 111

المدينة على مرالعصور  لويس ممفورد مدن 111
 :اصلهاوتطورها ومستقبلها

1891 

 1891 القرية والمدينه صالح الدين منسى دنم 112

القرية ما بين النمو والتخطيط:  تحرير: مارثا مندي مدن 11261
 دراسات من وادي االردن

1881 

     

113 

 

 1899 معالم بغداد االدراية والعمرانية صالح احمد العلي مدن

صباح محمود محمد وخالدة  مدن 113،1
 رشيد السعدون

السكنية في مدينة انماط العمارة 
 بغداد

 

العشوائيات السكنية دراسة في  حسن محمد حسن زنكنة مدن 113،2
 جغرافية المدن

 ب2113
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 خطط بغداد في القرن الخامس جورج مقدسي مدن 111
 الهجري

1891 

المعجم الجغرافي لمدينة بغداد  وف السيد طهمحمد رؤ مدن 111
 القديمة

1811 

جغرافية بغداد التأريخية  يعباس فاضل السعد مدن 111،1
 واالجتماعية

2112 

شارع المتنبي يوم اختلط الدم  صفاء الزبيدي مدن 111،2
 برماد الكتب وانقاض المكتبات

 

الهجرة من الريف الى المدينة في  عبدالرزاق الهاللي مدن 119
 العراق

1819 

 1899 كبيسه مدينة العطاء سبتي الكبيسيسلمان حميد  مدن 111

 2113 سامراء وتطورها الحضاري مجيد ملوك السامرائي مدن 111،1

 1892 جغرافية الريف عبدالرزاق محمد البطيحي  مدن 119

 2113 جغرافية الريف مازن عبد الرحمن الهشي مدن 11961

 1891 الريف والتنمية حافظ ستهم مدن 11962

ها المدن التاريخية سبل الحفاظ علي تومسالف ماراسوفيج مدن 118
 هائواحيا

1891 

:مطبعة جامعة  فولوجية المدينةمور خالص حسني االشعب مدن 191
 بغداد

1893 

 1813 مدينة الحلة الكبرى صباح محمود محمد مدن 191

اطراف بغداد تاريخ االستيطان في  روبرت ماك ادمز مدن 192
 سهول ديالى

1891 

عية لمدينة الجغرافية االجتما ويانسرين محمود حمزه الر مدن 193
 الكاظمية الكبرى

1811 

استخدام االرض بين النظرية  كمحمد ازهر سعيد السما مدن 191
 والتطبيق

1891 

ينة عشرون عاماً في خدمة  المد منظمة المدن العربيه مدن 191
 ةالعربي

 

1891 

مركز احياء التراث العلمي  مدن 199
 العربي

دورة المعالجات البيئية لتصميم 
 د العربالمباني عن

1899 

 1881 المأوئ للجميع االمم المتحدة  مدن 191

 1891 المباني التراثية في بغداد سليمة عبد الرسول مدن 199

 1811تطور الوظيفة السكنية لمدينة بغداد  صالح فليح حسن الهيتي مدن 198
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 الكبرى

 1819 نجد ابراهيم بدوي السعيد مدن 181

وانب جغرافية العمران في بعض ج محمد مدحت جابر مدن 181
فلسطين وتأثرها باالستيطان 

 اليهودي

1891 

 1892 فن تخطيط المدن روببر اوزيل مدن 182

محافظة الجهراء:دراسة في  زين الدين عبد المقصود مدن 183
 التخطيط البيئي والتنمية الريفيه

 

ظفار :دراسة في الجغرافية  عباس فاضل السعدي مدن 181
 االقليمية

1819 

مراكز الخدمات في محافظتي بابل  صبري فارس الهيتي مدن 181
 واربيل

1811 

 1899 جغرافية االسيتطان الريفي صبري فارس الهيتي مدن 189

قضاية في التنمية  عبدالرسول علي الموسى مدن 181
والتخطيط:االسكان ومفهوم 

 التخطيط االسكاني

1892 

 1881 ة االسكانجغرافي سعدي محمد صالح السعدي مدن 189

 1893 جغرافية االسكان صبري فارس الهيتي مدن 188
 2112 االسكان تخطيط وسياسات صباح فاضل الرحماني مدن 188،1

 1891 مشكلة السكن في االرض المحتله ابراهيم الدقاق مدن 211

 1899 121اقتصاديات االسكان عدد اسماعيل ابراهيم الشيخ درة مدن 211

خدمات المدن:دراسة في الجغرافية  ابراهيم الطيفبشير  مدن 212
 التنمويه

2118 

 2113 جغرافية الخدمات  فؤاد بن غضبان مدن 212،1

المدن المستدامه والمشروع الحضري :  فؤاد بن غضبان مدن 212،2
 نحوتخطيط استراتيجي مستدام

2111 

عراق جغرافية خدمات البنى الحتية في ال عباس فاضل السعدي مدن 21263
قطاعات المياه الصالحة للشرب ،مياه 

 كهرباءالصرف الصحي ،النفايات ، ال

2111 

اقليم المدينة بين التخطيط االقليمي  خالص حسني االشعب مدن 213
 والتنمية الشامله

1898 

مدينة دهوك دراسة في جغرافية  هاشم خضير الجنابي مدن 211
 المدن

1891  
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التركيب الداخلي لمدينة الموصل  يهاشم خضير الجناب مدن 21161
 القديمة :دراسة في جغرافية المدن

1892 

 2111 التحليل في الجغرافيا  اسعد منصور  مدن 211

 1892 (16261النشرة الدوريه االعداد) منظمة المدن العربية مدن 219

مجله متخصصه تصدرها منظمة  منظمة المدن العربية مدن 211

 (21616961)المدن العربية االعداد
1892، 

1891 

 2111 جغرافية المدن صبري فارس الهيتي مدن 219

 2111 جغرافية المدن كايد عثمان ابو صبحه مدن 218

 2111 جغرافية المدن محمد صالح ربيع العجيلي مدن 211

 1891 جغرافية المدن جمال حمدان مدن 211

  مزق(جغرافية العمران  )م عطيات عبد القادر حمدي  مدن 212

التخطيط الحضري مدخل عام  مظفر علي الجابري مدن 213
 الجزء االول

1899 

الكراده الشرقيه: اوضاعها الجغرافية  عباس فاضل السعدي مدن 211
 واحوالهاالعامه

1881 

 -الكراده الشرقية دراسة جغرافية عباس فاضل السعدي مدن 211،1
 تراثية -تاريخية

2113 

لمدينة العربية :التطور ا خالص االشعب مدن 211
 ،الوظائف،البنية والتخطيط

1892 

ومشكالتها  نمو المدينة العربية خالص االشعب مدن 219
 الحضريه

1882 

نموذج تخطيطي تطبيقي لقطاع  عماد اكرم الهاشمي مدن 211
 السكن في العراق

1898 

     

محمد رؤوف السيد طه  مدن 219
 الشيخلي

بغداد المعجم الجغرافي لمدينة 

 1391-1211القديمه بين سنة 

 هجريه

1811 

 1888 بطاقة المدن العمالقة في العالم عبد علي الخفاف مدن 218

مدينة كربالء : دراسة في النشاة  رياض كاظم سلمان الجميلي مدن 221
 والتطور العمراني

2112 

اسس ومعايير مباني الخدمات  وزارة التخطيط مدن 221
 العامة

 

مقبرة النجف الكبرى دراسة  حسن عبد الصاحب المظفرم مدن 222
مكانية لظاهرة  –تحليلية زمانية 

2119 
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 الدفن في المدينة

مدينة النجف الكبرى دراسة في  محسن عبد الصاحب المظفر مدن 22261
 نشأتها وعالقاتها االقليمية

1892 

 2111 مراكز المدن فؤاد بن غضبان مدن 223

الجغرافيا ودراستها التطبيقية  يمجيد السامرائ مدن 221
 االقتصادية

2113 

المدن الجديدة بين النظرية  احمد حسن ابراهيم مدن 221
 والتطبيق

1891 

مدن المؤانئ العربية) تحليل جيو  محمد صالح ربيع العجيلي  مدن  229
 ستراتيجي( 

2112 

ي مدينة صنعاء : تركيبها الداخل عبد الحطيم ناصر العشاوي مدن  221
 وعالقاتها االقليمية 

1881 

استراحة االذهان في غرائب علم  محمد صالح ربيع العجيلي مدن  229
 المكان

2111 

     

     

     

     

  -جغرافية الخرائط :

 

رقم 

 الكتاب 

 سنة الطبع عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

احمد البدوي محمد  الخرائط 221
 الشريعي

 2113 نماذج وتطبيقاتالخرائط العملية 

احمد البدوي محمد  الخرائط 22161
 الشريعي

الخريطة الطبوغرافيه أسس 
 وتطبيقات

2119 

خالد بن سليمان بن سالم  الخرائط 221،2
 الخروصي

الطبوغرافيا وتطور علم الخرائط 
قراءة الخرائط والمالحة 

 االرضية

2119 

 2119 لجغرافيةخرائط التوزيعات ا محمد محمد سطيحه الخرائط 229

 

 1812خرائط التوزيعات الجغرافية  محمد محمد سطيحه الخرائط 229،1



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

19 

دراسه في طرق التمثيل 
 الكرتوجرافي

االستشعار عن بعدوتفسير  ليلساند1م1توما  الخرائط 221
 المرئيات

1881 

 1891 1االستشعار عن بعد وتطبيقاته ج يحيى عيسى فرحان الخرائط 22161

برمجيات نظم المعلومات  علي عبد عباس العزاوي الخرائط 221،2

 gisالجغرافية
2119 

 2111 2ط

اساسيات نظم المعلومات  سميح احمد محمود عوده الخرائط 221،3
الجغرافية وتطبيقاتها في رؤية 

 جغرافية

2111 

 gis 2111نظم المعلومات الجغرافية  نجيب عبد الرحمن الزيدي الخرائط 221،1

التعميم االلي في نظم المعلومات  عمر عبد هللا القصاب الخرائط 221،1

 gisالجغرافية 
2112 

صفيه جابرعبد وبهجت  خرائط 221،9
 محمد محمد

االستشعار عن بعد ونظم 
 المعلومات الجغرافية 

2111 

التمثيل الخرائطي الفعال المتغير  رائد بشير الفارس خرائط 221،1

في نظم المعلومات  grainالحبه 

 gisافية الجغر

2112 

االستشعار عن بعد في االبحاث  ميشال يمين خرائط  221،9
 الجغرافية

2119 

التحليل االحصائي للبيانات  يمان سنكري الخرائط 221،8
المكانية في نظم المعلومات 

 gisالجغرافية 

2119 

 2118 االستشعار عن بعد سعود المحمد الخرائط 221،11

 2111 مبادئ االستشعار عن بعد حمد الخليلترجمة عمر م الخرائط 221،11

 gis 2111نظم المعلومات الجغرافية  ضياء الدين امجد قطيشات الخرائط 221612

مقدمة الى االستشعار عن بع  وسام الدين محمد عبده الخرائط 221413
 وتطبيقاته

2113 

االستشعار عن بعد في  لطفي راشد الفلح المومني الخرائط 221611
لوجي هيدرولوجية الهيدرو

حوض وادي الموجب الرئيسي 
 في االردن 

1881 

محمود عبد اللطيف  الخرائط 229
 عصفور

 1811 الخرائط ومبادئ المساحة
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 1899 علم الخرائط محمد صبحي عبد الحكيم الخرائط 228

فتحي عبد العزيز ابو  الخرائط 231
 راضي

 - الجغرافية العملية والخرائط

 1891 علم الخرائط والدراسة الميدانيه نجم الدين فليجهاحمد  الخرائط 231

 1899 الجغرافية الطبيعية والخرائط يحيى فرحان الخرائط 232

علم الخرائط نشأته وتطوره  فالح شاكر اسود الخرائط 233
 ومبادئه

1899 

 1881 خرائط التوزيعات فالح شاكر اسود الخرائط 23361

 1891 الخرائط والرسم الجغرافي فالح شاكر اسود الخرائط 23362

 2118 الخرائط الطوبوغرافية فالح شاكر اسود الخرائط  23363

 1892 مبادئ علم الخرائط هاشم محمد يحي المصرف  الخرائط 231

 1892 الجغرافية الطبيعية والخرائط جودة حسنين جودة الخرائط 231

 1892 )مستل(خرائط جغرافي العرب االول ابراهيم شوكت الخرائط 239

مكي محمد عزيز وفالح  الخرائط 231
 شاكر اسود

 1818 الخرائط والجغرافية العملية

    الخرائط 239

محمد متولي   وابراهيم  الخرائط 238
 زرقانه

 1811 الجغرافيا العملية

التطبيقات الجغرافية لالستشعار  صبحي المطوع الخرائط 211
 من البعد )دليل مراجع(

1899 

 1892 مساقط الخرائط نقوال ابراهيم  الخرائط 21161

حازم توفيق العاني وماجد  الخرائط 212
 السيد ولي محمد

 1891 خرائط الطقس والتنبؤ الجوي

سطوح االسناد واسقاطات   جوناثان ايليف الخرائط 213
 الخرائط

2111 

 1819 الجغرافية العملية والخرائط احمد نجم الدين فليجه الخرائط 211

 2119 الخرائط والمساحة محمد عبد هللا موالي الخرائط 211،1

 1811 الجغرافية العملية وقراءة الخرائط محمد محمد سطيحه  الخرائط 211

 1818 رسم المخططات البيانية الهندسية مكرم انور مراد الشيخ الخرائط 219

المساحة التصويريه نظرية  علي شكري ومحمود حسني الخرائط 211
طاء والتطبيقات الدقيقة االخ

 للمساحة

1819 

 1898 المساحة احمد ابو هنطش الخرائط 219

 1891اسهامات العرب في علم  جامعة بغداد الخرائط 218
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 الجغرافية والخرائط

 1811 الخرائط التأريخية )تالف( احمد صالح الخرائط 21861

المنظمة العربيه للثروه  الخرائط 211
 المعدنيه

معدنيه للعالم العربي الخارطة ال

161111111 
1899 

الكراس التدريبي  للخرائط  فالح جمال العزاوي الخرائط 211
 الجغرافية

1898 

مساهمة الجغرافيين العرب والمسلمين  نفؤاد سركي الخرائط 212
 في صنع خريطة العالم

1891 

المساحة المستوية الكميات  علي شكري ومحمود حسني الخرائط 213
 نياتوالميزا

1898 

مبادئ المساحة المستوية  محمود حسني عبد الرحيم  الخرائط 211
 والطبوغرافيه

1818 

 1881 الخرائط الموضوعية  فالح شاكر اسود  الخرائط 211

 1811 المساحة الجيوديسية علي شكري الخرائط 219

المساحة التصويريه والقياس  علي شكري ومحمود حسني  الخرائط 211
 ي ونظرية االخطاءااللكترول

1891 

الرسم الهندسي لطلبة كليات  ناطق صبري حسن  الخرائط 219
 الزراعة 

1899 

 1899 المساحة  عبد الحميد القشيرى الخرائط 218

 1891 المساحة للجغرافيين محمد فريد فتحي  الخرائط 291

المساحة  1المساحة للجغرافين ج محمد فريد فتحي الخرائط 29141

 المستوية

2113 

 1891 المساحة التفصيلية والطبوغرافية محمود حسني عبد الرحيم  الخرائط 291

 1891 البوصلة والخارطه عباس احسان البغدادي الخرائط 292

 1811 مبادئ المساحة  حسان عياد الخرائط 293

خرائط المفاهيم واالسلوب  طارق كامل داود الجنابي الخرائط 291
وأثرهما  المتمركز حول المشكلة

في تحصيل المفاهيم االحيائيه 
 وتنمية حب االستطالع العلمي

2111 

التصوير الجوي للموارد الطبيعية  شليمون خوشابا يوخنا  الخرائط 291
 المتجددة

- 
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الخارطة المدرسية :  وزارة التربية / العراق الخرائط 299
–التقريرالتربوي الواقع الحالي 

-1891االحتياجات المستقبلية 

1881 

1899 

مايحتاج اليه الصانع من علم  صالح احمد العلي الخرائط  291
 الهندسة 

1818 

تدريس المواقع واالماكن  فيصل عبد منشد الشويلي خرائط 299
الجغرافية على الخرائط ونماذج 

 الكرة االرضية

2111 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 211طاقه وبترول تبدأ بالرقم  –الموارد الطبيعية : 

رقم 

 الكتاب 

 عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 

سنة 

 الطبع
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 211طاقة وبترول تبدأ بالرقم  -الموار الطبيعية : 

 الكيمياء االشعاعية مجيد محمد علي القيسي موارد طبيعية 211
 

1819 

  محاضرات في الموارد الطبيعية خالص حسني االشعب طبيعية موارد 211

الثروة المعدنية في العراق  ابراهيم شريف موارد طبيعية 212

1892-1893 

 

الموارد الطبيعية : ماهيتها  وفيق حسين الخشاب موارد طبيعية 213

 اصنافها وصيانتها1تعريفها 1
1819 

ام االمثل للموارد االستخد طارق شكر محمود موارد طبيعية 211
 الطبيعية في العراق

1819 

  الموارد الطبيعية وصيانتها خالص حسني االشعب موارد طبيعية 211

جغرافية الموارد المعدنية  محمد ازهر سعيد السماك موارد طبيعية 219

 العراق والوطن العربي1
1892 

 
 

 1899 الطبيعيةجغرافية الموارد  محمد ازهر سعيد السماك موارد طبيعية 219،1

 1891 الثروة المعدنية باالقليم المصري فؤاد محمد الصفار موارد طبيعية 211

 

 1891 االنسان والثروات المعدنية محمد فتحي عوض هللا موارد طبيعية ,,211

موارد الطاقة البشرية  في االقليم  فردريك هاريسون موارد طبيعية 219
 الجنوبي

1891 

الثروات المعدنية في العالم  مد عبد المجيد عامرمح موارد طبيعية 218
 االسالمي 

1892 

 1819 دراسات في الموارد االقتصادية  محمد ازهر سعيد السماك موارد طبيعية 291

 1818 الوجيز في علم التعدين  ادوار الخوري موارد طبيعية 291

منظمة االقطار العربية  موارد طبيعية 292
 المصدرة للبترول 

االبار االستكشافية والحقول سجل 
 البترولية العربية

1891 

منظمة االقطار المصدرة  موارد طبيعية 293
 لبترولل

 1819 تطورات بدائل الطاقة

دار الترجمة و  النشر   موارد طبيعية 291
 لبترول بيروت ا لشؤون

قاموس المصطلحات النفطية   
 عربي–فرنسي  -انكليزي

 

 1891 اآلزمة العالمية في البترول  اوكونور هارفي  موارد طبيعية 291

 1891الطاقة وصناعة النفط والغاز في  عبد الستار محمد العلي  موارد طبيعية 299
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اقطار الخليج العربي الحاضر 
 والمستقبل )ممزق(

اهمية استخدام الغاز الطبيعي في  ماهر يعقوب موسى موارد طبيعية 299،1
انتاج الطاقة الكهربائية في 

 العراق

2113 

النفط العربي والنظام االقتصادي  يعقوب سليمان  موارد طبيعية 291
الدولي )ممزق يبدأ من صفحة 

111               ) 

 
 
 

جمعية االقتصاديين  موارد طبيعية 291،1

 العراقيين

 1891 دور النفط في المعركة ) ندوة(

 

 1891 لبترول محاسبة انتاج ا محمد روؤف مصطفى  موارد طبيعية 299

منظمة االقطار العربية  موارد طبيعية 298
 المصدرة للبترول 

النفط ومصادر الطاقة البديلة 
 التقرير السنوى الثالث 

1811 

بحوث ندوة ناصر الفكرية  موارد طبيعية 281
 الثالثة 

  النفط في الحياة العربية 

 1819 ونية النفط واالستعمار والصهي جاسم المطير  موارد طبيعية 281

  النفط في الكويت  فريد مشارى العجيل  موارد طبيعية 282

قسم الدراسات االقتصادية  موارد طبيعية 283
 واالستراتيجية 

المواد االولية واستراتيجية البلدان 
 الصناعية الغربية 

1819 

 1819 النفط وتطور البالد العربية عبدالعزيزهيكل موارد طبيعية 281

البترول والتعاون العربي  وهبي البوري طبيعيةموارد  281
 االفريقي

1892 

البيئة الطبيعية في دول مجلس  رضا عبد الجبار الشمري موارد طبيعية 289
التعاون لدول الخليج العربية 

 واالستراتيجية المطلوبة

2111 

االمريكي  -التنافس البريطاني طالب محمد وهيم موارد طبيعية 281
العربي وموقف  على نفط الخليج

- 1829العرب في الخليج منه 

1838 

1892 

البترول العراقي بين السيطرة  محمد ازهر السماك موارد طبيعية 289
االجنبية والسيادة الوطنية دراسة 

تحليلية في موارد الثروة 
 االقتصادية

1891 
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11 

منظمة البلدان المصدرة  موارد طبيعية 288
 سيروب استيبانيان–للنفط 

 1891 اوبيك

النفط في اليمن دراسة في  محمود علي عاطف موارد طبيعية 311
 جغرافية الطاقة 

2112 

 1899 اقتصاديات نفط الشرق االوسط س عباويلشار موارد طبيعية 311

 1819 النفط والتنمية مجلة النفط والتنمية موارد طبيعية 312

والعالقات  النفط والتنمية وزارة النفط / العراق  موارد طبيعية 313
 االقتصاديه والدولية 

1811  

  1891 االوبك في االقتصاد العالمي كيانر.و.اندجي موارد طبيعية 311

النفط والوحدة العربيه : تاثير  محمود عبد الفضيل  موارد طبيعية 311
النفط العربي على مستقبل الوحده 

العربية والعالقات االقتصاديه 
 العربيه 

1891 

  1892 العربي البترول مشاكل نقل  محمد عبد المجيد عامر  يعيةموارد طب 319

البيروقراطية النفطية ومعضلة  اسامه عبد الرحمن  موارد طبيعية 311
 التنمية 

1892 

 1891 الطاقه النوويه العربية  عدنان مصطفى  موارد طبيعية  319

 1899 راتها سلحه النوويه وتاثياال ال .دبليو . مكنوث  موارد طبيعية 318

 1819 الشمسيه  الطاقة حافظ قبسيسي  موارد طبيعية 311

 

 1892 الطاقة الشمسية ميسل بتلر موارد طبيعية 311،1

 1893 الطاقة الشمسية سالح المستقبل هالسي ) االبن( 1س1د موارد طبيعية 311،2

  1891 طرق الوقايه االشعاع الذري دليل و محمد جمعه  وصالح الدين كمال  موارد طبيعية 311

-1811دليل البترول العربي  / موارد طبيعية 312

1811 

1811 

منظمة االقطار العربية  موارد طبيعية 313
 المصدره للبترول 

 1819 (1النفط والتعاون العربي ّ)

منظمة االقطار العربيه  موارد طبيعية 311
 المصدره للبترول 

ني تقرير االمين العام السنوي الثا
قدم الى االجتماع الخامس الم

 عشر لمجلس الوزراء 

1811  

عة التشريعات البتروليه موسو سعد عالم  موارد طبيعية 311
 للدول العربيه 

1819 
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11 

حول قضية النفط في العراق  عبد اللطيف الشواف  موارد طبيعية 319
 )ممزق(

- 

دراسات في اقتصاديا النفط  محمد ازهر السماك  موارد طبيعية 311
 والسياسه النفطيه 

1891 

 1818 النفط والعالقات الدوليه  جورج طعمه ) واخرون ( موارد طبيعية 319

النفط بين السياسه واالقتصاد :  عبد المنعم عبد الوهاب موارد طبيعية 318
تحليل ودراسة جغرافية اقتصاديه 

 سياسيه  

   1811 

دراسة اقتصادية نفط العراق  حكمة سامي سليمان  موارد طبيعية 321
 سياسيه _)ممزق(

1818 

 

صناعة النفط في العراق :ملحق  مشعل حمودات موارد طبيعية 321،1

 مجلة المعلم الجديد

1899 

 

االصول التاريخية للنفط العراقي  عبد الحميد العلوجي موارد طبيعية 321،2

 الجزء الثاني

1811 

عبدهللا الطريقي وفاروق  موارد طبيعية 321
  الحسني

 1891 نقل البترول العربي )محاضرات(

الل حقول النفط الممتده عبر غاست عمر حسن عدس  موارد طبيعية 322
 الحدود الدولية )دراسه قانونية(

-- 

 1811 اسعار النفط الواقع واالفاق  قاسم احمد العباس  موارد طبيعية 323

ه نحو صناعه بتروليه عربي طارق شكر محمد  موارد طبيعية 321
 متكامله 

1819 

النفط العراقي من منح االمتياز  وزارة االعالم  موارد طبيعية 321
 الى قرار التاميم 

1812 

 1811 تسويق البترول  صديق محمد عفيفي  موارد طبيعية 329

الخليج ليس نفطا دراسه في  محمد الرميحي  موارد طبيعية 321
 اشكالية التنميه والوحده 

1893 

 1811 انابيب البترول والغاز الطبيعي  بهيج شعبان  بيعيةموارد ط 329

الطاقه من اجل التنميه في الوطن  علي احمد عتيقه  موارد طبيعية 328
 العربي 

1892 

 العربية منظمة االقطار موارد طبيعية 331
 المصدره للبترول 

تشريعات النفط العربيه من 

1819 – 1818  
1892  

 

ظمة االقطار العربية من موارد طبيعية 331،1
 المصدرة للبترول 

تقرير االمين العام السنوي الثامن  

 م الكويت 1891-هـ 1111
1892 



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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 البحوث  دليل معاهد ومراكز العربية منظمة االقطار موارد طبيعية 31 3
 النفطية والعلمية والعربيه 

1891 

ازمة  النفط والقوة العالميه خلفية بيتر ر. اودل  موارد طبيعية 332
 النفط 

1811 

عمليات انتاج النفط من  (2سلسلة الثقافه النفطية ) موارد طبيعية 333
 االستكشاف للتصدير 

1899 

 1893 الهجره الى النفط  نادر فرجاني  موارد طبيعية 331

تقرير لجنة التجاره  موارد طبيعية 331
االتحادية االمريكيه عن 

 احتكار النفط الدولي 

نفط الدولي في دور احتكار ال
 العراق 

-- 

 1818 دراسات في اقتصاديات البترول  حميد القيسي  موارد طبيعية 339

مبدء المشاركة وتاميم البترول  عبد الرحمن منيف  موارد طبيعية 331
 العربي  

1813 

البترول والدوله في الشرق  جورج لونزوسكي موارد طبيعية 339
 االوسط 

1891 

جغرافية البترول العرب : دراسة  جمال حمدان  موارد طبيعية 338
 البشريه 

1891 

سياسات النفط العربيه في  يوسف صائغ  موارد طبيعية 311
 السبعينات فرصه ومسؤلية 

1893 

 -- )محاضرة(النفط العربي  عبدهللا الطريقي  موارد طبيعية 311

منظمة االقطار العربيه  موارد طبيعية 312
 المصدره للبترول

 تنقيب عن البترول في الوطنال
 العربي 

1891 

 1891 جغرافية النفط والطاقه  محمد ازهر السماك  موارد طبيعية 313

سوعة الموارد والثروات مو موارد طبيعية 311
 الطبيعية 

النفط والغاز الثروه النفطيه في 
 العالم 

2119 

در مدخل الى الطاقه  المصا ادورد س .كاسيدي  موارد طبيعية 311
 والتكنلوجيا والمجتمع 

2111 

 1891 مصادر الطاقه في افريقيا  عبد العزيز محمد حبيب  موارد طبيعية 319

مصادر الطاقة في افريقيا )مستل  السعيد ابراهيم البدوي  موارد طبيعية  311
من مجلة كلية اللغة العربية 

 (9والعلوم االجتماعية ( العدد)

1819 

  الكهرومائية ) بحث (الطاقة  ناهي حسن عدي  موارد طبيعية 319

 2118 جغرافية الموارد الطبيعية فالح شاكر اسود موارد طبيعية 318
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 -الجغرافية الزراعية :

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

ة )في يالزراع الجغرافيا منصور حمدي ابو علي   زراعية  311
 جغرافية االقتصادية (ال

2111 
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 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

19 

 2119 الموسوعة الزراعية  الني  يالفتاح الكعامر عبد زراعية  311،1

 1812،19 جغرافية العراق الزراعية  العاني  خطاب صكار زراعية 311

 1819 انماط الزراعة في العراق عبد الرزاق محمد البطيحي زراعية 311،1

نوري خليل البرازي  زراعية 312
براهيم عبد الجبار ا،و

 المشهداني 

 --- الجغرافية الزراعية  

 2119 جغرافية الزراعة علي احمد هارون  زراعية 312،1

 2111 جغرافية الزراعة كاظم عبادي حمادي الجاسم اعيةزر 31262

2111 

  1811  مبادئ واسس الجغرافية الزراعية  شهداني مابراهيم ال زراعية 313

1811 

 1819 الجغرافية الزراعية   علي محمد المياح   زراعية 311

 

محافظة بغداد دراسة في  عباس فاضل السعدي زراعية 311،1

 ةالجغرافية الزراعي

1819 

 2112 الجغرافية الزراعية وفاء كاظم الشمري زراعية 31142

 1892 الزراعة في الوطن العربي  عبد اللة قاسم الفخري  زراعية 311

 1819 محاصيل العلف والمراعي  محمد السيد رضوان  زراعية  319

 1811 مقدمه في االقتصادي الزراعي  عصام ابو الوفا  زراعية 311

حيازة االرض الزراعية  هادي أحمد مخلف  ةزراعي 319
 ماراتها في محافظة بغداد ثواست

1811 

او : دراسة في فقضاء ال سالم سعدون المبادر  زراعية 318
 الجغرافية الزراعية 

1819 

التغير الزراعي في محافظة   نعدنان اسماعيل الياسي زراعية 391
نينوى :دراسة تحليلية في 

 الجغرافية الزراعية 

1891 

 1892 اقتصاديات التعاون الزراعي  هري اعبد الوهاب مطر الد زراعية 391

 1891 االقتصاد الزراعي  هري اعبد الوهاب مطر الد زراعية 392

 2119 1  اقتصاديات التسويق الزراعي  جميل محمد جميل الدباغ زراعية 393

 2111 2 الزراعي  اقتصاديات التسويق الدباغجميل محمد جميل  زراعية  393،1

 1811 اقتصاديات االصالح الزراعي  هري اعبد الوهاب مطر الد زراعية 391
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اآلرشاد الزراعي ودورة في  حاتم علي السامرائي  زراعية 391
 التنمية الريفية 

1819 

زراعة المحاصيل الصناعية في  عبد الحميد احمد اليونس  زراعية 399
 العراق 

 

 1819 انماط الزراعة في العراق رزاق محمد البطيحيعبد ال زراعية 399،1

معوقات االنتاج في القطاع  الجهاز المركزي لالحصاء زراعية 399،2
الزراعي دراسات في التنمية 

 -1891الزراعية بالقطر العراقي 

1811 

1819 

الجغرافية الزراعية لحوض  خليل البرازي نوري  زراعية 391
 ( الفرات االوسط )الجزء االول

1891 

التكنولوجيا الحديثة والتنمية  محمد السيد عبد السالم  زراعية 399
الزراعية في الوطن العربي 

 )عالم المعرفة(

1892 

مالمح من اقتصاديات الزراعة  بديع جميل القدو  زراعية 398
 في الوطن العربي 

1891 

م الثالث التنمية الزراعية في العال كارل ايتشر  وجون ستاتر  زراعية 311
 )الجزء االول(

1898 

 
 
 

التنمية الجغرافي في العالم الثالث  كارل ايتشر  وجون ستاتر  زراعية  311،1
 )الجزء الثاني (

1891 

لمشكلة الغذاء التقييم الجغرافي  عباس فاضل السعدي  زراعية 311
 في العالم والوطن العربي 

1891 

مشكلة الغذاء ي نظرية تحليلية ف صبحي القاسم  زراعية 312
 في البلدان العربية 

1892 

ملخص كتاب نظرة تحليلية في  صبحي القاسم  زراعية 312،1
 مشكلة الغذاء في البلدان العربية 

1892 

االمن الغذائي العربي : االطار  حسن فهمي جمعة  زراعية 313
العام االستراتيجية و برامج االمن 

 الغذائي العربي 

1892 

 
 

  المسالة الزراعية واالمن الغذائي حسن فهمي جمعة ة زراعي 313،1
 

 1891 مشكلة الغذاء في افريقيا  تقي عبد سالم   زراعية 311
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91 

مشكالت التخلف والتنمية  احسان محمد الحسن  زراعية 311،1
 زراعية في القارة االفريقية لا

1893  

 

ولي الزراعي نظم االنتاج المحص عبد الرزاق محمد البطيحي  زراعية 311،2
 في قارة افريقيا 

1891 

االمن الغذائي في العراق الواقع  عباس فاضل السعدي  زراعية 311
 والطموح 

1881 

 1891 الموارد الغذائية في االردن  حسن عبد القادر صالح  زراعية  319

التوزيع الجغرافي لمزارع الدوله  هادي احمد مخلف  زراعية 311
التنمية واثرها في   لعراقفي ا

 االقتصادية )الجزء االول(

1891 

التوزيع الجغرافي لمزارع الدوله  هادي احمد مخلف  زراعية 311،1
في العراق واثرها في التنمية 

 االقتصادية  

1891 

 1891 االرض وموارد االنتاج يسري الجوهري زراعية 319

تطور الزراعة في الشرق  كين زراعية 318
 االوسط

 

 1819 خصوبة االراضي والتسميد د المنعم بلبععب زراعية 391

 1899 القطاع الزراعي في العراق كمال محمد سعيد خياط زراعية 391

منجزات العرب العلمية في  وريدريد عبد القادر ن زراعية 392
الزراعةوالنبات واثر الجغرافيين 

 و الرحالة في تقدم تلك العلوم

 

المواطن العربي للغذاء حاجة  محمد سمير مصطفى زراعية  393
دراسة في اوضاع ومشكالت 

 التغذية في الوطن العربي

1898 

في الوطن الزراعة والتنمية  مجلة زراعية 391

 (1،3،2،1العربي االعداد )
 

مجلس البحث العلمي مركز  زراعية 39141
البحوث الزراعية والموارد 

 المائية

مجلة البحوث الزراعية والموارد 
 االول  المائية العدد

1892 

الزراعة والتنمية في غرب اسيا  االمم المتحدة زراعية 391

  9العدد
1893 

الزراعة العراقية مجلة  وزارة الزراعة زراعية 399

 (11مجلد،1،2،11)مجلد
1891 

، 2111 8مجلد   الزراعة العراقيةمجلة  وزارة الزراعة زراعية 399
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91 

، 2العدد  11،مجلد 1،2العدد 
العدد  13د مجل 1العدد  12مجلد 

1 

2111 ،

2111 

2119 

 1811 مدخل الى الزراعة في الصين  مولود كامل عبد زراعية 391

سالم توفيق النجفي وبديع  زراعية 399
 جميل القدو

  التخطيط والسياسة الزراعية 

عبد الرزاق عبد الحميد  زراعية 398
 شريف

 1891 المدخل الى التخطيط الزراعي

التوزيع الجغرافي للنباتات البرية  الراوي  علي زراعية  381
 في العراق

1891 

التعاون الزراعي في الرهان  احمد بعلبكي  زراعية 381

 1812-1811سالفي اليوغو
1819 

المناخ الزراعي في الوطن  مجموعة باحثين زراعية 382
 العربي

 

 1819 واقع الملكية الزراعية في العراق طلعت الشيباني  زراعية 383

المركز العربي لدراسات  زراعية 381
المناطق الجافة واالراضي 

 القاحلة

اف الفستق صنمواصفات اهم ا
الحلبي المؤنثة السورية المنتشرة 

 في منطقة حلب

1899 

بستنة النخيل في البصرة و  سالم سعدون المبادر زراعية 381
 المالك الغائبون

1818 

 1891 العراقالتمر في    ابراهيم شريف  زراعية 389

عبد القادر باش اعيان  زراعية 381
 يسابالع

 1893 النخيل 

 1898 النخيل والتمور في العراق عبد الوهاب الدباغ  زراعية  389

اقتصاديات تسويق التمور في   سمير يلدة  جرجيس زراعية 388
 العراق)الواقع واالفاق(

1818 

 1892 ل الحقليةانتاج المحاصي مجيد محسن االنصاري زراعية 111

تها في قوة االنتاج وثبات مقدر لولو رشدي مرسي زراعية 111
 اف اكساد القمح والشعيرصنا

1899 

انتاج واستهالك الحنطة في  سناء عبد هللا العمري زراعية 112

 1891-1811العراق
1891 

 1893 بذور المحاصيل انتاجها ونوعيتها عبد هللا قاسم الفخري زراعية 113

 1892 مدخل البقوليات في العراق محمود احمد معيوف  راعيةز 111

 1898القطن ودوره في االقتصاد  ابراهيم المشهداني  زراعية 111
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 العالمي

ون وويليام سطوم1هومرس زراعية  119

 كيللس1س

 1891 محاصيل الخضر 

 1891 المحاصيل الزيتية والسكرية  توكل يونس رزق  زراعية 111

المختار من العطور في التراث  جابر الشكري زراعية 11141
 العربي

1891 

 1819 الزراعة واالصالح الزراعي عواد مجيد االعظمي زراعية 119

الزراعة الجافة :اسسها وعناصر  عبدهللا قاسم الفخري  زراعية 118
 مارهاثاست

1891 

 1898 جغرافية النبات مارتن كلمان  زراعية 111

 1888 الجغرافية النباتية  لق صالح مهديعبد الخا زراعية 111،1

 1811 اساسيات علم تشريح النبات بدري عويد العاني زراعية 111

شجرة المطاط الطبيعي )مستل  غزال عباس حسين  زراعية   112
 من مجلة االداب(

 

 1898 تصنيف النباتات الوعائية لورانس1م 1 جورج هـ زراعية 113
 1893 النباتات المائية في العراق عديحسين علي الس زراعية 11341

 1899 الفيزياء الزراعية روز1دبليو1س زراعية 111

 1891 قياسات الغابات بيرترام هاش زراعية 111

 1818 تصنيف اشجار الغابات داؤد محمود داؤد زراعية 119

االمكانية الزراعية في الشرق  ماريون كلوسون زراعية 111
 االوسط

1819 

الكيمياء الحيوية الزراعية  سعد خليل شهاب ةزراعي 119
 )العملي(

1819 

 1819 دليل هندسة الغابات رياض صالح الخفاف زراعية  118

 1891 مقدمة في علم االحياء البحرية ماك كونافي1بيارد اج زراعية 121

محسن عبد الصاحب  زراعية 121
 المظفر

 

جغرافية االحياء االساسيات 
 الكاملة 

2111 

 الجغرافية الحياتية علي حسين الشلش زراعية 122
 

1892 

عبد علي الخفاف و علي  زراعية 122،1

 شلش

 2111 الجغرافية الحياتية

 1881علم االحياء وااليديولوجيا ستيفن روز واخرين)عالم  زراعية 123
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 والطبيعة البشرية المعرفة(

 1899 ادارة معامل االغذية وااللبان حسون محمد علي زراعية 121

 1811 مبادئ تكنولوجيا االلبان ابراهيم الحجراوي زراعية 121

وزارة الزراعة واالصالح  مديرية االحصاء زراعية 129
 الزراعي

1813 

دراسة تقييمية وخطة خمسية  جامعة بغداد زراعية  121

عة ولمزر 1891-1891انتاجية 

 الدوله في الناي

1818 

ار الجهاز المركزي لالسع زراعية 129
 وزارة التجارة

معوقات االنتاج في القطاع 
الزراعي :دراسات في التنمية 

-1891الزراعية بالقطر العراقي 

1811 

1819 

الزراعي نتائج االحصاء  وزارة التخطيط زراعية 128
والحيواني في العراق 

 1818-1819لسنة

1891 

 1891التقرير السنوي لعام  وزارة الزراعة  زراعية 231

يطرة بثروة الحيوانية والمديرية ال
 العامة

1899 

االبعاد المكانية النتاج المحاصيل  وزارة التخطيط زراعية 131
-الصناعية في العراق واقعها

 افاقها المستقبلية –مشاكلها 

1882 

الثوره الزراعية مع فهرسها  الجمهورية الجزائرية  زراعية 132
 االبجدي

- 

نقرير عن اجتماع الخبراء  االمم المتحدة / دمشق زراعية 133
الخاص بادارة الموارد الزراعية 

وحفظها وتنميتها في منطقة 
 غربي اسبا

1891 

تاريخ مشكلة االراضي في  عماد احمد الجواهري زراعية 131

 1832-1811العراق
1819 

 1819 استصالح وتحسين االراضي عبد المنعم بلبع زراعية  131

استصالح وتحسين االراضي  ماهر جورجي نسيم زراعية 13161
 الصحراوية 

2119 

 1819 ولوجيا االغذيةايمايكروب خلف صوفي الدليمي زراعية 139

 1891 اضواء على الزراعة  العربية  عبد المنعم بلبع  زراعية 131
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 1891 حسابات غسل التربة المتملحة  عبد الفتاح العاني زراعية 139 

 بدر جاسم عالوي و خالد زراعية 138

 بدر حمادي 

 -- استصالح االراضي

المنظمة العربية للتربية  زراعية 138،1
 والثقافة والعلوم

 

تجارب استصالح االراضي 

 الزراعية في الوطن العربي

1891 

111 

 
 

االصالح الزراعي واعمار  حسن محمد علي  زراعية
 االراضي

 

--- 

 1893 االسمدة وخصب التربة حسن عبد الكريم زراعية 111،1
     

األسس البيئية لري المحاصيل  كي كريب زراعية 111،3
شبه الزراعية في المناطق 

المدارية مع اعتبار خاص لمنطقة 
 الشرق االوسط

 

طرق التشجير في المناطق  عبد الكريم توما زراعية 111،1
 القاحلة

1893 

مكتب التنسيق والبحوث  زراعية 111 
 الزراعية 

يمية المشاريع الزراعية  الد
واالروائية دراسة اعمار البوادي 

 9-3رقم الدراسة 

--- 

 زراعية 111،1
 

دراسة تقيمية لمشروع الشحيمية  جامعة بغداد 

 (3/1)مزرعة الدولة 
1819 

 –دراسة تقيمية لمشروع الدلمج  جامعة بغداد زراعية 111،2
 مزرعة الدولة

1811 

ت العلمية الزراعية  دليل الكفاءا جامعة الدول العربية  زراعية  112
 في الوطن العربي

1899 

  الثورة الزراعية في الجزائر  سهيل الخالد  زراعية 113

العناصر الغذائية الصغرى  في  طارق حسن عمادي  زراعية 111
 الزراعة 

1881 

 1891 جغرافية العالم الزراعية بيار،جورج زراعية 111

الزراعي في الوطن المناخ  جامعة الدول العربية  زراعية 119
 العربي)الخرطوم(

1811 
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المناخ الزراعي في بنك  جامعة الدول العربية  زراعية 111
 المعلومات )اليمن الديمقراطية(

1811 

 1811 المناخ الزراعي في  )موريتانيا( جامعة الدول العربية  زراعية 119

 1811 المناخ الزراعي في  )قطر( جامعة الدول العربية  زراعية 118

 1819 ا لمناخ الزراعي في )الخرطوم( جامعة الدول العربية  زراعية  111

ابحاث زراعية في االنبات و  شلبي صادق قمر زراعية 111
زراعة  بعض الحاصالت 

 المصرية 

1811 

التنمية الزراعية في المجتمعات  عبد الوهاب زراعية 112
التقليدية تقنيتها واقتصادها )مع 

 لعراق(التركيز على ا

-- 

النظام القانوني للتعاونيات في  خالد لفته شاكر زراعية 113
 العراق:دراسة مقارنة 

1891 

 1892 مقدمة في ميكروبيولوجيا التربة مارتن الكسندر  زراعية 111

 1891 اساسيات علم التربة عبد الفتاح العاني زراعية 111

 1819 اساسيات علم التربة فوث1د  1هـ زراعية 119

التربة :تكوينها وتوزيع انواعها  ابراهيم شريف زراعية 111
 وصيانتها

1891 

ابراهيم شريف وعلي  زراعية  119
 حسين الشلش

 1891 جغرافية التربة

يطرة بمديرية الثروة الحيوانية وال وزارة الزراعة زراعية 118
العامة  التقرير السنوي لسنة 

1891 

1892 

اديات الثروة الحيوانية في اقتص لبيعاطف ع   زراعية 191
 لبنان

1891 

عادل محمد علي الشيخ  زراعية 191
 حسين 

 1881 موسوعة حيوانات العراق

 
 1813 طيور العراق  بشير اللوس  زراعية 191،1

 
 1811 الطيور(طيور مصر)نبذة عن حياة  احمد حماد الحسيني يةعزرا 191،2

مركز احياء التراث العلمي  زراعية 192
 بيالعر

دراسة في الخيل وبيطرتها عند 
 العرب

1898 

 1898يطرة للملك بالمغنى في ال رمزية محمد االطراقجي  زراعية 193
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 سانيغاالشرف عمر بن يوسف ال

 1818 المجلة الطبية البيطرية العراقية  جامعة بغداد زراعية 191

191     

 1819 ت الالفقريا مراد بابا مراد محمد زراعية  199

191 

 

 1891 االنتاج التجاري لدجاج اللحم محمد جمال الدين قمر زراعية

-311انتاج الدواجن من صفحة ) حمدى عبد العزيز الفياض زراعية 199

132) 

1813 

 1899 انتاج االغنام والماعز  زهير فخري الجليلي زراعية 198

 1891 انتاج االغنام والصوف نجيب توفيق غزال زراعية 111

 

 1818 اقتصاديات االنتاج الحيواني سالم توفيق النجفي راعية ز 111،1

 1818 ياسماك العراق والخليج العرب نجم قمر الدهام  زراعية 111

االمانة العامة لالتحاد  زراعية 112
 العربي

 1891 الثروة السمكية 

 1891 حشرات الغابات صالح محمد سويلم زراعية 113

 1891 بيئة الحشرات مولود كامل عبد  زراعية 111

االفات الحيوانية غير الحشرية  خالد عبد الرزاق  حبيب زراعية  111
 وطرق مقاومتها

1891 

دراسة اقتصادية للثروة السمكية  كمال محمد سعيد خياط  زراعية 119
 في العراق

1819 

رمضان احمد الطيف  زراعية 111
 التكريتي

 1891 االعالف 

الثروة الحيوانية في فلسطين  ي خليل ابو رجيل زراعية 119
 المحتلة 

1811 

 -- انتاج اللحم  --- --- زراعية 118

المعجم الزراعي العربي  الجزء  جامعة الدول العربية  زراعية 191
االول  االنتاج النباتي  المحاصيل 

 الحقلية والبستانية 

1892 

الجزء المعجم الزراعي العربي   جامعة الدول العربية  زراعية 191
االول االنتاج النباتي  المحاصيل 

 الحقلية 

1891 
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المعجم الزراعي العربي  االنتاج  جامعة الدول العربية  زراعية 192

 2الحيواني ج
1891 

 2المعجم الزراعي العربي  ج جامعة الدول العربية  زراعية 193
االنتاج الحيواني المجلد الثاني 

 طب البيطري 

1892 

احياء التراث العلمي  مركز زراعية 191
 العربي 

العرب في العلوم اسهامات 
 الزراعية 

1891 

تكنلوجيا الحاصالت البستانية بعد  عادل عبد القادر واخرون زراعية 191
 الحصاد

1881 
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 -الجغرافية الطبية :

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

محسن عبد الصاحب  طبية 191
 المظفر 

 متوطنة المراض التحليل المكاني
 في العراق

1818 

 
حالة العراق الصحية في نصف  كوبيان ادير هموسيس  طبية 191،1

 قرن 
1891 

محسن عبد الصاحب  طبية 199
 المظفر 

الجغرافية الطبية )محتوى و 
 منهج وتحليالت مكانية 

2112 

 1889 دراسات في الجغرافية الطبية محمد مدحت جابر طبية 199،1

 ---- العلوم عند العرب  حي يمحمد ابراهيم الص طبية 191
يطرتها عند دراسة في الخيل وب جامعة بغداد  طبية 191،1

 العرب 
1898 

فضل العرب في الطب  على  جامعة بغداد طبية 199
 الغرب

1898 

رسالة في الحيلة في دفع مضار  علي بن الشيخ رضوان  طبية 199،1
 االبدان  بارض مصر 

1899 

مصادر النباتات الطبية عند  كوركيس عواد طبية 198
 العرب 

1899 

الندوه العلمية الخامسة لالعشاب   جامعة بغداد طبية 198،1
 والنباتات الطبية 

1881 

 1899 علم االدوية  والتداوي فاروق حسن الجواد طبية 181

 1898 اصول تركيب االدوية  السمر قندي  طبية 181

ابن البيطار واثره في الطب  جامعة بغداد طبية 182
 والصيدلة 

1899 
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بن ابراهبم بن ساعد محمد  طبية 183
 االنصاري ابن االكفاني

 1898 غنية اللبيب عند غيبة الطبيب 

الكتاب النافع في كيفية تعليم  علي بن رضوان المصري  طبية 181
 صناعة الطب 

1891 

الجراحة الطارئة في الحروب  عبد اللطيف  البدري طبية 181
 والكوارث 

1891 

 1818 عند العرب الطب والصيدلة ياسين خليل طبية 189

 1899 ابو بكر الرازي و اثره في الطب  جامعة بغداد طبية 181

مجلة البحوث التطبيقية لجراحة  جامعة بغداد طبية 189
 الفم و االسنان 

1891 

 1813 رسالة في حفظ االسنان واستصالحها حنين بن اسحق  طبية 188

 1811 ت الطبية في العراقزراعة النباتا عبد الستار عبد هللا كركجي طبية 111

 1891 العراقيتاريخ الطب  عبد الحميد العلوجي طبية 111

 1891 التثقيف الدوائي عبد الرحمن بن محمد عقل طبية 112

سامي هاشم مجيد ومهند  طبية 113
 جميل محمود

النباتات واالعشاب العراقية بين 
 الطب الشعبي والبحث العلمي

1899 

المخدرات سرطان الفرد وافة  السديسعيد جاسم ا طبية 111
 المجتمع

2118 

 2111 جغرافية الصحة خلف حسين علي الدليمي طبية 111
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 -الجغرافية الصناعية :

رقم 

  الكتاب

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

مجلة الصناعي  اتحاد الصناعات العراقي صناعية 111

 ،(1،2،3،1،1،11،13االعداد)

 

 1819 دليل الصناعات العراقية  اتحاد الصناعات العراقي  صناعية 111

اللجنة العلمية لعمل  صناعية 112
 البطاريات الجافة 

العامة  المسح العلمي في الشركة
 للبطاريات الجافة 

1813 

وزارة التخطيط / االحصاء  صناعية 113
 الصناعي

نتائج االحصاء الصناعي 

 2111للمنشات الكبيرة لسنة 

 

االسس العلمية في ادارة المنشات  مهدي حسن زويلف  صناعية 111
 الصناعية 

1811 

،1819 جغرافية الصناعية  ابراهيم شريف صناعية 111

1891 

 2113 الجغرافيا الصناعية عبد الزهرة علي الجنابي صناعية  111,1

التخطيط الصناعي في العراق  صباح كجه جي صناعية 111،2
اساليبه، تطبيقاته، وأجهزته  

-1821الجزء االول للحقبة 

1891 

2112 

التوزيع الجغرافي للصناعة في  عبد خليل الفضلي  صناعية 119
 العراق

1819 

خليل الفضلي  واحمد عبد  صناعية 111
 حبيب رسول 

 1891 جغرافية العراق الصناعية 
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دراسات في جغرافية العراق  احمد حبيب   صناعية 119
 الصناعية 

1811 

الصناعة ومشاريع التصنيع  في  نوري خليل  البرازي  صناعية 118
 العراق

1891 

 1899 التوطن الصناعي في العراق وزارة التخطيط صناعية 118،1

 1893 تصنيع العراق كاثلين ا م . النكلي صناعية 111

 1898 دراسات في الجغرافية  الصناعية  عبد خليل فضيل صناعية 111

 1891 النمو الصناعي في الوطن العربي عباس علي التميمي صناعية 112

النمو الصناعي في محافظتي  عباس علي التميمي صناعية 113
 البصرة ونينوى

1891 

 1819 مبادئ الجغرافية الصناعية  احمد حبيب يةصناع 111

اسس جغرافية  الصناعة   محمد ازهر سعيد  السماك  صناعية 111
 وتطبيقاتها

1891 

جغرافية الصناعة بمنظور  محمد ازهر سعيد  السماك صناعية 111،1
 معاصر 

2119 

 2112 جغرافية الصناعة علي احمد هارون صناعية 111،2
 2111 الجغرافيا والجغرافيا الصناعية سم شاكر الفالحيقا صناعية 111،3
 1891 الجغرافية الصناعية في العالم فؤاد محمد الصقار صناعية 111،1
سعد جاسم محمد حسن  صناعية 111،1

 واخرون
جغرافية الصناعة ) اسس 

 وتطبيقات وتوزيعات مكانية(
2112 

 1891 الصناعة دراسات في جغرافية فؤاد محمد الصفار صناعية 111،9
علي سالم احميدان  صناعية  11161

 الشواورة
جغرافية الصناعة :الصناعة 
واالبتكار لدى الدول المتقدمة 
والتخلف الصناعي لدى الدول 

 النامية

2111 

 1891 مدخل الى جغرافية  الصناعة  حسن عبد القادر صالح  صناعية 119

و الصناعي في الحماية والنم مدحت كاظم القريشي صناعية 111
العراق :دراسة نظرية تطبيقية  

 1819-1891للفترة 

1892 

واقع صناعة  الحديد و الصلب  محمد فخري سعد الدين  صناعية 119
في الوطن العربي وافاق  

 تطورها

1893 

تركز صناعة  الطابوق في  عباس التميمي  صناعية 118
 محافظة بغداد 

1819 
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الحديد والصلب العربية   صناعة ماجد الصوري صناعية 121
 مستقبلها واحتياجاتها المالية 

1819 

صناعة السكر في الوطن العربي  محمد راجي  البساط صناعية 121
 )تقرير عام(

1819 

 1899 صناعة االدوية في العراق وزارة الصناعة  صناعية 122

صناعة الورق في العراق )مستل  نعمان دهش صالح  صناعية 123
 داب (من مجلة اال

11819 

الصناعات الغذائية مكونات  حامد عبد هللا جاسم  صناعية 121
الغذاء صفاته النوعية تلفه 

 وفساده)الجزء االول (

1811 

الكبريت و الكبريت الطبيعي  عبد السالم حموش صناعية 121
 العراقي 

1811 

جغرافية الموارد المعدنية    محمد ازهر سعيد السماك صناعية 129
 ق والوطن العربيالعرا

1892 

الصناعة التحويلية في بلدية   محمد سعيد عمر الحديثي صناعية 121
 حسين داي في والية الجزائر

1898 

تنامي صناعة االسمدة  الكيمياوية   طارق شاكر محمود  صناعية 129
سريع تفي العراق ودورها في 

 التكامل الزراعي  العربي 

1819 

  مناطق الصناعة  في العراق  لشماع سميرة كاظم ا صناعية 128

 1891 جغرافية المعادن والصناعة  محمد خميس الزوكة  صناعية 131

والصناعات اليدوية :في  الحرف وليد الجابر  صناعية 131
 العصر االشوري المتاخر 

1812 

 --- 1812-1811منجزاتنا في عام   وزارة الصناعة  صناعية 131

الصناعات الشعبية  في الخليج  رة جامعة البص صناعية 133
 العربي

1891 

المنظمة العربية للتنمية  صناعية 131
 الصناعية / سورية 

مؤتمر التنمية  الصناعية  
 السادس للدول العربية 

1891 

التخصص و التنوع الصناعي في  وزارة التخطيط صناعية 131
التنمية  المكانية  للصناعات في 

 العراق

---- 

نادره عبد العزيز ومحمد  ةصناعي 139
 مهدي الراوي 

التوزيع االقليمي للصناعة في 
دراسة تحليلية للمواقع –العراق 

 الصناعية 

1891 
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 1819 علم االجتماع الصناعي عبد الباسط محمد حسن صناعية 131

 1899 التصنيع وتفسير المجتمع احسان محمد الحسن صناعية 139

 1891 دئ جغرافية الصناعة مبا احمد حبيب رسول صناعية 138

جغرافية الموارد واالنتاج :االنتاج  محمد فاتح عقيل  صناعية 111
 المعدني والصناعي

1891 

منظمة االقطار العربية  صناعية 111
 المصدرة للبترول

دراسات مختارة في الصناعة 
 النفطية 

1891 

مكتب العمل العربي  صناعية 112
 /الخرطوم 

ات الصغرى التعاونيات والصناع
 والريفية في الوطن العربي 

1819 

 1819 تصميم اولي للمجمع الصناعي  سمير التنير  صناعية 113

 

كمية في اختيار الموقع  اساليب كامل كاظم بشير الكناني  صناعية 113،1
 االفضل للنشاط الصناعي 

2111 

دراسات في نظرية الموقع  كامل كاظم بشير الكناني صناعية 113،2
 صناعيال

2119 

الموقع الجغرافي للنشاط  حسن محمود علي الحديثي  صناعية 111
الصناعي و عالقته بسياسات  
 التوطن الصناعي في العراق

1899 

 1819 حضارة المطاط وصناعته ابراهيم شريف  صناعية 111

الكتاب السنوي التحاد الصناعات  اتحاد الصناعات  صناعية 119

-1811  العراقي للسنة المالية

1819 

--- 

التصنيع والعمران بحث ميداني  حسن الساعاتي  صناعية 111

 1892لالسكندرية  وعمالها 

 

عبد هللا بن العباس  صناعية 119
 الجراري

تقدم العرب في العلوم 
 والصناعات واستاذيتهم الوربا

1891 

 1891 اساسيات االقتصاد الصناعي محمد ازهر سعيد السماك صناعية  118

 2111 التسويق الصناعي احمد شاكر العسكري صناعية  111
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  -:العلمي البحث  أصول

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 بعالط

 1899 اصول البحث العلمي محمد ازهر سعيد السماك  بحثال أصول 191

 1893 البحث العلمي الحديث احمد جمال ظاهر  أصول البحث 191

مناهج البحث في الجغرافية  محمد علي عمر الفرا أصول البحث 192
 بالوسائل الكمية 

1819 

محمد عبد الرحمن  بحثالأصول  193
 الشرنوبي 

 1819 مي البحث العل

 1899 مبادئ في مناهج البحث العلمي فؤاد الصادق  أصول البحث 191

 1899 كيف تكتب بحثا او منهجية البحث اميل يعقوب  أصول البحث 191

الموضوعية  والتحليل في البحث  معن خليل عمر بحثالأصول  199
 االجتماعي

1893 

 1891 البحث العلمي عزيز العلي العزي أصول البحث 191

اتحاد الجغرافيين العرب  أصول البحث 199
 بالقاهرة 

بحوث المؤتمر الجغرافي العربي 
 الثاني 

1899 
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 2111 البحث العلمي وخدمة المجتمع جامعة بغداد بحثالأصول  198

 2119 دليل الباحث الجغرافي في العراق مثنى فاضل علي  أصول البحث 111

االتجاهات الحديثة في البحث   خلف حسين علي الدليمي أصول البحث 111
 العلمي الجغرافي

2111 

112 

 

دليل الدراسة الميدانية في  مضر خليل العمر أصول البحث
 الجغرافية

1888 

منهج البحث العلمي المفهوم  سامي عزيز عباس العتبي أصول البحث 113
 والتحليل والكتابةواالساليب 

2111-

12-22 

 1811 االطار النظري للجغرافية س حسينعبد الرزاق عبا اصول البحث 111

مصادر ومراجع في جغرافية  ماجد السيد ولي محمد اصول البحث 111
 العراق

1811 

 1899 طرائق البحث الجغرافي عبد الرزاق محمد البطيحي اصول بحث 119

 2112 البحث الجغرافي منهج وتطبيق عباس علي التميمي اصول البحث 111

المهارات الوظيفية في الجغرافية  د عبد اللطيف عمرانخال اصول البحث 119
في عصر المعلوماتية رؤى 

 تنظيرية وتطبيقية

2118 

طرق البحث العلمي في التاريخ  طه باقر اصول البحث 118
 واالثار

1891 

المدخل الى اصول البحث  جهاد علي الشاعر اصول البحث 191
 الجغرافي

2112 

المؤتمر الوطني الجغرافي االول  /جامعة بغدادكلية االداب  اصول البحث 191

/ 2-1المنعقد في بغداد للفترة 
2111 

2111 

فالح جمال معروف  اصول البحث 192
 واخرون

الوجيز في الرسائل واالطاريح 

 2113 -1899الجغرافية 
2113 

 2118 البحث العلمي الكمي والنوعي عامر قنديلجي اصول البحث 193

التحليل المكاني االحصائي في العلوم  الرزاق محمد البطيحيعبد  اصول البحث 191
 الجغرافية )بحوث ودراسات (

   2111 

مقدمة في البحث الجغرافي  ليود 1هارنك، ل اصول البحث 191
 العلمي

1881 
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 -الجغرافية السياسية :

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

ارتيريا بين احتاللين دراسة في  ممتاز العارف   السياسية 911
 تطورها السياسي االقتصادي  

1818 

 

القضية االرتيرية دراسة نظرية  جميل مصعب محمود  السياسية 911،1
 وميدانية 

1891 

 1891 االستيراتيجية البحرية  برنارد برودي  السياسية  911

محاور السياسة العربية  في  عصام شريف  السياسية 912
 الثمانينات 

1891 

 1893العالقات الدولية للواليات المتحدة  مترجمةمجموعة بحوث  السياسية  913
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 االمريكية في الخليج العربي

حول سياسة بريطانيا في العراق  روق صالح العمر فا السياسية 911

1811-1821 
1811 

  الوثائق تنظيمها وحفظها وادارتها فؤاد السعيد حجازي السياسية  911

 1891 الطيران المدني العراقي الدولي طارق عبد الحافظ سعيد السياسية 919

محمد رؤوف السيد طه  السياسية  911
 الشيخلي

فترة المظلمة مراحل الحياة في ال
 وما بعدها

1812 

لويس سي .بلتير  السياسية 919
 جي.ايزل بيرسيو

 1811 الجغرافية العسكرية 

الستراتيجية  العسكرية ،السوق  جي .سي . وايلي السياسية  919،1
 العسكرية  

1891 

التصنيع العسكري ودوره في   رعبد الكريم طه االحم السياسية 919،2
 ي المستقل بلورة القرار السياس

1891 

 1828 جغرافية العراق العسكرية طه الهاشمي  السياسية 919،3
معهد الدراسات  السياسية  919،1

 االستيراتيجية لندن
ميزان القوى العسكرية في العالم 

1812-1813 
1813 

مركز االمارات للدراسات  السياسية 91941
 والبحوث االستراتيجية

 2111 الجغرافيا العسكرية الحديثة

البريطانية –العالقات العمانية  سمير محمد علي ابو ياسين السياسية 918

 م(1189-1919)
1891 

  قاموس المصطلحات العسكرية   محمد فتحي امين السياسية  911
معجم المصطلحات الجغرافية  هاني عبد الرحيم العزيزي السياسية 911،1

 العسكرية و السياسية )جديد(
2111 

موسوعة المصطلحات العلمية في  محمد احمد السامرائي ياسيةالس 911،2
الجغرافيا السياسية والجيوبو 

 ليتيك

2112 

 1891 الدستور  حسان محمد شفيق  السياسية 911

 محمد جاسم محمد وظمياء السياسية  912
 كاظم الكاظمي

للسالم في الشرق مشروع فهد 
ات العربية و االوسط في الدوري

 االجنبية

1893 

الجوالن :دراسة في الجغرافية  اديب سليمان باغ السياسية 913
 االقليمية

1891 

االيام الحاسمة قبل معركة  يت خطاب محمود ش السياسية  911
 المصير وبعدها

1811 
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التاريخ السياسي لعالقات ايران  صالح محمد صالح العلي  السياسية 911
بشرقي الجزيرة العربية في عهد 

 1811-1821رضا شاه بهلوي

1891 

  البترول في طريق دمشق  زارا الجاردى السياسية  919

مستقبل الخليج العربي  ندوهالبصرة ، جامعة السياسية 911
وستراتيجية العمل العربي 

المشترك )وقائع وبحوث الندوة 
 الرابعة (

1891 

ني السياسية المائية للكيان الصهيو محمد احمد عقلة المومني  السياسية  919
 دراسة في الجغرافية السياسية  

1898 

االستيراتيجية االسرائيلية للفترة  غازي اسماعيل ربابعة السياسية 918

 (1891-1819من )
1893 

العرب واليونسكو )عالم المعرفة  حسن نافعة  السياسية 921

131) 
1898 

الشركات عابرة القومية  ومستقبل  محمد السيد سعيد  السياسية  921
اهرة القومية )عالم المعرفة الظ

111) 

 

ازمة المجتمع العربي المعاصر  بمدثر عبد الرحيم الطي السياسية 922
)المسالة الحضارية () المفكر 

 العربي (

1891 

اغرب االخبار في ضياع الحقائق  فاضل جابر ضاحي السياسية  923
 والكتب واالثار

2119 

لصراع الدولي وانعكاساته على ا عبد القادر  محمد فهمي  السياسية 921
الصراعات االقليمية )الحرب 

 العراقية االيرانية (

1881 

    السياسية 921

المضايق الدولية في العالم  الك . رمضان سياسية 929
 :الخليج العربي ومضيق هرمز

1891 

الخليج العربي والعالقات الدولية  محمود علي الداود السياسية  921

 1811-1981ج االول
1891 

االهمية الستراتيجية والنظام  حسين ندا حسين  السياسية 92161
القانوني للطريق المالحي 
 البحري في الخليج العربي

1891 

 1891بحث في جريمتي السرقة وخيانة  علي حسين الخلف السياسة 929
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 االمانة :دراسة قانونية مقارنة 

-1811ان االقليمية سياسة باكست هاني الياس الحديثي السياسية 928

1881 

---- 

قضية كشمير في مجلس االمن  السفارة الهندية  السياسية  931
 خطاب كريشنامينون

1811 

محاضرات في القانون الدولي  صالح يوسف عجينة  السياسية 931
 العام

1812 

الحرب النفسية :معركة الكلمة  صالح نصر  السياسية  932

 ( الجزء االول2والمعتقد)

--- 

الواليات المتحدة االمريكية  عبد المنعم السيد علي  السياسية 933
وعالقاتها االقتصادية مع اقطار 

 الخليج العربي 

1891 

الوطن العربي :دراسة في  صباح محمود محمد  السياسية 931
جيوبولتيكا الموقع )بحث مستل 

 من مجلة االستاذ(

----- 

الدولي عبر االقمار االعالم  انشراح الشال  السياسية   931
الصناعية دراسة لشبكات 

 التلفزيون

1899 

 1899 االعالم الدولي  جيهان احمد رشتي  السياسية 939

 1819 الجغرافية و السيادة العالمية  جيمز فير جريف السياسية  931

جغرافية الحدود القواعد  س.ب.فاوست السياسية 939
والسياسات التي تراعى في 

 (تعيينها )ممزق

 

 1813 علم االجتماع السياسي صادق االسود السياسية  938

المصالح البريطانية في انهار  عبدالعزيز سليمان نوار  السياسية 911

)احتكار 1811-1911العراق 

 المالحة في العراق(

1899 

 1813 ازمة شط العرب  عباس عبود عباس  السياسية 911

لحرب العراقية االيرانية دراسة ا محمد احمد عقلة مومني السياسية  912
 في الجغرافية السياسية 

1899 

القوى الكبرى والشرق  جمال محمود حجر  السياسية  913
االوسط)في القرنين التاسع عشر 

 والعشرين(

1898 

 1899االستراتيجية االمريكية في  فاضل زكي  محمد السياسية 911



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

91 

 الشرق العربي 

در النجار مصطفى عبد القا السياسية  911
 )ممزق(

دراسات تاريخية لمعاهدات 
الحدود الشرقية للوطن العربي 

(1911-1891) 

1891 

البحراالحمر و المحاوالت  محمد عبد العال احمد  السياسية 919
 البرتغالية االولى للسيطرة عليه 

1818 

 ---- خليج العقبة ومضيق تيران  محمد حافظ غانم  السياسية  911

 1893 مستقبل االسالم السياسي  حامد ربيع  السياسية 919

احاديث عن الخليج العربي )تالف  محمد علي الداود السياسية 918
) 

--- 

التباين المكاني للكيانات الفائزة  مناف محمد السوداني  السياسية  911
في انتخابات مجالس المحافظات 

 2118العراقية لسنة 

2118 

جيوبولطيقا الوطن العربي او  اغ عبد الوهاب الدب السياسية 911
ارض العرب وماء العرب 

 للعرب

1898 

 --- مذاهب القانون منذر الشاوي  السياسية  912

 1891 القانون الدولي العام عصام العطية  السياسية 913
االمن الجماعي العربي :دراسة  سبعاوي ابراهيم الحسن  السياسية 913،1

 في القانون الدولي 
1893 

العالقات الدولية :النظام  مصطفى سالمة حسين  السياسية  913،2
حقوق –الدبلوماسي  القنصلي 

تنمية دول العالم الثالث –االنسان 
 تسوية المنازعات الدولية  –

1891 

تطور الفكر القومي العربي من  تاج السر احمد حران  السياسية 913،3
التركية –خالل العالقات العربية 

 1811-1819من الفترة 

1893 

الميثاق البلقاني و معاهدة مونترو  صبحي ناظم توفيق  السياسية  913،1
في وثائق الممثليات العراقية في 

 1811-1831تركيا

2112 

نظرية الحريات العامة تحليل  حسان محمد شفيق العاني  السياسية 911
 ووثائق

2111 

 1891 عاون مؤتمر االمن االوربي و الت عصام شريف  السياسية  911

 -- تاريخ االشتراكية االوربية  ايلي هاليفي السياسية 919
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تاريخ حضرموت السياسي الجزء  صالح البكري اليافعي  السياسية 911
 الثاني 

1839 

 1899 العقوبات ونظم الوقاية  جان كرافن  السياسية  919

سياسة الكبار في البحر االبيض  شارل زورغبيب السياسية 918
 وسط المت

1819 

 1818 العالقات الدولية الجزء االول  كاظم هاشم نعمة  السياسية  991

 2113 العروبة  صبري مصطفى  البياتي السياسية 991

محاضرات عن جامعة الدول  محمد حافظ غانم  السياسية 992
 العربية 

1899 

ية و حرب فوكالند :االبعاد السياس ضرغام عبد هللا الدباغ  السياسية  993
االستراتيجية للصراع البريطاني 

 االرجنتيني

1891 

الحرب والتقدم البشري :دراسة  جون نيق  السياسية 991
 في نشاة الحضارة الصناعية 

1881 

 1899 حرب النجوم تكنولوجيا وافاق عبد هللا سيد احمد السياسية  991

الحرب الثالثة بين العرب  ادغار اوباالنس السياسية 999

 1891يونيو 1ئيل واسرا
1813 

الجريمة الكبرى )ملحمة البوسنة  عدنان علي رضا النحوي السياسية  991
 والهرسك (

1883 

 1891   1819-1811حرب العراق  شكري محمود نديم  السياسية 999

كابوس الحرب النووية  والمصير  موسى زناد  السياسية 998
 البشري

1891 

 1898 الفات االضدادتح فاضل البراك السياسية  911

عالء الدين حسين مكي  السياسية 911
 خماس 

 1891 افكار حول الحرب 

ايران في سنوات الحرب العالمية  فوزي خلف شويل  السياسية  911،1
 االولى 

1891 

 1888 السياسة  المائية االردنية  صباح محمودمحمد السياسية 912

لعرب في المنظور القانوني شط ا جابر ابراهيم الراوي  السياسية 913
 عبر التاريخ 

---- 

البحر المتوسط صراع ام تعاون  محمد احمد السامرائي  السياسية  911

 (111)الموسوعة الصغيرة 
2111 

جزر العالم )قبرس ،سقطري  صباح محمود محمد  السياسية 911،1
 ،المالديف ،الفلبين ،فوكالند(

1881 
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 1891 الجغرافية السياسية  دولت احمد صادق السياسية  911
الجغرافية السياسية اسس و  محمد ازهر سعيد السماك  السياسية 911،1

 تطبيقات 
1899 

الجغرافية السياسية )مع التركيز  عبد الرزاق عباس حسين  السياسية 911،2
 على المفاهيم الجيوبو بلتيكية 

1819 

ية السياسية )منظور الجغراف محمد محمود ابراهيم الديب  السياسية 911،3
 معاصر ()جديد(

2119 

911،3،
1 

الجغرافية السياسية منظور  محمد محمود ابراهيم الديب السياسية
معاصر اضافات وتعديالت 

 جوهرية

 

الجغرافية السياسية :ماهيتها  محمد محمود ابراهيم الديب  السياسية  911،1
ومغزاها ومرماها  وطرق البحث 

 فيها )جديد(

---- 

 2113 اسس الجغرافية السياسية  علي احمد هارون  السياسية 911،1
عبد المنعم عبد الوهاب  السياسية  911،9

 وصبري فارس الهتي
 1898 الجغرافية السياسية 

 1891 في اصول الجغرافية السياسية  امين محمود عبد هللا السياسية 911،1
 1811 الجغرافية السياسية  دراسات في صالح الدين علي الشامي  السياسية 911،9 

 1819 الجغرافية السياسية  محمد متولي  السياسية  911،8
بعض مشكالت الجغرافية  ابراهيم احمد زرقانة  السياسية 911،11

 السياسية 
1891 

571،99 

 
 ا.ا.مودي )مهمة جدا( السياسية 

 
 الجغرافية من وراء السياسية 

 
 

 
 

 1811 غرافية السياسية و الجيوبولتيكاالج محمد رياض السياسية 571،94

 
الجغرافيا السياسية :دراسة  خليل حسين السياسية 571،91

االقاليم البرية والبحرية والدول 

 واثر النظام العالمي في متغيراتها

2118 

 

 1883 الجغرافية السياسية الحديثة محمد ازهر سعيد السماك السياسية 571،91

الجغرافية السياسية والجغرافية  ليرييهبيير سي السياسية 571،91

 الستراتيجية

1899 
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الجغرافية السياسية بمنظور القرن  محمد ازهر السماك السياسية 571،95

الحادي والعشرينبين المنهجية 

 والتطبق

2111 

القاليم الجغرافيا السياسية دراسة ا خليل حسين السياسية 571،97

العالمي  البرية والبحرية والدول واثر النظام

 في متغيراتها 

2118 

محمد الحمادي و علي عبد  السياسية 571،91

 هللا الجباوي

 2111 الجغرافية السياسية 

 2119 الجغرافية السياسية حسام الدين جاد الرب السياسية  571،91

 2111 الجغرافية السياسية جيوبولتيك الكسندر دوفاي السياسية 571،41

 2111 الجغرافية السباسية لدويكاتقاسم ا السياسية 571،49

االصول العامة في الجغرافية  محمد رياض السياسية 571،44

السياسية والجيوبولتيكا مع دراسة 

 تطبيقية على الشرق االوسط

1818 

 2111 الجغرافية السياسية ونمو المدن  محمد ابراهيم حسن  السياسية 571،41

 2111 غرافية السياسيةالج محمد اكرم االحمر السياسية 571،41

 1892 دراسات في الجغرافية السياسية  صالح الدين الشامي السياسية 571،41

919      

 
 
 
 

رسل هـ.فيفيلد ،ج،اتزل  السياسية 
 بيرسي

 1812 الجيوبو لتيكا )الجزء االول (

رسل هـ.فيفيلد ،ج،اتزل  السياسية 919
 بيرسي

  الجيوبولتيكا )الجزء الثاني(

 2111 الجيوبو لتيكا باتريك سوليفان   لسياسيةا 919،1
 2118 الجيوبولتكس المفهوم والتطبيق  فؤاد حمه خورشيد  السياسية  919،2
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روح هللا ج رمضاني د.فؤاد  السياسية 919،3
 حمه خورشيد 

الجيوبولتيك وجمهورية كردستان 

 1819الديمقراطية عام 
2119 

الحرب العالمية االولى وسياسة  روبين متشل اوشروود السياسية  919،1
 حق تقرير المصير 

2119 

الكسندر دوغين ترجمة  السياسية 919،1
 عماد حاتم

اسس الجيوبولتيكا مستقبل روسيا 
 الجيوبولتيكي

2111 

 1889 جيوبولتيكا البحرالمتوسط صباح محمود محمد السياسية 911

في الخليج الصراع الجيوبولتيكي   صباح محمود محمد السياسية 919
 العربي 

1899 

دراسات في جغرافية الصراع  صباح محمود محمد  السياسية  919،1
 الدولي 

1881 

الجغرافيا والحلم العربي القادم  جاسم السلطان السياسية 919،2
جيوبولتيك عندما تتحدث 

 الجغرافيا

2113 

 بدون سنة الجغرافية والمشكالت الدولية محمد عبد الغني سعودي السياسية 919،3
         1811 جغرافية العالقات السياسية عبد المنعم عبد الوهاب السياسية 91961

مواجهات ومذكرات )االخالص  سعدي محمد صالح  السياسية 918
على طريق الخالص: اسرار 
 السياسية العراقية ج االول(

2111 

انهار  المصالح البريطانية في عبد العزيز سليمان نوار السياسية  991

 1811-1911العراق 
1899 

البحر االحمر والمحاوالت  محمد عبد العال احمد السياسية 991،1
البرتغالية االولى للسيطرة 

 عليه:نصوص جديده

 

السيادة العربية على خليج العقبة  صالح مصطفى الدباغ  السياسية  991،2
 ومضيق تيران )دراسة قانونية (

1891 

قوات البحرية العربية في مياه  م احمد العدوي ابراهي السياسية 991،3
 البحر المتوسط 

1893 

النظام القانوني لالستخدام  عادل احمد الطائي   السياسية 991،1
 العسكري للبحار 

1892 

 1811 21مجلة السياسة الدولية العدد  مؤسسة االهرام  السياسية  991
سية في واشنطن مذكراتي السيا حسن مصطفى احمد  السياسية 991،1

:كفاح سياسي ضد الصهيونية 
 واعداء العرب 

1881 
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 1899 مواقف في السياسة والفكر  محسن جاسم الموسوي  السياسية  991،2
 1892 مدخل الى عالم السياسة  جان مينو السياسية 991،3

هذه المعاهدة )حول معاهدة كامب  عصمت سيف  السياسية 992
 ديفيد(

1891 

معاهدة التحالف بين العراق  معاهدة  ية السياس 992،1
 وبريطانية العظمى 

1831 

محاور السياسة العربية  في  عصام شريف التكريتي السياسية 992،2
 الثمانينات 

1891 

 1892 الفارسية –العالقات العربية  نزار عبد اللطيف الحديثي السياسية  993
االيرانية االمريكية العالقات  محمد وصفي ابو مغلي  السياسية 993،1

واثرها في الخليج العربي 

(1811-1818) 

1892 

 1892 العربية  التاريخ القومي المارة المحمرة مصطفى عبد القادر النجار  السياسية  991
النظام السياسي في الواليات  اميل هوبنر السياسية 1،991

 المتحدة االمريكية 
2118 

نيا والشرق االوسط من بريطا سرريدر بوالرد السياسية 991

 1812اقدم العصور حتى 
1819 

على طريق الهند )المصالح  جميل عبد الوهاب المحامي  السياسية 991،1
 البريطانية في العراق( 

1832 

قسم الدراسات االقتصادية  السياسية  991،2
 واالستراتيجية 

:الهيمنة في الطريق الى المجاعة 

 لثالثا االمريكية  وتبعية العالم
1819 

 1819 ازمة الغذاء في الوطن العربي   زياد الحافظ السياسية 991،3
عبد االميرمحمد امين   السياسية  991،1

 ومصطفى النجار 
دور السجالت الهندية 

ومحفوظاتها من وثائق العراق  
وبقية اقطار الخليج العربي 

 والجزيرة العربية 

1819 

 1891 ة في الدول منذر الشاوي  السياسية 999
 1819 الدولة  جاك دونديية فابر السياسية 999،1

سبيروان عارب صادق  السياسية  991
 سيان 

االنعكاسات الجغرافية  السياسية  
لمشكلة التبعية  االقتصادية على 

االمن االقليمي  لدول مجلس 
التعاون كدول الخليج العربي 

 )جديد(

2111 

 1819دراسات في االقتصاد والسياسة مارات وزارة الخارجية )اال السياسية 991،1



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

99 

 وللقانون)مجموعة محاضرات ( العربية المتحدة(

العوالم الثالثة : الثقافة والتنمية  بيترورسلي  السياسية  999
 العالمية 

1891 

دراسات في حركات التحرر في  عبد الرزاق مطلك الفهد السياسية 999،1
 العالم الثالث

1891 

 1819 المشكالت العالمية  المعاصرة  الورقة ممزقة )مؤلفان (  السياسية 999،2
االفاق الجديدة للسياسة العالمية  جستر باولز  السياسية 999،3

 ودور الشرق االوسط 
1893 

السياسات التكنولوجية  في  ا،ك، مالهوترا السياسية 999،1
 االقطار العربية 

1891 

عن الحدود العراقية  حقائق وزارة الخارجية  السياسية  998
 االيرانية 

1891 

  جغرافية الحدود  محمد سعيد نصر  السياسية 998،1
االيرانية –الحدود العراقية  فالح شاكر اسود السياسية  998،2

:دراسة في المشاكل القائمة بين 
 البلدين

1811 

 1819 الجغرافية والسيادة العالمية  جميز فيرجريف  السياسية  998،3
998،1 

 
شؤون مناطق الحدود في  هادي رشيد الجاوشلي  السياسية 

 الجمهورية العراقية 
1891 

 
مشكلة االنهار الحدودية المشتركة  خالد العزي السياسية 998،1

 بين العراق وايران

 
 

   

998،9 
اضواء على التطور التاريخي  خالد العزي السياسية

الفارسي حول  –للنزاع العراقي 

 الحدود

1891 

مشكلة المياه بين سوريا وتركيا  وليد رضوان السياسية 998،1

المشاريع –)اسباب المشكلة 

 افاق الحل ( –المائية السورية 

2119 

العدو الصهيوني واالسلحة  محمود شيت خطاب  السياسية 981
 المتطورة 

1891 

سقوط مدرسة هيكل وازمة العقل  عزيز السيد جاسم  السياسية  981
 مصريالسياسي ال

1891 

 1899 سبتة ومليلية.....حتى الننسى محمد المعزوزي السياسية 981،1
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القدس : اثار ضم القدس الى  اسامة حلبي  السياسية  981،2
اسرائيل على حقوق ووضع 

 المواطنيين العرب 

1881 

مصر واسرائيل خمس سنوات  محسن عوض السياسية 981،3
 من التطبيع 

1891 

 1811 رجال بال قيادة :حول اسرائيل الح مهدي عماش ص السياسية  981،1
تاريخ الحركة الصهيونية :تحليل  الن تايلر  السياسية 981،1

-1981للدبلوماسية الصهيونية 

1811 

1899 

 1899 الحياة السياسية في اسرائيل  رفيق حبيب مطلق السياسية 981،9
 1899 ل الدولة والدين في اسرائي اسعد رزق  السياسية  981،1
)كتاب حول اسرائيل (ممزق  امين عبدهللا محمود السياسية 981،9

 الصفحات الرئيسة
1893 

اسرائيل باطل يجب ان يزول  المر بيرغر السياسية  981،8
 )ممزق(

1811 

 1891 )كتاب حول اسرائيل ()ممزق( محمد عمارة  السياسية 981،11
ية االسرائيلية الشخصية اليهود رشا الشامي  السياسية 981،11

والروح العدوانية )عالم المعرفة 

 ()ممزق ناقصة صفحاته (112

1899 

 1898 تجارة اسرائيل الخارجية  يوسف شبل السياسية                  981،12
االقتصاد االسرائيلي في اطار  فضل النقيب  السياسية 981،13

 المشروع الصهيوني 
1881 

االستيطان : التطبيق العملي  ابو عرفة  عبد الرحمن السياسية  981،11
 للصهيونية 

1891 

 1881 الشعوبية نشاتها وتطورها نزار عبد اللطيف الحديثي السياسية 981،11
الدين والسياسه في  عبد الفتاح محمد ماضي السياسية  981419

)اسرائيل(دراسة في االحزاب 
والجماعات الدينية في اسرائيل 

 ياسيةودورها في الحياة الس

1888 

–تاثير الخالفات االمريكية  ناظم عبد الواحد الجاسور  السياسية 982
االوربية على قضايا االمة 

العربية حقبة مابعد نهاية الحرب 
 الباردة 

2111 

 2118 العالقات السعودية االمريكية  محمد علي تميم  السياسية 983
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المصرية  العالقات السعودية محمد علي تميم السياسية 983،1

1812-1891 
2119 

 
العالقات السعودية االمريكية  نذير جبار حسن السياسية 983،2

1813-1891 
2111 

 

اسامة عبد الرحمان نعمان  السياسية  981
 الدوري 

االمريكية  –العالقات العراقية 
في سنوات الحرب العالمية الثانية 

1838-1811 

2119 

واليابان في التاريخ العراق  كيكو ساكاي  السياسية 981
 الحديث التقليد والحداثة 

2111 

 2118 العراق واليابان تاريخ  وعالقات  كيكو ساكاي السياسية  981،1

 2111 الهند ومستقبل عالقاتها الدولية  اسراء شريف الكعود السياسية 989

 1893 استراتيجية االستعمار والتحرير  جمال حمدان  السياسية 981

الجامعة االمريكيةّ )بيروت  سية السيا 989
) 

 1893 الوقائع العربية 

القضية :فلسطين والالجئون  سعدي محمد صالح السعدي السياسية 988
الفلسطينيون مشرع حل اوحد 

 للسالم في الشرق االوسط

1811 

  جغرافية فلسطين المصورة  قسطنطين خمار سياسية 988،1
القضية  الفلسطينية والصراع  ربية اتحاد الجامعات الع السياسية  988،2

 1العربي الصهيوني ج
1893 

مجلة مركز الدراسات الفلسطينية  مركز الدراسات الفلسطينية  السياسية 988،3

  1العدد
1819 

 2111 الديمقراطية وحقوق االنسان محمد عابد الجابري  السياسية  111

 1889 تعددية السياسيةالديمقراطية وال محمد سليمان الدجاني السياسية 111

االسالم والديمقراطية نحو  13مجلة سياسية العدد  السياسية 112
مشروع حضاري يزدهر فيه 
الرأي والرأي االخر/مبادئ 
 الديمقراطية رؤية اسالميه

2119 

امين مكي مدني  و انيس  السياسية  113
 قاسم 

حقوق االنسان والتشريع : من 
 اوراق المساق التدريبي / شباط

 2111-نيسان  –

2111 

 

     

     



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

98 

سقوط مدرسة هيكل وازمة العقل  عزيز السيد جاسم  السياسية 111
 السياسي المصري 

1891 

     

قضايا عربية معاصره دراسة  ابراهيم خليل احمد  السياسية 111
 تاريخية سياسية 

1899 

رضا عبد الجبار سلمان  السياسية 119
 الشمري

اقية الجديدة بناء الدولة العر
 والفدرالية

2118 

119،

1 

 2119 االنظمة الفدرالية واتس 1رونالد ل  السياسية

مركز الدراسات السياسية  السياسية 111
 واالستراتيجية باالهرام

التقرير االستراتيجي العربي 

1899 
1898 

عبد االمير عباس الحيالي  السياسية 119
 ووحيد انعام الكاكاني

 2112 اتجغرافية االنتخاب

االستراتيجية االمريكية في  رفعت سيد احمد  السياسية 118
والمنطقة البند السابع وسبل  العراق

الخروج منه قانونيا واالستفادة من تجارب 
 المعاهدات االمريكية مع اليابان والمانيا

2119 

 2119 حلف االقليم الرابع الموتمر الوطني العراقي السياسية 111

التطور السياسي المعاصر في  وميض جمال عمر نظمي السياسية 111
 العراق

 

ناجي ابي عاد / ميشيل  السياسية 112
 جرينو

النزاع وعدم االستقرار في 
 الشرق االوسط

1888 

االستراتيجبة والسياسة الدولية  اسماعيل صبري مقلد السياسية 113
 المفاهيم والحقائق االساسية

1818 

لشرق االوسط :دراسة ا معين حداد السياسية 111
جيوبولتيكية قضايا االرض 

 والنفط والمياه

2112 

 2111 الجغرافيات السياسية للبترول لوبيز –فيليب سيبيل  السياسية 111

بن احسن احسن صالح  السياسية 119
 الدين

قضايا االستراتيجية العالمية وبناء 
المزايا التنافسية فيما وراء الحدود 

 لواقعمع دراسة حاالت من ا

2113 
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  -الجغرافية االقتصادية :

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

 1811 مقدمة في الجغرافية االقتصادية  محمد محمود الصياد االقتصادية 311

الجغرافية االقتصادية منظور  محمد محمود ابراهيم الديب االقتصادية 311
 معاصر )جديد(

  2119-

2111 

 1891 السياسة االقتصادية الجزئية كيث هارتلي وكلم تيدل  االقتصادية 312

 ةاالقتصادي 313
 

 1891 االقتصادية السياسي قصيرةانور نعيم 

313،

1 

 - االقتصاد السياسي لالشتراكية افسينيف، اندريس االقتصادية

 1891 اسس علم االقتصاد نعمة هللا نجيب ابراهيم يةاالقتصاد 311

الموارد :دراسة في الجغرافية  صالح الدين الشامي  االقتصادية 319
 االقتصادية 

1899 

 1818 قواعد الجغرافية االقتصادية نصر السيد نصر  االقتصادية 319

  1الجغرافية االقتصادية ج محمد فهيم  االقتصادية 311

 1811 الجغرافية االقتصادية  محمد رياض  اديةاالقتص 311،1
 1891 الجغرافية االقتصادية  خطاب صكار العاني  االقتصادية 311،2
احمد سعيد حديد وعبد  االقتصادية 311،3

 الرزاق محمد البطيحي 
الجغرافية االقتصادية للصف 

 السادس االدبي 
1881 

  االقتصادية  الجغرافية محمد خميس الزوكة  االقتصادية 311،1

 2111 اسس الجغرافية القتصادية  علي احمد هارون االقتصادية 311،1



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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الجغرافية االقتصادية للبلدان  احمد نجم الدين فليجة االقتصادية 311،9

 النامية

1888 

عبد الستار عزت عبد  االقتصادية 311،1

 الستار محمد

المناطق الحرة : دراسة تطبيقية 

 اديةفي الجغرافية االقتص

2111 

 1899 مبادئ الجغرافية االقتصادية  محمد السيد غالب   االقتصادية 319

  المرجع في الجغرافية االقتصادية  محمد فاتح عقيل  االقتصادية 318

االمانة العامة لجامعة الدول  االقتصادية 311
 العربية 

التقرير االقتصادية العربي 

-2113الموحد سبتمبر  )ايلول(

2112-2111 

 

االقتصاد )الحضري(نظرية   كي..جي ،بتن االقتصادية 311
 وسياسة 

1899 

  (9مجلة العمل العربية عدد) مكتب العمل العربي  االقتصادية 312

تقييم النمو االقتصادي في العراق  جواد هاشم و اخرون االقتصادية 313

االول تجربة  ج 1811-1811

التخطيط                            
الثاني تطور القطاعات   ج

 السلعية

----           
----- 

313،

1 

 1898 قياس النمو االقتصادي دان اوشر االقتصادية

ابرز التطورات االقتصادية و  احمد الفي  ةصبري  االقتصادية 311
االجتماعية والثقافية في العراق 

تموز 31-11في ظل ثورة 

1899  

1891 

 1811 موارد العراق االقتصادية  لسامرائيسعيد عبود ا االقتصادية 311

التطور االقتصادي الحديث في  سعيد عبود السامرائي  االقتصادية 311،1
 العراق

1811 

دور القطاع العام في اقتصاد  ج،س، شاهبا زيان االقتصادية 311،2
 العراق

1811 

تطور القطاع العام في العراق مع  تقي عبد سالم  االقتصادية 311،3
رة خاصة الى القطاع العام في اشا

التجارة الخارجية والداخلية 

1819-1813 

1811 
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محاضرات في اقتصاديات  عبد الرحمن الحلبي  االقتصادية 311،1
 العراق

1811 

محاضرات في مشكالت التقدم  محمد جواد العبوسي  االقتصادية 311،1
االقتصادي في العراق ج االول  

 القطاع الزراعي 

1819 

ة التجارة الخارجية والتنمي شاكر موسى عيسى  االقتصادية 311،9

-1819االقتصادية  في العراق 

1899 

1813 

التطور االقتصادي في العراق  محمد سلمان حسن  االقتصادية 311،1
:التجارة الخارجية والتطور 

ج 1819-1991االقتصادي 

 االول

 

وزارة االقتصاد )في  االقتصادية 311،9
 العراق(

ص االتفاقيات التجارية نصو
واالقتصادية المعقودة بين 

عراقية والدول الالجمهورية 
االخرى والوثائق والكتب 

 المتبادلة الملحقة بها الجزء االول

--- 

 1899 دراسات في االقتصاد العراقي  محمد سلمان حسن  االقتصادية 311،8
العربي  مصادر الفكر االقتصادي خير الدين حسيب االقتصادية 311،11

 في العراق
1812 

عالقات االقتصادية بين تحليل ال مدحت الحيالى  االقتصادية 311،11
الجمهورية العراقية واقطار 

 الخليج العربي

1819 

النظام القانوني للتعاونيات في  خالد لفته شاكر  االقتصادية 311،12
 العراق :دراسة مقارنة

1891 

ملية تكوين المهارات ودورها ع ح حسن خلف فلي االقتصادية 311،13
 في التنمية االقتصادية  في العراق

1891 

 الجهاز المصرفي العراقي ودوره سعيد عبود السامرائي االقتصادية 311،11
 في التنمية االقتصادية

1893 

سياسة االعمار االقتصادي في  توماس بالوك االقتصادية 311،11
 العراق

1819 

مقدمة في التاريخ االقتصادي  ود السامرائيسعيد عب االقتصادية 311،19
 العراقي

1813 

 1892 بحوث في اقتصاديات العراق جان ارنست  االقتصادية 311،11
 ----رؤية في مستقبل االقتصاد مركز العراق للدراسات  االقتصادية 311،19
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 العراقي محمد صادق الهاشمي
تصاد لمحات في تطور االق جواد هاشم  االقتصادية 311،18

 العراقي،قطاع التجارة الخارجية
1813 

وزارة المالية الواقع والطموح  وزارة المالية  االقتصادية 311،21
:انجازات الوزارة للفترة 

 1/12/2118  -21/1/2119من

 الجزء الثاني

2111 

البنك المركزي العراقي التقرير  دائرة االحصاء واالبحاث االقتصادية 311،21
 السنوي

1891 

 --- االعمار ومشاريعه في العراق جابر عمر  االقتصادية 311،22
القطاع التجاري وافاق التطبيق  حسن علي  االقتصادية 311،23

 االشتراكي
1811 

نحو قيام جهاز اداري متطور في  هوشار معروف االقتصادية 311،21
 العراق

1811 

 
 

بيت الحكمة / مجموعة  االقتصادية 311،21

 باحثين

 2111 في االقتصاد العراقيدراسات 

بيت الحكمة / مجموعة  االقتصادية 311،29

 باحثين

االقتصاد العراقي ومتغيرات 

 البيئة العربية والدولية

2112 

االزمة االقتصادية العالمية  عبد الصمد السويلم االقتصادية 311،21

 واثرها على االقتصاد العراقي

- 

جمعية االقتصاديين  االقتصادية 319
 عراقيينال

االحصائي ملحق لمجلة 
 االقتصادي

1891 

جمعية االقتصاديين  االقتصادية 319،1
                 العراقيين

 1891 / مجلةاالقتصادي

 1891 االقتصادي العربي اتحاد االقتصاديين العرب االقتصادية 319،2
المصرف العراقي التقرير  وزارة االسكان والتعمير االقتصادية 319،3

 1819سنوي لعام ال
1819 

 1811 االقتصاد حسن علي االقتصادية 319،1
اقتصاد الحرب: تجربة القطر  كلية االدارة واالقتصاد االقتصادية 319،1

 العراقي
1891 

 1891 الموارد االقتصادية محمد متولي ومحمود ابو  االقتصادية 311
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 العال
-1819 صادية الموارد االقت احمد حبيب رسول  االقتصادية 311،1

1891 
 1818 الموارد االقتصادية  خالص االشعب االقتصادية 311،2
 1891 الموارد واقتصادياتها  محمد عبد العزيز عجمية االقتصادية 311،3
 1811 الموارد االقتصادية              محمد عبد العزيز عجمية      االقتصادية 311،1
 1818 الموارد االقتصادية محمد ازهر السماك االقتصادية 311،1
 1819 دراسات في الموارد االقتصادية محمد ازهر سعيد السماك االقتصادية 311،9
دراسات في الجغرافية الموارد  يسري الجوهري االقتصادية 311،1

 االقتصادية 
1811 

 ---- الموارد االقتصادية  حسن سيد احمد ابو العينين االقتصادية 311،9
 1819 الموارد االقتصادية  عبد العزيز السماك ديةاالقتصا 311،8
 2119 اقتصاديات الموارد والبيئة السيدة ابراهيم مصطفى  االقتصادية  311،11

عبد المجيد رشيد محمد  االقتصادية 319
 التكريتي

التكامل االقتصادي مع دراسة 
خاصة عن التكامل االقتصادي 

 العربي

1819 

التكامل االقتصادي وقضية  تنيرسمير ال االقتصادية 319،1
 الوحده العربية 

1819 

 1811 الوجيز في التطور االقتصادي محمد عبد العزيز عجمية االقتصادية 319،2
 1891 التكامل االقتصادي كامل بكرى االقتصادية 319،3
 1891 التكامل االقتصادي  سعد حسون جاسم الحيالي  االقتصادية 319،1
التكامل االقتصادي : دراسة  منصور الراوي  االقتصادية 319،1

نظرية وتطبيقية في التكامل 
االقتصادي في العالم والوطن 

 العربي

 

 2111 مبادئ اقتصادات الموارد والبيئة ايمان عطية ناصف االقتصادية 319،9

318 
 

 سلطة  االدارة في تنفيذ المشاريع عامر محمد علي  االقتصادية
 الكبرى 

1893 

قضايا معاصرة في االقتصاد  صباح محمود محمد  القتصاديةا 318،1
 واالدارة 

1898 

الموارد االقتصادية في الوطن  محمد صبحي عبد الحكيم  االقتصادية 321
 العربي 

1893 

الموارد االقتصادية للجمهورية  محمد محمود الصياد االقتصادية 321،1
 العربية المتحدة 

1891 
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التطور االقتصادي في مصر منذ  الدين محمد سعيد جمال  االقتصادية 321،2
 الكساد العالمي الكبير 

1811 

اقتصاديات االقطار العربية  سعيد عبود السامرائي االقتصادية 321،3
 :دراسة شاملة 

1818 

 1899 التنمية االقتصادية في االردن  وديع الشرايحة  االقتصادية 321،1

اقتصاديات العراق والوطن  منصور الراوي  االقتصادية  321،1
 العربي

1818 

 

التكامل االقتصادي : دراسة  منصور الراوي االقتصادية 321،9

نظرية وتطبيقية في التكامل 

االقتصادي في العالم والوطن 

 العربي

1881 

 

العالقات االقتصادية  الخارجية   هانز باخمان  االقتصادية 321
 للدول النامية

1811 

نموذج التنمية في الخليج   نجيب عيسى االقتصادية 322
 والتكامل االقتصادي العربي

1819 

دور المشروعات العامة في  علي خليفة  الكواري  االقتصادية 322،1
التنمية االقتصادية )عالم المعرفة 

12) 

1891 

الواقع االقتصادي العربي قبل  صالح الدين علي الشامي االقتصادية 323
 عصرية  االسالم رؤية جغرافية

1893 

تشريعات االستثمار واستيراتيجية  غيالن  بدر االقتصادية 321
 التعاون المالي العربي 

1819 

المشروعات العربية المشتركة  فائق علي عبد الرسول  االقتصادية 321
 بين الواقع والطموح

2112 

دراسات في اقتصاديات  الوطن  عبد الوهاب مطر الداهري  االقتصادية 329

 (113عربي )يبدا من صفحة ال
1893 

 1891 في التكامل االقتصادي العربي  عبد الحميد خضر العافي  االقتصادية 329،1
اثر اليورو على اقتصاديات الدول  فارس ثابت بن جوادي  االقتصادية 321

 العربية 
2111 

اقتصاديات العالم العربي من  راشد البراوي  االقتصادية 321،1
 لمحيط        الخليج الى ا

1891-

1813                 
التعاون االقتصادي العربي  عبد الهادي يموت  االقتصادية 321،2

 واهمية التكامل في سبيل التنمية
 



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي
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االسس الجغرافية للتخطيط  دولت صادق  االقتصادية 321،3
 االقتصادي في العالم العربي

1892 

اد الصناعي والعالم االقتص البرت بدر فارس االقتصادية 321،1
 العربي )محاضرات (

1891 

تجارة المحيط الهندي في عصر  شوقي عبد القوي عثمان االقتصادية 32161

-11السيادة االسالمية )

 م ( 1189-991-  هجري811

  1881 

مركز دراسات الخليج  االقتصادية 329
 العربي

نشرة االقتصادي الخليجي )

 (2اقتصادية فصلية ج
1891 

ين العرب اتحاد االقتصادي االقتصادية 329،1
 بغداد–

االقتصادي العربي عدد االول  
 السنة السادسة 

1892 

مركز دراسات الخليج  االقتصادية 329،2

العربي  سلسله الخليج 

( د.عبد 1العربي والعالم )

 االمير رحيمة العبود        

اليابان :تجربة التطور ،الواقع 
ادية مع الراهن ، العالقات االقتص

 الخليج العربي

1891 

 
 
 

اقتصاديات العالم العربي التنمية                                     صايغ                                                                                                                         يوسف عبد هللا  االقتصادية 329،3

الجزء الثاني  1811نذ العام م

 :البلدان العربية االفريقية

1891 

 

–انتقال العمالة العربية المشاكل  ابراهيم سعد الدين  االقتصادية 328
 السياسات–االثار 

1893 

النظام االقتصادي العالمي الجديد  عبد القادر سيد احمد  االقتصادية 331
 وحوار الشمال والجنوب

1819 

قضية التصنيع في اطار النظام  محمد عبد الشفيع صاديةاالقت 33161
 االقتصادي العالمي الجديد

1891 

الثروات المعدنية  في العالم  محمد عبد المجيد عامر  االقتصادية 331
االسالمي دراسة في الجغرافية 

 االقتصادية

1892 

عولمة الفقر : تاثير اصالحات  فسكي  وس ودو ميشيل  االقتصادية 332
 دوق النقد والبنك الدوليينصن

2111 

السكان واالقتصاد :دراسة في  بيير فرومون االقتصادية 333
التاثير المتبادل بين العوامل 

 االقتصادية والسكانية في العالم

1899 
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81 

 1813 العالقات االقتصادية الدولية  وجدي محمود حسين  االقتصادية 331
 1813 ت االقتصادية الدولية المشكال جيمس س.انجرام االقتصادية 331،1
دراسة استغالل االرض في  محمد خميس الزوكة  االقتصادية 331

 الجغرافية االقتصادية 
1899 

اقتصاديات االرض واالصالح  عبد الخالق محمد عبدي  االقتصادية 331،1
 الزراعي في النظرية والتطبيق

1811 

 1811 تركةالسوق العربية المش يحيى عرودكي االقتصادية 339
 1819  ية المشتركةتطور السوق العرب سميرالتنير  االقتصادية 339،1
 1891 احكام السوق العربية المشتركة  طارق المتولي  االقتصادية 339،2
محيي الدين عباس  االقتصادية 331

 االزهري 
بحوث التسويق بين المنهج 

 العلمي والتطبيق
1811 

التسويق التعاوني الزراعي)في  سالم احمد محمود  االقتصادية 331،1
 ضوء التطبيق المحلي(

1899 

الحركة التعاونية :نشاتها وفلسفتها  حسن الساعاتي االقتصادية 331،2
 وتطبيقها

1811 

يسري عبد الرازق  االقتصادية 339
 الجواهري

 1819 جغرافية االنتاج االقتصادي

م االقتصاد المدخل الى عال جون .س.كامبس  االقتصادية 339،1
 :واالنسان والنقود والبضائع

1891 

ة ممشكالت النقوذ واالنظ عارف دليلة االقتصادية 338
 التسليفية في الراسمالية

1818 

 1888 انهيار الليبراليه الجديدة نيلسون ارور جودي سوزا االقتصادية 311
في الفكر االقتصادي العربي  محسن خليل االقتصادية 311

 االسالمي
1892 

منظمة –االمم المتحدة  االقتصادية 312
 دولية

 1883 التعطل في دول االسكوا

     االقتصادية 313
 1882 تاريخ الفكر االقتصادي محمد دويدار االقتصادية 311
 1818 مبادئ االقتصاد الحديث محمد عزيز االقتصادية 311
الثقافية والتنمية العوالم الثالثة  صالح الدين محمد سعد هللا االقتصادية 319

 العالمية
1891 

 1891 دراسة في التنمية االقتصادي وديع شرايحة  االقتصادية 311
 1892 سياسة االنماء االقتصادي يوجين بالك االقتصادية 319
 1891 موارد الثروة االقتصادية محمد صبحي عبد الحكيم االقتصادية 318
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 1811 يط االقتصاديدراسات في التخط كاظم حبيب االقتصادية 311
 1891 اقتصاديات التخلف والتنمية انطونيوس كرم االقتصادية 311
 1891 القاموس التجاري بشير علكة االقتصادية 312
معجم مصطلحات العلوم االدارية  بشير عباس العالق االقتصادية 313

 الموحدة
1893 

المحاسبة  في محاضرات  ماهر موسى العبيدي االقتصادية 311
 لحكومية او حسابات الموازنةا

1891 

مدخل الى دراسة الشركات  محمد صبحي االتربي  االقتصادية 311
 االحتكارية متعددة الجنسيات

 

االشتراكية والشركات متعددة  جورج الراسي االقتصادية 319
 الجنسيات

1811 

 1899 محاسبة الشركات المساهمة  صالح راشد الحدبائي االقتصادية 311
الشركات متعددة الجنسية ودورها  ناطق شاكر محمود االقتصادية 311،1

االستغاللي في نهب ثروات 
 الشعوب 

1891 

المحاسبة في منشات القطاع  عبد الباسط احمد رضوان االقتصادية 319
االشتراكي)النظام المحاسبي 

 الموحد(

1811 

 1811 لقياسيةاالسعار واالرقام ا الجهاز المركزي لالحصاء االقتصادية 318
صندوق النقد العربي ابو  االقتصادية 391

 2112ظبي

التوجهات الدولية واالجراءات 
 لمكافحة غسل  االموال دوالجهو

2112  

محمد احمد العظمة ويوسف  االقتصادية 391
 عوض العادلي

التضخم واثره على البيانات 
المالية المنشورة للشركات 

 الكويتية المساهمة 

1891 

دور المصارف الخليجية في  جاسم المناعي  قتصاديةاال 392
توفير االحتياجات التمويلية لدول 

 مجلس التعاون

1881 

 1891 ادارة االنتاجيه جي.اي .فارادي االقتصادية 393
 --- االقتصادية لبالد العالم الجغرافيا سبيد تشينكو  االقتصادية 391
 1891 ي السياسياالقتصاد انور نعيم قصيرة  االقتصادية 391
دراسة مسار اقتصاد الغذاء في  جامعة الدول العربية  االقتصادية 399

الدول العربية المجلد الثاني 
 البيانات  االحصائية 

1891 

 2111االتجاهات االقتصادية واثارها  االمم المتحدة  االقتصادية 391
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:سلوكات القطاع المصرفي 
وكفاءته في مجال االقراض في 

اعضاء في االسكوا  بلدان مختارة

 3العدد 
التوقعات والتنبؤات العالمية  االمم المتحدة االقتصادية 391،1

 لمنطقة االسكوا
2111 

مركز التوثيق االعالمي  االقتصادية 399
 لدول الخليج العربي

كشاف مجلة افاق اقتصادية 

 1891،1891للسنوات 
1899 

  1893 النجاحاقتصاديات  لودفيج ايرهارد االقتصادية 398
وزارة التجاره غرفة تجارة  االقتصادية 311

 بغداد 
عمال ونشاطات تقرير عن ا

غرفة تجارة بغداد خالل الدوره 
 االربعين لمجلس االداره 

1891  

 

وزارة التجاره غرفة تجارة  االقتصادية  311،1
 بغداد 

التقرير العام العمال ونشاطات 
غرفة تجارة بغداد لمناسبة 

ت الدوره االربعين لمجلس انتخابا
 االداره  

1818 

 2111  3،1دراسات اقتصادية العدد  بيت الحكمة  االقتصادية  311

مدخل في علم االقتصاد الجزء  عبد المنعم السيد علي االقتصادية 312
 الثاني

1891 

 2111 دراسات اقتصادية :مجلة بيت الحكمة  االقتصادية  313

جغرافية االتحاد السوفيتي  بارانسكي االقتصادية 311
 االقتصادية

1891 

 2118 الخصخصة صادق طعمه خلف االقتصادية 311
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111 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

  -علم االجتماع :

رقم 

 تاب الك

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

علم االجتماع : دراسة تحليلية في  احسان محمد الحسن اجتماع 111
 النظريات والنظم االجتماعية

1899 

 1898 علم االجتماع هعادل عبد الحسين شكار اجتماع 111

 1899 علم االجتماع النظرية والمفهوم بارى شو جرمان اجتماع  112

 ---- المدخل الى علم االجتماع قبارى محمد اسماعيل اجتماع 113

  قضايا علم االجتماع المعاصر قبارى محمد اسماعيل  اجتماع 113،1

الموقف النظري في علم االجتماع  محمد عاطف غيث اجتماع  111
 المعاصر

1881 

 1891 علم االجتماع الجنائي السيد علي شتا اجتماع 111

 1811 علم االجتماع البدوي ح مصطفى الغوالصال اجتماع 119

 1899 علم االجتماع الريفي محمد الغريب عبد الكريم اجتماع  111

 1899 علم االجتماع الريفي والحضري غريب محمد سيد احمد  111،1
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 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

111 

ريفنا النامي : دراسة مقارنة في  عبد المنعم محمد بدر اجتماع 111،2
علم االجتماع مع التطبيق على 

لمملكة العربية السعودية ا
 وجمهورية مصرالعربية

1892 

البناء االجتماعي والتغيير في  عالء الدين جاسم البياتي  اجتماع 111،3
 المجتمع الريفي

1811 

 1898 علم اجتماع السكان علي عبد الرزاق جلبي اجتماع  119

اليهود السوفيت : دراسة في  سالفة حجاوي اجتماع 119،1
 تماعي الواقع االج

1891 

الخصائص االجتماعية  مكي محمد عزيز اجتماع 118
واالقتصادية للمهاجرين الى 

الكويت: دراسة في الجغرافية 
 االجتماعية

1891 

مشكالتنا االجتماعية )اسس  عبد المنعم محمد بدر اجتماع  111
نظرية ونماذج خليجية ( الكتاب 

 الثالث مشكلة العمالة الناعمة

1891 

 1898 علم اجتماع الصناعة علي عبد الرزاق جلبي  اعاجتم 111

 1899 علم االجتماع الصناعي  احسان محمد الحسن اجتماع 111،1

-تثايلد–براون  -باركر اجتماع  111،2
 سميث

 1898 علم االجتماع الصناعي

 1811 علم االجتماع الصناعي شهيب مناف جاسم اجتماع 111،3

 2118 علم االجتماع الصناعي والتنظيم وهريمحمد محمود الج اجتماع 11141

علم االجتماع الثقافي ومشكالت  قباري محمد اسماعيل  اجتماع 112
 الشخصية في البناء االجتماعي

--- 

دليل البحث االنثروبولوجي في  محمد حسن عامرى  اجتماع  113
 المجتمع البدوي

1898 

الجتماع مجتمع المدنية : ا عبد المنعم شوقي  اجتماع 111
 الحضري

1891 

االنثروبولوجيا الثقافية : دراسة  فاروق اسماعيل اجتماع 111
 حقلية في الثقافات الفرعية

1898 

االنثروبولوجيا العامة : مدخل  ىمحمد عبد المعبود مرس اجتماع  111،1
للبحث في المجال االنثروبولوجي 

 من حيث الموضوع والمنهج 

1898 

 1899 التغيير والبناء االجتماعي وياحمد النكال اجتماع 119
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112 

التخطيط االجتماعي والتنظيم  عبد الجبار كريم  اجتماع 111
:بحث في التخطيط والتنظيم 

 االجتماعي للخدمات االجتماعية

1811 

 1891 دراسات في التنمية االجتماعية  حسن ابراهيم عبد اجتماع  119

مية والتخطيط دراسات في التن محمد عاطف غيث اجتماع 119،1
 االجتماعي

1881 

علم االجتماع السياسي : وقضايا  قباري محمد اسماعيل اجتماع 118
 التخلف والتنمية والتحديث

1891 

اصول االجتماع السياسي:  محمد علي محمد اجتماع  118،1
السياسة والمجتمع في العالم 

الثالث ج االول االسس النظرية 
 والمنهجية

1898 

حاد الجامعات العربية ات اجتماع 121
 االمانة العامة 

 1891 دراسات في المجتمع العربي

 1811 دراسات في المجتمع العربي خاشع المعاضيدي اجتماع 121،1

مقدمة في دراسة المجتمع العربي  الياس فرح  اجتماع  121،2
 والحضارة  العربية 

1899 

اساتذة بجامعة االمارات  اجتماع 12163
 دةالعربية المتح

 1893 دراسات في المجتمع العربي

المراة والتغير االجتماعي في  فوزية العطية اجتماع 121
 الوطن العربي

1893 

 --- دراسات في التغيير االجتماعي  محمد الجوهري اجتماع 122

  وقت الفراغ في المجتمع  الحديث محمد علي محمد اجتماع  123

تنا االجتماعية )اسس مشكال عبد المنعم محمد بدر اجتماع 121
نظرية ونماذج اجتماعية الكتاب 
 الثالث مشكلة العمالة الناعمة(

1891 

علم االجتماع والفلسفة الجزء  قباري محمد اسماعيل  اجتماع  121
 الثاني نظرية المعرفة

1898 

 1891 التصنيع وتفسير المجتمع احسان محمد الحسن اجتماع 129

 1893 الطبقية االجتماعية  ناحسان محمد الحس اجتماع 121

 1882 التخطيط االجتماعي هعادل شكار اجتماع  129

 1898 اساسيات علم النفس التطوري  شفيق فالح  حسن اجتماع 128

الباراسايكولوجي والحياة العدد  مركز البحوث النفسية اجتماع 128،1

 1882االول 
1882 
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 1898 سي االجتماعي الطب النف علي عبد الرزاق جلبي  اجتماع  131

الجوانب االجتماعية والثقافية  علي المكاوي اجتماع 131،1
للخدمة الصحية : دراسة ميدانية 

 في علم االجتماع الطبي

1899 

 1898 دراسات في علم االجتماع الطبي  محمد علي محمد اجتماع 131

البحث االجتماعي المعاصر  رودولف غيفليون  اجتماع  132
 قات مناهج وتطبي

1899 

االسس العلمية لمناهج البحث  احسان محمد الحسن  اجتماع 132،1
 االجتماعي 

1899 

 1891 اسس البحث االجتماعي  عبد الوهاب ابراهيم  اجتماع 132،2

 19مجلة العلوم االجتماعية م  جامعة الكويت  اجتماع  133

 العدد االول

1881 

 التونسية للعلوم االجتماعية المجلة  الجامعة التونسية  اجتماع 133،1

. 81+العدد  1881.  99عدد 

1881 

1891_

1899 

131 

 

 1891 الدراسات االجتماعية  نعمان شحادة  اجتماع

المعهد العربي للثقافة  اجتماع  131
 العمالية وبحوث العمل

التنظيم االجتماعي للعمل الجزء 
 األول
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 -إحصاء :

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

اصول االحصاء والطرق  محمود حسن المشهداني  إحصاء 111
 االحصائية

1891 

 1811 من مراحل الطريقة االحصائية محمودالمشهداني إحصاء 111

 1818 االحصاء الجغرافي محمود حسن المشهداني إحصاء 111،1

 1818 االحصاء الجغرافي عبد الرزاق محمد البطيحي إحصاء 111،2

 1891 المدخل لالحصاء السكاني ارثر–نورما ماك  إحصاء 112

 1891 ةمدخل في االحصاءات السكاني ارثر–نورما ماك  إحصاء 112،1

 1818 مدخل الى االحصاءال خاشع محمود الراوي إحصاء 113

 1892 الطرق االحصائية صبري رديف إحصاء 111

الجهاز المركزي لالحصاء  إحصاء 111
 اليمن 

 --- 1811-1819كتاب االحصاء لعام 

 1899 مبادئ االسلوب االحصائي محمد عالء الدين يونس إحصاء 119

 1811 االحصاء سرحان احمد عباده إحصاء 111

االحصاء الديمغرافي)االحصاء  عبد الحسين زيني  إحصاء 119
 السكاني(

1898 
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 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

111 

االساليب الكمية في الجغرافية  نعمان شحادة إحصاء 118
              باستخدام الحاسوب             

1881 

فتحي عبد العزيز ابو  إحصاء 118،1
 راضي

 

 1893  االساليب الكمية في الحغرافية

فتحي عبد العزيز ابو  احصاء 118،2
 راضي

مقدمة االساليب الكمية في 
 الجغرافية

 

بحوث العمليات االحصائية في  عبد هللا عويسى إحصاء 191
 الجغرافية 

--- 

 1811 االحصاء الصناعي عبد الحسين زيني إحصاء 191

الطرق االحصائية  وتصميم  فتحي عبده بدير  إحصاء 192
 التطبيقات العملية(التجارب)

1899 

 1899 تطبيقات في االحصاء العملي محمود المشهداني  إحصاء 193

 1891 نظرية القياس المنطقية  ياسين خليل إحصاء 191

 1899 اساسيات االحصاء االجتماعي  اعتماد عالم إحصاء 191

المساحة المستوية الكميات  علي شكري إحصاء 199
 والميزانيات

1898 

مبادئ المساحة المستوية  محمود حسني عبد الرحيم حصاءإ 191
 والطبوغرافية

1818 

( واستخداماته    X)  كاياختيار  عبد المجيد رشيد الصوفي إحصاء 199

 في التحليل االحصائي

1891 

مبادئ استخدام المصفوفات في  اثيل عبد الجبار الجومرد إحصاء 198
 االقتصاد

1891 

 1813 وحدات القياس ماضيها وحاضرها سهام قندال إحصاء 111

التطبيقات الدقيقة للمساحة ونظرية  علي شكري إحصاء 111
 االخطاء

1811 

  المساحة الهندسية  محمد فريد يوسف إحصاء 112

مبادئ التخمين والمواصفات لطالب  شريف يوسف إحصاء 113
 الهندسة

1891 

الكتاب الثاني( المحاسبة الحكومية ) حنا رزوقي الصائغ إحصاء 111
شرح نظام اعداد ودفع وتنظيم  
حسابات  الرواتب  في العراق 

 وتطويره

1813 

 1819المحاسبة واالحصاء كاْداتين  حنا رزوقي الصائغ  إحصاء 111



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

119 

للتخطيط والمتابعة في التخطيط 
 المالي

 1811 ادارة المصارف خليل محمد حسن الشماع إحصاء 119

المدخل في االحصاء ورياضياته  الفتاح عبد اللطيف عبد إحصاء 111
 الجزء االول

--- 

 --- الجداول الرياضية واالحصائية  عبد اللطيف عبد الفتاح إحصاء 111،1

 1891 الرياضيات صبري ردف العاني إحصاء 119

( 1موسوعة بحوث العمليات ) لطفي لويز سيفين إحصاء 118
 البرمجة الرياضية النماذج الخطية

 

 --- الحاوي في الحساب ابن الهائم المقدسي ءإحصا 191

    إحصاء .

الحاسبة االلكترونية والبرمجة بلغة  خالد ضاري الطائي  إحصاء 191
بسيك مع تطبيقات في االحصاء 

 والرياضيات 

1899 

قحطان محمد صالح  إحصاء 192
 يلالجمي

الة العصر الكومبيوتر : حرب 
 التكنولوجيا

--- 

 ---- الحاسبات االلكترونية الشخصية  الح العليليلى ص إحصاء 193

 1819 الحاسبة  االلكترونية والشخصية حافظ قبيسي إحصاء 191

 1891 نظريات دوائر االلكترونيك نور الدين عبد هللا الربيعي إحصاء 191

احسان كاظم شريف  إحصاء 199
 القريشي

الطرائق المعلمية والطرائق 
في االختبارات الالمعلمية 
 االحصائية

2111 

البرمجة الخطية : النظرية االساسية  ليونارد سوانسون إحصاء 191
 والتطبيقات

1881 

 1898 تصميم وتحليل التجارب محمود حسن المشهداني إحصاء 199

مع  االحصاء في التربية والعلوم االنسانية نبيل جمعة صالح النجار إحصاء 198
  spssتطبيقات برمجية

 

التحليل االحصائي في الجغرافية والعلوم  مان شحادةنع احصاء 181
 االجتماعية

2111 

 2111 االحصاء الوصفي محمد جبر مغربي احصاء 181

حسن ياسين طعمة وايمان  احصاء 182
 حسين حنوش

 2118 طرق االحصاء الوصفي

 2113 االحصاء الجغرافي عماد مطير الشمري احصاء 183

 2119 ليب الكمية في الجغرافية االسا حسن علي موسى احصاء 181



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

111 

الجغرافية الكمية واالحصائية اسس  ناصر عبد هللا صالح احصاء 181
 وتطبيقات باالساليب الحاسوبية الحديثة

2111 

مدخل الى التحليل االحصائي في  فتحي محمد ابو عيانة احصاء 189
 الجغرافية

1891 

 1892 مراحل البحث االحصائي محمد محمود صفوت احصاء 181

     

     

     

     

     

     
 

 

 -جغرافية التعليم : 

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

 تعليم 111
 

جغرافية التعليم االبتدائي في  صالح فليح حسن
العراق دراسة في الجغرافية 

 التطبيقية 

1818 

 
 

-1899ظل الثورة  التربية في  وزارة التربية تعليم 111،1

1819 

1819 

 

 احمد جودة  تعليم  111،2

 

تاريخ التربية والتعليم في العراق 

واثره في الجانب السياسي 

 م2111-م1113

2112 

وزارة التعليم العالي  تعليم  111،3

 والبحث العلمي 

 1898 اصالح التعليم العالي في العراق

لمدرسة الثانوية مشكالت ادارة ا حنان عيسى الجبوري تعليم 111
 في العراق

1811 

 1891 المدرسة المستنصرية حسين امين  تعليم 112



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

119 

 

 1819 مقاالت واحاديث  فؤاد جميل  تعليم 113

 تعليم 111
 

مركز احياء التراث العلمي 
 العربي 

دور المراة العربية في الحركة 
 العلمية 

1899 

 1881 العراق االصالح االكاديمي في صباح محمود محمد تعليم 111

 2113 الجغرافيا الصناعية عبد الزهرة علي الجنابي تعليم  ,,111

 تعليم 119
 

مقررات وتوصيات المؤتمر  وزارة المعارف 
االول للتربية والتعليم  سنة 

1891 

1891 

المدارس اليهودية وااليرانية في  فاضل البراك  تعليم 111
 العراق

1891 

 متعلي 119
 

ليم العالي والبحث مجلة التع مجلة 
 العلمي

1811 

 تعليم 119،1
 

التعليم العالي في الوطن العربي  محمد صالح ربيع العجيلي

 الواقع واستراتيجيات المستقبل

2112 

في  يتطور التعليم الوطن ابراهيم خليل احمد تعليم 118

 (1832-1998العراق)
1892 

 تعليم 111
 

لدور اصول تدريس الجغرافية  نعيم يوسف طرفة 
 المعلمات والمعلمين

1811 

معايير تطوير المناهج الدراسية  مهدي صالح السامرائي تعليم 111
 في جامعة بغداد

1899 

 تعليم 112
 

التباين االقليمي في توزيع  يوسف يحيى طعماس
دمات التعليمية في العراق الخ

 13العدد 

1891 

لة  الكلفة التعليمية  لطالب مرح غانم حمدون  تعليم 113
 الدراسة االعدادية في العراق

1811 

 تعليم 111
 

جامعة بغداد ، كلية االداب، 
 قسم الجغرافية 

ربع قرن للدراسات العليا في قسم 
 الجغرافية 

1891 

 1891 مناهج التربية  غي بالماد تعليم 111

 تعليم 119
 

مقترحات في تدريس الجغرافية  ن، ف سكارف
 كوسيلة للتفاهم بين االمم

--- 

 تعليم 111
 

 1813 مناهج قسم الجغرافية  جامعة بغداد ، كلية االداب



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

118 

 --- تدريس الجغرافية  صباح محمود محمد تعليم 119

 تعليم 118
 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

دليل ومناهج المؤتمر االول  
تعليم الجامعي في العراق بغداد لل

1811 

--- 

التربية  في المانيا الغربية نزوع   هاتر  ج  بيفجنز تعليم 121
 نحو التفوق واالمتياز 

1891 

 تعليم 121
 

التوجيه التربوي والمهني مع  عبد الرحمن العيسوي 
 دراسة ميدانية 

1899 

 تعليم 122
 

االصالح الجامعي في الخليج  محمد جواد رضا
 العربي

1891 

 1812 سيكولوجية التعليم رالف جاري تعليم 123

 يمتعل 121
 

 1881 المناهج الهندسية وافاق المستقبل طه تايه النعيمي

وزارة التعليم العالي  تعليم 121
 والبحث العلمي

مؤتمر تعريب التعليم العالي في 
 الوطن العربي

1891 

 تعليم 129
 

 1892 التربية والصراع االجتماعي ميريل كيرتي

 تعليم 121
 

 1891 المدرسة والمجتمع جون ديوي

 1891 التربية البيئية مفاهيمها وانشطتها اودين اولمان –اس  ليمتع 129

 تعليم 128
 

 1891 الفكر التربوي العربي الحديث سعيد اسماعيل علي

مية اصولها ياالدارة التعل الدكتور محمد منير مرسي تعليم 131
 وتطبيقاتها

1891 

 تعليم 131
 

المراحل  الميول المهنية لدى طلبة  انور حسين عبد الرحمن 
 الثانوية "دراسة مقارنة "

1891 

 تعليم 132
 

دراسة مقارنة للتعليم الثانوي في  محمد خليفة بركات
 المحافظات بالقطر العراقي

1811 

حول تجربة العمل الميداني  صالح الدين البحيري تعليم 133
 لطالب الجغرافية بجامعة الكويت

1892 

 تعليم 131
 

 / في هنغارياالتعليم العالي  اليونسكو

التخطيط التربوي على مستوى  فؤاد نصحي تعليم 131
 الوطن العربي

1819 



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

111 

 تعليم 139
 

تاريخ التعليم االجنبي في مصر  جرجس سالمة
في القرنين التاسع عشر 

 والعشرين

1893 

 تعليم 131
 

الكويت والمستقبل التنمية والتعليم  حسن علي االبراهيم
 وجها لوجه

1898 

الخدمة العامة في التعليم العالي  باتريشيا ه.كروسون تعليم 139
 الممارسات وااللويات 

--- 

 تعليم 138
 

 1891 المرشدات والمعسكرات  الكشفية سهيلة عباس بكر

سامي محمد الصفار و فهد  تعليم  111
 عبد الرحمن الرويشد

 2111 اتجاهات جديدة في تعليم الكبار

 1891 بارات االقتصادية في التعليماالعت جمال اسد مزعل  تعليم 111

 2112 دراسات تربوية / مجلة علمية محكمة وزارة التربية / مركز البحوث  تعليم  112

مكتب التربية العربي لدول  تعليم 113
 الخليج

 1891 التربية والتنمية االقليمية

تخطيط التعليم االبتدائي في العراق  سعدون رشيد عبد اللطيف تعليم  111
 1891 \1811لفترة ل

1812 

دور مؤسسات التعليم العالي في  عبد هللا جمعه الكبيسي تعليم 111
 التنمية االقتصادية للمجتمع

1881 

 -جغرافية التنمية :

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

ج ،ب، كول / ترجمة  التنمية 911
د.سعدي محمد صالح 

 السعدي

 1882 ائيةهوه االلمال

جغرافية التنمية مفاهية نظريات  محمد دلف احمد الدليمي التنمية 911
 .تطبيق

2118 

الجهاز المصرفي  العراقي  سعيد عبود السامرائي  التنمية  912
 ودورة في التنمية االقتصادية 

1893 

  انثروبولوجيا التنمية الحضريه مجيد حامد عارف التنمية 913

مشاريع يذ ومتابعة تعليمات تنف التخطيط وزارة التنمية 911
 واعمال خطط التنمية القومية 

1811 

-1811االطار التفصيلي المبدئي لخطة  وزارة التخطيط التنمية  911



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

111 

 1811 التنمية القومية 

التصميم التجريبي والتحليل  ابراهيم يوسف المنصور التنمية 919
 االحصائي

1891 

دورة التعلم  المستمر دور  خطابعادل عبد هللا  التنمية 911
 الصناعة في التنمية

1899 

المؤتمر الجغرافي العراقي  التنمية  919
 السابع

الجغرافيون العراقيون في خدمة 
 عملية التنمية والبناء

1881 

التنمية الريفية في دراسات  مختار حمزة التنمية 918
 المتكاملة 

1819 

 1811 العالقات العامة في التنمية  دور محمد ناجي الجوهر  التنمية 911

العالقات االقتصادية الخارجية  هانز باخمان التنمية  911،1
 الناميةللدول 

1811 

االطار التفصيلي المبدئي لخطة  وزارة التخطيط التنمية 911
 التنمية القومية 

1811-

1811 

هوبهاوس في التنمية نظرية  عادل عبد الحسين شكارة  التنمية 912
جتماعية وتطبيقها على سياسة  اال

 العراق تنمية المجتمع العشائري في

1811 

 1891 التعليم والتنمية االقتصادية  مصدق جميل الحبيب التنمية  913

 1899 التنمية االقتصادية فليح حسن خلف التنمية 911

معهد البحوث الدراسات  التنمية 911
 العربية 

في ت االنماء الندوة الثانية لمشكال
 د الثقافي (الوطن العربي )البع

1891 

مجلة جمعية الجغرافيين  التنمية  919
 التونسيين 

 1818 الجغرافية والتنمية

 1811 مشكلة التنمية  في العالم العربي علي فهمي العنتيل التنمية 911

 1891 نحو استراتجية بديلة علي خليفة الكواري  919

 1891 في التنمية االقتصادية  دراسات وديع شرايحة التنمية 918

عبد المسيح جرجيس  التنمية  921
 مقتوني

مشاكل التنمية االقتصادية  وتعبئة 
 السكان الحديين

1811 

 1891 االدارة التنموية للوطن العربي معهد االنماء العربي التنمية 921

التنمية في دول مجلس التعاون  محمد توفيق صادق التنمية 922
 نات وافاق المستقبلدروس السبعي

1899 

التنمية االقتصادية ضمن النظرية  جالل علي محمد  التنمية  923
 والستراتيجية 

1819 

 1811دورة عالقات العمل واثرها في  مكتب العمل العربي التنمية 921



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

112 

 التنمية 

المعهد العربي للتخطيط  التنمية 921
 بالكويت

حلول قضايا النفط والتنمية في 
لعربي وعالقتها العالم ا

 بالتطورات االقتصادية العالمية 

1818 

 1899 جغرافية البلدان النامية ج.جارلس التنمية  929

جغرافية البلدان النامية في افريقيا  ممدوح شعبان دبس  التنمية 929،1

 1ج 
2111 

 1881 تنمية التخلف وادارة التنمية  اسامة عبد الرحمن التنمية 921

نظمة االقطار العربية م التنمية 929
المصورة للبترول جمعية 

 البترول النرويجية

التنمية من خالل التعاون بين 
منظمة االقطار العربية المصورة 

 للبترول االسكندنافية 

1891 

خطط التنمية العربية واتجاهاتها  محمود الحمصي  التنمية  928
 التكاملة والتنافرية 

1891 

 1891 التنمية االقتصادية   صائغ يوسف عبد هللا التنمية 931

 1892 سياسة االنماء االقتصادي  يوجين بالك التنمية 931،1

التنمية االقتصادية والتخطيط في  فاضل عباس مهدي  التنمية  931
 العراق

1811 

 1818 التنمية االقتصادية  محمد علي الليثي التنمية 931،1

المعهد العربي للتخطيط  التنمية 932
 كويت بال

ندوة تنمية الموارد البشرية في 
 الخليج العربي

1811 

مكتب التربية العربي لدول  التنمية  933
 الخليج

وقائع ندوة تطبيق نتائج البحوث 
 لتنمية المجتمع العربي

1881 

فخري التركمان /هشام  التنمية 931
 عورتاني

 1889 خطة التنمية الثالثية 

تنمية االقتصادية في دول ال اسماعيل العربي التنمية 931
 العربية في المغرب

1891 

مجلة جمعية الجغرافيين  التنمية  939
 التونسيين

  الجغرافية والتنمية 

 1891 تربية  اليسر وتخلف التنمية عبد العزيز عبد هللا جالل التنمية 931

–شؤون تنموية المجلد التاسع  مجلة فصلية / القدس التنمية 938
والثاني +المجلد  العددين االول

 الخامس العدد االول

 

وزارة التخطيط الدائرة  التنمية  911
 االقتصادية 

 1811 دليل خطة التنمية القومية 



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

113 

نموذج التنمية في الخليج والتكامل  نجيب عيسى التنمية 911
 االقتصادي العربي

1819 

دور المتغيرات االجتماعية في  حسين عبد الحميد احمد التنمية 912
 التنمية الحضرية 

1899 

التجربة الجزائرية في التنمية  عبد اللطيف بن اشنهو التنمية  913
 والتخطيط

1892 

التنمية المفقودة دراسات في  جورج قرم التنمية 911
االزمة الحضارية والتنموية 

 العربية

1891 

 

مجلة المركز القومي  التنمية 911
لالستشارات والتطوير 

 االداري

 1818 االداريةالتنمية 

 

متابعة تنفيذ البرنامج االنمائي  الجهاز المركزي للتخطيط التنمية  919
 الثالثي

1813-

1811 

نمط   نموذج رياضي لتحليل مجموعة من الباحثين التنمية 911
رات التوزيع المكاني لالستشا

الصناعية والزراعية وتحديد سلم 
 اولويات التنمية في المحافظات

-- 

 1899 21-23دراسات عمالية العدد منظمة العمل العربية يةالتنم 919

 1891 سياسة التنمية الزراعية عزيز شاهو اسماعيل التنمية  918

منهجية تخطيط الموارد البشرية  وزارة التخطيط التنمية 911
 الغراض التنمية االقتصادية

1891 

 1882 1882رية لعام تقرير التنمية البش االمم المتحدة / االنمائي التنمية 911

 2111 2111تقرير التنمية البشرية لعام  االمم المتحدة / االنمائي التنمية 912

السكان والتنمية مقاربة  سعاد نور الدين التنمية 913
سوسيوتنموية لبنان الجنوبي 

 نموذجا

2111 

التحليل المكاني لمؤشرات التنمية  مناف محمد السوداني التنمية 911
 ي العراقالبشرية ف

2113 

التنمية المستدامة في البلدان  قادري محمد الطاهر التنمية 911
 العربية بين النظرية والتطبيق

2113 

التنمية المستديمة فلسفتها واساليب  عثمان محمد غنيم التنمية 919
 تخطيطها وادوات قياسها

2111 

 2112 اساليب التحليل النوعي للتخطيط عثمان محمد غنيم التنمية 911
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 التنموي والعمراني

 2111 دراسات في جغرافية التنمية ج دومينجو-جازيس-ج التنمية 919

خرافة التنمية والتنمية البشرية  عبد الجبار محمود العبيدي التنمية 918
المستدامة ) دراسات في اشكالية 

 الفكر االقتصادي(

2112 

في العراق بين ارجوحة التنمية  كامل كاظم بشير الكناني تنمية 991
ارث الماضي وتطلعات المستقبل 

 نظرة في التحليل االستراتيجي

2113 

مقاالت في التنمية البشرية  حامد عمار تنمية 991
 العربية

2111 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

  -التخطيط :

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

التخطيط االقليمي وابعاد  محمد خميس الزوكة تخطيط 911
 الجغرافية

1891 

عبد اللطيف يوسف ابو  تخطيط  911،1
 شاعي

ة في المنظور والتنمي التخطيط
 الجغرافي)دراسات مختارة(

1893 

اللجنة االقتصادية  تخطيط 911
 واالجتماعية  لغربي اسيا

لقوى العاملة في القطاع تخطيط ا
 تاوياالبتروكيمي

1891 

 1898 التغير االجتماعي والتخطيط محمد عاطف غيث  تخطيط 912

 1811تخطيط القوى العاملة على  ميسر قاسم  تخطيط  913
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مستوى المشروع كاحد العناصر 
الرئيسة لتخطيط  العمليات 

االنتاجية )على مستوى 
 المشروع(

 1891 مدخل لتخطيط النقل رم الهاشميعماد اك تخطيط 911

/ عبد المنعم عادل شكاره  خطيطت 919
 الحسين

 1882 التخطيط االجتماعي

مركز التخطيط الحضري  تخطيط  911
 االقليمي

اساليب التحليل الكمي في 
 التخطيط الحضري االقليمي

1891 

-1811 عامة التخطيطدالجغرافية و صالح الدين علي الشامي  تخطيط 919

1819 

ة الموارد البشرية تخطيط تنمي راسل ج.دافيز تخطيط 918
 )نماذج ومخططات  تعليمية(

1811 

    تخطيط  
 

ة االداره في تنفيذ المشاريع سلط  عامر محمد علي  تخطيط 991
 الكبرى 

--- 

مدخل الى التخطيط االقليمي  يسون جون كال تخطيط 992
 المفاهيم والنظرية والتطبيق

1819 

رية في االتحاد تخطيط القوة البش اصالنيات واخرون تخطيط 993
 السوفييتي

1811 

تخطيط المدن والسيطرة على  كرستو فروود تخطيط  991
 التلوث

1892 

االسس الجغرافية للتخطيط  دولت صادق تخطيط 991
 االقتصادي في العالم العربي

1892 

نموذج تخطيطي تطبيقي لقطاع  عماد اكرم الهاشمي تخطيط 999
 السكن في العراق

1898 

التخطيط االقليمي نظرية توجه  سعدي محمد صالح السعدي تخطيط  991
 تطبيق

1898 

اسس ومشكالت التخطيط  صباح محمود محمد تخطيط 999
 الحضري واالقليمي

1899 

جامعة بغداد مركز  تخطيط 998
التخطيط الحضري 

 واالقليمي

الحضرية واالقليمية في  السياسة
 ظل مرحلة اعادة االعمار

1882 

 1893التخطيط الحضري تعليل نظري  الهادي محمود  عبد تخطيط  911
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 ومالحظات واقعية

االحتياجات من االختصاصات   وزارة التخطيط تخطيط 911
الطبية ومقارنتها باالعداد المتوقع 

تخرجها في كليات الطب 
،الصيدلة ،طب االسنان، وكلية 

-1811التمريض خالل الفترة 

1891 

1811 

بحوث الندوة : ندوة اعادة  والتعميروزارة االسكان  تخطيط 912
التخطيط والتجديد الحضري 

 لمراكز المدن الرئيسية

1882 

 2118 التخطيط الحضري صبري فارس الهيتي تخطيط  913

تخطيط استخدام االرض الريفي  عثمان محمد غنيم تخطيط 911
 والحضري )اطار جغرافي عام (

2119 

لتخطيط فلسفتها وانواعها معايير ا عثمان محمد غنيم  تخطيط 911
ومنهجية اعدادها وتطبيقاتها في 

 مجال التخطيط العمراني

2111 

     

ريم ماجد مطر عبد الك تخطيط  919
 الخطيب 

العوامل المؤثرة في تغيير النسيج 
 الحضري لمدينة النجف االشرف

2111 

التخطيط االقليمي في العراق )بحث مستل  يوسف يحيى طعماس  تخطيط 911
من مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 

 ) 

1881 

 2111 الجغرافيا والتخطيط محمد ابراهيم حسن تخطيط 919

 2111 تخطيط المدن خلف حسين علي الدليمي تخطيط 918

التخطيط في العمران الريفي  علي سالم الشواورة تخطيط 991
 والحضري

2112 

 1899 االقليمي المدخل الى التخطيط عايد بشاره تخطيط 991

محسن عبد الصاحب  تخطيط 992
 المظفر

التخطيط االقليمي مفاهيم 
 ونظريات وتحليالت مكانية

2112 
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  -المجلة الكويتية :

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

زراعة الواحة في وسط وشرق  ج. هـ. ستيفنس  المجلة الكويتية 1
 شبة الجزيرة العربية 

1818 

2     

ربية المملكة الع توطين البدو في احمد عبد الرحمن الشاع  المجلة الكويتية 3
 ر((السعودية ))الهج

1891 



 جرد الكتب العربية في قسم الجغرافية
 اعداد / زكية عبد كاظم التميمي

 

 

 

119 

    المجلة الكويتية 1

1     

القبائل والسياسة في شرقي شبة  ون ج. أ. بترس المجلة الكويتية  9
 الجزيرة العربية 

1818 

1     

9     

والرحلة في تطور  أثر التجارة محمد رشيد الفيل  المجلة الكويتية 8
 المعرفة الجغرافية عند العرب 

1818 

    المجلة الكويتية  11

برنسدن ، دور نكامب  المجلة الكويتية 11
 جونز 

في البحرين : مسح مواد السطح 
التطبيقية  للمصادر واهميته

  اإلقليميللتخطيط 

1818 

 1818 الطاقة والمناخ روجر ريفل  المجلة الكويتية 12

جزيرة شبة ال إلىالبعثة العلمية  ن. ل. فالكون  المجلة الكويتية  11
 مسندم )شمال عمان (

1891 

نظام النقل والخدمات الترويحية  عبد الوهاب راشد الهارون  المجلة الكويتية 19
 في الكويت :دراسة ميدانية 

1891 

    المجلة الكويتية  11

لخليج بين المد والجزر تجارة ا عطية القوضى المجلة الكويتية 19
ن الثاني والثالث في القرني
 الهجريين 

1891 

االجتماعي منهج جغرافية الرفاه  د.م.سميث ، شاكر خصباك  المجلة الكويتية  23
 البشرية  جديد في الجغرافيا

1891 

    المجلة الكويتية 21

    المجلة الكويتية  21

    المجلة الكويتية 29

التطوير الحضري واستراتيجيات  عبد اإلله أبو عياش  المجلة الكويتية  21
 يط في الكويت التخط

1891 

الهجرة الحضرية الداخلية  الشيخ  أل عبد العزيز المجلة الكويتية 29
بالمملكة العربية السعودية 

مجموعات  )دراسة تحليلية لخمس
 من األسر في مدينة الرياض (

1891 

الموارد في عالم متغير وجهة  حسن طه نجم  المجلة الكويتية  31
 نظر جغرافية 

1891 
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التتابع الطباقي والتاريخ الترسيبي  خضره  أبواحمد مختار  لة الكويتيةالمج 31
 الجمهورية العربية اليمنية 

1891 

عبد العال عبد المنعم  المجلة الكويتية 39
 الشامي 

جهود الجغرافيين المسلمين في 
 رسم الخرائط

1891 

 1892 علم الريافة عند العرب   صالحيهمحمد عيسى  المجلة الكويتية  31

    المجلة الكويتية 39

أدارة دولية لمائية نهر النيل   كنجزلي ي. هاينر المجلة الكويتية  38
 )مرحلة ثالثة مقبلة (

1892 

الصناعات البتروكيماوية في  محمد عبد المجيد عامر المجلة الكويتية 11
العالم العربي وإمكانيات التنسيق 

 بينها 

1892 

لدين عبد المقصود زين ا المجلة الكويتية 12
 غنيمي 

النظام االيكولوجي وجهة نظر 
 جغرافية 

1892 

نبذه عن تطور جزيرة بوبيان  عبد المحسن العصفورطيبه  المجلة الكويتية  11
الكويتية في أواخر عصر 

 الهولوسين 

1891 

الهجرة بين النواة ومناطق  دانييل ر.ونينج المجلة الكويتية  99
 االطراف

1891 

بعض مظاهر التعميم والتقريب  طه محمد جاد لة الكويتيةالمج 12
في جمع البيانات الجيمرفلوجية 

 وتحليلها

1891 

بعض اوجه االختالف في رسم  اسعد سليمان عبده المجلة الكويتية 19
اسم  المكان الواحد بحروف اللغة 

العربية في المملكة العربية 
 السعودية

1891 

الخصائص العمرانية لمدينة  ن ابراهيماحمد حس المجلة الكويتية  18
 االحمدي

 

1891 

االنسان كعامل جيمورفولوجي  عبد الحميد احمد كليو المجلة الكويتية 91
دوره في العمليات 

 الجيمورفولوجية النهرية

1891 

معرفة النجوم بين بدو سيناء  كلنتن بيلى المجلة الكويتية  91
 والنقب

1891 

مشكلة االسكان في دولة الكويت  هللا رمضان الكندريعبد  المجلة الكويتية 99
 دراسة تحليليلة تقويمية 

1899 
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انظمة تسمية الشوارع والميادين  غازي بن عبد الواحد مكي المجلة الكويتية  82
 وترقيم المساكن دراسة تطبيقية

1899 

ا التقاليد والتحديث والجغرافي عبد الرحمن سهود البلهيد المجلة الكويتية 83
دراسة في تطور التعليم والتربية 
والمهارات في عسير: المملكة 

 العربية السعودية

1899 

المواد االولية الزراعية في  علي علي البنا المجلة الكويتية 81
االقطار النامية بين االحتكار 

 ومنافسة البدائل الصناعية

1899 

صناعية في تطور الوظيفة ال محمد احمد الرويثي المجلة الكويتية  88
 ينة السعوديةالمد

1891 

التنمية الزراعية في منطقة الوفرة  صبحي عبد هللا المطوع المجلة الكويتية 119

1891-1891 
1891 

بعض مالمح التغير في تجارة  حسن طه نجم المجلة الكويتية  111
الكويت الخارجية خالل عقد 

 السبعينات

1891 

خطوطات العربية الجغرافية الم انس خالدوف المجلة الكويتية 119
في معهد الدراسات الشرقية التابع 
 الكاديمية العلوم لالتحاد السوفيتي

1891 

 وليد عبدهللا عبد العزيز المجلة الكويتية  111
 المسيس

ن المنهاج في احياء التمد
االسالمي المدينة االسالمية بين 

 الحفظ واالحياء

1899 

لخليج مرض السرطان في دول ا ابرمحمد مدحت ج المجلة الكويتية 113
 العربية دراسة في الجغرافيا

 الطبية 

1899 

 1899 مدينة صنعاء عباس فاضل السعدي المجلة الكويتية 111

البراكين والحرات والحمات في  عبد هللا يوسف الغنيم المجلة الكويتية  111
 التراث العربي

1899 

مية الزراعية في قطر نموذج التن بسام احمد النصر المجلة الكويتية 119
من البرسيم الحجازي: دراسة 

تطبيقية على البرسيم 
 الحجازي)الجت(

1899 

المساحات الخضراء بمدينة مكة  صالح الشمراني المجلة الكويتية  118
 المكرمة

1899 

 1898الجغرافية في االندلسي ابو  عبد هللا يوسف الغنيم المجلة الكويتية 131
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 لعذريالعباس احمد بن عمر ا

ري محسوب بمحمد ص المجلة الكويتية  131
 سليم

الظروف المناخية باالحساء 
 المملكة العربية السعودية

1881 

جغرافية النشاط االقتصادي في  محمود توفيق المجلة الكويتية 131
 البحرين

1881 

.انوين ترجمة فؤاد  ـب.ت.ه المجلة الكويتية 139
 محمد الصفار

االمارات  الزراعة في دولة
 العربية المتحدة

--- 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 جغرافية العراق  /  تاريخ العراق

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

جغرافية العراق:اطارها الطبيعي  عباس فاضل السعدي العراقجغرافية  111
جانبها  –اطها االقتصادي نش–

 البشري

2118 

 1891 2+ج1العراق دراسة اقليمية ج محمد ازهر السماك جغرافية العراق 111

 ---- جغرافية العراق االقليمية  صالح حميد الجنابي  جغرافية العراق  111،1
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 هالعراق الشمالي: دراسة لنواحي شاكر خصباك جغرافية العراق 112
  الطبيعية والبشرية

1813 

 1811 جغرافية العراق خطاب صكار العاني  جغرافية العراق 113

 

جغرافية العراق الطبيعية  جاسم محمد الخلف  جغرافية العراق  113،1
 واالقتصادية والبشرية 

1891 

1818 

االساس في جغرافية العراق  فالح جمال معروف جغرافية العراق 113،2
 الطبيعية والبشرية

2113 

 1819 االسس الطبيعية لجغرافية العراق هستدكوردن  افية العراقجغر 111

جغرافية القطر العراقي وبعض  حسين مجيد زلفو جغرافية العراق 111
الدول المجاورة للصف الثالث 

 المتوسط

1893 

الموقع الجغرافي للعراق :واثره  ابراهيم شريف جغرافية العراق 119
في تاريخه العام حتى الفتح 

 2+ج1مي جاالسال

 

 
             

-111الخدمات العامة في بغداد  عبد الحسين مهدي الرحيم جغرافية العراق 119،1

 م1219-1118هـ  /919

1891                                   

 
                                                                                 

 1811 البادية  عبد الجبار الراوي جغرافية العراق 111

 1898 البدواة واالستقرار في العراق نوري خليل البرازي جغرافية العراق 119

التوزيع اللغوي الجغرافي في  ابراهيم السامرائي جغرافية العراق 118
 العراق

1899 

محسن عبد الصاحب  جغرافية العراق 111
 المظفر

التحليل المكان المراض متوطنة 
 العراق في

1818 

 1892 جغرافية سكان العراق احمد نجم الدين جغرافية العراق 111

اصول اسماء المدن والمواقع  جمال بابان جغرافية العراق 112
 العراقية

1898 

 1813 نشاة مدن العراق وتطورها عبد الرزاق عباس حسين جغرافية العراق 113

 

 2111 دراسة اقليمية –محافظة كركوك  مناف محمد السوداني جغرافية العراق 113،1

معالم العراق العمرانية دراسة في  صالح احمد العلي جغرافية العراق 113،2

المعالم الجغرافية والسكانية 

1898 
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123 

 مستندة على المصادر االدبية

كركوك وتوابعها حكم التاريخ  كمال مظهر احمد جغرافية العراق 11363

والضميردراسة وثائقية عن 

 1ية الكردية في العراق جالقض

 بدون

التحضر في العراق)دراسة  وزارة التخطيط  جغرافية العراق 111

 (111رقم

-- 

نتائج مسح الظواهر الحياتية في  وزارة التخطيط جغرافية العراق 111

 1811-1813العراق لسنة 
1811 

نتائج مسح الظواهر الحياتية في  وزارة التخطيط جغرافية العراق 111،1

 1811-1811لعراق لسنة ا
1819 

ن بعض انسان العرب اعالي م خاشع المعاضيدي جغرافية العراق 119
 جزئينالفرات 

1899 

نظام المسؤولية عند العشائر  مصطفى محمد حسنين جغرافية العراق 111
 العراقية

1891 

عطا الحديثي وهناء عبد  جغرافية العراق 119
 الخالق

 1811 قالقباب المخروطية في العرا

:دراسة 1811العراق وسوريا  جفري ورنر جغرافية العراق 118

وثائقية في االبعاد القومية 
والعسكرية والسياسية لثورة 

نيسان مايس في العراق خالل 
 الحرب العالمية الثانية

---- 

سكان مدن العراق وسوريا  منذر عبد المجيد البدري جغرافية العراق 118،1
 ةدراسة جغرافية مقارن

2111 

مشكلة الموصل : دراسة في  فاضل حسين جغرافية العراق 121
-االنكليزية–الدبلوماسية العراقية 

 التركية وفي الراي العام

1891 

عالقات الموصل مع الدولة  فوزية يونس فتاح جغرافية العراق 121،1

- 811-ه 198-282العباسية 

 م1189

2111 

عين التمر:دراسة جغرافية  طالب علي الشرقي جغرافية العراق 121
اجتماعية تاريخية لعين التمر 

 وشفاثا ومايحيط بهما

1898 

 1891وثائق المقر  1يوميات البصرةج مصطفى عبد القادر النجار جغرافية العراق 122
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التجاري االنكليزي في البصرة 

1193-1111 

 1891 1891-1998بلدية البصرة  رجب بركات  جغرافية العراق 122،1

موسوعة البصرة الحضارية  جامعة البصرة  جغرافية العراق 122،2
 )المحور الجغرافي(

1899 

خطط البصرة ومنطقتها:دراسة  صالح احمد العلي جغرافية العراق 122،3
في احوالها العمرانية والمالية في 

 العهود االسالمية االولى

1899 

لوثائق العثمانية عن نصوص من ا ةمصطفى كاظم المدامغ جغرافية العراق 122،1
تاريخ البصرة في سجالت 

المحكمة الشرعية في 

 (ـه1331-1199البصرة)

1892 

اكاديمية الخليج العربي  جغرافية العراق 122،1
ومركز علوم البحار 

للدراسات  البحرية وجامعة 
 البصرة

وقائع الندوة االولى  حول 
 رية لخور الزبيرالطبيعية البح

1899 

قضاء الزبير دراسة في  داوود جاسم الربيعي لعراقجغرافية ا 122،9
 شريةبالجغرافية ال

1819 

محمد رؤؤف السيد طه  جغرافية العراق 122،1
 الشيخلي

تاريخ البصرة القديمة وضواحيها 

 للهجرة ومابعدها11سنة 
1812 

الجبايش : دراسة انثروبولوجية  شاكر مصطفى سليم جغرافية العراق 123

البيئة  1لعراق جلقرية في اهوار ا

الطبيعية والنظام االجتماعي 
 والسياسي

1819 

 1ماتها جياالحواز :ثوراتها وتنظ علي نعمة الحلو جغرافية العراق 121
 م1811-1899

1811 

الجذور التاريخية لعروبة االحواز  منذر عبد الكريم البكر جغرافية العراق 121،1
 قبل االسالم

1891 

الراوي ومصطفى  فؤاد جغرافية العراق 121
 النجار

 1891 ربيةعربستان وشخصيتها الع

فؤاد الراوي ومصطفى  جغرافية العراق 121،1
 النجار

 ---- عربستان

لمحمرة دراسة لتاريخها امارة ا مصطفى عبد القادر النجار جغرافية العراق 129

 1821-1912العربي 
1891 
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وزارة التخطيط/ صالح  جغرافية العراق 121
 كجاسم عرا

سة ميدانية : درا ة الهنديةبقص

 1819تحليلية بواقع الحال
1819 

مدينة الحلة الكبرى وظائفها  صباح محمود محمد جغرافية العراق 129
وعالقاتها االقليمية :دراسة في 

االسس الجغرافية للتخطيط 
 الحضري واالقليمي

1811 

 1891 اضواء من تاريخ النجف )ممزق(  جغرافية العراق 128

د االشوري الى تكريت من العه االحمد طه عبد الرحيم جغرافية العراق 131
 االحتالل العثماني

1899 

-191واسط في العصر االموي  عبد القادر المعاضيدي جغرافية العراق 131

 م118-م111- ـه32

1819 

ين ين بين والءبالد مابين النهر سرارنلدتى.ويلسون جغرافية العراق 132

 1اريخية جخواطر شخصية وت
من)احتالل البصرة (الى)احتالل 

 2بغداد(ج

1898 

عظمة بابل )موجز حضارة وادي  هاري ساكز جغرافية العراق 133
دجلة والفرات القديمة(مع 

 المالحق

1899 

كتبوا على الطين:رقم الطين  ادوارد كييرا جغرافية العراق 131
 البابلية تتحدث اليوم

1891 

التاريخ الصغير القرن السابع  ة االب د.بطرس حدادترجم جغرافية العراق 131
 الميالدي

1819 

 1813 بين عدن واالردن السير ويليم ويلكوكس جغرافية العراق 139

فؤاد سفر ومحمد علي  جغرافية العراق 131
 مصطفى

 1811 الحضر مدينة الشمس

 1899 الحضر العاصمة العربية ماجد عبد هللا الشمس جغرافية العراق 13161

يونس الشيخ ابراهيم  جغرافية العراق 139
 السامرائي

تاريخ علماء بغداد في القرن 
الرابع عشر الهجري)كتاب 

 (131ناقص يبدا من ص 

1892 

تاريخ بغداد للمؤرخ ابن النجار  بدري محمد فهد جغرافية العراق 138
 البغدادي

---- 
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129 

محمد رؤؤف السيد طه  جغرافية العراق 111
 الشيخلي

ل الحياة في الفترة المظلمة مراح
 ومابعدها

1812 

صور مشرقة من حضارة بغداد  ميخائيل عواد جغرافية العراق 111
 في العصر العباسي

1899 

ان وزهير احمد مالك الفتي جغرافية العراق 112
 رجب عبد هللا

 1818 سنوات في تل اسود1

اليك في داود باشا ونهاية المم يوسف عز الدين جغرافية العراق 113
 العراق

1891 

 1811 سقوط النظام الملكي في العراق فاضل حسين  جغرافية العراق 111

تمان والصيرفة في العراق ئاال محمد على رضا ال جاسم جغرافية العراق 111
 القديم 

1891 

الخراج في العراق في العهود  صالح احمد العلي  جغرافية العراق 119
 االسالمية االولى

1881 

م 1219امارة بهدينان العباسية  محفوظ العباسي جغرافية العراق 111

-سقوط العباسية في العراق

سقوط العباسية في  ـه1219

 العمادية

1898 

العراق في مذكرات الدبلوماسيين  نجدة فتحي صفوة  جغرافية العراق 119
 االجانب

1891 

 1819 مقدمة في ادب العراق القديم طه باقر جغرافية العراق 118

طه باقر وفاضل عبد الواحد  جغرافية العراق 118،1
 علي

 1891 2تاريخ العراق القديم ج

موجز تاريخ العلوم والمعارف  طه باقر جغرافية العراق 118،2
في الحضارات القديمة والحضارة 

 العربية االسالمية 

1891 

 1899 العراق القديم جورج رو جغرافية العراق 111

العراق القديم: دراسة تحليلية  جماعة من العلماء السوفيت العراقجغرافية  111،1
 االقتصادية واالجتماعية هالحوال

1899 

-139العراق في العهد الجالئري  نوري عبد الحميد العاني جغرافية العراق 111

م )دراسة 1111-1331/ ـه911

في اوضاعه االدارية 
 واالقتصادية(

1899 

الناطور واحمد  شحادة جغرافية العراق 112
 عودات

 1898 مدخل الى تاريخ الحضارة
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 1891 حضارة العراق نخبة من الباحثين العراقيين جغرافية العراق 113

 ي مكاي دروث جغرافية العراق 111
 

 1891 مدن العراق القديمة 

ابي بكر احمد بن علي بن  جغرافية العراق 111

 ـه193-382ثابت الخطيب 

واخبار محدثيها وذكر م التاريخ مدينة الس
قطانها العلماء من غير اهلها ووارديها 

 المجلد الحادي عشر حرف العين

2111 

 1899 تخطيط بغداد ناجي معروف جغرافية العراق 111،1

مدرسة بغداد في التصوير  زكي محمد حسن جغرافية العراق 111،2
 ياالسالم

1812 

 1898 يةالثورة العباس فاروق عمر  جغرافية العراق 119

المهدي والمهدوية  نظرة في  عبد الرزاق الحصان  جغرافية العراق 119،1
 تاريخ العرب السياسي

1811 

رجاء حسين حسني  جغرافية العراق 111
 الخطاب

تاسيس الجيش العراقي وتطور 

 1811-1821دوره السياسي من
1818 

نات في المالحم العربية مقار عادل جاسم البياتي جغرافية العراق 119
ضوء االساطير والمالحم الكونية 

 السومرية والسامية

1819 

دراسات في تاريخ العراق  نخبة من اساتذة التاريخ جغرافية العراق 118
في مواجهة  العراق وحضارته

 3+ج2التحديات ج

1899 

عماد عبد السالم رؤؤف  جغرافية العراق 191
 علي ال بازركان

قية الوقائع الحقيعلي ال بازركان  
 في الثورة العراقية

1881 

النظام القانوني للتعاونيات  في   خالد لفتة شاكر  جغرافية العراق 191
 العراق دراسة مقارنة

1891 

نهاية االقطاع في العراق: بحث  محمد توفيق حسين جغرافية العراق 192
احوال الفالح العراقي وقانون في 
 الح الزراعي االص

1819 

 1811 العراق بين امس واليوم محمد فاضل الجمالي  اقجغرافية العر 193

النشاط الصهيوني في العراق  صادق حسن السوداني جغرافية العراق 191

1811-1812 
1891 

حول سياسة بريطانيا في العراق  فاروق صالح العمر  جغرافية العراق 191

1811-1821 
1811 

 1818 ا االولىتموز في عامه 11ثورة  لجنة  جغرافية العراق 199
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  -جغرافية الخليج العربي :

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

 1899 يج العربيجغرافية الخل صبري فارس الهيتي  الخليج العربي  911

ابراهيم عبد الجبار  الخليج العربي  911،1
 المشهداني 

-1818 جغرافية الخليج العربي 

1891 

اضواء على الخليج العربي  ابراهيم الشريقي الخليج العربي 911،2
االسالم حتى  منذ ظهورومسقط وعمان 

 اكتشاف الذهب االسود

1899 

 كريم منصور مطني عبد ال الخليج العربي  911
 الراوي

الخليج العربي والعالم : مصر 
وعالقاتها االقتصادية مع اقطار 

 الخليج العربي

1881 
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128 

الخليج العربي واتجاهات تطور  لطفي حميد الجوده  الخليج العربي 91161
 اقتصادياته

1818 

الخليج العربي دراسة في  صبري فارس الهيتي الخليج العربي  912
 الجغرافية السياسية 

1819 

الخليج العربي في ماضيه  خالد العزي الخليج العربي  913
وحاضره دراسة شاملة للخليج 
 العربي لدول البحرين .قطر .

 االمارات العربية المتحدة 

1812 

 1819 2+ج1حوض الخليج العربي ج محمد متولي الخليج العربي  911

سية والقانونية االهمية السيا عبد االمير عبد الكريم  الخليج العربي  911
واالقتصادية للخليج العربي 

 ومضيق هرمز

1891 

دراسة مقدمة الى لجنة  الخليج العربي  919
المراة العربية ،جامعة 

 الدول العربية 

التخطيط الحتياجات الطفولة في 
 الخليج العربي

---- 

الشخصية االقليمية لحوض  محمد ابراهيم حسن الخليج العربي  911
 الخليج العربي

2111 

دراسات في لهجات شرقي  ت.م.جونستون الخليج العربي  919
 الجزيرة العربية

1893 

جزر الخليج العربي : دراسة في  سالم سعدون  الخليج العربي 918
 الجغرافية  االقليمية 

1891 

جامعة البصرة، مركز  الخليج العربي 911
 دراسات الخليج العربي

 

مستقبل الخليج العربي: 
ية  العمل العربي ستراتيج

 المشترك مجلد الثاني(

1892 

 

 

رقم 

 الكتاب 

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

جامعة البصرة مركز  الخليج العربي 911
 دراسات الخليج العربي 

الخليج العربي: المناقشة 
البرلمانية  االمريكية بشان 
مبيعات االسلحة الى اقطار 

 الخليج العربي

1891 

 1811المصالح البريطانية في الخليج  عبد االمير محمد امين الخليج العربي 912
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 (1119-1111العربي )

محاضرات عن الخليج العربي  محمود علي الداود الخليج العربي 913

 1811-1981والعالقات الدولية 
1891 

ابان الخليج العربي والعالم :الي عبد االميررحيمة  العبود الخليج العربي 913،1
الواقع  -تجربة التطور الراهن

العالقات مع الخليج –الراهن 
 العربي

1891 

جامعة البصرة مركز  الخليج العربي  911
 دراسات الخليج العربي

العالقات الدولية للواليات المتحدة 
 االمريكية في الخليج العربي

1893 

ربي الحديث تاريخ الخليج الع مصطفى عبد القادر النجار الخليج العربي 911
 والمعاصر

1891 

 

تاريخ الخليج العربي من اقدم  سامي سعيد االحمد الخليج العربي 911،1

 االزمنة حتى التحرير العربي

1891 

 

البحرية الفارسية في الخليج  كاظم باقر علي الخليج العربي 919

 1811-1919العربي 
1891 

في الخليج  الصراع الدولي صبري فارس الحمدي الخليج العربي 911

 (1819-1111العربي )
2111 

قضايا الخليج والجزيرة العربية  صبري فارس الحمدي  الخليج العربي 919
في مناقشات مجلس النواب 

 (1819-1811العراقي)

2111 

جامعة البصرة مركز  الخليج العربي 918
 دراسات الخليج العربي

وثائق الخليج العربي: الوثائق 
ة ووثائق العثمانية والبريطاني

الشيخ خزعل المتوفرة في مركز 
 الخليج العربي  دراسات 

1892 

 
 

اخبار الخليج العربي التاريخية  طارق نافع الحمداني  الخليج العربي 921
في مجلتي لغة العرب والعرب 

 الهندية 

2111 

جولة في الخليج العربي )رحلة  الحاج عبد هللا وليمسن الخليج العربي 921
 النفط (بعثة شركة 

1892 

  احاديث عن الخليج العربي  محمود علي الداود الخليج العربي 922

منصور مطني عبد الكريم  الخليج العربي 923
 الراوي

السكان والقوى العاملة في الخليج 
العربي:دراسة تحليلية في 

 المشكالت والسياسات 

1898 
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العمال في الخليج احوال العمل و امين عز الدين واخرون الخليج العربي 921
 العربي

1811 

مركز دراسات الوحدة  الخليج العربي 921
المعهد العربي –العربية 

 للتخطيط في الكويت

العمالة االجنبية في اقطار الخليج 
 العربي

1893 

النمو والتخطيط الحضري في  اسحق يعقوب القطب الخليج العربي 929
 دول الخليج العربي

1891 

مجلس التعاون لدول الخليج  احمد عبد القادر مخلص الخليج العربي 921
 : دراسة سياسية  هالعربي

1899 

ساحل الذهب االسود :دراسة  محمد سعيد المسلم  الخليج العربي 929
تاريخية انسانية لمنطقة الخليج 

 العربي

1892 

المركز اليمني للدراسات  الخليج العربي 928
 االستراتيجية 

 ---------- لسنويالتقرير ا 1881 -اليمن

حالة المستوطنات البشرية في   االمم المتحدة  الخليج العربي 928،1
الجمهورية العربية اليمنية لمحة 

 قطرية 

1891 

جامعة البصرة مركز  الخليج العربي 928،2
 دراسات الخليج العربي

اليمن وامن الخليج العربي في 
 الدوريات العربية

---- 

لجمهورية العربية اليمنية ا الخليج العربي 928،3
 الجهاز المركزي للتخطيط

التوزيع السكاني في محافظات 
ونواحي الجمهورية العربية 

 اليمنية 

---- 

بعض المالمح االقتصادية  احمد حبيب رسول  الخليج العربي 928،1
للجمهورية العربية اليمنية )مستل 

من مجلة الجمعية  الجغرافية 

 1891سنة 11العراقية (العدد 

1891 

اليمن: دراسة في البناء الطبيعي  خالص االشعب الخليج العربي 928،1
 واالجتماعي واالقتصادي

1892 

 1899 اليمن محمد انعم غالب  الخليج العربي 928،9

صفة بالد اليمن ومكة وبعض الحجاز  ابن المجاور الخليج العربي 928،1

 2،ج1ج بصرالمسماة تاريخ  المست
1811،

1811 

 الخليج العربي 928،9
 

حقائق عن الجنوب العربي  كامل المشاهدي
 ونضال عدن

--- 
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 الخليج العربي 928،8
 

دراسات في الجغرافية  احمد حبيب رسول
االقتصادية والبشرية لليمن 

 الشطر الشمالي

1891 

 
 

928،

11 

 1892 جزيرة سقطرى جامعة عدن الخليج العربي

 

 1891 1سلطنة عمان مقدمة جغرافية ج  طارق بن تيمور الخليج العربي 931

عبد العزيز عبد الغني  الخليج العربي 931،1
 ابراهيم

بريطانية وامارات الساحل 
العماني دراسة في العالقات 

 التعاهدية

1819   

 
 

  1891 مدينة عمان  : دراسة جغرافية  حسن عبد القادر صالح  الخليج العربي  931،2

 

اجحه بنت محمود بن ر الخليج العربي  931،3
 محمد واخرون 

مناهج التربية االسرية المرحلة 
 االبتدائية 

-- 

عمان واالمارات السبع دراسة  عبد القادر زلوم الخليج العربي  931،1
 جغرافية انسانية 

1893 

وزارة الزراعة والثروة  الخليج العربي 931
 السمكية 

الزراعة في دولة االمارات 
 العربية المتحدة

 

1891 

الدراسات االجتماعية البيئة  ي حجمال يوسف الصوال الخليج العربي 931،1
 المحلية 

--- 

دولة االمارات العربية المتحدة  وزارة االعالم والثقافة  الخليج العربي 931،1

 1891-1818الكتاب السنوي 
1891 

دولة االمارات العربي المتحدة  شاكر خصباك الخليج العربي 931،3
 في الجغرافية االجتماعية دراسة 

1811 

مركزالوثائق والدراسات  الخليج العربي 931،1
 –بوزارة شؤون الرئاسة 

 ابو ظبي

 1812 دولة االمارات العربية المتحدة

 --- ابو ظبي بالدنا العربية دار الهالل  الخليج العربي 931،1

ية المتحدة دولة االمارات العرب محمد صالح العجيلي الخليج العربي 931،9
 دراسة في الجغرافية السياسية 

2111 

عبد الرحمن عبد الكريم  الخليج العربي 932
 العاني

 2111 البحرين في صدر االسالم

 1899البحرين : دراسة في نمو السكان  عبد علي الخفاف الخليج العربي 932،1
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 وتوزيعهم المكاني

بحرين واهميتها بين االمارات ال ابراهيم عبد الكريم محمد الخليج العربي 932،2
 العربية 

1811 

البحرين من امارات الخليج  خضير نعمان العبيدي الخليج العربي 932،3
 العربية 

1898 

علي بن صالح السلوك  الخليج العربي 931
 الزهراني

المعجم الجغرافي للبالد العربية 

 2السعودية ج
1811 

 عبد الرحمن صادق الخليج العربي 931،1
  ريفالش

ة العربية لكجغرافية المم
 السعودية 

1892 

 1812 شمال الحجاز ا.موسل الخليج العربي 931،2

 1811 في بالد عسير فؤاد حمزة  الخليج العربي 931،3

 اسماعيل حقي وزون  الخليج العربي 931،1
 جاوشلي

 امراء مكة المكرمة في العهد 
 العثماني

1891 

الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل  سترم.ج.ك خليج العربيال 931،1
 العربية

1819 

 1833 قلب جزيرة العرب  فؤاد حمزة الخليج العربي 931،9

قيس محمد النوري ومفيد  الخليج العربي 931،1
 الزيدي

المجتمع والدولة في السعودية 
 مسيرة نصف قرن

2111 

ادارة العالقات الثقافية  الخليج العربي 931
 وزارة المعارف

 --- طرنهضة ق

جامعة البصرة مركز  الخليج العربي 939
 دراسات الخليج العربي

مجلة الخليج العربي : مجلة 
علمية فصلية تعنى بشؤون الخليج 

-1892العربي والجزيرة العربية

1899-1819 

1892-

1899 

جامعة البصرة مركز  الخليج العربي 931
 دراسات الخليج العربي

فهرس وثائق البصرة والخليج 
ربي المتوفرة في مركز الع

 دراسات الخليج العربي

1819 

كلية االداب / قسم  الخليج العربي 939
 الجغرافية جامعة بغداد

ببلوغرافيا عن ايران والخليج 
 العربي

1891 
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 -جغرافية الوطن العربي:

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع 

 الطبع

 2111 جغرافية الوطن العربي ابراهيم الفاعور الوطن العربي 911

 2111 جغرافية الوطن العربي نعيم الظاهر الوطن العربي 911،1
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جغرافية الوطن العربي: تحليل االبعاد  عبد الفتاح لطفي عبد هللا يالوطن العرب 911،2

الجغرافية لمشكالت الوطن العربي )االمن 
المائي والتصحر واالمن الغذائي والتحدي 

 الديموغرافي ،وظاهرة التحضر(

2119 

 2111 3ط

 
 
 

محمد صبحي عبد الحكيم  الوطن العربي 911،3
 واخرون

–سكانه –الوطن العربي ارضه 
 موارده

---- 

 ---- الوطن العربي محمد سعودي الوطن العربي 911،1

محمد ازهر السماك وهاشم  الوطن العربي 911،1
 خضير

 1899 جغرافية الوطن العربي

جغرافية الوطن العربي:دراسة  محمد ابراهيم حسن الوطن العربي 911،9
تحليلية للمقومات الطبيعية 

 والبشرية 

--- 

جغرافية الوطن العربي:دراسة  فيليب رفلة ربيالوطن الع 911،1
طبيعية اقتصادية سياسية مع 
 دراسة شاملة للدول العربية

1811 

 1883 جغرافية الوطن العربي هادي احمد مخلف الوطن العربي 911،9

لجنة من وزارة التربية  الوطن العربي 911،8
 والتعليم القطرية

جغرافية الوطن العربي للصف 
 داديالثاني االع

1818 

 -سكانه -الوطن العربي أرضه  انور الرفاعي الوطن العربي 911،11
 ثرواته

 
 

–سكانه –الوطن العربي ارضه  عبد علي الخفاف الوطن العربي 911،11

 موارده

2119 

 

 1891 جغرافية الوطن العربي عبد علي حسن الخفاف الوطن العربي  911،12

دراسات في سكان الوطن العربي  محمد ابراهيم حسن الوطن العربي 911

 دراسة مقارنه 1الجزء 
1891 

 1812 دراسات في الوطن العربي مفيد محمد نوري واخرون الوطن العربي 911،1

دراسات في جغرافية الوطن  خطاب صكار العاني الوطن العربي 911،2
 العربي

1891 

لعالم محاضرات في جغرافية ا ابراهيم المشهداني الوطن العربي 912،3

  1جالعربي 
1898 

 ---معالم جغرافية الوطن العربي  محمد محمود الصياد الوطن العربي 912
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 المجلد االول

دراسات في الوطن العربي  توفيق سلطان اليوزبكي الوطن العربي 913
 :الحركات الثورية والسياسية

1811 

عند مناهج الجغرافية االقليمية  احعلي محمد المي الوطن العربي 911
 العرب في التراث المعاصر

1899 

الظروف االقليمية في الوطن  عوني عبد المحسن فرسخ الوطن العربي 911،1
 العربي

1811 

العالم العربي بحوث في جغرافية  ل الدين الدنا صوريجما الوطن العربي 911
 في افريقية

1899 

االرض واالنسان في الوطن  عبد المنعم بلبع الوطن العربي 919
العربي:عرض لدور االرض في 

توحيد االمة العربية ونشاطها 
 الحضاري على مر العصور

---- 

دراسات في جغرافية العالم  محمد ابراهيم حسن الوطن العربي 911
العربي مقومات واالسالمي 

 1ومظاهر الجغرافية االقليمية ج

2119 

عالم دراسات في جغرافية ال محمد ابراهيم حسن الوطن العربي 91161
مشكالت  العربيواالسالمي 

التربة والمياه والتنمية بانواعها 

  2ج

  2111 

الموتمر الجغرافي  الوطن العربي 911،2

 االسالمي االول

–الموازنة المائية –التصحر 

 االصالح الزراعي -تنمية الريف

1818 

 1899 جغرافية العالم االسالمي محمود طه ابو العال الوطن العربي ,,911

 
 

مقدمة في دراسة المجتمع العربي  الياس فرح الوطن العربي 919
 والحضارة العربية

1899 

تاريخ الشعوب  كارل بروكلمان الوطن العربي 918

(االمبراطورية 2مية)االسال

 اللهااالسالمية وانح

1811 

 1899 امبراطورية العرب جون باجوت جلوب الوطن العربي 918،1

ماثر العرب على الحضارة  هر جالل مظ الوطن العربي 991
 االوربية 

1891 

 1811االصول التاريخية للحضارة  فيصل السامر الوطن العربي 991
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 العربية االسالمية 

    الوطن العربي 992

منهاج فصل لدورس في العوامل  جامعة الدول العربية  الوطن العربي 993
التاريخية في بناء االمة العربية 

 يومعلى ماهي علية ال

1891 

عبد الملك بن قريب  الوطن العربي 991
 االصمعي

 1818 تاريخ العرب قبل االسالم

تطور االطماع االيرانية في شط  خالدة رشيد السعدون الوطن العربي 991
العرب من خالل االتفاقيات 

 المعقودة بين العراق

1891 

وطن العربي ظاهرة الفقر في ال محمد صالح ربيع العجيلي الوطن العربي 999
 الواقع واالسباب والنتائج

2111 

سياسات التحضر في الوطن  حيدر عبد الرزاق كمونة الوطن العربي 991
 العربي

1881 

مركز دراسات الوحدة  الوطن العربي 999
 العربية 

العرب وافريقيا )بحوث 
 ومناقشات(

1891 

العربي االتجاه السياسي  الوطن عزة النص الوطن العربي 998
 االقتصادية )ممزق( لمالمحوا

1818 

النكبة والبناء في الوطن العربي  وليد قمحاوي الوطن العربي 911

 1ج
1892 

 سعدي فيضي عبد الرزاق الوطن العربي 911
 الرويشيدي

 1881 انثروبولوجيا الوطن العربي

 1898 مشكلة المجتمع العربي المعاصر عبد الجبار عريم الوطن العربي 912

الثقافة العمالية في الوطن العربي  مكتب العمل العربي ن العربيالوط 913

-1/11/1819)بغداد من 

31/12/1819) 

1819 

دراسات في الوطن العربي  توفيق سلطان اليوزبكي الوطن العربي 911
 الحركات الثورية والسياسية 

1813 

ى ستراتيجية صراع القوى الكبر محمد عبد المجيد حسون الوطن العربي 911
–في الوطن العربي الواقع 

 التوقعات

1892 

اد الجامعات العربية اتح الوطن العربي 919
الوطن  مؤسسة اطلس 

 العربي

المواصفات العلمية والفنية 
 الطلس الوطن العربي

1892 
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ببلوغرافيا مختارة في مواضيع  مكتب اليونسكو االقليمي الوطن العربي 911
واالسرية في التربية السكانية 

 دول العربيةال

1899 

 1891 تاريخ الثورة السورية محي الدين السفرجالني الوطن العربي 919

 1813 جغرافية سوريا عادل عبد السالم الوطن العربي 919،1

 1811 سوريا في االدب المصري القديم انيس صايغ الوطن العربي 919،2

 --- سوريا الكبرى ------ الوطن العربي 919،3

 --- دراسة في النظام السوري دار بدوى للنشر ن العربيالوط 919،1

مدينة دمشق عند الجغرافيين  صالح الدين المنجد الوطن العربي 919،1
 والرحالين المسلمين

1891 

 1812 غوطة دمشق محمد كرد علي الوطن العربي 919،9

 --- محافظة الالذقية  محمد كرد علي الوطن العربي 919،1

 عربيالوطن ال 919،9
 

دمشق في عصر دولة المماليك  يوسف حسن غوانمة 
 الثانية 

2111 

 الوطن العربي 919،8
 

 - سوريا 

عروبة لبنان تطورها في القديم  محمد جميل بيهم الوطن العربي 918
 والحديث

1898 

    الوطن العربي 918،1

 1891 خطط جبل عامل محسن االمين الوطن العرب 918،2

عبد الغني بن اسماعيل  ربيالوطن الع 918،3
 النابلسي

التحفة النابلسية في الرحلة 
 الطرابلسية

1811 

الصف 2جغرافية االردن ج علي احمد حوارنة واخرون الوطن العربي 991

 العاشر

1881 

 -- جغرافية شبه جزيرة العرب عمر رضا كحالة  الوطن العربي 991

ية شبه جزيرة العرب جغراف محمود طه ابو العال الوطن العربي 991،1

 السعودية2ج
1811 

جغرافية شبه جزيرة العرب  محمود طه ابو العال الوطن العربي 991،2

جغرافية اليمن الشمال  1،3ج

 والجنوب

1812 

اكتشاف جزيرة العرب خمسة  جاكلين بيرين الوطن العربي 991،3
 قرون من المغامرة والعلم

---- 

 1891 يرة العرب في القرن العشرينجز حافظ وهبة  الوطن العربي 991،1
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 1891 خمسون عاما في جزيرة العرب حافظ وهبة  الوطن العربي 991،1

 1892 جغرافية شبه جزيرة العرب عبد المنعم الغالمي الوطن العربي 991،9

اقاليم جزيرة العربية بين الكتابات  عبد هللا يوسف الغنيم الوطن العربي 991،1
دراسات العربية القديمة وال

 المعاصرة

1891 

 الوطن العربي 991،9
 

جزيرة العرب من نزهة المشتاق  ابراهيم شوكة
 للشريف االدريسي

1811 

 الوطن العربي 991،8
 

 1891 جغرافية شبه الجزيرة العربية جودة حسنين جودة

جغرافية شبةه جزيرة العرب  محمود طه ابو العال الوطن العربي 991،11
جغرافية  الجزء االول دراسة

 عامة

1888 
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 -جغرافية ايران :

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع 

 الطبع

االحواز عربستان امارة كعب  علي نعمة الحلو ايران 992

 3+ج1العربية في المحمرة ج
1898 

رس اليهودية وااليرانية في المدا فاضل ابراك ايران 993
 العراق 

1891 

تاريخ الشرق االدنى القديم ايران  سامي سعيد االحمد ايران 991
 واالناضول)ممزق(

----- 

فاروق عمر ومرتضى  ايران 991،1
 حسن النقيب

تاريخ ايران دراسة في تاريخ 
السياسي لبالد فارس خالل 
العصور االسالمية الوسيطة 

 م(1111-م911هـ/89-هـ 21)

1898 

عبد علي حسن الخفاف  ايران 991
 واخرون

 1891 االحوال الديموغرافية في ايران 

دليل الشخصيات االيرانية   محمد وصفي ابو مغلي ايران 991،1
 المعاصرة

1893 

العشائر العربية والسياسية  عالء نورس ايران 991،2

عرض 1819-1812االيرانية 

 وثائقي

1892 

مشاهداتي في ايران وصف شامل  هللا فياضعبد  ايران 991،3
لسفرة الطالب جامعات العراق 

 1891الى ايران في شباط

1891 

جامعة البصرة مركز  ايران 991،1
 دراسات الخليج العربي

ايران في المحنة )مجموعة 
 مقاالت مترجمة(

1893 

النزعة العدوانية الفارسية دراسة في  صباح محمود محمد ايران 991،1
 وث الجغرافي والتاريخيالمور

1891 

 1892 االسرائيلي -ايران والصراع العربي ر.ك.رمضاني ايران 991،9

 1893 ايران مستودع البارود ادورسابليه ايران 991،1

عبد الجبار ناجي وخليل  ايران 991،9
 علي مراد

-819مصادر التسلح االيراني

 دراسة وثائقية1891

1899 
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 -واوربا : جغرافية دول العالم

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع ت

 الطبع

 1812 مدخل للجغرافية االقليمية محمد محمود الصياد اقليمية عامة 811

 1811 العالم حقائق وارقام حمد محمد السعيدان اقليمية عامة 811،1

محمد عبد المنعم الشرقاوي  اقليمية عامة 811،2
 ومحمد محمود الصياد

 1818 لمهذا العا

الجغرافية العمومية للمدارس  متر.ج.س.بيكوك اقليمية عامة 811،3
 الثانوية العالية 

---- 

 1892 جغرافية العالم لالحداث ف.م.هيلير اقليمية عامة 811،1

دول العالم:دراسة موجزه لسلطات  هادي رشيد الجاوشلي اقليمية عامة 811،1
 الدولة الدستورية التنفيذية والتشريعية

 واالدارية والنظم السياسة

1899 

 ---- 2تاريخ العالم الحديث ج روبرت بالمر اقليمية عامة 811،9

القارة البيضاء ارض المغامرات  وولتر سوليفان اقليمية عامة 811،1
 :قصة القارةالمتجمده الشماليه

1818 

من الغرب والعالم :تاريخ الحضارة  سلسلة عالم المعرفة اقليمية عامة 811،9
 خالل موضوعات القسم الثاني

1899 

 1889 عالم المدن:حول بلدان العالم سلسلةعالم المدن  اقليمية عامة 811،8
الجغرافية االقليمية :دراسة  محمد محمد سطيحة اقليمية عامة 811،11

 لمناطق العالم الكبرى 
1811 

انور مهدي صالح ويوسف  اقليمية عامة 811
 يحيى طعماس

 1881 لعامة للقاراتالجغرافية ا

 --- امريكا 3جغرافية العالم ج محمد السيد غالب اقليمية امريكا 812

محمد حامد الطائي  اقليمية امريكا 812،1
 واخرون

 1891 جغرافية العالم الجديد

علي صاحب طالب  اقليمية امريكا 812،2
 الموسوي

 2111 جغرافية االمريكيتين

 1893 جغرافية االمريكيتين د امينازاد محم اقليمية امريكا 812،3

 1891 جغرافية امريكا الشمالية االقليمية  علي حسين الشلش اقليمية امريكا 812،1

نصف الكرة الغربي ) االمريكي(  زين الدين عبد المقصود اقليمية امريكا 812،1
 دراسة في الجغرافية االقليمية

1891  

1811 

 1893خط السماء في امريكا :شكل د وهنري كرستوفر ثنار اقليمية امريكا 812،9
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 المدن والبلدان وتطورها هوب ريد

ستفين اس .بيردسال جون  اقليمية امريكا 812،1
 دبليو.فلورن

التنسيق االقليمي للمواقع في 
 الواليات المتحدة وكندا

1881 

 2119 جغرافية االمريكيتين يوسف عبد المجيد فايد اقليمية امريكا 812،9

 
 

نظم االنتاج النباتي والحيواني في  مناف محمد السوداني اقليمية امريكا 812،8

 قارتي امريكا الجنوبية واستراليا

2111 

 1891 جغرافية العالم الجديد االمريكيتين محمد حامد الطائي اقليمية امريكا 812،11

اقليمية اوربا  813
 واالتحاد السوفيتي

االقليمية :اوربا جغرافية العالم  .ويلر واخرونـجيز ه

 1واالتحاد السوفيتي ج
1891 

اقليمية اوربا  813،1
 واالتحاد السوفيتي

 1881 جغرافية االتحاد السوفيتي جي.بي.كول

-199العصور الوسطى االوربية  عبد القادر احمد اليوسف  اوربا 811

1111 

1891 

الهجرة من بلدان الكومنويلث في  ييسعيد عزيز دزة ي اوربا 811،1
ياسة االحزاب البريطانية  منذ س

 1811عام 

1891 

 2النمط الجغرافي للعالم القديم ج وفيق حسين الخشاب اوربا 811،2
النمط الجغرافي االوربي دراسة 

 في الجغرافية االقليمية 

1891 

اوربا دراسة في جغرافية القارة  محمد سامي عسل اوربا 811،3
 الطبيعية والبشرية

1811 

 1818 جغرافية اوربا االقليمية  جودة حسنين جودة اوربا 811،1

اوربا: دراسة اقليمية لدول اشباه  ابراهيم شريف اوربا 811،1
 الجزر الجنوبية

1891 

اوربا في القرن التاسع عشر  امال السبكي اوربا 811،9
 فرنسا في مئة عام

1891 

 1893 هااليونان شعبها وارض تيودور جيانا كوليس اقليمية /اليونان 811

اقليمية االندلس  819
 واوربا

-ـه 191ابي عبيد البكري

 م1181

جغرافية االندلس واوربا: من 
 الك والممالك(سكتاب )الم

1899 

 --- اطلس اوربا هو باوندز وكنجز بري اطلس 811
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ازاد محمد امين وعلي  اقليمية استراليا 819
 حسين الشلس

 1891 جغرافية استراليا االقليمية 

جولة في ربوع استراليا بين  محمد ثابت اقليمية استراليا 819،1
 مصر وهونولولو

--- 

جغرافية اوراسيا :دراسة في  هاشم خضير الجنابي  اقليمية اسيا 818
 لعامة واالقليمية جغرافية اال

1891 

جغرافية اوراسيا وحوض البحر  محمد ابراهيم حسن اقليمية اسيا 818،1
 قارنةاالحمر دراسة اقليمية م

2111 

اسيا في شخصية القارة وشخصية  محمد عبد الغني سعودي  اقليمية اسيا 818،2
 االقاليم

2119 

 --- اضواء على اسيا )ممزق(  اقليمية اسيا 818،3

 1891 اسيا )ممزق( وفيق حسين الخشاب اقليمية اسيا 818،1

 --- افراح اسيا انطباعات وحقائق خديجة صفوت  اقليمية اسيا 818،1

وفيق حسين الخشاب  اقليمية اسيا 818،9
 واخرون 

الجنوب االوسط للقارة االسيوية 
:دراسة في التركيب السياسي 

واالجتماعي واالقتصادي ضمن 
 االطار االقليمي

1891 

ست دراسات في النمط االسيوي  احمد صادق سعد اقليمية اسيا 818،1
 لالنتاج

1818 

اسيا  1جغرافية العالم االقليمية ج و العنيينحسن احمد اب اقليمية اسيا 818،9

 الموسمية وعالم المحيط الهادي

1818 

 1819 جغرافية العالم دراسة اقليمية  دولت احمد صادق واخرون اقليمية اسيا 818،8
يوسف محمد السلطان  اقليمية اسيا 818،11

 واخرون
-الجغرافية االقليمية للقارات اسيا

 استراليا-افريقيا
1899 

وفيق حسين الخشاب واحمد  اقليمية اسيا 818،11
 حسون السامرائي

 1النمط الجغرافي للعالم القديم ج
النمط الجغرافي االسيوي :دراسة 

 في الجغرافية االقليمية 

1811 

موعد مع الشمس احاديث عن  محمد حسنين هيكل  اقليمية اسيا 818،12
 اسيا

--- 

احمد حسون محمد  اقليمية اسيا 818،13
 السامرائي 

جغرافية اوراسيا دراسة في 
 الجغرافية االقليمية

1881 

 1819 لمحات عن الصين دار النشر باللغات االجنبية بكين  اقليمية الصين 811

نظرة الى مركزي االستقطاب  صالح هادي علوان الصين 811،1
 الصيني –العربي 

1891 
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 1891 الهند شعبها وارضها مانورا ماموداك الهند 811

صالح العقاد وجمال زكريا  زنجبار 811،1
 قاسم 

 1818 زنجبار

 1898 البرازيل شعبها وارضها روز براون البرازيل  812

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 -جغرافية افريقيا : 
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سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع ت

 الطبع

جغرافية افريقيا : دراسة اقليمية  فتحي محمد ابو عيانة اقليمية افريقيا 813
للقارة مع التطبيق على دول 

 جنوب الصحراء

--- 

 1891 افريقيا االقليمية جغرافية جودة حسنين جودة  اقليمية افريقيا 813،1

افريقيا دراسة عامة واقليمية  احمد نجم الدين فليجة اقليمية افريقيا 813،1
 لجنوب الصحراء 

2112 

 2119 افريقيا محمد عبد الغني سعودي اقليمية افريقيا 813،2

افريقيا دراسة عامة واقليمية  احمد نجم الدين فليجة اقليمية افريقيا 813،3
 ير العربية()القطارها غ

1819 

 1813 افريقيا محمد رياض اقليمية افريقيا 813،1

احمد نجم الدين فليجة  اقليمية افريقيا 813،1
ويسرى عبد الرزاق 

 الجوهري

افريقية  جنوب  1افريقيا ج

الصحراء )دراسة اقليمية (افريقيا 

شمال افريقيا دراسة في  2ج

 الجغرافية التاريخية واالقليمية

1891 

 

1899 

افريقية من مصب الكونغو الى  محمد عبد الفتاح ابراهيم اقليمية افريقيا 813،9
 منابع النيل في هضبة البحيرات

1899 

االرض  1افريقيا المدارية ج جورج هـ.ت.كيمبل اقليمية افريقيا 813،1

 وطرق المعيشة

1891 

مع    المجت 2افريقيا المدارية ج جورج هـ .ت.كيمبل اقليمية افريقيا 813،9

 واالنظمة الحاكمة

1898 

جمال الدين الدنا صوري  اقليمية افريقيا 813،8
 واخرون

جغرافية العالم :دراسة اقليمية 

 افريقيا واستراليا 2ج
1818 

ابراهيم عبد الجبار  اقليمية افريقيا 813،11
 المشهداني

 1881 افريقيا جنوب الصحراء

قيا:دراسة في الجغرافية افري ي.ستريلسكايا اقليمية افريقيا 813،11
 االقتصادية

1818 

الصحراء الكبرى :الجوانب  ريمون فيردن اقليمية افريقيا 813،12
مصادر الثروة  –الجيولوجية 

 استغالل –المعدنية 

1893 

 --- افريقيا:االقاليم الطبيعة والترفيتز جيرالد اقليمية افريقيا 813،13
 1891 الشعوب والسالالت االفريقية  محمد عوض محمد اقليمية افريقيا 813،11
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  الجغرافية االجتماعية الفريقيا انتوني سيلري اقليمية افريقيا 813،11
 1891 المحاصيل الصناعية  في افريقيا  عبد العزيز محمد حبيب اقليمية افريقيا 813،19
ية حركة التحرر الوطنية االفريق عبد الرزاق مطلك الفهد اقليمية افريقيا 813،11

من بداية دخول  السيطرة الغربية 
 حتى االستقالل 

1891 

 1891 قضايا افريقية محمد عبد الغني سعودي  اقليمية افريقيا 813619
قارة افريقيا دراسة عامة اقليمية  هاشم خضير الجنابي اقليمية افريقيا 813618

 القطارها غير العربية
1881 

اقليمية افريقيا  811
 /ليبيا

 1811 جغرافية ليبيا ز طريح شرفعبد العزي

المملكة الليبية :صناعتها البترولية  عبد االمير قاسم كبة  /ليبيا 811،1
 ونظامها االقتصادي

--- 

محاضرات في جغرافية المملكة  ابراهيم احمد زرقانة /ليبيا 3،811
 الليبية

1811 

الجمهورية العربية الليبية :دراسة  جمال حمدان  /ليبيا 811،3
 ي الجغرافية السياسيةف

--- 

 --- في صحراء ليبيا احمد محمد حسنين /ليبيا 811،1

 1889 جغرافية ليبيا البشرية محمد المبروك المهدوي /ليبيا 811،1

 1892 ليبيا العربية كانك تعيش فيها ممدوح حقي /ليبيا 811،9

ة المجتمع الليبي:دراسات اجتماعي عبد الجليل الطاهر  /ليبيا 811،1
 وانتروبولوجية

1898 

ليبيا:دراسة موضوعية نحو وحدة  عزيز محمد حبيب /ليبيا 811،9
 عربية شاملة

1813 

اقليمية افريقيا  811
 /الجزائر

 جمهورية الجزائر :سياسيا فيليب رفلة
 واقتصادية وطبيعية

---- 

ابحاث واراء في تاريخ الجزائر  ابو القاسم سعد هللا الجزائر 811،1
 ولالقسم اال

1891 

 --- الهجرة الريفية في الجزائر عبد اللطيف بن اشنهو الجزائر 811،2
 1891 الجزائر المعاصرة محاضرات صالح العقاد الجزائر 811،3
خليجها –قابس جنة الدنيا:غابتها  محمد المرزوقي الجزائر 811،1

 رجالها-تاريخها-سكانها-مدنيتها–
 

 --- امور داريا وجمنابين  ارنولد توينبي الجزائر 811،1
الصناعة التحويلية في بلدية  محمد سعيد عمر الحديثي الجزائر 811،9

 حسين داي في والية الجزائر
--- 
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وزارة التخطيط والتهيئة  الجزائر 811،1
 العمرانية /الجزائر

الجزائر باالرقام )كتيب صغير 
 جدا(

1818 

لجزائري التحوالت في الريف ا الحافظ ستهم الجزائر 811،9
 منذ االستقالل 

 

وزارة التخطيط والتهيئة  الجزائر 811،8
 العمرانية /الجزائر

غرافية تقدير المؤثرات الديمقر
ين االساسية للسكان الجزائر ي

 1811-1811المقيمين العامي

1818 

وزارة التخطيط والتهيئة  الجزائر 811،11
 العمرانية /الجزائر

الواقع الديموغرافي في الجزائر 

 1818لعام 
1891 

 الجزائر 811،11

 
 
 

الصحراء الكبرى ارض الغد  جورج غير ستر
 المشرق للجزائر العربية

1891 

اقليمية /افريقيا  819
 السودان

 -- السوادن :دراسة جغرافية  صالح الدين علي الشامي

جنوب السودان :دراسة السباب  محمد عمر بشير السودان 819،1
 النزاع

1811 

 1819 السودان الشمالي:سكانه وقبائله محمد عوض محمد ودانالس 819،2
 1819 افريقيا جنوب الصحراء وفيق الخشاب السودان 819،3
 1893 مختصر تاريخ السودان الحديث مكي شبيكة السودان 819،1
دراسات في الجغرافية البشرية  عبد العزيز كامل  السودان 819،1

 للسودان
1812 

انماط ونماذج المدن الكبرى في  هللا علي حامد العباديعبد  السودان 819،9
 السودان

1811 

المشكالت  العرقية في افريقيا  روزا اسماعيلوف السودان 819،1
 االستوائية هل يمكن حلها؟

 

 1818 يقظة السودان ابراهيم احمد العدوي السودان 819،9
 السودان 819،8

 
 

 1891 االسالم في السودان محجوب زيارة

اثر الثروة المعدنية  في المغرب  نعمان دهش العقيلي اقليمية المغرب 811
العربي في التكامل االقتصادي 

 العربي

1893 

مهدي الصحاف وتوفيق  اقليمية المغرب 811،1
 الخشاب

اهم الموارد المعدانية في المغرب 

 ( نطاق الفوسفات 1العربي )
1893 

 1893الرواسب الفلزية في نطاق فيق مهدي الصحاف وتو اقليمية المغرب 811،2
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 المعادن بالمغرب العربي الخشاب
الطاقة في المغرب العربي)دراسة  عبد العزيز محمد حبيب  اقليمية المغرب 811،3

 في جغرافية الطاقة(
1893 

مظاهر الحضارة المغربية)قديم  عبد العزيز بنعبد هللا اقليمية المغرب 811،1
 وممزق(

1819 

جغرافية العالم العربي المغرب  ابراهيم احمد زرقانة مية المغرباقلي 811،1
 العربي )ممزق(

--- 

محمد عبد المنعم الشرقاوي  اقليمية المغرب 811،9
 ومحمد محمود الصياد

 1818 مالمح المغرب العربي

المغرب في بداية العصور  صالح العقاد  اقليمية المغرب 811،1
 الحديثة

1893 

جغرافية المدن المغربية على  حسان عوض لمغرباقليمية ا 811،9
ضوء تطورها الديموغرافي 

 الحالي

---- 

المغرب االقصى :رحلة في  امين الريحاني اقليمية المغرب 811،8
 منطقة  الحماية االسبانية

--- 

 1891 ازمة المغرب االقصى روم الندو اقليمية المغرب 811،11
العالقات البشرية داخل االسرة  ونسية الجامعة الت اقليمية المغرب 811،11

 المغربية 
1899 

انتشار االسالم والعروبة فيما يلي  حسن ابراهيم حسن اقليمية المغرب 811،12
الصحراء الكبرى شرقي القارة 

 االفريقية وغربيها

1811 

 1811 مظاهر الحضارة المغربية  عبد العزيز بنعبد هللا اقليمية المغرب 811،13
وزارة الشؤون الخارجية  قليمية المغربا 811،11

 الرباط
بعض مظاهر حياة المراة 

 صفحة(11المغربية )كتيب من 

 

والتكوين  وزارة التخطيط  اقليمية المغرب 811،11
 المهني

 1893 السكان القانونيون للمغرب

وزارة التخطيط  والتكوين  اقليمية المغرب 811،19
 المهني

النشرة االحصائية السنوية 

 1892لمغرب ل

---- 

وزارة التخطيط  والتكوين  اقليمية المغرب 811،11
 المهني

النشرة االحصائية السنوية 

 1891للمغرب 

---- 

 اقليمية المغرب 811،19

 
 
 

الفنون الزخرفية االسالمية في  محمد عبد العزيز مرزوق 
 المغرب واالندلس

----- 
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 1891 المغرب العربيجغرافية  يسري الجوهري اقليمية المغرب 811،18

عبد العال عبد المنعم  مصر 819
 الشاوي

مدن مصر وقراها عند ياقوت 
 الحموي

1891 

القاموس الجغرافي للبالد  محمد رمزي مصر 819،1
 المصرية من عهد

1811 

 2111 جغرافية افريقيا وحوض النيل حسام جاد الرب مصر 819،2
ي جغرافية مصر دراسات ف عبد الفتاح محمد وهيبة مصر 819،3

 التاريخية
1892 

جغرافية حوض النيل ومصر  يوسف مجلى مصر 819،1
 والسودان

--- 

 --- مياه النيل: دراسة موضوعية صالح الدين الشامي مصر 819،1
 1899 نهر النيل في المكتبة العربية محمد حمدي المناوي مصر 819،9
عبد العظيم ابو العطا  مصر 819،1

 واخرون
الماضي والحاضر  نهر النيل
 والمستقبل

1891 

من روح التاريخ صالت بين  امين الخولي مصر 819،9
 النيل والفولجا

1891 

 1811 النيل )حياة نهر( اميل لود فيغ مصر 819،8
 --- الجغرافية البشرية لحوض النيل ممزق---- مصر 819611

 1811 ةعن الجمهورية العربية المتحد محمد محمود الصياد  مصر 819،11
 --- (9،1،9،1،2وصف مصر )م، علماء الحملة الفرنسية  مصر 819،12
 1819 المدخل الشرقي لمصر عباس مصطفى عمار مصر 819،13
 -- على ضفاف بحيرة مربوط محمود فعبد المنص مصر 819،11
 --- الواحات الخارجة امينة مصطفى الصاوي مصر 819،11
 ---- ة العثمانية ومصراالمبراطوري ممزق --- مصر 819،19
 محمد عصام المرشدي مصر 819،11

 
 

بية واثرها في تطور االثورة العر
 الشعب ونهضته

1811 

 مصر 819،19

 
 

 1891 دراسات في تاريخ افريقيا العربية ةمود غرايبعبد الكريم مح

اقليمية افريقيا  818
 الصومال

المنظمة العربية للتربية 
 والثقافة والعلوم

شامل لجمهورية المسح ال
 الصومال الديمقراطية

1892 

 

 الصومال 818،1
 
 

الصومال الجنوبي:دراسة في  مجيد ناهي النجم
 الجغرافية االقليمية

1892 
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عبد الباري عبد الرازق  موريتانيا 821
 النجم

جمهورية موريتانيا االسالمية : 
دراسة في وضعية موريتانيا 

الطبيعية والبشرية واالقتصادية 
 اسية والسي

1899 

:غابرها موريتانيا الحديثه محمد يوسف مقلد موريتانيا 821،1
وحاضرها او العرب البيض في 

افريقيا  السوداء: تاريخهم 
 احوالهم-عروبتهم-اصلهم

1891 

مهدي الصحاف ومصطفى  موريتانيا 821،2
 الطاهر 

 1891 هذه موريتانيا

 موريتانيا 821،3

 
 

وزارة االعالم 
 ريتانياوالمواصالت/مو

  سنه بعد االحتالل 11موريتانيا 

 1819 سيرة الحبشة الحجي الحسن بن احمد الحبشة 821
 الحبشة 821،1

 
 --- الحبشة:حان وقت التغيير سيدر احمد خليفة 

احداث القرن االفريقي وحقيقة  اسعد غوثاني اثيوبيا 821،2
 االثيوبي-الصراع االرتري

1891 

وعبد العليم زاهر رياض  اثيوبيا 821،3
 السيد منس

 1893 اثيوبيا

 مالي 822
 
 

مملكة مالي عند الجغرافيين  صالح الدين المنجد
 المسلمين

1893 

افريقيا والسيطرة الغربية: دراسة تحليلية  محمود متولي  نيجيريا 823
لالستعمار البريطاني في نيجيريا حتى نهاية سنة 

1811 

1891 

 نيجيريا 823،1
 

 1893 يريانيج محمود شاكر

قضية روديسيا بين االمم المتحدة  شوقي عطا هللا الجمل روديسيا 821
 ومنظمة الوحدة االفريقية

1811 

 1891 االثر القبلي نصيف جاسم المطلبي كينيا 821

 1893 سيراليون وليبريا محمد اسماعيل محمد سيراليون 829

نغال الى نهر افريقية من الس محمد عبد الفتاح ابراهيم  السنغال 821
 جوبا

----- 

829     

828     
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 ---- هذه تونس  الحبيب ثامر  تونس 831

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 -الفكر الجغرافي :

سنة  نوان الكتابع اسم المؤلف الموضوع 
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 الطبع

في الجغرافية العربية :دراسة في  شاكر خصباك الفكر 811
 التراث الجغرافي العربي

1811 

الجغرافية العربية حتى نهاية  ابراهيم شوكة الفكر 811،1
 القرن العاشر الميالدي

1881 

الجغرافية العربية في القرنيين  س.م.ضياء الدين علوي الفكر 811،2
لعاشر الميالديين)الثالث التاسع وا

 والرابع الهجريين( 

1891 

 
 
 

 2111 فلسفة علم المكان )الجغرافيا( محسن عبد الصاحب المظفر الفكر  811،3

 

جغرافية الفكر كيف يفكر  ريتشارد اي . نسبيت الفكر 811،1

الغربيون واالسيويون على نحو 

 مختلف ؟ولماذا؟

2111 

يب شاكر تي دبليو فريمان تعر الفكر 811
 خصباك

 1819 قرن من التطور الجغرافي

 1898 تطور الفكر الجغرافي شريف محمدشريف الفكر 811،1
ابراهيم احمد سعيد وممدوح  الفكر 811،2

 شعبان دبس
 2111 تطور الفكر الجغرافي

االعجاز الجغرافي في القران بين  رائد راكان عبد هللا الجواري الفكر 811،3
والعلم الحديث الحضارات القديمة 

)دراسة مقارنة في الفكر 
 الجغرافي(

2118 

عبد خليل فضيل وابراهيم عبد  الفكر 811،1
 الجبار المشهداني

 جديد الفكر الجغرافي

 1891 الفكر الجغرافي وطرق البحث صبري فارس الهيتي واخرون الفكر 811،1
عبد خليل فضيل وابراهيم  الفكر 811،9

 المشهداني 
 1881 فيالفكر الجغرا

 
وعلي محمد شاكر خصباك  الفكر  811،1

 احيالم
تطوره وطرق  الفكر الجغرافي

  بحثه
1893 

فتحي محمد ابو عيانة ومحمد  الفكر 811،9
 خميس الزوكة

دراسات في الكشوف الجغرافية 
 وتطور الفكر الجغرافي 

1899 
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 2113 الفكر الجغرافي عماد مطير الشمري الفكر 811،8
 2113 تطور الفكر الجغرافي علي احمد غانم الفكر 811،11
مقاالت في الفكر الجغرافي  مضر خليل عمر الفكر 811،11

 المعاصر
2111 

اغناطيوس يوليانوفتش  الفكر 811612
 كراتشكو فسكي

 1891 تاريخ االدب الجغرافي العربي

نخبة من العلماء ترجمة محمد  الفكر 812
السيد غالب واخرون المحرر 

 لورجريفت تي

الجغرافية في القرن 
العشرين:دراسة لتقدمها واساليبها 

  2،ج 1واهدافها واتجاهاتهاج

1811 

1811 

 1891 الجغرافية في مائة عام ت.و.فريمان الفكر 812،1
اعالم الجغرافية الحديثة ملخص  ج.ر.كرون وشاكر خصباك الفكر  812،2

للتطور في علم الجغرافية منذ 

 م1911عام 

1891 

مكانة الجغرافية من الثقافة  عبد الفتاح محمد وهيبة الفكر 812،3
 االسالمية

1818 

 1899 الجغرافية التاريخية ابراهيم احمد زرقانة الفكر 813
 --- الجغرافية توجه التاريخ  جوردن ايست  الفكر 813،1

الجغرافيا التاريخية للعالم  موريس لومبارد الفكر 81362
الربعة االسالمي خالل القرون ا

 االولى

  1818 

الجغرافيا التاريخية عصر ماقبل  محمد السيد غالب الفكر 81363
 التاريخ وفجره

1892 

 1891 العلوم الطبيعية عند العرب ياسين خليل الفكر 811

 1891 2+ج1طبيعية الجغرافية ج هاريتشون الفكر 811
طرق الجغرافية التطبيقية : جمال الدين الدنا صوري الفكر 811،1

 التطبيق وانجازاته
1811 

 
 1839 االراء الحديثة في علم الجغرافية ل.وول .ستامب الفكر 811،2

 1819 االسالم والفكر الجغرافي العربي صالح الدين علي الشامي الفكر 819
العلم عند العرب واثره في تطور  الدوميسلي الفكر 819،1

 العلم العالمي
1892 

تفكير العرب الجغرافي وعالقة  ةابراهيم شوك الفكر 819،2
اليونان به وحقيقة كتاب جغرافية 
لبطليموس واصالته)مستل من 

1891 
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 مجلة االستاذ المجلد التاسع(
من الوجهة الجغرافية : دراسة  محمد محمد الصياد الفكر 819،3

 في التراث العربي
1811 

 
 

دراسات في التراث الجغرافي  صباح محمود محمد الفكر 819،1
 العربي

1891 

 2111 دراسات في تراث العرب الفكري عباس فاضل السعدي الفكر 819،1

البيروني في التراث العلمي  عباس فاضل السعدي الفكر 819،9
 العربي

2111 

 1818 المالحة البحرية االلكترونية محمد فرغلي الفكر 811
شهاب الدين احمد بن ماجد بن محمد بن  الفكر 811،1

 ل النجديعمر وبن فض
العلوم البحرية عند العرب القسم 

 الثاني
1811 

 1892 من المالحة عند العرب حسن صالح شهاب الفكر 811،2
علوم العرب البحرية من ابن   حسن صالح شهاب الفكر 811،3

ماجد الى القطامي )دراسة 
 مقارنة(

1891 

 1891 كتاب دليل المختار في علم البحار عيسى القطامي الفكر 811،1

 ---- كتاب االمكنة والمياه والجبال محمود بن عمرو الزمخشري الفكر 819

ابي عبد هللا محمد بن عبد هللا  الفكر 819،1
 بن عبد المنعم الحميري

صفه جزيرة االندلس منتخبة من كتاب 
 الروض المعطار في خبر االقطار 

1831 

وصف الهند ومايجاورها من  الشريف االدرسي الفكر 819،2
 البالد

1811 

اسحق بن حسين المنجم من  الفكر 819،3
 علماء القرن الخامس الهجري

اكامر المرجان في ذكر المدائن 
 المشهوره في كل مكان ممزق

---- 

.ج.وود ترجمة شاكر ـه الفكر 818
 خصباك

  االرتياد والكشف الجغرافي
 
 

رسائل اخوان الصفا وخالن الوفا  تراث العرب الفكر 818،1
 م الرياضي القس

1811 

ابو جعفر محمد بن موسى  الفكر 811
 الخوارزمي

كتاب صورة االرض:من كتاب 
جغرافية الذي الفه بطليموس 

 القلوذي

1829 

 1821 مبادئ علم الهيئة جالل امين زريق الفكر 811،1
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 ---- االرض والتطور البشري  لوسيان فيفر الفكر 811،2
 الفكر 811،3

 
القاموس الفلكي واالبراج وصور  عمنصور حنا جرداق م.

النجوم او كوكباتها واسمائها 
 العربية 

1811 

 الفكر 811،1
 

كتاب عجائب السماء والفلك  منصور حنا جرداق م.ع
والظواهر الجوية وامجادها 

 ومحاسنها 

1818 

كتاب بسط االرض في الطول  ابن سعيد المغربي  الفكر  811،1
 والعرض 

1819 

 1892 قصة كوكب  حمد يوسف حسن م الفكر  811،9
شمس الدين ابو عبد هللا بن  الفكر 811،1

ناصر الدين االنصاري 
 المعروف بابن الزيات

الكواكب السيارة في ترتيب 
 الزيارة

---- 

ابو محمد عبد هللا بن مسلم ابن  الفكر 811،9
 قتيبة الدينوري

 1819 في مواسم العرب كتاب االنواء

رسالة يعقوب بن اسحق الكندي  عقوب مسكونييوسف ي الفكر 811،8
 في حوادث الجو

1891 

  ممزق 3القانون للمسعودي ج المسعودي الفكر 811،11
 

كتاب االثار العلوية الرسطو  ارسطو طاليس الفكر 811،11
 طاليس

 

مركز احياء التراث العلمي  الفكر  811
 العربي 

 دراسات في الفلك عند العرب 
 

1898 

 1813 العرب وعلوم االرض  علي علي السكري  كر الف 811،1
دراسات في تاريخ العلوم عند  حكمت نجيب عبد الرحمن الفكر 811،2

 العرب
1811 

مركز احياء التراث العلمي  الفكر 811،3
 العربي /جامعة بغداد

دراسة في تاريخ العلوم عند 
 العرب

1898 

مركز احياء التراث العلمي  الفكر 811،1
 جامعة بغدادالعربي/

بحوث الندوة القطرية الرابعة 

 2لتاريخ العلوم عند العرب ج
1881 

مركز احياء التراث العلمي  الفكر 811،1

 1العربي/جامعة بغداد ج
بحوث الندوة القطرية الخامسة 

-19لتاريخ العلوم عند العرب 

 1898مايس 19

1898 

 2113 الجغرافية الفلكية علي حسن موسى الفكر 81169
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غرس الدين خليل بن شاهين  الفكر 812
 الظاهري

كتاب زبدة كشف الممالك وبيان 
 الطرق والمسالك

1983 

اقدم المسالك في معرفة احوال  خير الدين التونسي الفكر 812،1
 الممالك

1891 

 خير الدين التونسي الفكر 812،2
 
 

مقدمة كتاب اقوم المسالك في 
 معرفة احوال الممالك 

1819 

المغرب في ذكر بالد افريقية  ابي عبيد البكري كرالف 812،3
والمغرب وهو جزء من كتاب 

 المسالك والممالك
 

1911 

كتاب عجائب االقاليم السبعة الى  سهراب الفكر 813
 نهاية العمارة 

1828 

زكريا بن محمد بن محمود  الفكر 813،1
 القزويني

 1891 اثار البالد واخبار العباد

دين عبد المؤمن عبد صفي ال الفكر 813،2
 الحق البغدادي

مراصد االطالع على اسماء 
 االمكنة والبقاع ثالثة اجزاء

1811 

 

مساهمة الجغرافيين العرب  فؤاد سركين  الفكر  811
والمسلمين في صنع خريطة 

 العالم 

1891 

 

االصطرالب طرق واساليب  ابراهيم شوكة  الفكر 811،1
 رسمه وصنعته

1811 

اصطرالبات الموصل )مستل من  حمود الجليليم الفكر 811،2
المجلد السابع والعشرون من 
 مجلة المجمع العلمي العراقي

1819 

لالعرج الموصلي تحقيق  الفكر 811،3
 صباح محمود محمد

سوانح القريحة في شرح 
 الصفيحة

---- 
 

تيسير العمل باالصطرالب  ابراهيم شوكة الفكر 811،1
 )مستل(

1813 

بي الفداء اد الدين اسماعيل اعم الفكر 811

 1ج
 ----- المختصر في اخبار البشر

ابي الحسن علي بن الحسين  الفكر 811،1
 بن علي المسعودي

اخبار الزمان ومن اباده الحدثان 
وعجائب البلدان والعامر بالماء 

 والعمران

1839 

 1829اخبار امم المجوس من االزمان  جمعها الكسندر سبيل الفكر 811،2
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 لروس:نصوص عربيةوورنك وا

العيون والحدائق  في اخبار  المؤلف مجهول الفكر 811،3

 القسم االول1الحقائق ج
1812 

 2111 عيون االخبار البن قتيبة ابن قتيبة  الفكر 811،1

السيد صبغة هللا بن  ابراهيم فصيح بن الفكر 819

 ـه1299سنة  البغدادي كتبه الحيدري
 كتاب عنوان المجد في بيان
 احوال بغداد والبصرة ونجد

 

 --- فتح العرب للمغرب حسين مؤنس  الفكر 819،1
 1811 اغاثة االمة بكشف الغمة)ممزق تالف( تقي الدين احمد بن علي المقريزي الفكر 819،2

شهاب الدين ابي عبد هللا ياقوت بن  الفكر 819،3
عبد هللا الحموي مولي البغدادي 

 منشا

 1919 لمفترق صقعاكتاب المشترك وضعا وا

النخبة االزهرية في تخطيط الكرة  اسماعيل علي الفكر 819،1
 االرضية

 قديم

 1831 كتاب االعتبار اسامة بن منقذ الفكر 819،1

االفادة واالعتبار في االمور المشاهدة  عبد اللطيف البغدادي الفكر 819،9
 والحوادث المعاينة بارض مصر

1891 

 1819 كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة ن بن نصر الشيزريعبد الرحم الفكر 819،1

 

مركز احياء التراث العلمي  الفكر 819،9
 العربي/جامعة بغداد

دراسات في الحسبة والمحتسب عند 
 العرب

1899 

 1891 ندوة الحسبة والمحتسب عند العرب مركز احياء التراث العلمي العربي الفكر 819،8
 1898 ملجا االضطراب في الفرائض ئم المقدسي ابن الها الفكر 819،11

 1892 االسالم والعرب ممزق تالف روم الندو الفكر 811
موجز في تاريخ العلوم  طه باقر الفكر 811،1

والمعارف في الحضارات القديمة 
 والحضارة العربية االسالمية

1891 

االصول التاريخية للحضارة  فيصل السامر  الفكر 811،2
السالمية في الشرق العربية ا
 االقصى

1899 

 1891 فهارس كتاب البدء والتاريخ المطهر بن طاهر المقدسي الفكر 811،3
من الساميين الى العرب:دراسة  الشيخ نسيب وهيبة الخازن الفكر 811،1

هامة في التاريخ العربي قبل 
 االسالم

 

1892 

 الفكر 819

 

ة عند العرب اعالم التاريخ والجغرافي صالح الدين المنجد

المقدسي 2البالذري،ياقوت ،ابن خلكان ج1ج

 ،الحميدي،ابن عساكر

1818 
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  ابو الفداء ابن االثير الذهبي3ج

1893 

 1899 مقدمة العالمة ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون الفكر 819،1

ابي عبد هللا محمد بن سنان بن  الفكر 819،2
جابر الحراني المعروفة 

 بالبتاني

 1988 ج الصابئكتاب الزي

 1819 الجغرافيون العرب صبري محمد حسن الفكر 819،3

اعالم العرب في العلوم والفنون  عبد الصاحب عمران الدجيلي الفكر 819،1

 2ج
--- 

علوم اليونان وسبل انتقالها الى  الس اوليري الفكر 818
 العرب

1892 

في منتخبات من اثار الجغرافيين  جمعها ر.بالشر الفكر 818،1
القرون الوسطى:مع نظرة 

اجمالية في الجغرافية عند العرب 
 وتعليقات وتوضيحات بالفرنسية

1832 

الشريف االدريسي في الجغرافية  احمد سوسة الفكر 818،2
 العربية  

1811 

االسس المعرفية لتصنيف العلوم  محمد جلوب فرحان الفكر 818،3
 عند الفارابي

1891 

 1811 1الفارابي في المراجع العربية ج فوظحسين علي مح الفكر 818،1

 1811 مؤلفات الفارابي حسين علي محفوظ الفكر 818،1

ياقوت الحموي: دراسة في  عباس فاضل السعدي الفكر 891
التراث الجغرافي مع التركيز 
 على العراق في معجم البلدان

1882 

في الرحالة ياقوت الحموي الجغرا ابو الفتوح محمد التوانسي الفكر 891،1
 االديب

1811 

 1899 اليعقوبي خالص االشعب الفكر 891،2

ابن الجزار القيرواني:سيرته  عادل محمد على الشيخ حسين الفكر 891،3
مؤلفاته،جهوده في الطب 

 والصيدلة

1898 

 1891 ابن رافع السالمي وكتابه الوفيات صالح مهدي عباس الفكر 891،1

 1811 ن اسحاقحنين ب يوسف حبي الفكر 891،1

 1811 اثار حنين بن اسحاق عامر رشيد السامرائي الفكر 891،9

-1811الرسالة الثانية البي دلف مسعر ابي دلف مسعر بن المهلهل  الفكر 891
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الخزرجي اعتنى بنشرها 
 و.مينور سكي

 1891 بن المهلهل الخزرجي

الوطواط /محمد بن ابراهيم بن  الفكر 892
 يحيى الكتبي 

ج الفكر ومناهج العبر من مناه
للوطواط صفحات من جغرافية 

 مصر

1891 

من كتاب القرن  يكاتب مراكش الفكر 892،1

 م(12السادس الهجري)

كتاب االستبصار في عجائب 
االمصاروصف مكة والمدينة 

 ومصر وبالد المغرب

 

معرفة القراء الكبار على الطبقات  شمس الدين ابي عبدهللا الذهبي الفكر 893

 2عصارجواال
--- 

تاليف جمهرة من المستشرقين  الفكر 891
 باشراف سيرتوماس ارنولد

 1812 تراث االسالم

 1891 دراسات في حضارة االسالم هاملتون جب الفكر 891

ابي الحسن علي بن ابي بكر  الفكر 899
 الهروي

كتاب االشارات الى معرفة 
 الزيارات

1813 

اريخ االمم محاضرات ت محمد الخضري بك الفكر 891

 1ااالسالمية )الدولة االموية(ج
1898 

 --- الحضارة العربية االسالمية علي حسني الخربوطلي الفكر 891،1

ابي عبد هللا معمر بن المثنى  الفكر 891،2
 التيممي

 1891 1كتاب ايام القرب قبل االسالم ج

 

عبد العزيز عبد الرحمن سعد  الفكر  891،3

 ال سعد

رية في المشرق الجغرافيا الحضا

االسالمي )بالد فارس وما وراء 

 النهر(

2111 

 

خطر اليهودية العالمية على  عبد هللا التل الفكر 899
 االسالم والمسيحية

1891 

مملكة مالي عند الجغرافيين  جمعها صالح الدين المنجد الفكر 898
 المسلمين

1893 

 1881 الفلسفة واالنسان حسام االلوسي الفكر 811

 1899 حوار بين الفالسفة والمتكلمين حسام الدين االلوسي  الفكر 811،1

 1892 صفحات من حياة الكندي وفلسفته  عمر فروخ الفكر 811،2

 1899 مقدمة لتاريخ الفكر العلمي احمد سليم سعيدان الفكر 811،3

رسالة الغفران البي العالء  شرحها علي شلش الفكر 811
 المعري
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  مقام العقل عند العقل افظ طوقانقدري ح الفكر 812

 1811 االشتراكي للتاريخ رالتفسي فردريك انجلس الفكر 813

مارغر يغوريوس يوحنا ابو  الفكر 811 
الفرج الملطي المعروف بابن 

العبري مقربان 

 م(1299المشرق)+

الحمامة مختصر في ترويض 
 النساك

1811 

:دراسة  المعتزلة واصول الحمكة محمد عمارة الفكر 811
مقارنة مع الشيعة والخوارج 

واهل السنة عن النظرية االمامة 
 وفلسفة الحكم 

1811 

المختصر المحتاج الية من تاريخ  مصطفى جواد الفكر 819
الحافظ هللا محمد بن سعيد بن 

 يثمحمد ابن الدبي

1811 

( 1تاريخ الحضارات العام ) باشراف موريس عروزية  الفكر 811
( 3القديمة ) الشرق واليونان

( القرنان 1القرون الوسطى )

( 1السادس عشر والسابع عشر )
 القرن الثامن عشر

1899 

(قيصر 3()م1قصة الحضارة )ج ول ديو رانت الفكر 811،1

والمسيح اوالحضارة الرومانية 

-19-11-12-11-11-8من )

21-22-21-29) 

1812 

 1898 تاريخ اليونان اندروروبرت برن الفكر 811،2

المباني االثرية في شمال بالد  كونوراد برويسر الفكر 811،3
الرافدين في العصور المسيحية 

 القديمة واالسالمية

1891 

 -------- رحلة ابن جبير ابن جبير الفكر 891

ابي الحسين محمد بن احمد بن  الفكر 819،1
 جبير الكناني االندلسي البلنس

 1831 رحلة ابن جبير)ممزق(

رحلة ابن جبير في مصر وبالد  حقيق حسين نصارت الفكر 819،2
العرب والعراق والشام وصقلية 
 )ممزق(عصر الحروب الصليبية

--- 

 1811 ابن بطوطة ورحلته شاكر خصباك الفكر 819،3

 1818رحلة ابن بطوطة المسماة تحضة  1حققه علي فتصر الكناني ج الفكر 819،1
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النظار في غرائب االمصار 
 وعجائب االسفار

 1811 الفاظ من رحلة ابن بطوطة  سليم النعيمي الفكر 819،1

 -- ابن بطوطة  ابن بطوطة  الفكر 819،9

قصص الرحالة والمكتشيفين عبد  عبد السالم العشري الفكر 819،1
 اللطيف البغدادي 

 

 1899 رحلة طافور حسين حبشي الفكر 818

ابو محمد عبد هللا بن محمد بن  الفكر 891
 يجانياحمد الت

 1819 رحلة التيجاني

 1811 رحلتي الى افريقيا العربية  ناجي جواد  الفكر 891،1

 2ج1898 1899 1رحلتي الى العراق ج جيمس بكنهام الفكر 891

 1899 رحالت الى العراق ستروليس بتدج الفكر 891،2

رحلة المشرق الى العراق  ليو نهارت رواوولف الفكر 891،2

 م1113وسوريا فلسطين سنة 
1819 

 1891 1931رحلة فريزر الى بغداد في  جيمس بيلي فريزر الفكر 891،3

 

رحلة في لبنان في الثلث االول  جون كارن الفكر 892
 في القرن التاسع عشر

1819 

ابي عبد هللا محمد بن محمد  الفكر 892،1
 الحيجي العبدري 

 1899 رحلة العبدري

 1892 الرحالت عند العربالجغرافية و نقوال زيادة الفكر 893

رحلتي الى الجهة الشمالية   محمد علي باشا الفكر 891
 المريكا 

1813 

 1882 رسائل من امريكا  ناجي التكريتي الفكر 891،1

 1831 الرحلة الى امريكا  محمد لبيب البتوني الفكر 891،2

  يوم  2111حول العالم في  انيس منصور الفكر 891،3

حول العالم على دراجة نارية  للوتنان حسني عد الفكر 891،1

 سنوات 1الف كيلو متر في  113

--- 

 --- رمال العرب ولفريد ثيسيغر  الفكر 891

 1811 في طلب التوابل سونيا .ي.هاو الفكر 891،1

ادب الرحالت عند العرب في  علي محسن عيسى مال هللا الفكر 899
الشرق نشاته وتطوره حتى نهاية 

 ثامن الهجريالقرن ال

1819 

 --- ادب الرحالت احمد ابو سعد الفكر 899،1
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ادب الرحالت )عالم  حسين محمد فهيم الفكر 899،2

 (139المعرفة
1898 

 1811 انا عائد من موسكو جورج حنا الفكر 891

ماركو بولو: مغامراته  رشارد .جي.ولش الفكر 891،1
 واستكشافاته

1818 

لة السيرافي الى الهند والصين رح علي البصري الفكر 891،2
واليابان  واندنوسية  سنة 

 م911-ـه221

1891 

 --- بين القاهرة وحلب في اسبوعين ممزق الفكر 891،3

ل صيمعجم رجال الحديث وتف ابو القاسم الموسوي الخوئي الفكر 899
 طبقات الرواة الكتاب الثاني

 

 شرف ابن اب البركات المبارك بن الفكر 899،1

الربلي المعروف ا اللخمي احمد

 بابن المستوفي

تاريخ اربل المسمى نباهة البلد 
الخامل بمن ورده من االماثل 

 الثانياالول + القسم 

1891 

ابي داوود سليمان بن حسان  الفكر 899،2
 االندلسي المعروف بابن جلجل

 1811 طبقات االطباء والحكماء

 1891 1صرية جتاريخ علماء المستن ناجي معروف الفكر 899،3

المخطوطات الجغرافية العربية  عبد هللا يوسف الغنيم  الفكر 898
 في المتحف البريطاني

1891 

الخط العربي وتطوره في  سهيله ياسين الجبوري الفكر 898،1
 العصور العباسيه في العراق

1892 

مباحث فراتية في الجغرافية  ياليلمفيصل غازي ا الفكر 881

 1ج والتاريخ واالثار
2118 

هارون الرشيد ومؤسسات  عجمي محمود خطاب الجنابي الفكر 881،1

 ـه183-ـه111الخالفة في عهدة 
1898 

مركز احياء التراث العلمي  الفكر 881،2
 العربي /جامعة بغداد

دراسات في مكانة االستاذ في 
 التراث

1898 

فلسفة الخليقة ا واصل الخالئق  كاظم ناصر حسن الفكر 881
 تلف العقائدفي مخ

1881 
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   -الموسوعات :

رقم 

 الكتاب

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

 مسعود الخوند      الموسوعات  1
 

الموسوعة التاريخية الجغرافية 
القارات المناطق الدول البلدان 

معالم وثائق موضوعات  المدن
 زعماء

2111 

الجزء  
 االول 

 

العربي ، اثيوبيا، ادجاريا  االتحاد السوفيتي،اتحاد المغربابخازيا ، ابو ظبي ،  
، االديرة في البالد الشرق متوسطية ، اذربيجان ، االرجنتين ، االردن ، 

بالد الطوارق ،  الصومال ، االركتيكا واالنتاركتيكا ، ارمينيا ، ارتيريا ، ازواد ،

 1اسبانيا ، استونيا ، اسرائيل ، اسكوتلندا ، اسوج 
الجزء  

 الثاني 
اسيا ، اسيا العالم الثالث ، اسيا الوسطى ، الجمهوريات االسالمية )كازخستان ، 

اوزبكستان ، طاجيكستان ، قيرغزستان ، تركمانستان ،االسالم ، االدارات 
االسالمية، الوجود التاريخي للعرب  الدينية، المساجد والمدارس الدينية

والمسلمين ، افريقيا ، القرن االفريقي، منظمة الوحدة االفريقية ، افريقيا 
 ، االسكا ، البا جزيرة ، ألبانيا.الوسطى ، افغانستان ، اكوادور 

الجزء  
 الثالث 

المانيا ، االمارات العربية المتحدة ، ابو موسى وطنب الصغرى والكبرى ، 
 ا ، أنام ، أنتيغوا وبربودا ، االنتيل الهولندية، جرار ، االندلس، اندوراامريك

 .غويال ،انكلترا ،االهوار،اورال، اورباانأندورا ،اندونوسيا ،انغوال ،
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الجزء  
 الرابع

أورغواي ، اوزبكستان ، اوزوشريط )تشاد( ، اوستراليا ، أوسينيا وانغوشيا ، 
رانيا ، اولسترا ، ايبيريا ، ايتشكيريا الشيشانية ، اوغادين ، اوغندا، اوقيانيا ، اوك

ايحة :جزر، ايران ، ايرلندا ، آيسلندا ، ايطاليا ، ايقوسيا ، ايالم تاميل ، 
 االيوني:جزر، بابوا ، غينيا الجديدة . 

االجزء  
 الخامس 

بارغواي ، الباسك باكستان ، باالو ، باليار:جزر ، باناما ، البحرين ، البرازيل 
بربادوس ، البرتغال ، برمودا ، بروناي ، بريطانيا ، بريطانيا ، بشكيريا ، ، 

البشناق ، بالد الطوارق )ازود( بلجيكيا البلطيق ، بلغاريا، بلقاريا ، البلقان ، 
 –بورتوريكو ، بوركينافاسو ، بورما بنغالدش ،بهاما :جزر، بوتان ، بوتسوانا، 

 .الهرسك  –بورينو ، بوروندي ، الوسنو 

الجزء  
 السادس 

بولندا ، بولونيا ، بوليفيا ، بولينيزيا الفرنسية ، بيافرا ، بيافرا ، بيتكرن: جزر ، 
بيرو، بيروبيدجان ، بيلوروسيا ،)روسيا البيضاء( ، بيليرا ، بينن ، بينلوكس ، 
تاهيتي ، تايالند ، تايوان، تتارستان ، ترانسكارباتيا ، تركمانستان ، تركيا ، 

  وباغو ، تشيكيا .د وتتربنيدا

الجزء  
 السابع 

تشيلي ، تنجانيقيا نبفا ، تنزانيا ، توركس وكيكوس ، توغو |، توفالو ، تونس ، 
تونغا ، التبت ، تيمور الشرقية ، جامايكا ، الجبل االسود ، جبل طارق ، 

 الجزائر ، جزر سليمان ، جزر القمر ، جنوب افريقيا .

الجزء  
 الثامن 

يبوتي ، حوض البحر االحمر ، حوض البحر المتوسط ، حوض جورجيا ، ج
نهر االردن ، حوض نهر النيل ، حوض نهري جلة والفرات ، الخليج العرلبي ، 

،أسرة الدول المستقلة ، الدومينيك ، الدومنيكان ، نمارك ، دبي دداغستان ، 
ن ، نيا ، ريينيواالرأس االخضر ، راواندا ، روسيا ، روسيا البيضاء ، روم

 زائير .

الجزء  
 التاسع 

زنجبار، زمبابوي ، ساحل العاج ، السام )بالد( ساموا الغربية، سان ،’ زامبيا 
بياروميكلون ، سانت لوسيا ، سانت هيالن ، سان فانسن وغرينادين ،سان كيتس 

، سري النكا، سالفونيا الشرقية ،  ساوتومي وبرنسيبنفيس ، سان مارينو ،  –
يا ،سلوفينيا، السنجق، سنغافوره ، السنغال ، سوازيالند ، سلفادور، سلوفاك

 1السودان ، سوريا
الجزء  

 العاشر 
( االطار االقليمي 2ملحق) يه( سور1في التاريخ الحديث )العثمانيون( ملحق )

العام لمسالة المياه : حوض نهر االردن ، مشروع سد الحمة ومعاهدة السالم 
نهر الفرات ) ودجلة ( مؤتمر مائي في االسرائيلية ، حوض  –االردنية 

 اسطنبول والموقف السوري 

الجزء  
الحادي 
 عشر

سورينام ، السويد ، سويسرا ، سيبيريا ، سيراليون، سيشيل جزر، شبه الجزيرة 
العربية ، الشرق االوسط ، شيشانيا ، الصحراء الغربية ، الصحراء الكبرى ، 

العالم: االرض : نظره فلكية عامة  صربيا ، الصومال ، الصين ، طاجيكستان ،

 -1، االرض بيت البشر )مشكالت بيئية وبشرية ، القمر والمريخ وزحل 
الفقر  -1الماء  -1اختالل البيئة وتلوثها  -3المناخ )التسخين(  -2التصحر 
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التنمية االجتماعية ، العالمية )العولمه(   -9االسكان  -1السكان  -9والجوع 

 1 حقوق االنسان
لجزء ا 

 الثاني عشر 
العالم االسالمي ، المسلمون في العالم ، العالم الثالث ، العالم العربي )الوطن 

 العربي( ، العــــــــــراق ، العربية السعودية ، المملكة 

الجزء  
 الثالث عشر 

عمان ، الغابون، غامبيا، غانا، غرانادان غواتيماال ، غوادلوب ، غوام ، غوايانا 
ينيا االستوائية ، غينيا بيساو، غينيا الجديدة ، الفاتيكان ، فانواتو، ،غينيا ، غ

 1فرنســــــــا 
الجزء  

 الرابع عشر 
 1فاسطين ، فنزويال ، فنلندا ، فيتنام، فيجي ، الفلبين ، قازخستان ، قبرص

الجزء  
 الخامس عشر 

قزوين، القمر: جزر، القوقاز والقرن االفريقي، قره باخ، قزوين،:حوض قطر، 
قيرغيزستان ، كاراباخ ، الكاريبي : حوض ، كازاخستان ، كاليدو الجديدة ، 
كاميرون ، كردستان، كرواتيا ،كشمير ، كمبوديا، كندا، كوبا اكوت ديفوار ، 
كوريا ، كوريا الجنوبية ، كوريا الشمالية ، كوستريكا ، كوسوفو ، كولومبيا ، 

لديمقراطية ، الكويت ،كيريباتي ، كينيا الكونغو جمهورية ، الكونغو الجمهورية ا

 1، التفيا ،الوس
الجزء  

 السادس عشر 
 لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

الجزء السابع  
 عشر 

 ( 2مشهد تاريخي وسياسي عام )لبنــــان المعاصر 

الجزء  
 الثامن عشر 

، ليسوتو ، مارتينيك جزيره  لوكسمبورك ، ليبيا ، ليبيريا ، ليتوانيا ، ليختنشتاين
، مارشال جزيره ، ماكاو ، ماالوي، مالديف جزر ، مالطا ، مالي ، ماليزيا ، 

 1مايوت جزيره ، المجر ، مدغشقر ، مصـــــــــــــــر 
 الجزء التاسع 

 عشر 
مصـــر ) تتمة ( المغرب ، مقدونيا ، المكسيك ، المملكة المتحدة ، منغوليا ، 

، موزمبيق ، مولدافيا ، موناكو ، مونتسيرات ، وريشيوس جزر موريتانيا ، م
، النروج ، مونتينيغرو ، ميكرونيزيا ، مينمار ، ناخيتشيفان ، نامبيا ، ناورو 

 1النمسا ، نيبال 
الجزء  

 العشرون
النيجر ، نيجيريا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هايتي ، الهند ، الهند الصينيه ، 

، هولندا ، هونغ كونغ ، الواليات المتحدة االميركية ، هندوراس ، هنغاريا 

 1اليابان ، ياقوتيا ، اليمن ، يوغسالفيا ، اليونان 

 2111 الموسوعة الجغرافية لبلدان العالم  محمود بديع  الموسوعات  2

 2119 الموسوعة الجغرافية  محمد موسى محمود الموسوعات  3

ة اختبر ذكائك في موسوع محمد موسى الوحش الموسوعات 1
 الجغرافية

2119 

 1898 موسوعة فلسطين الجغرافية قسطنطين خمار الموسوعات 1
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 المعــــــــــــــــــــــــــــاجم :

رقم 
 الكتاب 

 سنة الطبع عنوان الكتاب  اسم المؤلف  الموضوع 

م المصطلحات البيئية معج تيسير الشامي  معاجم 1
 عربي(-)انكليزي

2119 

 1892 معجم الجيولوجيا  مجمع اللغة العربية /مصر معاجم  2

 1811 المعجم الجغرافي  محمد محمود الصياد  معاجم 3

االمم المتحدة /الدراسات  معاجم  1
 السكانية

المعجم الديموغرافي متعدد 
 اللغات

 

الفلك في لحات الجغرافية ومصط جامعة الدول العربية  معاجم  1
-فرنسي -التعليم العام )انكليزي

 عربي(

1811 

     

معجم مصلحات في الجغرافية  وفيق حسين الخشاب  معاجم  9
 الطبيعية

1881 

معجم المصطلحات و المفاهيم  محمد صالح ربيع العجيلي معاجم 1
 الجغرافية   جزئين

2112 

 2111 قاموس الجغرافيا علي لبيب معاجم 9

–معجم الجيولوجيا انكليزي  حسين عبد المحسن حسين معاجم 8
 عربي -فرنسي

1889 
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 1892 معجم مصطلحات علم االرض سهل السنوي   معاجم 11

معجم االسماء الجغرافية المكتوبة  اسعد سليمان عبده معاجم 11
على خرائط المملكة العربية 

     111611101السعودية مقياس 

1891 

     

     

     

     

     

 

رقم 

 الكتاب

سنة  عنوان الكتاب اسم المؤلف الموضوع

 الطبع

 1819 الجغرافية االجتماعية فاضل االنصاري الجغرافية االجتماعية 1

الجغرافية االجتماعية المفاهيم  حمد الطفيلي الجغرافية االجتماعية 2

 والمنطلقات

2118 

لح محمد ليلى بنت صا الجغرافية االجتماعية 3

 زعزوع

 2111 مقدمة في الجغرافية االجتماعية

سنة   2111 الجغرافية االجتماعية محمد رفعتا المقداد الجغرافية االجتماعية 1

 الطبع

   
 

 

     

     

     

 : االجتماعيةالجغرافية 
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