
  الجغرافيةكتب  

 

 مكان النشر الناشر عنوان الكتاب اسم المؤلف رقم الطلب ت

832د                   910/9  .1  بصره مركز دراسات الخلٌج العربً قضاء الزبٌر داود جاسم 

852م               910/02  .8  بغداد دار الرشٌد منخفض الثرثار ماجد السٌدولً 

555ن                910/2  .3  بغداد مركز دراسات الخلٌج العربً اسماك العراق والخلٌج العربً نجم قمر الدهام 

458أ                  910/2  .4  صنعاء مؤسسة االٌداع للثقافه واالدب سدود الٌمن اسماعٌل االكوع 

875س               910/2  .5  بصره مركز دراسات الخلٌج العربً قضاء الفاو سالم سعدون المبادر 

324ج              910/02  .6  الكوٌت المطبعه العصرٌه بٌئة الصحاري الدافئه جودي 

652م               910/02  .7  الكوٌت الجمعٌه الجغرافٌه الكوٌتٌه تقلبات المناخ العالمً محمد صفً الدٌن 

644ع              910/02  .2  بصره مركز دراسات الخلٌج العربً االقلٌم الوظٌفً لمدٌنة القرنه عبد الحسٌن جواد 

9.  
329ج                       /911  جون هانسمان 

الجغرافٌه التأرٌخٌه لمنطقة رأرس الخلٌج العربً ) خراكس 
 بصره مركز دراسات الخلٌج العربً والكرخه (

448ع              910/02  .11  الكوٌت مطبعة حكومة الكوٌت دلٌل المحتار فً علم البحار عٌسى القحطانً 

248م               930/16  .11  بصره مركز دراسات الخلٌج العربً اكتشاف العصر الحدٌدي فً االمارات منٌر ٌوسف طه 

458ع                  /901  .18  مصر مؤسسة الثقافه الجامعٌه منهج النقد التأرٌخً عند المسلمٌن والمنهج االوربً عثمان موافً 

384ن                214/1  .13  بغداد مطبعة العانً حقائق االٌمان سعٌد النورسً 

844ن              910/92  .14  بغداد وزارة الثقافه واالعالم الٌعقوبً المؤرخ والجغرافً ٌاسٌن ابراهٌم علً 

  وزارة الخارجٌه االمرٌكٌه موجز الجغرافٌه األمرٌكٌه  /910  .15

  وزارة الخارجٌه االمرٌكٌه موجز الجغرافٌه األمرٌكٌه  /910  .16

  وزارة الخارجٌه االمرٌكٌه موجز الجغرافٌه األمرٌكٌه  /910  .17

  وزارة الخارجٌه االمرٌكٌه موجز الجغرافٌه األمرٌكٌه  /910  .12

548م                  /910  .19  بغداد وزارة الثقافه واالعالم الصومال الجنوبً مجٌب ناهً النجم 

652م                   /915  .81  االردن دار وائل االسالٌب االحصائٌه محمد عبد العال 

552م                    /910  .81  االردن مكتبة المجتمع العربً الخرائط والمساحه محمد عبدهللا موالً 

847م                 910/2  .88  الكوٌت المجلس الوطنً للثقافه والفنون الجغرافٌه الثقافٌه ماٌك كرانغ 

524م                   /910  .83  بٌروت دار الكتب العلمٌه أحسن التقاسٌم فً معرفة األقالٌم شمس الدٌن المقدسً 

548س               910/1  .84  بغداد وزارة الثقافه واعالم مناطق الصناعه فً العراق سمٌره كاظم الشماع 

542م                  /910  .85  بغداد ماجدمطبعة  الجغرافٌه ودراساتها التطبٌقٌه االقتصادٌه مجٌد ملوك 

542م                 /910  .86  سورٌا جامعة دمشق الجغرافٌه واسالٌب البحث المعاصر مجٌد ملوك 
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 السعودٌه وكالة نجاد مدن المملكه العربٌه السعودٌه  915/31  .87

82.  
884ع                      /910  د عباس فاضل السعدي 1أ 

جغرافٌة العراق اطارها الطبٌعً نشاطها االقتصادي جانبها 
  جامعة بغداد البشري

652م                        /910  .89  سورٌه دار الفرقان للنشر جغرافٌة التنمٌه محمد دلف احمد 

786ف              910/92  .31  بغداد دار الشؤون الثقافٌه المقدسً فالح شاكــر 

823أ                   /910  .31  مصر المكتبه التوفٌقٌه رحلة ابن بطوطه محمد السعٌد محمد الزٌنً 

684ب                910/3  .38  بٌروت دار الكتب العلمٌه معجم ما أستعجم من أسماء البالد والمواضع البكــــــــــري 

439ر                  /910  .33  بٌروت دار الكتب العلمٌه االعالق النفٌسٌه بن رسته 

34.  
652م                       /910  

عبد الرزاق محمد / محمود 
  جامعة بغداد االحصاء الجغرافً حسن

373ز                 /910  .35  بغداد دار الشؤون الثقافٌه كتاب االستبصار فً عجائب االمصار سعد زغلول عبد الحمٌد /

868ف                /910  .36   الشركة العربٌة المتحدة الجغرافٌه السٌاسٌه ٌحٌى الفرحان 

652أ                   /910  .37  مصر الشركة العربٌة المتحدة اقتصادٌات االراضً واستعماالتها احمد شكري الرٌماوي 

348م                   /910  .32  القاهره الشركة العربٌة المتحدة جغرافٌه السكان موسى سمحه 

42ح                   /910  .39  القاهره الشركة العربٌة المتحدة الجغرافٌا االقتصادٌه حسن عبد القادر 

658أ                  /910  .41  عمان اسامهدار  المعجم الجغرافً آمنه ابو حجر 

41.  
452ع                  /910  

شمس الدٌن الذهبً 
  دار البشائر االسالمٌه االمصار ذوات االثار الدمشقً

48.  
653م 551.48  

محمود عبدالعزٌز ابوالعنب 
 الدمام مكتبة المتنبً جغرافٌة الموارد المائٌة عبٌد

364ف 551.4  .43  بٌروت دار النهضة العربٌة اسس الجغرافٌة الطبٌعٌة فتحً عبدالعزٌزابوراضً 

845ف              910/9  .44  بغداد دار الشؤون الثقافٌه الجغرافٌه فً مائة عام ت و فرٌمان 

584أ             910/4  .45  بٌروت دار الهالل ادب الرحالت ـ رحلة ابن جبٌر ابً الحسن محمد بن جبٌر 

724م                /912  .46  بغداد مجلس محافظة بغداد دلٌل خارطة بغداد المفصل فً خطط بغداد قدٌما وحدٌثا د مصطفى جواد 

888ش               910/7  .47  دمشق جامعة دمشق المدخل الى البحث الجغرافً د جهاد علً الشاعر 

384ك              910/567  .42  عمان دار الصفا جغرافٌه الوطن العربً بحري احمد الكتري 

438ع               910/567  .49  2011 دار المسٌره جغرافٌه الوطن العربً د عبدالفتاح لطفً عبدهللا 

547ع                910/3  .51  عمان دار صفا معجم المصطلحات والمفاهٌما د محمد صالح ربٌع  
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 العجٌلً

51.  
547ع              910/3  

ا د محمد صالح ربٌع 
 عمان دار صفا معجم المصطلحات والمفاهٌم العجٌلً

484خ             910/567  .58  عمان دار الفكر الوطن العربً ارضه سكانه موارده ا د عبد علً الخفاف 

898س                 /910  .53  دمشق جامعة دمشق جغرافٌه البحار والمحٌطات د شاهر جمال اغا 

888ا                  910/1  .54  دمشق جامعة دمشق تطورات الفكر الجغرافً د ابراهٌم احمد سعٌد 

853ق                910/3  .55  بٌروت دار العربٌه قاموس الجغرافٌه مجموعة مؤلفٌٌن 

56.  
582ي                  /910  اٌمان سنكري 

التحلٌل االحصائً للبٌانات المكانٌه فً نظم المعلومات 
 حلب شعاع للنشر الجغرافٌه

57.  
388ع             911/567  د جمال حسن العتابً 

مدن الضفاف العراقٌه ةاثرها فً االستقرار الحفري فً 
 بغداد دار الشؤون الثقافٌه العراق

329ج                 /910  .52  االسكندرٌه منشاءة المعارف الجغرافٌه الطبٌعٌه والخالائط اصول وتطبٌقات جودة حسنٌٌن جوده 

59.  
848ش                /910  

احمد البدوي محمد 
 القاهره دار الفكر الخرٌطه الطوٌغرافٌه الشرٌعً

61.  
582ي                /910  م ٌمان سنكري 

التحلٌل االحصائً للبٌانات المكانٌه فً نظم المعلومات 
 2008 شعاع للنشر الجغرافٌه

853ي                  910/3  .61  بٌروت دار صادر معجم البلدان الحموي 

329ج                /910  .68   االسكندرٌه الجغرافٌه الطبٌعٌه والخالائط اصول وتطبٌقات جودة حسنٌٌن جوده 

652ا                 915/3  .63  بغداد دار الشؤون الثقافٌه المالمح االقتصادٌه فً رحله ابن بطوطه د احمد مطلوب 

64.  
586س                910/7  

ا د محمد ازهر سعٌد 
 عمان دار البازوري البحث الجغرافً بٌن المنهجٌه التخصصٌه واالسالٌب السماك

65.  
 344ي 323

عبدالعزٌز حبٌب وٌوسف 
 بغداد جامعة بغداد جغرافٌة النقل والتجارة الدولٌة طعماي

 


