
 2019  واالنكليزية كتب الكيمياء باللغة العربية

 تاريخ الطبعة عدد النسخ العنوان المؤلف ت

 1980 7 واالمان الكيمياويةالمخاطر  عبدال ادم كوركيس 1

199\1986 5 الحيويةاساسيات الكيمياء  باسل كامل دلي 2

4 

  5 ادخال في الكيمياء الصناعية شيت نعمان 3

1==ج 1 اساسيات الكيمياء الحيوية الجزء االول احمد عبدهللا ثابت 4 1991 

3+ج2ج 4 الكيمياء الفسلجية هارولد هابر 5 198

8 

1ط-- 1 الكيمياء العضوية المتقدمة فهد علي حسين 6 1980 

 1986 1 اعالم العرب في الكيمياء فاضل احمد الطائي 7

 1985 1 البرمجة لطلبة الكيمياء مثنى عبد الجبار شنشل 8

هد علي حسينف 9  1977 1 الكيمياء العضوية للصفوف الثانية 

عضوية والحيا الالكيمياء ال منذر يوسف الجنابي 10  1 1990 

سامي عبد المهدي المظفر  11

 رياض رشيد سلمان

 1984 1 الكيمياء الحياتية

 عمار هاني الدجيلي 12

 نوري خليفة المشهداني

الكيمياء الفيزياويةالدينمية الحرارية 

لكيمياوية للمرحلة الثانيةا  

(2)  1990 

(21) دليل الى ميكانيكية التفاعالت العضوية فاضل سلمان كمونة 13   

الكيمياء الالعضوية العملي  لطلبة  باسم محمد السعدي 14

 الصفوف الثانية

2 1987 

الكيمياء الالعضوية العصرية الجزء  باسم  محمد السعدي 15

 الثاني

2 1988 



 1976 3 الكيمياء الالعضوية القسم  االول د الديننعمان سع 16

 1989 4 الكيمياء االشعاعية  العملي والنظري سعدية محمودالهاشمي 17

 1982 1 الكيمياء العضوية للصفوف الثانية امير عتو واخرون 18

 1982 1 الكيمياء العضوية  للصفوف الثالثة امير عتو واخرون 19

 1984 1 اء الفيزياوية الحركية لطلبة  المرحلةالكيمي محسن البيرماني 20

 1991 1 الكيمياء  الفيزياوية العملي علي سلمان الطائي 21

 1978 1 القسم الثاني \الكيمياء الالعضوية نعمان سعد الدين  واخرون 22

 1985 1 الكيمياء الفيزياوية العملي ا ج  جيمس 23

2ط 1 الحيا  وعلوم لطبا لطلبة الكيمياءالعضوية ج .أ. تايلور 24 1978 

 1999 3 الكيمياء الصناعية  للصفوف الثالثة جواد كاظم الجفاجي 25

 1989 1 العملي ويةالكيمياء الحي وآخرون رياض رشيد سلمان 26

 1987 1 المرحلة الثانية\الكيمياء الفيزياوية العملي نوري خليفة المشهداني 27

 1992 2 راغيةالكيمياء الف عبد الجبار القادر 28

 ب ا  ماربلز 29

 ترجمة/هادي كاظم عوض

الكيمياء الفراغية العضوية االولية وتحليل 

 الوضعيات

2 1990 

(3) اساسيات الكيمياء الالعضوية عبد الرازق محمد جعفر 30  1991 

 دونالدت سوبر 31

زهير متي قصير /  ترجمة  

 1989 1 تجارب كيميائية للطرائق االلية

32 C.F.Bell/نعمان سعد ترجمة

 الدين  واخرون

 1976 1 مدخل حديث الى الكيمياء الالعضوية

 1988 1 الكيمياء الالعضوية التناسقية احسان عبد الغني مصطفي 33

 1989 1 الكيمياء العضوية الحياتيةفي   تجاربترجمة /رعد محجوب مصلح  34



 وكريمة فاضل علي

سعد عبد المجيد ابراهيم  35

لدليميومحمد مهدي ا  

 1991 2 الكيمياء العضوية الحياتية

ا دبليو باركن ترجمة علي  36

 توفيق قادر

 1989 2 مدخل الى الكيمياء العضوية الفلزية

االساسيات النظرية قي الكيمياء النووية  هادي كاظم عوض 37

 العملية

1 1991 

 علي توفيق قادرترجمة/ 38

 ومحمد مهدي الدليمي

 1989 1 ضويةتجارب في الكيمياء الع

 1988 1 موجز الكيمياء الحياتية مترجم\انيس مالك الراوي 39

انيس مالك ترجمة  كالود فلي 40

 الراوي

 1997 2 الكيمياء الحياتية

معين اسكندر الجبوري  41

 وآخرون

التحليلية الحديثة االساسيات  الكيمياء

 النظرية في طرق التحليل الكيميائي االلي

1 1985 

مؤيد قاسم العباجي وثابت  42

 سعيد الغبشة

  1 التحليلية اسس  الكيمياء

عمار هاني الدجيلي ونوري  43

 خليفة المشهداني

الفيزياوية )الدينمكية الحرارية الكيمياء

 الكيمياوية(

2 1999 

جوردن م.بارو/ترجمة مهدي  44

 ناجي الزكوم

 1983 (5) الفيزيائية للعلوم الحياتية الكيمياء

 مي عبد المهدي ورياضسا 45

 رشيد سلمان

 1985 2 الفسلجية الكيمياء الحياتية

 2009 2 أساسيات الكيمياء الحياتية سامي المظفر 46

 2011 1 الكيمياء العضوية محاسن يوسف شرف 47

 2011 1 الكيمياء الصناعية ثعبان كاظم خضير 48



 2011 1 الكيمياء الحيوية البدراوي يوسف البدراوي 49

عادل  –دايخ عبد الحسناوي  50

 شاكر الطائي
 الكيمياء العضوية االروماتية

1 
2009 

51 
 خير سليمان شواهين

المرجع السريع في تحضير المحاليل 

 للجميع

1 
2010 

 2012 1 معجم الكيمياء التعريفات العامة ميرفانا ياسر سالمة 52

 2010 1 مبادىء الكيمياء خالد مصطفى خالد 53

سرمد  –دل فخري نبيل عا 54

 بهجت ديكران
 الكيمياء التحليلية العملي

1 
2009 

فدوى  -ايمن سليمان مزاهر  55

 غازي حمو
 اساسيات الكيمياء العضوية وتطبيقاتها

1 
2011 

 2011 1 المعجم العلمي كيمياء فيزياء رياضيات ماهر الشريف 56

ية وعلم مدخل إلى الكيمياء الحيوية للخل ك.أ. هسال–ن.أ.ادوارد  57

 وظائفها

1 
 1ط—1986

 2016 2 مسائل و حلول في الكيمياء الفيزيائية عامر فاضل داود + أحمد نجم 58

 ............ 1 مدخل الى الكيمياء الحياتية خولة احمد اَل فليح 59

مفتاح االبداع الساسيات الكيمياء الحيوية  حسني فرح عثمان 60

 و الطبية

1 
2012 

 

 

 

 

 

 2019  ء باللغة االنكليزيةكتب الكيميا



 

تاريخ  عدد النسخ العنوان المؤلف ت

 النشر

1 J. p. riley\R.Chester Introduction to Marine 

Chemistry 

2 1989 

2 Elizabeth bent weberg 

\Martin S.Silberberg 

Student study for use with 

chemistry 

10 

 

2003 

3ed 

3 Dividbookin Essentials of  general  

chemistry 

3 2003 

4 Raymonden chemistry 6 

 

2005 

8ed 

5 Francisa Care  organic chemistry 2 2006 

6ed 

6 Richordh.langley Student  solution  manual for 

 use with chemistry 

7 

 

2006 

4ed 

7 Charles H .henrickso Alaboratory  for general  

organic  biochemistay 

6 2007 

5ed 

8 Robert cat Organic  chemistry 1 2006 

6ed 

9 Farrington daniels Physical chemistry 

 

  

1 1983 

3ed 

10 Irwin H. Segel Biochemistry Calculations 1 1975 



2ed 

11 David .e Fundamentals of chemistry 7 

 

2004 

4ed 

12 denniston General  organic and 

biochemistry  4 ed 

3 

 

2004 

4ed 

13 Raymond  chang chemistry 6 2007 

9ed 

14 Ganice Smith 

 

Organic chemistry 4 2006 

 

15 Francis    a.care Carey  organic chemistry 3 2003 

5ed 

16 Mcgraw  hill Dictionary  of  chemistry 3 2003   

\2ed 

17 Katherine J.denniston General  organic and 

biochemistry 

9 2007 

18 Gensensbevhard Guide  to body chemistry 

and nutrition 

5 

 

2000 

19 Richard    c.  bauer A conceptual 

Introduction   to  chemistry 

5 2007 

20 Jo A. Beran \James E. 

Brady 

Laboratory  Manual for  

General   Chemistry 

Principle and Structure 

1 1986 

3ed 

21 
WangJian 

Chemical Analysis of 

Antibiotic Residues in food 

1 
2012 



 

22 BrucknerHans 

 

D-Amino Acids in Chemistry , 

Life science and 

biotechnology 

1 

2011 

23 PrattCharlotte  W. 

 
Essential Biochemistry 

1 
2011 

 


