المقدمة
تعتبر الكتابة من العالمات المضيئة والبارزة في تطور ثقاف ات الع راق عب ر
مختلف العصور وھي جزء من تراث ھذا البلد العري ق ال ذي لع ب دوراً مھم ا َ
ف ي ت اريخ الح ضارة االن سانية  ...والثقاف ة الت ستطيع ان ت نھض اال اذا
تحررت من كل القيود االيديولوجي ة وال سياسية وغ امرت ف ي س بيل المعرف ة
واالبداع الفني والفكري ولق د اك دت ھ ذه الحقيق ة ال سنوات الت سع م ن عم ر
العراق الجديد .
ي صدر ھ ذا الع دد) (٥٢م ن الببليوغرافي ة الوطني ة العراقي ة ف ي ظ روف
تت ضاعف فيھ ا المواجھ ات والتح ديات  ،ولق د حرص ت دار الكت ب والوث ائق
ف ي وزارة الثقاف ة عل ى اص دار ھ ذا الع دد ليك ون ف ي متن اول اي دي الق ارئ
الك ريم اينم ا ك ان ولي ضم نت اج  ٢٠١٠م ن الكت ب وال دوريات باللغ ة العربي ة
حي ث بلغ ت مداخل ه) (١١٩٧م دخال منھ ا ) (٢٤٣ص حيفة ودوري ة باللغ ة
العربية وقد رتب ت جمي ع الم داخل ح سب نظ ام دي وي الع شري ال ذي يت ضمن
المعارف العامة  ،الفل سفة  ،ال ديانات  ،العل وم االجتماعي ة  ،اللغ ات  ،العل وم
البحتة  ،العلوم التطبيقية  ،الفنون  ،االدب  ،الجغرافيا والتاريخ والتراجم .
كم ا ت ضمن )  ( ٣ك شافات ھجائي ة باس ماء الم ؤلفين والعن اوين واخ ر
بعن اوين ال صحف والمج الت ت سھيالً لمھم ة الق ارئ والي سعنا اال ان نتق دم
بال شكر والعرف ان لل ذين ق اموا عل ى اع داد وطباع ة ھ ذا الع دد وھ ن ك ل م ن
الذوات نضال محمود وزينة عامروايمان ج وج وايم ان فاض ل لم ا ب ذلوه م ن
جھد في تحرير ھذا العدد .
د.سعد بشير أسكندر
مدير عام دار الكتب والوثائق

٥

المحتويات
المعارف العامة ) العموميات (

 ٧ـ ١٤

الفلسفة والظواھر غير الطبيعية  ،علم النفس

١٥ـ٢١

الديانات

 ٢٢ـ٦٢
 ٦٣ـ ١٠٨

العلوم االجتماعية
اللغات

 ١٠٩ـ ١١٧

العلوم الطبيعية

 ١١٨ـ ١٢٤

التكنولوجيا ) العلوم التطبيقية (

 ١٢٥ـ ١٤٠

الفنون – الفنون الجميلة والزخرفة

١٤١ـ ١٥٤

االدب والبالغة

١٥٥ـ ٢١٧

الجغراقيا والتاريخ

 ٢١٨ـ ٢٥٦

كشاف المؤلفين

 ٢٥٧ـ ٢٩٩

كشاف العناوين

 ٣٠٠ـ ٣٥٩

الصحف والمجالت

 ٣٦٠ـ ٣٩٣

كشاف الصحف والمجالت

 ٣٩٤ـ ٤٠٧

٦

المعارف العامة ) العموميات (

٧

٠٠١,٤٢
ر٩٢٦

٠٠٤،٠٧
ع٢٤٢

٠٠٤,٢
ن ٩٧٨

٠٠٤,٢٥٤
د ٢٢٧

١
رياض عزيز ھادي
كتابة البحث العلمي  /رياض عزيز ھادي  -.ط٢
 -.بغداد  :مركز التطوير والتعليم المستمر ،
٢٠١٠
٤٢ص ؛ ٢٠سم  ) -.سلسلة ثقافية جامعية ؛ ( ٤
١ـ طرق بحث أ – العنوان ب – السلسلة
٢
العراق  .وزارة التربية  .المديرية العامة للتعليم
المھني تطبيقات ومھارات الحاسوب للصف االول
تجاري  /وزارة التربية  ) -.د  .م (  :مطبعة الوقف
الحديثة ٢٠١٠ ،
١٦٨ص ؛ ٢٤سم  -١الحاسبات االلكترونية
– تدريس ا -العنوان
٣
النوفل  ،سلطان احمد خليف
المدخل الى نظام المعلومات غير الرسمية  /سلطان
احمد خليف النوفل  -.جامعة الموصل  :دار ابي
االثير للطباعة النشر ٢٠١٠،
١١٥ص ؛ ٢٤سم
 -١نظم المعلومات أ  -العنوان
٤
الدباغ  ،رائد عبد القادر حامد
المختصر في تركيب وصيانة الحاسوب  /رائد عبد
القادر حامد الدباغ  ،ليلى جاسم محمد اليوسف ،
رفاه فاضل حمدي العبيدي  – .الموصل  :دار ابن
االثير ٢٠١٠ ،
 ٤١٦ص ؛ ٢٤سم  ) -.سلسلة الكتاب الجامعي ؛
( ١٩
 -١الحاسبات االلكترونية – صيانة أ – اليوسف ،
ليلى جاسم محمد ) م.م( ب -العبيدي  ،رفاه فاضل
حمدي ) م .م( ج -العنوان د ـ السلسلة

٨

٠٠٥
س ٨٩٨

٠٠٥،١٣
ن ٥٢٤

٠٠٥،٣
ع ٨٢٢

٥
سليمان جمعة حمادي
كراسة برامج معالج النصوص
 / Nicrosoftwordاعداد سليمان جمعة حمادي
 -٠بغداد  :وزارة االعمار واالسكان ٢٠١٠ ،
٨٠ص ؛ ٢٤سم
 -١النصوص ) معالجة البيانات ( أ -العنوان
٦
نزار عبد الستار عمر
كراسة تعلم االوتوكاد Auto CAD٢٠٠٧
مزار عبد الستار عمر  ..نينوى  .دائرة االشغال
والصيانة العامة ٢٠١٠ ،
٨٠ص ؛  ٢٤سم  ) -.سلسلة كراسات شعبة اشغال
مصيانة نينوى (
 -١لغات البرمجة ) حاسبات الكترونية (
 -٢االوتوكاد أ -العنوان ب -السلسلة
٧
عالء الدين محمد ھاني محمود
اكسل  ٢٠٠٣تعلم واحتراف  /عالء الدين محمد
ھاني محمود  ،غسان قاسم اسماعيل  ،منال سالم
حمدي  -.الموصل  :دار ابن االثير للطباعة
٢٠١٠،
٢٨٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ الحاسبات االلكترونية  .برامج ) اكسل (
أ – غسان قاسم اسماعيل )م  .م ( س
ب -منال سالم حمدي ) م.م ( ج – العنوان

٩

٠٠٥،٤
ط٩

٠٥٥،٤٢
س ٨٩٨

٠١١،٥٣
د ٨٩٨

٠١١،٧٥
ع ٣٧٢

٨
طه بشير طه
تعلم أدوبي بريمر Procs٣ Adobe premiere
تاليف طه بشير طه  :الموصل  :مكتب العال
للطباعة ٢٠١٠ ،
٥٣ص ؛  ٢١سم
١ـ البرمجة ) حاسبات االلكترونية ( أ – العنوان
٩
سليمان جمعة حمادي
كراسة نظام تشغيل الحاسوب
 / Windowsxpاعداد سليمان جمعة حمادي -٠
بغداد  :وزارة االعمار واالسكان ٢٠١٠ ،
٩٣ص ؛ ٢٤سم
-١الحاسبات االلكرونية ) معالجة البيانات (
ا -العنوان
١٠
دليل اصدارات بيت الحكمة ) ( ٢٠١٠ – ١٩٩٧
 /اعداد ساجدة عباس  ....واخرون  -.بغداد  :بيت
الحكمة ٢٠١٠ ،
١٩٠ص ؛ ٢٤سم
 -١المطبوعا ت الحكومية – ادلة أ  -ساجدة عباس
) م .م (
١١
العراق  .وزارة الثقافة  :دار الكتب والوثائق
ببليوغرافيا الرسائل ا لجامعية  :ملحق بالرسائل
و االطاريح الجامعية المنجزة خالل عامي ٢٠٠٠
–  -. ٢٠٠٧بغداد  :دار الكتب والوثائق ٢٠١٠ ،
٦٨٠ص ؛ ٢٤سم
العدد السادس
١ـ الرسائل الجامعية –ببليوغرافيا أ – العنوان

١٠

٠١١،٧٥
ل ٩٩٢

٠١١،٧٥
ھـ ٩٢٢

٠١٦،١
م ٩٤٩

٠١٦،٣٠٥٢٣
ع ٣٧٢

١٢
اللھببي  ،عبد القادر محسن
ببليوغرافية الرسائل الجامعية لكليتي االمام االعظم
 ،والعلوم االسالمية والجامعة االسالمية  .بغداد
لغاية  ٢٠٠٨م  /اعداد عبد القادر محسن اللھيبي
 -٠بغداد  :مطبعة انوار دجلة ٢٠١٠ ،
جـ  ( ٨٣١ ) ٢-١ص ؛  ٢٤سم
 -١الرسائل الجامعية – ببليوغرافيا أ -العنوان
١٣
ھناء نعمة محمد
الرسائل الجامعية المفرغة على اقراص CD-
 / Romاعداد ھناء نعمة محمد  -٠البصرة :
جامعة البصرة ٢٠١٠ ،
 ٤٨٤ص ؛  ٢٤سم
 -١الرسائل الجامعية – ببليوغرافيا أ -العنوان
١٤
مھدية طاھر ويس
ببليوغرافيا الرسائل واالطاريح الفلسفية في جامعة
بغداد من  ٢٠١٠ – ١٩٧٣م  /اعداد مھدية طاھر
ويس  -٠بغداد  :بيت الحكمة ٢٠١٠ ،
٢٠٠ص ؛  ٢٤سم
 -١الفلسفة – ببليوغرافيا أ -العنوان
١٥
العراق وزارة الثقافة  :دار الكتب والوثائق
أطفال العراق  :ببيلوغرافيا متخصصة  /دار الكتب
والوثائق  -.بغداد  :دار الكتب ٢٠١٠ ،
ج ٢٧٣ ) ١ص( ؛ ٢٤سم
١ـ االطفال في العراق ـ ببيلوغرافيا أ ـ العنوان

١١

٠٢٥،٣٤٣٤
ث ٩٢٢

٠٧٠،٤٤٩٧٩٦
س ٨٨٢

٠٧٠,٤٤٩٧٩٦
ع ٩٣٢

٠٧٠,٤٤٩٧٩٦
ع٩٣٢

١٦
ثتاء عبد الجبار خلف خيري
المطبوعات الحكومية = Govermment
 Publicationsماھيتھا  ،ضبطھا  ،ايداعھا
 / Control, Deposit ,Defimitiomثناء
عبد الجبار خلف خيري  -٠دمشق  :دار المورد ،
٢٠١٠
 ١٦٠ص ؛ ٢٤سم
 -١العراق – المطبوعات الحكومية أ -العنوان
١٧
السلمان  ،ھشام
تاريخ الصحافة الرياضية في العراق -١٩٢٢
 ٢٠١٠تاليف ھاشم السلمان  -٠بغداد  :وزارة
الشباب والرياضة ٢٠١٠ ،
١٩٥ص ؛ ٢٤سم
 -١الصحافة ) الرياضية ( أ – العنوان
١٨
العيثاوي  ،ھادي عبد ﷲ احمد
فنون االعالم الرياضي التلفيزيوني :النظرية
والممارسة  /تاليف ھادي عبد ﷲ احمد العيثاوي
 -٠بغداد  :مطبعة االنس ٢٠١٠ ،
٧٦ص ؛ ٢٤سم
 -١الصحافة الرياضية أ -العنوان
١٩
العيثاوي ،ھادي عبد ﷲ احمد
موجز تاريخ االعالم الرياضي في العراق وسائلة
ورسائلة  /ھادي عبد ﷲ احمد العيثاوي  -٠بغداد :
مكتبة الرياضية للنشر ٢٠١٠ ،
١٢٧ص ؛ ٢٤سم
أ -العنوان
 -١االعالم الرياضي

١٢

٠٧٠،٥٩٤
ع ٣٧٢

٠٧١،٠٨
ش ٢٨٨

٠٧٩،٥٦٧
ر ٢٩٩

٠٨١
ح ٢٢٨

العراق  .وزارة الثقافة  .دار الثقافة والنشر الكردية ٢٠
 .دليل دار الثقافة والنشر الكوردية  /وزارة الثقافة
 -.بغداد  :دار الثقافة ٢٠١٠،
٣٢ص ؛ ٢١سم  ) -.دار الثقافة والنشر ؛ ( ٥١
-١الناشرون – ادلة أ -العنوان ب -السلسلة
٢١
شامل عبد القادر
عراق مابعد صدام  /شامل عبد القادر  ) -٠د.م ( :
) د .ن ( ٢٠١٠ ،
٥٦٠ص  ٢٤ ،سم
 -١الصحافة – مقاالت أ -العنوان
٢٢
الراوي  ،خالد حبيب
تاريخ الصحافة واالعالم في العراق منذ العھد
العثماني وحتى حرب الخليج الثانية )- ١٨١٠-
 / ( ١٩٩١خالد حبيب الراوي  -٠دمشق :
صفحات الدراسات والنشر ٢٠١٠ ،
 ٢٣٩ص ؛  ٢٤سم
 -١الصحافة العراقية – تاريخ أ -العنوان
٢٣
الحاتم  ،اسامة
صدى المنتديات  :مختارات ادبية يومية في الف
يوم ويومين  /اختيار وتنسيق اسامة الحاتم -٠
الموصل  ) :د .ن ( ٢٠١٠ ،
اليوم ٢١ -١؛  ١٨سم
 -١المجموعات العامة – العربية أ -العنوان

١٣

٠٨١
ط٩

٠٨١
ھـ ٩٨٥

٠٩١
ب ٩٦٢

٢٤
طه  ،عبد ھارف
الھه المستقبل تعالج عل شي وتوجزه  /طه عبد
ھارف  -٠بغداد  :دار الحوراء ٢٠١٠ ،
 ٢٢٠ص ؛  ٢٤سم
 -١المجموعات العامة – العربية أ -العنوان
٢٥
الھيمص  ،ثامر
ھموم عراقية في الثقافة واالدارة واالقتصاد /
تاليف ثامر الھيمص  -٠بغداد  ) :د .ن( ٢٠١٠ ،
ج ١٥٤ ) ١ص ( ؛  ٢٠سم
 -١المجموعات العامة العربية أ -العنوان
٢٦
البيضاني  ،جواد كاظم
القواعد العلمية في تحقيق المخطوطات  /جواد
كاظم البيضاني  -٠بغداد  :دار الكوثر ٢٠١٠ ،
٦٦ص ؛  ٢٤سم
 -١المخطوطات أ -العنوان

١٤

الفلسفة  ،الظواھر غير الطبيعية  ،علم النفس

١٥

١٠٧
س ٦٩٤

١١٣،٨
ع ٢٩٩

١٣٥،٣
س ٨٦٢

١٥٠،١
ك ٢٩٥

٢٧
السعدي  ،حميد خلف
اشراقات فلسفية  /حميد خلف السعدي  -.بغداد :
مكتب االجراس للطباعة ٢٠١٠ ،
١٤٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ الفلسفة ـ دراسات أ ـ العنوان
٢٨
العاني  ،طارق حيدر ابراھيم
اسرار الخليفة عن االلمانية  /ترجمة واعداد
طارق حيدر ابراھيم العاني  -٠بغداد  :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
٢٥٩ص ؛ ٢٢سم ) الموسوعة الثقافية ؛ (٨٦
 -١الحياة ) فلسفة ( أ -العنوان ب -السلسلة
٢٩
السلطاني  ،طارق احمد
الف حلم  ..وحلم  :قصص احالم أغرب من
الخيال  /جمع وتدبير طارق احمد السلطاني -٠
بغداد  :مكتب زاكي ٢٠١٠ ،
٧٥٠ص ؛ ٢٤سم
 -١االحالم  -٢القصص الخيالية أ -العنوان
٣٠
الكبيسي  ،وھيب مجيد
القياس النفسي بين التنظير والتطبيق  /وھيب
مجيد الكبيسي  -.بغداد  :عصر مرتضى للكتاب
٢٠١٠ ،
١٦٨ص ؛ ٢٤سم
 -١علم النفس – نظريات أ -العنوان

١٦

١٥٢،١٨٢٤
ع٢٤٨

١٥٢،٣
خ ٢٨٤

١٥٢،٤٣
ب ٤٧٥

١٥٢،٤٦
ك ٩٤٩

٣١
العادلي ،راھبة عباس
االنفعاالت  :نموھا واداراتھا  /راھبة عباس
العادلي  .ـ بغداد  :فينوس ٢٠١٠ ،
١٨٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ االنفعاالت النفسية  ٢ـ االلم أ ـ العنوان
٣٢
خالدة ابراھيم احمد
المفاھيم الحديثة في علم النفس الرياضي  /اعداد
خالدة ابراھيم احمد  -.بغداد  :مكتب النور ،
٢٠١٠
٣٣٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ علم النفس الرياضي أ ـ العنوان
٣٣
برغسون  ،ھنري
الضحك  :رسالة في مدلول الھزل  /ھنري
برغسون ؛ ترجمة اركان يوسف بيشون -٠
بغداد  :دار المامون ٢٠١٠،
١٩٧ص ؛  ٢١سم
 -١الضحك  -٢الفكاھة  -٣اركان يوسف
بيشون أ -العنوان
٣٤
كندي  ،جون
القلق  . .اسبابه  . .وعالجه  /جون كندي ؛
ترجمة حسن حافظ  -.بغداد  :مؤسسة مصر
مرتضى للكتاب العراقي ٢٠١٠ ،
٧٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ الخوف أ ـ حسن وحافظ ) مترجم (
ب -العنوان

١٧

١٥٣،٣٥
ق ٩٥٩

١٥٣،٣٥
ك ٢٦٨

١٥٣،٤٢
م ٩٥٩

١٥٣،٩٣
ح ٨٤٢

٣٥
القيسي  ،عامر ياس خضر
سايكولوجية االبداع /عامر ياس خضر القيسي
 -٠بغداد  :مكتبة التربية ٢٠١٠ ،
١٢٦ص ؛  ٢٣سم
 -١االبداع أ -العنوان
٣٦
كاظم كريم رضا
االبداع  :مفھومه وتطوره  /كاظم كريم رضا ،
نشعة كريم عذاب  -٠بغداد  :مكتب المركز
الھندسي للطباعة ٢٠١٠ ،
٢٤٦ص ؛ ٢٤سم
-١االبداع أ -نشعة كريم عذاب ) م.م(
ب -العنوان
٣٧
الموسوي  ،رضا
دراسات في سايكولوجية التفكير اساليبة
وانواعه  /رضا الموسوي  -.بغداد  :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١٨٣ص ؛ ٢٤سم  ) -.دراسات ؛ ( ٣
١ـ التفكير ـ درسات ٢ـ علم النفس أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٣٨
الحمداني  ،مزاحم ادريس عاشور
تسلية االذكياء  /اعداد مزاحم ادريس عاشور
الحمداني  ) -٠د.م ( ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٢٤ص ؛ ١٨سم
 -١الذكاء أ -العنوان

١٨

١٥٥،٤١٨٢
ذ ٩٢٩

١٦٠
أ ٣٨٤

١٦٠
أ ٥٤٩

١٧٢
ك ٦٢٩

٣٩
الذھبي ،ھناء مزعل
كيف تتعرف االسرة على الطفل التوحيدي :
اسئلة واجوبة  /اعداد مزعل الذھبي  -٠بغداد :
مركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسية ،
٢٠١٠
٧٦ص ؛ ٢١سم
 -١االطفال – علم نفس  -٢االطفال – امراض
أ -العنوان
٤٠
احمد عبد خضير
االنجاز المنطقي في الفكر الفلسفس العراقي
المعاصر ) شخصيات منتخبة (  /احمد عبد
خضير  -٠بغداد  :دار ومكتبة البصائر ٢٠١٠،
٤١٤ص ؛ ٢٤سم  ) -٠المركز العلمي العراقي ؛
(١١
 -١المنطق أ -العنوان ب -السلسلة
٤١
االسدي ،ھشام
المقدمة المنطقية  /ھشام االسدي  -٠بيروت :
مؤسسة مرتضى للكتاب العراقي ٢٠١٠ ،
١١١ص ؛ ٢٤سم
 -١المنطق أ -العنوان
٤٢
الكعبي  ،محمد سماري
المكيافيللية واثرھا في الفكر السياسي الغربي /
محمد سماري الكعبي  -٠بغداد  :دار الفراھيدي
٢٠١٠ ،
٢٧١ص ؛ ٢٤سم
 -١الماكيافللية  - ٢االخالق السياسية
أ – العنوان

١٩

١٧٧
ع ٣٩٨

١٨٩،١
ع ٢٩٤

١٨٩،١
ن ٢٣٩

١٨٩،١
ن ٦٢٧

٤٣
العجيلي  ،عبدالكريم عباس
نزھة االدب في مكارم االخالق عند العرب /
تاليف عبد الكريم عباس العجيلي  -٠الموصل :
) د٠ن ( ٢٠١٠ ،
٢٥١ص ؛ ٢٤سم
 -١االخالق االجتماعية أ – العنوان
٤٤
العبيدي  ،حسن مجيد
اراء اھل المدينة الفاضلة للفارابي دراسة
تحليلية نقدية من منظور مختلف  /حسن مجيد
العبيدي  -٠بيروت  :دار ومكتبة البصائر ،
٢٠١٠
٩٥ص ؛ ٢٤سم  ) -٠المركز العلمي العراقي ؛
( ١٦
 -١الفلسفة االسالمية ) الفارابي ( أ – العنوان
ب – السلسلة
٤٥
ناجي حسين جودة
الفلسفة االسالمية  :دراسة من خالل المفاھيم /
ناجي حسين جودة  -٠بغداد  :المركز العلمي ،
٢٠١٠
١٤٧ص ؛ ٢١سم
 -١الفلسفة االسالمية أ -العنوان
٤٦
نضال ذاكرعذاب
نظرية البرھان المنطقة عند الفارابي وموقف
ابن سينا وابن باجة منھا  /تاليف نضال ذاكر
عذاب  -٠بغداد  :بيت الحكمة ٢٠١٠ ،
٤٤ص ؛ ٢٤سم
 -١الفلسفة االسالمية أ – العنوان

٢٠

١٨٩،١٠١
س ٦٩٤

١٨٩،١٠٧
م ٤٥٩

١٨٩،١٠٩٢
ي ٢٥٩

١٨٩،١٧
أ ٨٩٥

٤٧
السعيدي  ،حميد خلف
اضاءات فلسفية  /حميد خلف السعيدي -٠
) د٠م (  :مكتب االجراس الذھبي ؛ ٢٠١٠
١٣٧ص ؛ ٢٤سم
 -١الفلسفة االسالمية – نظريات أ -العنوان
٤٨
المخزومي  ،عادل
رياضة في فردوس الفالسفة  :فلسفة السعادة
عند الفارابي  /عادل المخزومي  -٠بغداد :
مجلس المخزومي ٢٠١٠ ،
٢٧٨ص ؛ ٢٤سم
 -١الفلسفة االسالمية – دراسات – الفارابي ،
محمد بن محمد ) فيلسوف ( أ -العنوان
٤٩
ياسين خليل
الفيلسوف والتفلسف  :االعمال الكاملة  /ياسين
خليل  ،دراسة وتحقيق حسن مجيد العبيدي -٠
بغداد  :المركز العلمي العراقي ٢٠١٠ ،
مح ٢ك٢٩٣ ) ١ص ( ؛ ٢٤سم
 -١الفلسفة االسالمية ) ياسين خليل ( أ -حسن
مجيد ) محقق ( ب – العنوان
٥٠
االلوسي  ،محي الدين
ازلية العالم ودور االله عند ابن رشد ) دراسة
نقدية معاصرة (  -٠بغداد  :دار مكتبة البصائر ،
٢٠١٠
١٧٦ص ؛ ٢٤سم
 -١ابن رشد ) فيلسوف ( أ ـ العنوان

٢١

الديانات

٢٢

٢٠٠،٩
ھـ ٤٨٥

٢٠٠،٩٠١٢
غ ٥٢٨

٢٠٤
ح ٥٩٩

٢١٠
س ٢٦٤

٥١
ھرمز كورمي عيسو
البحث عن االبوة  /اعداد ھرمز كورمي عيسو
 -.بغداد  :مطبعة شفيق ٢٠١٠ ،
١٢٣ص ؛ ٢٤سم
 -١الديانات – تاريخ أ – العنوان
٥٢
الغزالي  ،علي كسار غدير
عبادة الثالوث الكوكبي الفلكي عند سكان
الجزيرة العربية قبل االسالم  /تاليف علي كسار
غدير الغزالي  -.النجف االشرف  :دار الضياء
للطباعة ٢٠١٠ ،
١٢٤ص ؛ ٢٤سم
 -١الديانات – تاريخ ) العصر الجاھلي (
أ -العنوان
٥٣
الحسيني  ،غانم محمد
طريق االيمان واالمان او جواھر الحقائق /
تاليف غانم محمد الحسيني  -.الموصل :
) د .ن ( ٢٠١٠ ،
٥٠٩ص ؛ ٢٤سم
 -١االيمان ) االسالم ( أ ـ العنوان
٥٤
الساعدي  ،رحيم
بواكير المصطلح االسالمي  :االمام علي ) ع (
انموذجا  /رحيم الساعدي .ـ بغداد  :دار
الفراھيدي ٢٠١٠ ،
١٤١ص ؛ ٢٤سم
١ـ االسالم ) مصطلحات (  -٢الفكر االسالمي
أ ـ العنوان

٢٣

٢١٠،١٠٩
ن ٢٣٩

٢١٠،٤
ع ٢٩٤

٢١٠،٧
ع ٢٤٢

٢١٠،٧
ع ٢٤٢

٥٥
ناجي عبد الحسن جبار
بحوث في التراث االسالمي  /ناجي عبد الحسن
جبار .ـ بغداد  :دار الفراھيدي ٢٠١٠ ،
١٦٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ الفكر االسالمي ـ تاريخ أ ـ العنوان
٥٦
العبيدي  ،نوال نوري عزت
نساء خالدات في ظل االسالم  :نداء االيمان /
تاليف نوال نوري عزت العبيدي  -.الموصل :
مطبعة االنتصار (٢٠١٠) ،
٢٢٥ص ؛ ٢٤سم
 -١المراءة في االسالم أ ـ العنوان
٥٧
العراق  .وزارة التربية
التربية االسالمية للصف الخامس االعدادي
/تاليف وتنقيح لجنة في وزارة التربية  -.ط
منقحة  ) -.بغداد (  :المركز التقني العمال
ماقبل الطباعة ٢٠١٠ ،
٦٧ص؛ ٢٤سم
١ـ التربية االسالمية ـ دراسة وتدريس
أـ العنوان
٥٨
العراق  .وزارة التربية
التربية االسالمية للصف الرابع االعدادي .ـ
الطبعة المنقحة .ـ بغداد  :وزارة التربية
المديرية العامة للمناھج ٢٠١٠ ،
٨٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ التربية االسالمية ـ دراسة وتدريس
أ ـ العنوان

٢٤

٢١٠،٧
ع ٢٤٢

٢١٠،٧
ك ٢٩٥

٢١٠،٧٢
س ٤٣٢

٥٩
العراق  .وزارة التربية
التربية االسالمية للصف السادس االعدادي /
لجنة في وزارة التربية  -.ط منقحة .ـ بغداد :
المركز الثقافي العمال ماقبل الطباعة ٢٠١٠ ،
١٠٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ التربية االسالمية ـ دراسة وتدريس
أ ـ العنوان
٦٠
الكبيسي  ،حمد
التربية االسالمية للصف الثاني المتوسط  /حمد
الكبيسي  ،عبد الستار حامد  ،عبد الجبار
االلوسي  .ـ بغداد  :وزارة التربية ٢٠١٠ ،
٤٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ التربية االسالمية ـ دراسة وتدريس
أ-عبد الستار حامد ) م  .م ( ب -االلوسي ،
عبد الجبار ) م .م ( ج ـ العنوان
٦١
السرحان  ،محي ھالل
اصول البحث وتحقيق النصوص في العلوم
االسالمية  /محي ھالل السرحان  -.بغداد :
ديوان الوقف السني ٢٠١٠،
٢٧٠ص ؛ ٢٤سم  ) -.سلسلة الدراسات
االسالمية المعاصر ؛ ( ٨٠
 -١االسالم – بحوث أ -العنوان
ب -السلسلة

٢٥

٢١٠،٨
س ٩٩٤

٢١٠،٨
ص ٢٤٧

٢١٠،٨
ف ٢٦٨

٢١٠،٨
ك ٦٢٩

٦٢
السويداني ،احمد علي حسين
االسئلة الفقھية مع االدلة الشرعية ٢٠٠ :
سؤال وجوابھا  /جمعھا احمد علي السويداني
 .ـ ط  ٢مزيدة ومنقحة  .ـ الموصل  :مكتبة
الميثاق ومكتبة ابو غزوان للنشر والتوزيع ،
٢٠١٠
١٣٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ االسالم ـ مجاميع أ ـ العنوان
٦٣
صادق شاھين
بشائر التوراة واالنجيل لمحمد ) صلى ﷲ عليه
وآله وسلم (  :وبالمھدي ) عليه السالم ( /
تاليف صادق شاھين  -.واسط  :دار الفرات ،
٢٠١٠
٣٧٢ص ؛ ٢١سم
 -١االسالم – مجاميع  -٢االنبياء  -٣الكتب
السماوية أ -العنوان
٦٤
فاضل محمد عبد ﷲ
حوارات ھادئة وكتابات مختارة  :كتاب يضم
...المعرفة والفائدة والمتعة  /فاضل محمد عبد
ﷲ .ـ الموصل  :مطبعة سلسبيل ٢٠١٠ ،
١١٥ص ؛ ٢١سم
 ١ـ الدين االسالمي ـ مقاالت أ ـ العنوان
٦٥
الكعبي  ،حبيب عبد الرزاق
الجمع الصغير الحاديث المنبر الكبير  /حبيب
عبد الرزاق الكعبي  ) -.د  .م (  :مطبعة
المھيمن ٢٠١٠ ،
 ٢٥٧ص ؛ ٢٢٤سم
 ١ـ االسالم ـ محاضرات  ٢ـ الفقه الشيعي
أ ـ العنوان

٢٦

٢١٠،٩٥١
ص ٧٢٢

٢١٢
أ ٤٨٢

٢١٢
خ ٤٥٢

٢١٢
س ٩٩٤

٦٦
صفاء كريم شكر
حديث عن المسلمين في الصين  /تاليف صفاء
كريم شكر  -.بغداد  :مطبعة الحوراء ٢٠١٠ ،
١٠٢ص ؛ ٢٣سم
 -١المسلمون في الصين أ – العنوان
٦٧
االخالق  /تاليف لجنة اعداد المنھج وتطويرھا
العالمية  -.كربالء المقدسة  :دار النشر
الحسيني ٢٠١٠ ،
٤٣ص ؛  ٢٠سم
الكتاب  :المستوى االول لـ )  ( ١٠سنوات فما
فوق
 -١االخالق االسالمية
٦٨
الخرسا ن  ،محمد صادق السيد محمد رضا
اخالق االمام علي ) ع (  /تاليف محمد صادق
السيد محمد رضا الخرسان  -.ط -. ٧بيروت :
دار المرتضى ٢٠١٠ ،
ج ٢- ١في  ١مج ؛ ٢٤سم
 -١االخالق الدينية  -٢علي بن ابي طالب
) أ ،م ( أ -العنوان
٦٩
السويداني  ،احمد علي
مسابقات اسالمية  /جمع وترتيب احمد علي
السويداني  -.الموصل  :مكتبة الميثاق للنثر
والتوزيع ٢٠١٠ ،
٦٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الثقافة االسالمية أ – العنوان

٢٧

٢١٢
م ٢٥٩

٢١٢،٥
ب ٩٢٩

٢١٢،٩
ق ٢٥٨

٢١٣
ح ٨٩٨

٧٠
المازندراني  ،محمد حسن صفر علي
) ١٣٤٥ ، ...ھـ ( حديقة العارفين  /محمد
حسن بن صفر المازندراني ؛س تحقيق كريم
جھاد الحساني .ـ النجف  :مكتبة طريق المعرفة
٢٠١٠ ،
ج  ٤٦١ ) ١ص ؛ ٢٤سم (
 ١ـ االخالق االسالمية  ٢ـ الوعظ واالرشاد
أ ـ الحساني كريم جھاد ) محقق( ب ـ العنوان
٧١
بيان احمد حسن
بناء االسرة في االسالم ) واھم التحديات
المعاصرة لھا (  /تاليف بيان احمد حسن  .ـ
بغداد  :مركز البحوث والدراسات االسالمية ،
٢٠١٠
٤٦٠ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة الدراسات
االسالمية المعاصرة ؛ ( ٩٦
 ١ـ االسرة في االسالم أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٢
قاسم سلمان
اركان الغدير االربعة ) المقداد  ،عمارة  ،ابو ذر
 ،سلمان (  /قاسم سلمان .ـ ميسان  :مطبعة
و قرطاسية عالم سفينة النجاة ٢٠١٠ ،
٢٤٣ص ؛ ٢١سم
١ـ االعياد االسالمية أ ـ العنوان
٧٣
الحكيم  ،احمد نوري
وصاية االتقاء  /تاليف احمد نوري الحكيم -.
كربالء  :قسم الشؤون الفكرية والثقافية ،
٢٠١٠
٧٥ص ؛ ٢٤سم
 -١الوعظ واالرشاد أ -العنوان

٢٨

٢١٣
ص ٢٤٧

٢١٣
م ٦٨٩

٢١٤
ز ٩٤٩

٢١٤،٣٠٢٢
ح ٣٢٨

٧٤
صادق شاھين
المساجد والسكائر والشاي والقھوة  /تاليف
صادق شاھين  -.الحلة  :مكتب الدعاء ،
٢٠١٠
٢٧٣ص ؛ ٢٤سم
 -١الوعظ واالرشاد  -٢المسكرات أ -العنوان
٧٥
المعموري  ،علي كريم
لمحات عن رد الشمس المير المؤمنين علي بن
ابي طالب ) عليه السالم (  /اعداد علي كريم
المعموري  -.ط  ٢مزيدة ومنقحة  -.الحلة  :دار
الفرات ٢٠١٠،
٩٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ الوعظ واالرشاد -٢علي ابي طالب ) امام (
أ -العنوان
٧٦
الزيدي  ،انس عصام اسماعيل
المسلم المعاصر والتفاعل الحضاري مع االسالم
 /انس عصام اسماعيل  -.ط  -. ٢بغداد  :دار
الفراھيدي ٢٠١٠ ،
٣١٨ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة دراسات ؛ ( ٣٠
 ١ـ الثقافة االسالمية أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٧
الحجامي  ،عبد الجبار وحيد
مباحث في المبادى الثالثة الرا سمالية
والشيوعية واالسالم  /عبد الجبار وحيد
الحجامي  ) -.د.م (  :مكتب زاكي للطباعة
٢٠١٠،
٥٨٢ص ؛ ٢٤سم
 -١االسالم والسيا سة أ – العنوان

٢٩

٢١٤،٣٠٢٢
خ ٦٢٢

٢١٤،٣٢٣٤
ر ٢٩٦

٢١٤،٣٤
م٦٧٤

٢١٤،٥
ھـ ٢٥٨

٧٨
الخطاب االسالمي في عصر االعالم
والمعلومات  -.بغداد  :دار الفجر ٢٠١٠ ،
٤٥٦ص ؛ ٢٤سم  ) -.اصدارات مركز البصرة
للبحوث والتطوير االعالمي ؛ ( ١٠
 -١االسالم واالعالم أ -السلسلة
٧٩
الربيعي  ،حمزة
من حقوق االنسان في االسالم  /حمزة الربيعي
 ) -.بغداد (  ) :د .ن ( ٢٠١٠ ،
١٩٢ص ؛ ٢٤سم
 -١االسالم وحقوق االنسان أ -العنوان
٨٠
المظفر  ،محمود
مصادر االلتزام  :نظرية العقد وليدة عن االرادة
المنفردة  :دراسة قانونية مقارنة باحكام
الشريعة االسالمية  /تاليف محمود المظفر -.
ط  -. ٤بغداد  :دار المثنى للطباعة ٢٠١٠ ،
٤٤٥ص ؛ ٢٤سم
 -١االسالم والقانون  -٢نظرية العقد
أ -العنوان
٨١
ھاشم حسن
بين العلم والشريعة  /تاليف ھاشم حسن -.
بغداد  ) :د .ن ( ٢٠١٠ ،
٣٦ص ؛ ٢٤سم
 -١الدين والعلم  -٢الشريعة االسالمية
أ-العنوان

٣٠

٢١٤،٥٧٧
ص ٧٢٢

٢١٤،٥٧٧
ھـ ٢٥٨

٢١٤،٩٠١
ي ٢٥٤

٢١٤،٩٤
م ٣٨٤

٨٢
صفاء جاسم محمد
البيئة في االسالم وعي واخالق  /صفاء جاسم
محمد  .ـ ) د  .م (  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٣٤ص ؛٢٤سم
 ١ـ االسالم والبيئة أ ـ العنوان
٨٣
ھاشم حسن
االسالم والبيئة  /تاليف ھاشم حسن .ـ الموصل
 ) :د  .ن ( ٢٠١٠،
٥٨ص ؛ ٢٠سم
 ١ـ االسالم والبيئة أ ـ العنوان
٨٤
الياسري  ،عدنان
العولمة وتطبيقاتھا عند االمام علي ابن ابي
طالب عليه السالم عھد االشتر انموذجا  /تاليف
عدنان الياسري  ) – .د  .م (  :مركز الھدى
الدراسات الحوزوية ٢٠١٠،
١٥٤ص ؛ ٢٤سم .ـ )مركز الھدى للدراسات
؛ ( ١٣
 ١ـ االسالم والعولمة أ ـ العنوان
ب ـ السسلسة
٨٥
المحمداني  ،علي عبود
االسالم والغرب من صراع الحضارات الى
تعارفھا قراءة جريدة في اشكالية العالقة  /علي
عبود المحمداوي .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية
العامة ٢٠١٠ ،
٣٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ االسالم والغرب أ – العنوان

٣١

٢١٥
ط ٢٢٦

٢١٥،٣
ش ٢٩٩

٢١٥،٥
ج٤

٢١٥،٥
ز ٩٢٤

٨٦
الطباطبائي الحكيم ،محمد سعيد
فقه المساجد والحسينيات  /محمد سعيد
الطباطبائي الحكيم  ،اعداد محمد جواد راضي
الشھابي  .ـ ط  . ٢ـ النجف االشرف  :دار
الھالل ٢٠١٠ ،
٨٣ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) عناوين فقھية مختارة
؛(٣
 ١ـ المساجد أ ـ الشھابي محمد جواد راضي
) معد( ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٨٧
الشاوي  ،اياد اسعد ذبون
االقصى بركة ﷲ على االرض  /اياد اسعد ذبون
الشاوي .ـ جامعة الموصل  :دار ابن االثير
للطباعة والنشر ٢٠١٠،
١٦٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ القدس ٢ـ قبة الصخرة أ ـ العنوان
٨٨
الجد  ،حيدر
وھج النبراس في شرح زيارة العباس ) ع ( /
حيدر الجد .ـ )د  .م( :وحدة الدرسات والنشرات
٢٠١٠ ،
١١٩ص ؛ ٢٠سم
 ١ـ العتبات المقدسة ) الزيارات ( أ ـ العنوان
٨٩
زيارة سيد الشھداء وزيارة ابي الفضل العباس
) سالم ﷲ عليه ( ودعاء كميل ) رضى ﷲ
عنه (  .ـ النجف  :دار البذرة ٢٠١٠ ،
٣٢ص ؛ ٢١سم
 ١ـ العتبات المقدسة ـ زيارة  ٢ـ االدعية
واالوراد

٣٢

٢١٥،٥
ھـ ٢٤٩

٢١٥،٩٥٦٧٢٥
ش ٨٤٩

٢١٥،٩٥٦٧٢٥
م ٩٤٩

٢١٩،١
د ٩٨٨

٩٠
ھادي الشيخ طه
خطوات المتقين في ثمار زيارة االربعين  /ھادي
الشيخ طه .ـ كربالء المقدسة  :قسم الشؤون
الفكرية والثقافية في العتبة المقدسة ٢٠١٠،
٣٠ص ؛ ٢١سم
 ١ـ المزارات االسالمية ) كربالء (
أ ـ العنوان
٩١
الشكري  ،مھدي عبود علي
نبي ﷲ ذو الكفل ) عليه السالم ( اثار وحضارة
 /مھدي عبود علي الشكري .ـ بابل  :االمانة
العامة للمزارات الشيعية الشريفة ٢٠١٠ ،
٣٠ص  ١٨p.+؛ ٢٤سم
١ـ اضرحة االئمة االولياء ـ بابل أ ـ العنوان
٩٢
مھدي عبود علي
مقام نبي ﷲ ابراھيم عليه السالم خليل ﷲ /
مھدي عبود علي .ـ بابل  :االمانة العامة
للمزارات الشيعية الشريفة ٢٠١٠ ،
٦٩ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ اضرحة االئمة واالولياء ـ بابل أ ـ العنوان
٩٣
الدھلكي  ،عباس
السفور والحجاب اراء ونظرات  ،عباس
الدھلكي .ـ ط .٢ـ بغداد  :دار العباد ٢٠١٠ ،
١٣٣ص ؛ ٢٣سم
 ١ـ الحجاب والسفور أ ـ العنوان

٣٣

٢٢٠،٧
خ ٩٨٩

٢٢٠،٧
س ٢٦٤

٢٢٠،٧
ش ٩٢٢

٢٢٠،٧
ع ٥٢٩

٩٤
خولة حسن يونس
الجھود النقدية واالدبية في كتب الدراسات
القرانية الى نھاية القرن الثامن الھجري /خولة
حسن يونس .ـ بغداد  :دار الفراھيدي للنشر
والتوزيع ٢٠١٠ ،
٣٨٤ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة دراسات ؛ ( ١٧
 ١ـ القران الكريم واالدب  ٢ـ القران الكريم ـ
دراسات أـ العنوان ب ـ السلسلة
٩٥
الساعدي  ،رحيم
دراسات في الفكر القراني  ،رحيم الساعدي  .ـ
بغداد  :دارالفراھيدي للنشر والتوزيع ٢٠١٠ ،
١٥١ص ؛ ٢١سم
-١القران الكريم ـ درسات أـ العنوان
٩٦
شھاب محسن عباس
القول الحق ؛ دراسة تدبرية عن القران الكريم /
شھاب محسن عباس .ـ بغداد  :دار الجواھري ،
٢٠١٠
٢٥٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ القران الكريم ـ دراسات أ ـ العنوان
٩٧
العزاوي  ،عبد محمد حسن
كتاب القران الكريم للصف االول والثاني
والثالث المتوسط  /عبد محمد حسن العزاوي .ـ
بغداد  :دار االرقم ٢٠١٠ ،
٨١ص ؛ ٢١سم
 ١ـ القران الكريم ـ دراسة وتدريس
أـ العنوان

٣٤

٢٢٠،٧
ق ٤٢٩

٢٢١،١
س ٨٩٩

٢٢١،٢
ج ٢٢٤

٢٢٤
ب ٨٤٩

٩٨
القران الكريم  /تاليف لجنة اعداد المناھج
وتطويرھا العالمية .ـ كربالء المقدسة  :دار
الناشر الحسيني ٢٠١٠ ،
٤٣ص ؛٢٠سم
الكتاب  :المستوى االول )  ( ١٠سنوات فما
فوق
 ١ـ القران الكريم ـ دراسة وتدريس
٩٩
سليم حسن
المسبحات :الحديد ـ الحشر ـ الصف ـ الجمعة ـ
التغابن  /اعداد سليم حسن .ـ بيروت  :دار
الباقر ) ع ( ٢٠١٠ ،
٦٣ص ؛٧سم
١ـ القران الكريم ـ السور وااليات أـ العنوان
١٠٠
جبار عبد الرزاق رجب
الظواھر الطبيعية في القران تفسير اياتھا
وشرحھا حسب راي مفسرين والعلم الحديث /
جبار عبد الرزاق رجب .ـ كربالء  :مطبعة
الزوراء ٢٠١٠ ،
١٤١ص ؛ ٢٤سم
١ـ القران الكريم ـ االيات أ ـ العنوان
١٠١
البكري  ،حسين محيسن
دراسات في الداللة القرانية  /حسين محيسن
البكري .ـ بغداد  :دار الفراھيدي للنشر
والتوزيع  ) ،د  .ت (
٢٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ القران الكريم ـ االلفاظ أـ العنوان

٣٥

٢٢٤
م ٥٩٤

٢٢٤،٢
أ ٩٥٢

٢٢٤،٢
ح ٨٩

٢٢٤،٢
ع ٢٢٢

١٠٢
المشھداني  ،جمانة خالدة
لغة القران في جزء الذاريات  /جمانة خالد
المشھداني .ـ بغداد  :دار الفراھيدي ٢٠١٠ ،
٢٤٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القران الكريم ـ الفاظ أ ـ العنوان
١٠٣
االنصاري  ،صبيح عبد الرحمن اسماعيل
القران  :شذرات اعرابية و حرفية  /صبيح عبد
الرحمن اسماعيل االنصاري .ـ العمارة  :رابطة
على ورق ٢٠١٠ ،
ج  ٢٠٤ ) ١ص ( ؛ ١٨سم
 ١ـ القران الكريم ـ اعراب أـ العنوان
١٠٤
الحلي  ،عبد الحليم عوض
الفرق بين المصدر واسم المصدر واثره في فھم
نصوص الشريعة  /عبد الحليم عوض الحلي -.
الحلة  :دار الفرات ٢٠١٠ ،
٦٩ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القران الكريم ـ اعراب أ ـ العنوان
١٠٥
العتابي  ،احمد جواد
اسماء االشارة في التعبير القراني  /تاليف احمد
جواد العتابي  -.بغداد  :ديوان الوقف الشيعي ،
٢٠١٠
٣١٨ص ؛ ٢٤سم  ) -.سلسلة االصدارات
العلمية ؛ ( ١٠
 ١ـ القران الكريم ـ اعراب أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة

٣٦

٢٢٤،٢
ع ٩٢٨

٢٢٤،٢
ف ٩٢٤

٢٢٤،٢٠٣
س ٩٣٢

٢٢٥
ال ٥٩٩

١٠٦
العنبكي  ،علي عبد ﷲ حسين
البناء اللغوي في الفواصل القرانية  /علي عبد
ﷲ حسين العنبكي  -.بغداد  :المركز العلمي
العراقي ٢٠١٠ ،
٣١٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القران الكريم ـ اعراب أ ـ العنوان
١٠٧
فؤاد عجمي علي
الشعور واالحساس للمعاني النحوية في سورة
يوسف ) عليه السالم (  /فؤاد عجمي علي  .ـ
بغداد  :دار الفراھيدي ٢٠١٠ ،
١٢٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ القران الكريم ـ اعراب  ٢ـ القران الكريم
ـ سورة يوسف ـ تفسير أـ العنوان
١٠٨
السنجاري  ،حسن طه حسن
معجم االساليب من قاموس االعارب  /حسن طه
حسن السنجاري .ـ ) د  .م (  ) :د  .ن ( ،
٢٠١٠
٧٤١ص ؛ ٣٠سم
 -١القران الكريم ـ اعراب ـ معاجم
أ ـ العنوان
١٠٩
ال صوينت  ،مؤيد
الخطاب القراني  :دراسة في البعد التداولي /
مؤيد ال صوينت .ـ بيروت مكتبة الحضارة ،
٢٠١٠
١٤٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القران الكريم ـ بالغة أ ـ العنوان

٣٧

٢٢٥
ع ٥٢٩

٢٢٧،٣٦٦
ع ٨٢٩

٢٢٨
أ ٨٢٨

١١٠
العزاوي ،عقيد خالد حمودي
المباحث البالغية في تفسير الشنقيطي في
تفسيره اضواء البيان في ايضاح  ..الخ  /عقيد
خالد حمودي العزاوي  .ـ دمشق  :دار العصماء
٢٠١٠ ،
 ١٧٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القران الكريم ـ بالغة أ ـ العنوان
١١١
عالوي سادر جازع
مالمح الدرس النحوي عند الشيخ البالغي /
عالوي سادر جازع  .ـ ) بغداد (  ) :د  .ن ( ،
٢٠١٠
٩٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القران الكريم ـ التفاسير النحوية
أ ـ العنوان
١١٢
االمام  ،حسان خليل اسماعيل
باقة ورد في رواية حفض عن عاصم بن ابي
النجود وفي اخرة اطلس في احكام التجويد /
حسان خليل اسماعيل االمام  ،احمد حسن علي
السبعاوي  ،عامر احمد صالح العراقي  .ـ بغداد
 ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٣٢٠ص ؛ ٣٠سم
 ١ـ القران الكريم – تالوة  ٢ـ القران الكريم ـ
اطالس أ ـ السبعاوي  ،احمد حسن علي
) م  .م( ب ـ العراقي  ،عامر واحمد صالح
) م  .م ( أ ـ العنوان

٣٨

٢٢٨
ش ٩٢٢

٢٢٨،٠٧
ق ٤٢٩

٢٢٨،١
ص ٩٧٩

٢٢٨،٣
م ٤٩٣

١١٣
الشيباني  ،عباس
منھل اظمان في احكام تالوة القران  :يحتوي
على نظم وشروحات  ...الخ  /نظم اعداد عباس
الشيباني .ـ كربالء المقدسة  :العتبة الحسينية
المقدسة ٢٠١٠ ،
٣١٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القران الكريم ـ تالوة أ ـ العنوان
١١٤
القران الكريم تالوته ومعانيه من اول سورة
الفاتحة الى اخر سورة البقرة للصف السادس
االعدادي  /وضعته لجنة في وزارة التربية
 .ـ ط  . ١٨ـ بغداد  :الوزارة ٢٠١٠ ،
١٧٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القران الكريم ـ دراسة وتدريس
١١٥
الصوفي  ،عبد اللطيف خليل خضر
ا لقواعد واساسيات في القراءات السبع من
طريق الشاطبية في نظم شيخنا الجليل  /عبد
اللطيف خليل خضر الصوفي  .ـ ) د  .م (  :العال
للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
١٨٠ص ؛ ٢٤سم
 -١القران الكريم ـ قراءات ) السبع (
أ ـ العنوان
١١٦
مديحة صالح مھدي
االصول والحجة مع فرش الحروف الرواية
االمام شيعة بن عياش عن االمام عاصم من
الشاطبية  ،اعداد مديحة صالح مھدي  .ـ بغداد
 :مطبعة انوار دجلة ٢٠١٠ ،
١٤٨ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة اصول القراءات
؛ (٣
 ١ـ القران الكريم ـ القراءات العشرة أ ـ العنوان

٣٩

٢٢٩
ع ٢٢٥

٢٢٩،٣
د ٦٢٢

٢٢٩،٤
د ٨٩٩

٢٢٩،٤٥
ج ٩٥٢

١١٧
العباسي  ،ھاشم حسن
تامالت قرانية  /تاليف ھاشم حسن العباسي .ـ
) د  .م (  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٣٣ص ؛ ٢٠سم
 ١ـ القران الكريم ـ مباحث أ ـ العنوان
١١٨
دعاء الندبة واعمال نھار الجمعة  .ـ النجف
االشرف  :دار البذرة ٢٠١٠ ،
٣٢ص ؛ ١٦سم
 ١ـ االدعية واالوراد
١١٩
الدليمي  ،امنة جبار مطر درويش
النجوم والبروج في القران الكريم  /امنة جبار
مطر درويش الدليمي  .ـ )د  .م ( ) د  .ن ( ،
٢٠١٠
٥٩ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القران الكريم ـ علوم أ ـ العنوان
١٢٠
الجيزاني  ،جاسم الحسني
ويسالونك عن القران في العلم الحديث  /اعداد
وجمع السيد جاسم الجيزاني الحسني .ـ بغداد :
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ،
٢٠١٠
١٦٠ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سسلسلة ويسالونك ؛(١
 ١ـ القران الكريم والعلم أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة

٤٠

٢٢٩،٥
م ٩٤٩

٢٢٩،٥
ھـ ٢٤٩

٢٢٩،٧
أ ٧٤٢

٢٢٩،٧
خ ٧٢٣

١٢١
مھدي عبود علي
النبي ايوب السالم العبد الصابر  /مھدي عبود
علي  .ـ بابل  :االمانة العامة للمزارات الشيعية
الشريفة ٢٠١٠ ،
٣٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ قصص االنبياء أ ـ العنوان
١٢٢
ھادي الشيخ طه
يونس ) عليه السالم ( صاحب الحوت  /اعداد
ھادي الشيخ طه  .ـ النجف االشرف  :دار البذرة
٢٠١٠ ،
٢٤ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة قصص االنبياء
المصورة (
 ١ـ قصص االنبياء أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
١٢٣
أبو غربان  ،عبد العالي كاظم
مقاالت في االعجاز الفيزيائي في القران الكريم
 /عبد العالي كاظم ابو غربان  .ـ ط  ٢منقحة
ومزيدة  .ـ ) د  .م (  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٨٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القران الكريم ـ اعجاز أ ـ العنوان
١٢٤
الخفاجي  ،ھادي ناصر سعيد الباقر
االعجاز العلمي والتفكير في القران الكريم /
ھادي ناصر سعيد الباقر الخفاجي  .ـ بغداد :
منظمة المتطوعين االنسانية للسالم االخضر ،
٢٠١٠
٦٣ص ؛ ٢٩سم
 ١ـ القران الكريم ـ اعجاز أ ـ العنوان

٤١

٢٢٩،٧
ر ٢٩٦

٢٢٩،٧
ش ٢٨٤

٢٢٩،٧
ش٢٨٤

٢٢٩،٧
ف ٤٣٢

١٢٥
الربيعي  ،كريم عبد الحسين
مقاالت في لغة القران  /كريم عبد الحسين
الربيعي  .ـ بغداد  :دار الفراھيدي للنشر
والتوزيع ٢٠١٠ ،
٢١٦ص ؛ ٢١سم
 ١ـ القران الكريم ـ اعجاز أ ـ العنوان
١٢٦
شاكر عواد سلمان
السبع المثاني والحروف المقتطعة في القران
الكريم  /شاكر سلمان  .ـ بغداد  :مطبعة
الحوراء ٢٠١٠ ،
١٥٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القران الكريم ـ اعجاز أ ـ العنوان
١٢٧
شاكر عواد سلمان
مريم والملكات الثالث في القرآن .ـ بغداد :
مطبعة الحوراء ٢٠١٠ ،
١٣٢ص ؛ ٢١سم
١ـ القرآن الكريم ـ اعجاز أ ـ العنوان
١٢٨
الفراجي  ،عدنان علي
أالعجاز العلمي القرآني في العبادات االسالمية
 /تأليف عدنان علي الفراجي .ـ )د.م(  ):د.ن ( ،
٢٠١٠
٢٥ص ؛ ٢١سم
١ـ القرآن الكريم ـ اعجاز ٢ـ العبادات
أ ـ العنوان

٤٢

٢٢٩،٧
ف ٤٢٥

٢٢٩،٧
ھـ ٢٥٨

٢٣٠
ب ٨٤٩

٢٣٠
ح ٨٩٨

١٢٩
فراس صالح عبد ﷲ
نظرية النظم واالسلوبية  :دراسة توثيقية نقدية
 /فراس صالح عبد ﷲ  .ـ بغداد  :دار
الفراھيدي للنشر ٢٠١٠ ،
٢٠٢ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة دراسات ؛(٢٣
 ١ـ القران الكريم ـ اعجاز أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
١٣٠
ھاشم حسن
االعجاز العلمي في القران  :قراءة اولية /
تاليف ھاشم حسن  .ـ الموصل  ) :د  .ن ( ،
٢٠١٠
٦٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القران الكريم ـ اعجاز أ ـ العنوان
١٣١
البكري  ،حسين محيسن
البحث اللغوي في فتح الباري يشرح صحيح
البخاري البن حجر العسقالني  /تاليف حسين
محيسن البكري  .ـ بغداد  :دار الفراھيدي ،
٢٠١٠
٣٢٠ص ؛ ٢٤سم.ـ ) دراسات ؛ ( ٥
 ١ـ الحديث الشريف ـ اعراب أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
١٣٢
الحكيم  ،احمد نوري
كالم المرشدين لمن يھتدي اليه من المسلمين /
احمد نوري الحكيم  .ـ كربالء  :العتبة العباسية
المقدسة ٢٠١٠ ،
٤٩ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الحديث الشريف ـ شرح أ ـ العنوان

٤٣

٢٣٠
م ٣٧٩

٢٣٢
ح ٨٩

٢٣٥،٢
أ ٣٨٤

٢٣٧،٧
أ ٣٨٤

١٣٣
محفوظ فرج ابراھيم
من مالمح الصورة الفنية في االحاديث النبوية /
محفوظ فرج ابراھيم  .ـ بغداد  :مكتب دار
االرقم للطباعة واالستنساخ ٢٠١٠ ،
ج ١١٦ ) ٢ص ( ؛ ١٢سم
 ١ـ االحاديث النبوية أ ـ العنوا ن
١٣٤
الحلي  ،عبد الحليم عوض
تطبيقات وتمرينات في اسانيد الروايات  ،عبد
الحليم عوض الحلي  .ـ الحلي  :دار القران ،
٢٠١٠
٢٧٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ علم االسناد أ ـ العنوان
١٣٥
احمد مطلوب
البيئة في صحيح مسلم  :دراسة ومعجم  /احمد
مطلوب  .ـ بغداد  :منشورات المجمع العلمي ،
٢٠١٠
١٥٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ صحيح مسلم ) دراسة ( أ ـ العنوان
١٣٦
أحمد ماجد بحري
االربعون المكية  :ھذه اربعين حديثا من احاديث
النبي ) ص ( في فضل مكة ...الخ  /جمعھا
احمد ماجد بحري  .ـ بغداد  :مطبعة دار العباد
للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
١٦ص ؛ ٢٠سم
 ١ـ الحديث الشريف ) االربعون حديثا (
أ ـ العنوان

٤٤

٢٣٨،١
ح ٨٩

٢٣٩
ح٥٩

٢٣٩
س ٩٤٢

٢٣٩
م٩٥٨

١٣٧
الحلي  ،عبد الحليم عوض
رسائل اصولية وكالمية  :عمومات تابى عن
التخصص سيرو تحول الدليل العقلي ...الخ /
تاليف عبد الحليم عوض الحلي .ـ الحلة  :دار
الفرات للثقافة واالعالم ٢٠١٠ ،
١٦٥ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ االمامية ) فرقة اسالمية (  ٢ـ علم الكالم
أ ـ العنوان
١٣٨
الحسن ،احمد
النبوة الخاتمة  :نبوة محمد صلى ﷲ عليه
وسلم  /احمد الحسن  .ـ ط  ) ٢د  .ن ( :
) د  .م ( ٢٠١٠ ،
٢٠٩ص ؛ ٢٤سم .ـ ) اصدارات انصار االمام
المھدي ع (
 ١ـ السيرة النبوية أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
١٣٩
السيرة  /تاليف لجنة اعداد المنھج وتطويرھا
العالمية  .ـ كربالء المقدسة  :دار الناشر
الحسيني ٢٠١٠ ،
٩٤ص  :صور ؛ ٢٢سم
 ١ـ السيرة النبوية ) اھل البيت (
١٤٠
الموصلي  ،حازم بن محمد بن عبد الرزاق
المضي في سيرة النبي الشفيع  /تاليف حازم بن
محمد بن عبد الرزاق الموصلي.ـ ) بغداد ( :
) د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٦٤ص ؛ ٢٠سم .ـ )سلسلة اصدارات موسسة
االمام الرواسي ؛ ( ١
 ١ـ السيرة النبوية أ ـ العنوان ب ـ السلسلة

٤٥

٢٣٩،٨
ح ٥٩

٢٣٩،٨
ح ٨٩٤

٢٣٩،٨
ح ٨٩٨

٢٣٩،٨
ذ٩٢٩

١٤١
الحسن  ،ساباط
الحسين داعي ﷲ  /تاليف ساياط الحسن -.
بغداد  :مكتب احمد الدباغ للخدمات الطباعية ،
٢٠١٠
٨٣ص ؛ ٢١سم
-١الحسين بن علي ابي طالب )أمام(
أ -العنوان
١٤٢
الحميري  ،نافع طارق منصور
القيادة الحكيمة في فكر االمام علي بن ابي
طالب )عليه السالم(  /نافع طارق منصور
الحميري  -.بغداد  :مكتب رياض ٢٠١٠ ،
١٤٠ص ؛ ٢٣سم
-١السيرة النبوية – اھل البيت  -٢علي بن ابي
طالب )أمام( أ -العنوان
١٤٣
الحكيم  ،أحمد السيد نوري
سلطان عصر الغيبة االمام محمد بن الحسن
عجل ﷲ تعالى فرجه الشريف  /أحمد السيد
نوري الحكيم  -.النجف االشرف  :دار البيضاء
٢٠١٠،
٨٥ص ؛ ٢١سم
-١السيرة النبوية  -٢العسكري  ،محمد بن
الحسن )اھل البيت( أـ العنوان
١٤٤
الذھبي  ،عبد الجبار ثجيل
علي بن ابي طالب )ع( والعلم الحديث  /عبد
الجبار ثجيل الذھبي  -.بغداد  :مكتب زاكي
للطباعة ٢٠١٠،
٣٦٨ص ؛ ٢٤سم
-١علي بن ابي طالب )أمام ( أ -العنوان

٤٦

٢٣٩،٨
ر ٢٩٩

٢٣٩،٨
س ٦٤٩

٢٣٩،٨
ش ٨٤٩

٢٣٩،٨
ش ٨٤٩

١٤٥
الراوي  ،احمد بحر ھويدي
حامل لواء االسالم امير المؤمنين علي بن ابي
طالب عليه السالم  /احمد بحر ھويدي الراوي .ـ
بغداد  :مكتب ھاني ٢٠١٠ ،
١٤٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ السيرة النبوية ـ اھل البيت
 ٢ـ علي بن ابي طالب ) امام ( أ ـ العنوان
١٤٦
السعدي  ،لبيب
من ھو ؟  /لبيب السعدي  .ـ النجف االشرف :
قسم الشؤون الفكرية والثقافية ٢٠١٠ ،
٥١ص ؛ ١٤سم
 ١ـ علي بن ابي طالب ) امام ( أـ العنوان
١٤٧
الشكري  ،مھدي عبود علي
السيد الغريب القاسم ابن االمام موسى بن جعفر
 /اعداد مھدي عبود علي الشكري  .ـ النجف
االشرف  :مطبعة اليقين ٢٠١٠ ،
٣٩ص ؛ ١٦سم
 ١ـ القاسم ابن االمام موسى بن جعفر
) اھل البيت ( أ ـ العنوان
١٤٨
الشكري  ،مھدي عبود علي
قبسات من حياة ابن طاووس  /مھدي عبود
علي الشكري  .ـ بابل  :االمانة العامة للمزارات
الشيعية ٢٠١٠،
٢٤ص ؛ ٢٢سم
 ١ـ ابن طاووس  ،علي ابي ابراھيم ) امام (
أ ـ العنوان

٤٧

٢٣٩،٨
ش ٨٤٩

٢٣٩،٨
ص ٢٤٧

٢٣٩،٨
ص٢٤٧

٢٣٩،٨
ف ٢٢٨

١٤٩
الشكري  ،مھدي عبود
قبسات من حياة السيد ابراھيم بن عبد ﷲ
المحض ) ع (  /مھدي عبود الشكري  .ـ بابل :
االمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة ،
٢٠١٠
٢٧ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ عبد ﷲ المحض بن الحسن المثنى بن االمام
الحسن بن علي ) امام ( أ ـ العنوان
١٥٠
صادق شاھين
ديوان وسيرة ابي طالب عليه السالم  /تاليف
صادق شاھين  .ـ ) بغداد (  ) :د  .ن ( ،
٢٠١٠
٣٩٥ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ ابي طالب بن عبد المطلب ) اھل البيت (
 ٢ـ مجموعات عامة عربية أ ـ العنوان
١٥١
صادق شاھين
نص االسالم على اھل البيت  /صادق شاھين  .ـ
الحلة  :مطبعة دار القران ٢٠١٠ ،
٢٨٢ص ؛ ٢١سم
 ١ـ السيرة النبوية ) اھل البيت (  ٢ـ المعجزات
أـ العنوان
١٥٢
الفتال ،حسن كاظم
ام البنين ) عليھا السالم ( منار الوفاء ...الق
التضحية  /حسن كاظم الفتال .ـ النجف االشرف
 :قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة
العباسية المقدسة ٢٠١٠ ،
٥١ص ؛ ٢٣سم
 ١ـ السيرة النبوية ـ ام البنين  ،فاطمة بنت
حزام ) اھل البيت ( أ ـ العنوان

٤٨

٢٣٩،٨
ق ٢٥٨

٢٣٩،٨
ك ٦٢٩

٢٣٩،٨
ك ٩٤٢

٢٣٩،٨
و ٢٩٨

١٥٣
قاسم جمعة شاوي
شي من اسرارآل البيت  /قاسم جمعة شاوي  .ـ
بغداد  :دار االصدقاء ٢٠١٠ ،
٢٢٧ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ السيرة النبوية ـ اھل البيت ) ع (
أ ـ العنوان
١٥٤
الكعبي  ،حامد كاظم كرين
ابناء امير المؤمنين علي بن ابي طالب ) ع (
غير المعصومين  /تاليف حامد كاظم كرين
الكعبي  .ـ بابل :دار الفرات ٢٠١٠،
١٣ص ؛٢٤سم
 ١ـ علي بن ابي طالب ) امام (  ٢ـ السيرة
النبوية ـ اھل البيت أ ـ العنوان
١٥٥
الكوراني  ،علي العاملي
االمام الكاظم سيد بغداد وحاميھا وشفيعھا /
تاليف علي الكوراني العاملي  .ـ كربالء  :قسم
الشؤون الفكرية والثقافية ٢٠١٠ ،
٣٦٢ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) قسم الشؤون الفكرية
والثقافية ؛ ( ٤٤
 ١ـ موسى بن جعفر ) امام ( أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
١٥٦
الوائلي  ،علي عبد الزھرة
في رحاب السيدة زينب الكبرى عليھا السالم
سيرة بسيطة  /علي عبد الزھرة الوائلي  .ـ
) د  .م (  :مكتب ابو نرجس ٢٠١٠ ،
٩٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ السيرة النبوية ) اھل البيت (  ٢ـ السيدة
زينب بنت علي بن ابي طالب ) ع (
أ ـ العنوان

٤٩

٢٣٩،٨
و ٢٩٨

٢٣٩،٩
ح ٧٩٧

٢٤١
ح ٨٩

٢٤١
ط ٢٩٩

١٥٧
الوائلي  ،محسن راضي
ما بين االمام الحسين والسيد المسيح  /تاليف
محسن راضي الوائلي  .ـ ) د  .م (  :مطبعة
اسامة ٢٠١٠ ،
٢٢٣ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الحسين بن علي ) امام ( أ ـ العنوان
١٥٨
حقيقة الصحابة في الكتاب والسنة  .ـ النجف :
دار البيضاء ٢٠١٠ ،
١٤١ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة دليل المحاور ؛
٥سم (
 ١ـ الصحابة أ ـ السلسلة
١٥٩
الحلي  ،مسلم السيد حمود الحسني
العلم والعقيدة  /تاليف مسلم السيد حمود
الحسني الحلي ؛ تحقيق فارس عزيز مسلم  .ـ
الحلة  :دار الفرات للطباعة ٢٠١٠ ،
٢٦٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ علم الكالم أ ـ فارس عزيز مسلم
) محقق ( ب ـ العنوان
١٦٠
الطائي  ،ابو علي ناصر عبد المنعم
السر المكنون في اسماء ﷲ الحسنى التسعة
والتسعين ـ للرزق ـ للشفاء  . . .الخ  /ابو علي
ناصر عبد المنعم الطائي  .ـ بغداد  :دار الحوراء
٢٠١٠ ،
١٧٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ اسماء ﷲ الحسنى أ ـ العنوان

٥٠

٢٤١
م ٦٧٤

٢٤١
و ٢٢

٢٤٢
ذ ٤٢

٢٤٣
س ٦٩٤

١٦١
المظفر  ،حمود
نظرية االرادة المنفردة وتطبيقاتھا القانونية
والشرعية  :دراسة مقارنة في ضوء  . . .الخ /
تاليف محمود المظفر  .ـ ط  . ٢ـ بغداد  :دار
المثنى للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
٢٤٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ االرادة أ ـ العنوان
١٦٢
وات  ،مونتغومري
الفلسفة وعلم الكالم االسالمي  /وات
مونتغومري ؛ ترجمة كاظم سعد الدين  .ـ بغداد
 :بيت الحكمة ٢٠١٠ ،
٢٩٢ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة كتب ثقافية
شھرية يصدرھا بيت الحكمة العراقي ؛ ٢٣سم (
 ١ـ علم الكالم أ ـ كاظم سعد الدين ) مترجم (
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
١٦٣
الذرب  ،عامر ھادي
الكفل ام حزقيال  :رؤية جديدة  /عامر ھادي
الذرب  .ـ الحلة  :مكتبة الرياحين ٢٠١٠ ،
٢٠٤ص؛٢٠سم
 ١ـ ذو الكفل ) نبي ( أ ـ العنوان
١٦٤
السعيدي  ،جاسب بدر
اضاءات فكرية عن الوجود وعوالم الخلق
)القران دليال (  /جاسب بدر السعدي  .بغداد :
مؤسسة العھد الصادق ٢٠١٠ ،
٢٣٥ص؛٢٤سم
 ١ـ السمعيات أ ـ العنوان

٥١

٢٤٤
أ ٢٨٢

٢٤٦
ز ٩٢٢

٢٤٧
و ٨٩

١٦٥
امامة االثني عشر في الكتاب والسنة  .ـ كربالء
المقدسة  :قسم الشؤون الفكرية والثقافية في
العتبة العباسية المقدسة ٢٠١٠ ،
١١٩ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة دليل المحاور؛(٣
 ١ـ االمامة أ ـ السلسلة
١٦٦
الزيباري  ،شعبان فاضل ابراھيم
الفكر السياسي عند المعتزله ) دراسة نقدية ( /
شعبان فاضل ابراھيم الزباري  .ـ الموصل  :دار
ابن االثير ٢٠١٠ ،
٣٤٠ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة الكتاب الجامعي
؛ ( ٢٢
١ـ المعتزلة ) فكر سياسي ( أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
١٦٧
ولي نصر
االنبعاث الشيعي  :كيف ستشكل الصراعات
الداخلية في االسالم صورة لمستقبل العالم ؟ =
The shia Revival : LLowconficts
?Islam willshanee the future
 /تأليف ولي نصر ؛ ترجمة مختار االسدي -.
بغداد  :مؤسسة مصر المرتضى للكتاب
العراقي ٢٠١٠،
٤٢٠ص ؛ ٢٤سم
أ -االسدي  ،مختار )مترجم (
-١الشيعة
ب -العنوان

٥٢

٢٤٧،١
أ٣٥٩

٢٤٧،١
أ٥٤٩

٢٤٧،١
إ٩٤٩

١٦٨
أبو حسن
مع العبد الصالح )عليه السالم ( بيان بعض
المعارف الآللھية عبر حوار مباشر مع يماني
آل محمد السيد احمد الحسن عليه السالم ..الخ /
اعداد وقلم ابو الحسن ) -.د -م( ) :د -ن( ،
٢٠١٠
١٦٨ص ؛ ٢٤سم  ) -.اصدارات انصار االمام
المھدي عليه السالم (
-١االمام المھدي )عليه السالم (  -٢االمامة
 -٣الحسن  ،أحمد أ -العنوان ب -السلسلة
١٦٩
االسدي  ،رحيم عبد الرزاق
الحجة في معرفة الحجة )عج( معرفة الحجة
)عج( في االفاق وفي االنفس  /رحيم عبد
الرزاق االسدي  -.بغداد  :دار السجاد )ع( ،
٢٠١٠
ج٤٤٦) ١ص( ؛٢٤سم
-١االمامة )فقه الشيعة ( أ -العنوان
١٧٠
إاليرواني  ،محمد باقر
االمام المھدي )ع( بين التواتر وحساب
االحتمال  /محمد باقر إاليرواني  -.ط -.١النجف
االشرف  :دار البذرة ٢٠١٠،
٤٨ص ؛ ٢٣سم
 -١المھدي  ،محمد بن الحسن العسكري )عج(
– امام  - ٢االمامة )فقه الشيعة (
أ -العنوان

٥٣

٢٤٧،١
د٨٩٨

٢٤٨،٢
أ٨٩٩

٢٥٠
ش٩٢٢

١٧١
دليل المحاور )االمام المھدي )عجل ﷲ فرجه
الشريف (المھدي والغيبة في كتاب والسنة -.
كربالء المقدسة  :وحدة الدراسات والنشرات ،
٢٠١٠
١٧٦ص ؛ ٢١سم  ) -.سلسلة دليل المحاور
؛( ٤
-١االمام المھدي )ع( أ -السلسلة
١٧٢
أمين فرحان جيجو
القومية األيزيدية جذورھا – مقوماتھا –
معاناتھا  /أمين فرحان جيجو  -.بغداد  :شركة
الطيف للطباعة المحدودة ٢٠١٠،
٢٧٢ص ؛ ٢٤سم
-١اليزيدية أ -العنوان
١٧٣
الشھابي  ،محمد جواد رضي
فقه العالقات االحتمالية بين الرجل والمرأة
االجنبية طبقآ لفتاوى السيد محمد سعيد
الطباطبائي الحكيم ...الخ  /أعداد محمد جواد
رضي الشھابي  -.ط-.٢النجف االشرف  :دار
الھالل طباعة ونشر وتوزيع ٢٠١٠،
٢٣ص ؛١٨سم  ) -.عناوين مختارة ؛( ٤
-١الفقه االسالمي  -٢الشھابي  ،محمد جواد
ب -السلسلة
رضي )معد( أ -العنوان

٥٤

٢٥٠
م٥٩٤

٢٥٠،٩
ع ٥٢

٢٥١
أ٣٣٤

١٧٤
المشھداني ،أنس محمد جاسم
أحكام التقبيل في الفقه االسالمي  /تأليف أنس
محمد جاسم المشھداني  -.بغداد  :ديوان الوقف
السني ٢٠١٠ ،
١١٦ص ؛ ٢٤سم ) -.سلسلة الموسوعة
االسالمية ؛(٢٣
أ -العنوان
-١الفقه االسالمي
١٧٥
العزاوي  ،عباس
تاريخ الفقه العراقي  /تاليف عباس العزاوي .ـ
بغداد  :ديوان الوقف السني ٢٠١٠ ،
١١٠ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة الموسوعة
االسالمية ؛(١٧
-١الفقة االسالمي ـ تاريخ أ -العنوان
ب -السلسلة
١٧٦
ابن حجر الھيتمي احمد بن محمد بن علي بن
صجر الھيتمي  ٩٧٤ -٩٠٩ھـ
ذر الغمامة في در والطليسان والعزبة والعمامة
 /أبن صجر الھيتمي احمد بن محمد بن علي ؛
تحقيق ياسين غانم جاسم .ـ بغداد  :ديوان
الوقف السني ٢٠١٠ ،
١٠١ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة احياء التراث
االسالمي ؛(٨٩
-١الفقة االسالمي )العمامة(  -٢االزياء
االسالمية أ -ياسين غانم جاسم )محقق(
ب -العنوان ج -السلسلة

٥٥

٢٥١
د٩٩٩

٢٥١
ط٢٢٦

٢٥١
ط ٢٢٦

١٧٧
الديوه جي  ،أحمد بن محمد
شرح ورقات االمام الجويني  /أحمد بن محمد
الديوه جي ؛ اعتنى به وعلق عليه اكرم عبد
الوھاب ال مال يوسف .ـ الموصل  :دار ابن
االثير للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
٩٨ص ؛ ٢٤سم
 -١الفقة االسالمي  ،أصول الفقة أ -آل مال
يوسف  ،اكرم عبد الوھاب )محقق(
ب -العنوان
١٧٨
الطباطبائي  ،محمد سعيد الحكيم
التنقيح  :تعليقه موسعة على فرائد االصول
للشيخ االنصاري  /تأليف محمد سعيد
الطباطبائي الحكيم .ـ النجف االشرف  :مؤسسة
الحكمة للثقافة االسالمية ٢٠١٠ ،
ج٥٠٦) ١ص( ؛ ٢٤سم
-١الفقه االسالمي ـ اصول أ -العنوان
١٧٩
الطباطبائي  ،محمد سعيد الحكيم
التنقيح  :تعليقه موسعه على فرائد االصول
للشيخ االنصاري  /تأليف محمد سعيد
الطباطبائي الحكيم .ـ النجف االشرف  :مؤسسة
الحكمة للثقافة االسالمية ٢٠١٠ ،
ج٤١١) ٢ص( ؛ ٢٤سم
-١الفقه االسالمي ـ أصول أ -العنوان

٥٦

٢٥١
ط٢٢٦

٢٥١
ط٢٢٦

٢٥١
ط٢٢٦

٢٥١
ط٢٢٦

١٨٠
الطباطبائي  ،محمد سعيد الحكيم
التنقيح موسعه على فرائد االصول للشيخ
االنصاري  /تأليف محمد سعيد الطباطبائي
الحكيم .ـ النجف االشرف  :مؤسسة الحكمة
للثقافة االسالمية ٢٠١٠ ،
ج٤٦١) ٣ص( ؛ ٢٤سم
-١الفقه االسالمي – اصول أ ـ العنوان
١٨١
الطباطبائي  ،محمد سعيد الحكيم
التنقيح  :تعليقه موسعه على فرائد االصول
للشيخ االنصاري  /تأليف محمد سعيد
الطباطبائي الحكيم .ـ النجف االشرف  :مؤسسة
الحكمة للثقافة االسالمية ٢٠١٠ ،
ج٣٣٣)٤ص( ؛ ٢٤سم
الفقه االسالمي – اصول أ -العنوان
١٨٢
الطباطبائي  ،محمد سعيد الحكيم
التنقيح  :تعليقه موسعة على فرائد االصول
للشيخ االنصاري  /تأليف محمد سعيد
الطباطبائي الحكيم .ـ النجف االشرف  :مؤسسة
الحكمة للثقافة االسالمية ٢٠١٠ ،
ج٤٦٣)٥ص(؛٢٤سم
-١الفقه االسالمي – االصول أ -العنوان
١٨٣
الطباطبائي  ،محمد سعيد الحكيم
التنقيح  :تعليقه موسعة على فرائد االصول
للشيخ االنصاري  /تأليف محمد سعيد
الطباطبائي الحكيم .ـ النجف االشرف :مؤسسة
الحكمة للثقافة االسالمية ٢٠١٠،
ج٤٨٣)٦ص(؛ ٢٤سم
-١الفقه االسالمي – االصول أ -العنوان

٥٧

٢٥٢،١٢
ب٩٢٤

٢٥٢،٢
أ ٤٣٢

٢٥٢،٢
ج ٢٩٤

٢٥٢،٢
ج٢٩٤

١٨٤
البھادلي  ،مجيد حميد
الوضوء ..التيمم ..الجبائر  /اعداد مجيد حميد
البھادلي .ـ بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠،
ج١٠٦)٣ص( ؛ ٢٤سم ) -.سلسلة دراسات
الفقه االسالمي (
-١الوضوء  -٢التيمم أ -العنوان
ب -السلسلة
١٨٥
أبن رجب  ،عبد الرحمن بن احمد بن رجب
السالمي )٧٩٥ -٧٣٦ھـ(
الذل واالنكسار للعزيز الجبار )الخشوع في
الصالة( /زين الدين أبو فرج عبد الرحمن بن
شھاب الدين ابو العباس احمد بن رجب الحنبلي
؛ تحقيق يونس فھد علي الجبوري .ـ بغداد :
ديوان الوقف السني ٢٠١٠،
١١٣ص ؛ ٢٤س .ـ ) سلسلة الموسوعة
االسالمية ؛(١٩
-١الصالة أ -الجبوري  ،يونس فھد علي
)محقق( ب -العنوان ج -السلسلة
١٨٦
الجبوري  ،جعفر علي
الصالة عماد الدين حافظوا عليھا  /جعفر علي
الجبوري .ـ )د.م(  :دار االصدقاء ٢٠١٠ ،
٣٢ص ؛ ١٨سم .ـ ) سلسلة جعفر ؛( ١
-١الصالة ) فقه اسالمي( أ -العنوان
ب-السلسلة
١٨٧
الجبوري  ،جعفر علي
عقوبة تارك الصالة  /جعفر علي الجبوري .ـ
)د.م(  :دار االصدقاء ٢٠١٠ ،
٣٧ص ؛ ١٦سم .ـ ) سلسلة جعفر ؛(٤
ب -السلسلة
-١الصالة أ -العنوان

٥٨

٢٥٢،٢
خ٨٤٢

٢٥٢،٢
ع٥٢٨

٢٥٢،٢
ع٤٣٩

٢٥٤،١
ج٢٩٤

١٨٨
الخلخالي  ،محمد رضا
مبحث في الجمع بين الظھرين والعشاء ين
ومبحث في الخمس  /محمد رضا الخلخالي .ـ
الحلة  :دار الفرات للطباعة ٢٠١٠ ،
٣٣ص ؛٢١سم
-١الصالة )فقه اسالمي( أ -العنوان
١٨٩
عزام محمد شكر
الصالة ركن االسالم االعظم  /عزام محمد شكر
.ـ الموصل  :مطبعة سالم ٢٠١٠ ،
٨٨ص ؛٢١سم
-١الصالة أ -العنوان
١٩٠
عبد الرحيم سعيد غزال
مرشد الحاج في تطبيق مناسك العمرة والحج /
عبد الرحيم سعيد غزال .ـ الموصل  :دار ابن
االثير للطباعة ٢٠١٠ ،
١٦٠ص ؛٢٤سم .ـ )سلسلة الكتاب الجامعي
؛(١٨
-١الحج أ -العنوان ب -السلسلة
١٩١
الجبوري  ،جعفر علي
الجنابة وكيفية الطھارة منھا  /جعفر علي
الجبوري .ـ )د.م(  :دار االصدقاء للطباعة
والنشر ٢٠١٠،
٢٢ص ؛ ١٦سم .ـ )سلسلة جعفر ؛(٣
-١الجنابة )فقه اسالمي( أ -العنوان
ب -السلسلة

٥٩

٢٥٤،١
ن٦٩٨

٢٥٧،٤
ع٢٩٩

٢٥٨،٦
أ٣٨٤

٢٥٨،٦
ح ٥٩

١٩٢
النعيمي  ،عبد االمير سلمان زغير
تأديب الزوجة بين الشريعة والقانون  :دراسة
موجزة  /اعداد عبد االمير سلمان زغير النعيمي
.ـ )د.م( ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٩٩ص ؛٢٣سم
-١الزواج )فقه اسالمي(  -٢حقوق المرأة –
قوانين وتشريعات أ -العنوان
١٩٣
العاني  ،وسام صبار
الرقابة القضائية على اعمال األدارة في النظام
األسالمي  /وسام صبار العاني .ـ )د.م( ) :د.ن(
٢٠١٠ ،
٦٤ص ؛٢٤سم
-١االسالم  -النظام االداري أ -العنوان
١٩٤
أحمد خضير كاظم
الرياض الجامعة العمال ليلة الجمعة  /أحمد
خضير كاظم .ـ بغداد  :مطبعة المھيمن ٢٠١٠ ،
٨٩ص ؛ ٢٠سم
-١العبادات )فقه الشيعة( أ -العنوان
١٩٥
الحسن  ،احمد
الجواب المنير عبر االثير  :اجوبة السيد احمد
الحسن )ع( على االسئلة الواردة عبر االنتريت
 /احمد الحسن .ـ )د.م( ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
ج٤٧٩) ٣-١ص(؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة
اصدارات انصار االمام المھدي ع (
ب -السلسلة
-١فقه الشيعة أ -العنوان

٦٠

٢٥٨،٦
س٢٨

٢٥٨،٦
م ٤٩٩

٢٥٨،٦
م٩٢٨

٢٧٠
ب٦٤٥

١٩٦
سبل الرشاد  :سبيل السيد محمد محمود العمدي
 /اعداد المشغل النقدي لجريدة مدة الروضتين .ـ
كربالء  :قسم الشؤون الفكرية والثقافية ،
٢٠١٠
٢٨ص ؛ ٢١سم .ـ ) سلسلة سبل الرشاد ؛(٤
-١الفقه الشيعي أ -السلسلة
١٩٧
المدني  ،عبد الكريم آل السيد علي خان
البيان االرقى في شرح مباحث من العروة
الوثقى  /عبد الكريم آل السيد علي خان المدني
.ـ بغداد  :مكتب حبيب حسن للطباعة ٢٠١٠،
٥٩٨ص ؛ ٣٠سم
-١فقه الشيعة  -٢االمامة )فقه الشيعة (
أ -العنوان
١٩٨
المؤتمر الفكري ) :٢٠١٠ :٤بغداد (
محمد الصدر :شموخ عطاء وشھادة كبرياء /
المؤتمر .ـ البصرة  :مؤسسة وارث االنبياء
الثقافية ٢٠١٠ ،
١٤٩ص ؛ ٢٤سم
-١فقه الشيعة – مؤتمرات  -٢الصدر ،محمد
)رجل دين ( أ -العنوان
١٩٩
بطرس حداد
وثائق تاريخية كلدانية  /بطرس حداد .ـ بغداد :
مطبعة شفيق ٢٠١٠ ،
١٧٦ص ؛ ٢٤سم  ) -.ارشيف البطريوكية
الكلدانية؛(٢
-١المسيحية – تاريخ أ -العنوان

٦١

٢٧٠
ت٩٨

٢٧٢،٢
س٢٦٦

٢٩١،٣٨
ف ٢٨٣

٢٩٦،٠٧١
ر٢٩٦

٢٠٠
تول  ،ھرمان
الكلدو – أشوريون  :مسيحيو العراق و أيران
وتركيا  /ھرمان تول ؛ ترجمة ألبير أيونا .ـ
اربيل  :شركة الطيف للطباعة المحدودة
٢٠١٠،
٢١٩ص ؛٢٤سم
-١المسيحية أ -أيونا  ،ألبير )مترجم (
ب -العنوان
٢٠١
ساطع راجي
الحكاية التوراتية  /ساطع راجي .ـ بغداد :
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ٢٠١٠،
١١٢ص ؛ ٢١سم
-١التوراة أ -العنوان
٢٠٢
فالح مھدي
صلوات االنسان من سومرالى االسالم  /فالح
مھدي .ـ بيروت  :دار مكتبة البصائر ٢٠١٠ ،
٢٠ص ؛٢٤سم .ـ ) المركز العلمي
؛١٤سم (
 ١ـ الديانات المقارنة ) الصالة ( أ ـ العنوان
٢٠٣
الربيعي  ،عدنان عبد الرزاق
قراءات معاصرة في العقيدة اليھودية  /عدنان
عبد الرزاق الربيعي .ـ عمان  :دار النفائس ،
٢٠١٠
٢٤٠ص ؛٢٤سم
١ـ اليھودية ـ دراسات أ ـ العنوان

٦٢

العلوم االجتماعية

٦٣

٣٠١
ح٥٩٩

٣٠١
م ٢٦٢

٣٠١
م٢٦٢

٣٠١
ن٩

٢٠٤
الحسني  ،عبد المنعم علي نجرس
علم االجتماع للصف الرابع االدبي  /عبد المنعم علي نجرس
الحسني  ،ناھدة عبد الكريم حافظ  ،الھاي عبد الحسين .ـ ط٣
.ـ بغداد  :المديرية العامة للمناھج ٢٠١٠ ،
١٤٨ص ؛ ٢٤سم
-١علم االجتماع  -دارسة وتدريس أ -ناھدة عبد الكريم حافظ
ب -الھاي عبد الحسين ج -العنوان
٢٠٥
متعب مناف جاسم
تاريخ الفكر االجتماعي  /متعب مناف جاسم .ـ بغداد  :المركز
العلمي العراقي ٢٠١٠،
٤٦٩ص ؛ ٢٤سم
أ -العنوان
-١االجتماع  ،علم  -٢االجتماع – الفلسفة
٢٠٦
متعب مناف جاسم
السوسيولوجيا العابرة  :نظرية  /معرفة  /تاريخ  /متعب مناف
جاسم .ـ بغداد  :المركز العلمي العراقي ٢٠١٠،
٣٠٨ص ؛ ٢٤سم .ـ ) السوسيولوجيا العابرة ؛(٧
 -١السيوسيولوجيا -٢االجتماع  ،علم أ -العنوان ب -السلسلة
٢٠٧
النوري  ،قيس
رحلة الفكر االجتماعي  /قيس النوري .ـ ط.٢ـ بغداد :
المركز العلمي العراقي ٢٠١٠ ،
٤١٥ص ؛ ٢٤سم
أ-
-١االجتماع  ،علم  -٢االجتماع – الفلسفة
العنوان

٦٤

٣٠٢
ع٢٩٥

٣٠٢،٢
ن٦٢٥

٣٠٢،٢
ھـ ٩٤٢

٢٠٨
العيساوي  ،ھدى صالح
إضافات نظرية في علم االجتماع  :نفسية ،اجتماعية
،جنائية  /ھدى صالح العيساوي .ـ بغداد  :دار الفراھيدي
للنشر ٢٠١٠،
١٨٣ص ؛ ٢٤سم
-١علم النفس االجتماعي  -٢علم االجتماع ـ نظريات
أـ العنوان
٢٠٩
النعاس ،عبد الجبار
االعالم العراقي مابعد التغير في  ٢٠٠٣/٤/٩خالصات
وافكار ورؤى في السياسة والثقافة واالعالم  /اعداد
وتأليف عبد الجبار النعاس .ـ بغداد  :مكتبة دار االرقم
٢٠١٠،
ج)٣٦١ص( ؛٢٤سم .ـ ) الموسوعة الصحفية
واالعالمية المصورة (
أ-
-١االعالم – العراق  -٢االعالم – موسوعات
العنوان ب -السلسلة
٢١٠
الھنداوي  ،علي باقر سلمان
اتجاھات الصحافيين العراقيين ازاء انتخابات /٢٠٠٩
علي باقر سلمان الھنداوي .ـ بغداد  :السفير انتر ناشونال
٢٠١٠ ،
١٩٧ص ؛ ٢٤سم
أ -العنوان
-١االعالم

٦٥

٣٠٣،٣٢٤
أ٦٤٣

٣٠٥،٤٢٠٢٦
ع٦٢٤

٣٠٦
ث٧٢٧

٣٠٦
ع ٨٣٩

٢١١
أالعرجي  ،سعاد راضي
التكيف االجتماعي وعالقته باالنجاز الدراسي  :دراسة
ميدانية في واقع االقسام الداخلية  /سعاد راضي االعرجي
.ـ بغداد  :دار الفراھيدي ٢٠١٠ ،
١٨٧ص ؛ ٢٤سم .ـ )دراسات ؛(٤
-١التكيف االجتماعي أـ العنوان ب ـ السلسلة
٢١٢
العطار  ،احمد ھاشم ابراھيم
حقوق المرأة في الشرائع العراقية القديمة  :دراسة
الحوال المرأة ومركزھا القانوني ..الخ  /احمد ھاشم
ابراھيم العطار .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة
٢٠١٠،
١٧٤ص ؛ ٢٢سم .ـ )الموسوعة الثقافية ؛(٩١
-١حقوق المرأة ) قوانين وتشريعات ( أ-العنوان ب-
السلسلة
٢١٣
الثقافة وعلم الثقافة في القرن العشرين  /مجموعة من
النقاد الروس ؛ ترجمة ھدى علي عبد .ـ بغداد  :دار
المأمون ٢٠١٠ ،
٢٣٢ص ؛ ٢٤سم
ب-
-١الثقافة أ -ھدى علي عبد )مترجم (
العنوان
٢١٤
عبد المجيد كامل عبد اللطيف
التنمية الثقافية العراقية عبر تجربة العصور الثقافية ..الخ
 /عبد المجيد كامل عبد اللطيف .ـ بغداد  :مكتبة الخالد
للنشر والتوزيع ٢٠١٠ ،
ك١٢١)٨ص( ؛ ٢٤سم ) .السلسلة التاريخية(
-١العراق – التنمية الثقافية أ -العنوان
ب -السلسلة

٦٦

٣٠٦
ق ٩٥٩

٣٠٦،٠٥
ع٢٩٢

٣٠٦،٠٥
ع٢٩٢

٣٠٦،٠٧٩
ع٤٦٢

٢١٥
القيسي  ،زھير احمد
ثقافيات عربية – كردية  /زھير احمد القيسي .ـ بغداد :
دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
٢١٥ص ؛٢١سم .ـ )دار الثقافة والنشر الكردية ؛١٦٢
(
-١الثقافة أ -العنوان ب -السلسلة
٢١٦
العراق  .بيت الحكمة
العراق الجديد  ...بيت الحكمة انموذجآ  :التقرير االداري
لعام  / ٢٠٠٩بيت الحكمة .ـ بغداد  :بيت الحكمة ٢٠١٠،
١٤٤ص ؛ ٢٤سم
 -١بيت الحكمة – تقارير سنوية أ -العنوان
٢١٧
العراق  .بيت الحكمة
التقرير السنوي لبيت الحكمة لعام  /٢٠٠٩أشراف
شمران العجلي ؛ اعداد عدوية عثمان .ـ بغداد  :بيت
الحكمة ٢٠١٠ ،
١٥٩ص ؛ ٢٤سم
 -١بيت الحكمة – تقارير سنوية أ -العنوان
٢١٨
عبد الرضا عوض
ندوة عشتار  :دراسة تحليلية للحياة الفكرية في الحلة
وفق محاضر الجلسات ...الخ /تأليف عبد الرضا عوض
.ـ الحلة  :دار الفرات ٢٠١٠ ،
١٨٩ص ؛٢٤سم .ـ )سلسلة تراث الحلة ؛(١٩
-١الثقافة – ندوات أ -العنوان ب -السلسلة

٦٧

٣٠٦،٠٧٩
م ٩٤٣

٣٠٦،٠٨
ح ٨٧٩

٣٠٦،٠٩
ع ٧٩٨

٣٠٧،٠٧
ف ٢٤٥

٢١٩
مھرجان ربيع الشھادة الثقافي العا لمي )٢٠١٠:٤
دليل مھرجان ربيع الشھادة الثقافي :كربالء العالمي (
الرابع  /اعداد اللجنة االعالمية .ـ كربالء المقدسة :
اللجنة ٢٠١٠ ،
٧١ص  +صور ؛ ٣٢سم
-١الثقافة – مھرجانات  - ٢الثقافة – ادلة
٢٢٠
الحلفي  ،جمعة
خارج المتن  :مقاالت في الثقافة والمثقف  /جمعة الحلفي
.ـ بغداد  :شركة الراية للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
١٦٠ص ؛ ٢٤سم
-١الثقافة العربية – مقاالت أ -العنوان
٢٢١
عقيل مھدي يوسف
ما وراء النقد الثقافي  /ترجمة عقيل مھدي يوسف .ـ
بغداد  :مكتب المصادر ٢٠١٠ ،
١٢٧ص ؛ ٢١سم
-١الثقافة – تاريخ ونقد أ -العنوان
٢٢٢
فارس كمال نظمي
المحرومون في العراق ھويتھم الوطنية واحتجاجاتھم
الجمعية  :دراسة في سيكلولوجية الظلم  /فارس كمال
نظمي .ـ بغداد  :المركز العلمي العراقي ٢٠١٠،
٤٤٨ص ؛ ٢٤سم
-١علم النفس االجتماعي – دراسات أ -العنوان

٦٨

٣٠٧،٥٦٧٠٧
ف ٢٤٥

٣٠٧،٧٢
ع٩٥٢

٣٠٧،٧٦
آ ٨٤٢

٣٠٧،٧٦
ط ٢٩٤

٢٢٣
فارس كمال نظمي
مقاالت ودراسات في الشخصية العراقية  /فارس كمال
نظمي .ـط.٢ـ بغداد  :المركز العلمي العراقي ٢٠١٠ ،
٢٠٧ص ؛ ٢٤سم
-١المجمع العراقي – دراسات أ -العنوان
٢٢٤
العيساوي  ،ھادي صالح
التحليل االجتماعي للريف والحضر  /ھادي صالح
العيساوي .ـ ط . ٢بغداد  :دار الفراھيدي ٢٠١٠ ،
١٠٩ص ؛ ٢٤سم
-١االجتماع الريفي ـ علم أ -العنوان
٢٢٥
آل مختار  ،سمير محمد
مفھوم الدعوة وكسب التأييد  /سمير محمد آل مختار .ـ
بغدد ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٥٧ص ؛ ١٩سم
أ -العنوان
١ـ المجتمع العراقي
٢٢٦
طاھر ابراھيم
المجتمع المدني والعصبية القبلية  :تحليل سوسيولوجي
للمھيمنات الكتلوية  /طاھر ابراھيم .ـ البصرة  :دار
القبة ٢٠١٠ ،
١٦٠ص ؛ ٢٤سم
 -١المجتمع المدني أـ العنوان

٦٩

٣٢٠،٠٨
أ ٢٩٤

٣٢٠،٠٨
ج ٢٩٤

٣٢٠،٠٨
ح ٣٢٨

٣٢٠،٠٩
ط٢٩٩

٢٢٧
أثير محمد شھاب
سينمائية النص الشعري  :الشعر العراقي انموذجآ  /أثير
محمد شھاب .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة ،
٢٠١٠
١٠٢ص ؛٢٤سم  ) .الموسوعة الثقافية ؛ (٩
أ-
 -١الشعر العربي – العراق – دراسات
العنوان ب -السلسلة
٢٢٨
الجبوري  ،محسن
شعارات فوق الحائط االحتالل  /محسن الجبوري .ـ
الموصل  :مطبعة االنتصار للطباعة ٢٠١٠ ،
٩٦ص ؛٢٢سم
-١المقاالت السياسية أ -العنوان
٢٢٩
الحجامي  ،عبد الجبار وحيد
رؤى واقعية في السياسة ..والفكر  /عبد الجبار محيد
الحجامي .ـ بغداد  :مكتب زاكي للطباعة ٢٠١٠،
٣١٩ص ؛٢٤سم
-١السياسة – مقاالت  -٢الصحافة ) مقاالت ( أ-
العنوان
٢٣٠
الطائي ،سمير ليلو
مقدمة في تاريخ العنف السياسي  :قراءة جديدة في
الفكر السياسي العراقي  /تأليف سمير ليلو الطائي .ـ
عمان دار دجلة ٢٠١٠،
٥٧٢ص ؛٢٤سم
-١السياسة – تاريخ  -٢العنف أ -العنوان

٧٠

٣٢٠،١
ھـ ٩٢٩

٣٢٠،١٢
ج٢٢٤

٣٢٠،٥٤٠٥٦٩٤
ع٨٣٩

٣٢٠،٩٥٦١
ل٢٤٢

٢٣١
الھيتي  ،رباح مجيد محمد
انھيار سلطة الدولة في العراق  :دراسة في علم االجتماع
السياسي  /رباح مجيد محمد الھيتي .ـ دمشق  :دار
العربي للدراسات والنشر والترجمة ٢٠١٠ ،
٤٢٢ص ؛ ٢١سم
أ-
-١الدولة  -٢العراق – االحوال السياسية
العنوان
٢٣٢
جبار عبد الرزاق رجب
تثبيت الحقوق فوق المسطحات المائية  :جغرافية سياسية
 /تأليف جبار عبد الرزاق رجب .ـ كربالء المقدسة :
مطبعة الزوراء ٢٠١٠،
١٠٩ص ؛ ٢٤سم
-١الحدود  -٢االنھار والبحيرات أ -العنوان
٢٣٣
عبد المجيد كامل عبد اللطيف
استقالل العرب ووحدتھم مذكرة في القضية العربية مع
اشارة خاصة ..الخ  /عبد المجيد كامل عبد اللطيف .ـ
بغداد  :مكتبة الغفران ٢٠١٠ ،
١٦٥ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة تاريخية ؛ ك(١٧
-١القضية العربية أ -العنوان ب -السلسلة
٢٣٤
الرابي  ،أف  .ستيفن
سياسة تركيا الخارجية في عصر الشك والغموض  /أف.
ستيفن الرابي  ،الن أو .ليس ؛ ترجمة محمود احمد عزت
البياتي .ـ بغداد  :بيت الحكمة ٢٠١٠ ،
٣٥٢ص ؛ ٢١سم .ـ )سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا
بيت الحكمة العراقي (
-١تركيا – االحوال السياسية أ-ليس ..الن .أو
ب -البياتي  ،محمود احمد عزت )مترجم (
ج -العنوان د -السلسلة

٧١

٣٢٠،٩٥٦٧
ظ ٢٩٤

٣٢٠،٩٥٦٧
ظ ٢٩٤

٢٣٥
الظاھر  ،رضا
تامالت في قضايا عراقية  /رضا الظاھر  .ـ بغداد  :دار
الرواد المزدھرة للطباعة ٢٠١٠ ،
ج ٢٥٦ ١ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ العراق ـ االحوال السياسية أ ـ العنوان
٢٣٦
الظاھر  ،رضا
تامالت في قضايا عراقية  /رضا الظاھر  .ـ بغداد  :دار
الرواد المزدھرة للطباعة ٢٠١٠،
ج  ٢٥٤ ) ٢ص ( ؛ ٢٤سم
 ١ـ العراق ـ االحوال السياسية أ ـ العنوان
٢٣٧

٣٢٠،٩٥٦٧
ظ ٢٩٤
الظاھر ،رضا
تامالت في قضايا عراقية  /رضا الظاھر  .ـ بغداد  :دار
الرواد المزدھرة للطباعة ٢٠١٠ ،
ج ٢٣٠) ٣ص ( ؛ ٢٤سم
 ١ـ العراق ـ االحوال السياسية أ ـ العنوان
٣٢٠،٩٥٦٧
ظ ٢٩٤

٣٢٠،٩٥٦٧
ع ٦٢٤

٢٣٨
الظاھر رضا
تامالت في قضايا عراقية  /رضا الظاھر  .ـ بغداد  :دار
الرواد المزدھرة للطباعة ٢٠١٠ ،
ج ٢٢٩)٤ص ( ؛ ٢٤سم
 ١ـ العراق ـ االحوال السياسية أ ـ العنوان
٢٣٩
العطار  ،حمدي
الطالق الطائفي  :نظرة الى المشھد السياسي العراقي /
حمدي العطار .ـ )د.م(  :النتصر للطباعة ٢٠١٠ ،
٣١٠ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة مقاالت سياسية(
١ـ العراق ـ االحوال السياسية ٢ـ السياسة ـ مقاالت أ ـ
العنوان ب ـ السلسلة

٧٢

٣٢٠،٩٥٦٧
ف ٩٩

٣٢٠،٩٥٦٧
م٣٨٥

٣٢٠،٩٥٦٩
ن ٢٩٧

٣٢٠،٩٧٣
ن ٢٩٧

٢٤٠
فين  ،بيتر
قوميو العراق وشبھة الميول الفاشية  :ثالثينيات القرن
العشرين ومطلع اربعينياته  /بيتر فين ؛ ترجمة مصطفى
نعمان احمد .ـ بيروت  :مؤسسة مصر مرتضى العراقي ،
٢٠١٠
٢٩٣ص ؛ ٢٤سم
-١العراق – احوال سياسية أ -مصطفى نعمان احمد
)مترجم( ب -العنوان
٢٤١
المجلس االعلى االسالمي العراقي  .مكتب الثقافة
واالعالم معالم االستراتيجية الوطنية لتيار شھيد المحراب
 /المجلس االعلى  .ـ بغداد  :مكتب الثقافة واالعالم ،
٢٠١٠
٢٠٨ص ؛ ٢١سم  .ـ ) سلسلة الثقافة السياسية ؛( ١٨
 ١ـ العراق ـ االحوال السياسية أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٢٤٢
نايف محمد صالح
اھداف السياسية التفاوضة االسرائلية مع العرب  /نايف
محمد صالح  .ـ بغداد  :مكتبة ديانا للطباعة ٢٠١٠ ،
٢١٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ فلسطين ـ االحوال السياسية أ ـ العنوان
٢٤٣
نايف محمد صالح
امريكا الطريق الى جھنم  :حلفاء بال كرامة ومصالح بال
شرف  . . .الخ  /تاليف نايف محمد صالح  .ـ بغداد :
مكتبة ديانا للطباعة ٢٠١٠ ،
٢٧٠ص ؛ ٢١سم
 ١ـ امريكا ـ االحوال السياسية أ ـ العنوان

٧٣

٣٢١،٠٢
ع ٩٨

٣٢١،٨
ع ٢٨٤

٣٢١،٩
ش ٢٨٨

٣٢٣،٤
م ٢٩٤

٣٢٤،٢٥٦٧٠٧٥
ف ٩٢٤

٢٤٤
علي جبار شالل
الفدرالية السياسية بين دستور باطل وبين عدم صالحيتھا
للدولة العراقية  /علي جبار شالل .ـ بغداد  :كلية الحقوق
 /جامعة النھرين ٢٠١٠،
٢٤ص ؛ ٢٠سم
-١الدول االتحادية  -٢الفدرالية أ -العنوان
٢٤٥
عامر عبد زيد
من اجل اخالقيات التسامح في ظل ثقافة الال عنف  /عامر
عبد زيد .ـ بغداد  :بيت الحكمة ٢٠١٠ ،
٢٠٦ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة كتب شھرية ثقافية ؛( ٢٢
-١الديقراطية  -٢العنوان ب -السلسلة
٢٤٦
شامل عبد القادر
المستبد العراقي  :دراسة اجتماعية سياسية عن تاريخ
االستبداد في العراق  /شامل عبد القادر .ـ ) د.م ( ) :
د.ن ( ٢٠١٠ ،
١١٠ص ؛ ٢٤سم
-١االستبداد  -٢الدكتاتورية أ – العنوان
٢٤٧
ماھر صبري كاظم
حقوق االنسان والديقراطية والحريات العامة  /ماھر
صبري كاظم .ـ بغداد  :مطبعة الكتاب ٢٠١٠،
٢٠١ص ؛ ٢٤سم
 -١حقوق االنسان أ -العنوان
٢٤٨
الفؤادي  ،فيصل
الحزب الشيوعي والكفاح المسلح دراسة اولية منذ
التأسيس ...الخ  /فيصل الفؤادي ؛ فيثون ميديا ٢٠١٠ ،
٢٠٨ص ؛ ٢٤سم
-١العراق – الحزب الشيوعي أ -العنوان

٧٤

٣٢٤،٢٧٣
ك ٤٩٨

٣٢٤،٦
ج ٦٧٤

٣٢٥،١
ع٢٤٨

٣٢٧،١
ع ٧٢٢

٢٤٩
كريم صبح
جمھور يو الواليات المتحدة االمريكية ومحنة االنشاق :
دراسة تاريخية تحليلية في عوامل تأسيس الحزب )
الثالث ( التقدمي ونتائجة والسياسة / ١٩١٦ -١٩٠٩
كريم صبح .ـ بغداد  :مكتب احمد الدباغ ٢٠١٠ ،
١٥٤ص ؛ ٢٤سم
أ-
-١الواليات المتحدة – االحزاب السياسية
العنوان
٢٥٠
جعفر عباس حميدي
االنتخابات النيابية في العراق في العھد الملكي -١٩٢٥
 : ١٩٥٨دراسة تحليلية  /جعفر عباس حميدي .ـ بغداد :
بيت الحكمة ٢٠١٠ ،
٤٨ص ؛ ٢٠سم
-١االنتخابات – العراق  -٢العراق – تاريخ في العھد
الملكي أ -العنوان
٢٥١
عادل حسن دفار
وقائع المؤتمر العالمي االول للكفاءات والخبرات العراقية
في المھجر ) ٢٤-٢٢كانون االول  / (٢٠٠٨اعداد عادل
حسن دفار  ،ابراھيم اسماعيل محمود .ـ بغداد  :مجلس
النواب ٢٠١٠ ،
٣٠٠ص ؛ ٢٤سم
-١الكفاءات العلمية – ھجرة – مؤتمرات أ -ابراھيم
اسماعيل محمود ) م.م( ب -العنوان
٢٥٢
العقابي  ،علي عودة
العالقات الدولية  :دراسة تحليلية في االحوال والنشاة
والتاريخ والنظريات  /علي عودة العقابي  .ـ بغداد  :دار
الرواد للطباعة والنشر والتوزيع ٢٠١٠ ،
٢٨٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ العالقات الدولية أ ـ العنوان

٧٥

٣٢٧،٢
ع ٩٩٢

٣٢٧،٥٥٠٥٣٠٩
ن ٣٢٤

٣٢٧،٥٥٠٧٣
ر ٢٩٦

٣٢٧،٥٦١٠٤٧
ج٩٢٢

٢٥٣
العراق  .مجلس النواب  .الدائرة االعالمية
بادى عامة في الدبلوماسية والبرتوكول  /اعداد الدائرة
االعالمية  .ـ بغداد  :مجلس النواب ٢٠١٠،
١١٢ص ؛ ٢٤سم  .يحتوي على قرص CD
 ١ـ الدبلوماسية أ ـ العنوان
٢٥٤
النجار  ،جميل موسى
العالقات العثمانية ـ القا جارية وانعكاسھا على العراق
 ١٨٢٣ـ  / ١٨٤٣جميل موسى النجار  .ـ بغداد  :بيت
الحكمة ٢٠١٠ ،
١٢٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ ايران ـ العالقات الخارجية ـ االمبراطورية العثمانية ٢
ـ االمبراطورية العثمانية ـ العالقات الخارجية ـ ايران أ
ـ العنوان
٢٥٥
الربيعي  ،نزار كريم جواد
ايران بين مطرقة امريكا وسندان االسرة البھلوية  /تأليف
نزار كريم جواد الربيعي .ـ بغداد  :مكتب ومطبعة الرجاء
٢٠١٠ ،
ج٢٣٩) ١ص ( ؛ ٢٣سم
-١ايران – العالقات الدولية – امريكا  -٢ايران –
العصر البھلوية أ -العنوان
٢٥٦
الجنابي ،انتصار زيدان
العالقات التركية ـ السوفيتية )  ١٩٢٣ـ  / ( ١٩٢٩تاليف
انتصار زيدان الجنابي  .ـ ) د  .م (  ) :د .ن( ٢٠١٠ ،
٣٨٤ص ؛٢٤سم
أـ
 ١ـ تركيا ـ عالقات خارجية ـ االتحاد السوفيتي
العنوان

٧٦

٣٢٧،٥٦٧٠٥٢
س ٢٨٢

٣٢٧،٥٦٧٠٥٤٩
١
ع ٧٩٨

٣٢٧،٥٦٧٠٥٥٥
ع ٤٢٧

٢٥٧
ساكي ،كيكو
العراق واليابان في التاريخ الحديث التقليد والحداثة :
وقائع الورشة الدولية التي اقيمت في طوكيو  ٥ـ ٢٤
تموز  ٢٠٠٩برعاية ) مؤسسة اليابان (  /تحرير كيكو
ساكي  ،محمود عبد الواحد محمود القيسي  .ـ بغداد :
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ٢٠١٠ ،
٣٠١ص  +٣٥P +صور ؛ ٢٤سم
 ١ـ العراق ـ العالقات الخارجية ـ اليابان  ٢ـ اليابان ـ
العالقات الخارجية ـ العراق أ ـ القيسي  ،محمود عبد
الواحد محمود ) محرر( ب ـ العنوان
٢٥٨
العقيلي  ،طارق مجيد تقي
العالقات العراقية ـ الباكستانية )  ١٩٤٧ـ ( ١٩٥٨
 :صفحات من تاريخ االحالف  / . . .طارق مجيد تقي
العقيلي  .ـ بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي
٢٠١٠ ،
٢٩٢ص ؛ ٢٤سم
٢ـ
 ١ـ العراق العالقات الخارجية ـ باكستان
أـ
باكستان ـ العالقات الخارجية ـ العراق
العنوان
٢٥٩
العراق ودول الخليج العربي  :دراسة في واقع ومستقبل
عالقات العراق بدول الخليج العربية  /محمد عبد الرحمن
يونس العبيدي  . . .واخرون (  .ـ الموصل  :دار ابن
االثير ٢٠١٠ ،
١٧٢ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة شؤون اقليمية (٣٣ ،
 ١ـ العراق ـ عالقات دولية ـ الخليج العربي
أـ
العبيدي  ،محمد عبد الرحمن يونس ) م  .م ( ب ـ
السلسلة

٧٧

٣٢٨،٣١
ع ٦٤٨

٣٢٨،٣٢
ع ٩٩٢

٣٢٨،٣٢
ع ٩٩٢

٣٢٨،٣٢
ع ٩٩٢

٢٦٠
العراق  .وزارة العدل  .مجلس شورى الدولة  .قرارات
وفتاوي مجلس شورى الدولة لعام  / ٢٠٠٩وزارة العدل
 .ـ بغداد  :وزارة العدل ٢٠١٠ ،
٤٨٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ العراق ـ مجلس الشورى أ ـ العنوان
٢٦١
العراق  .مجلس النواب  .الدائرة االعالمية
تشريعات مجلس النواب العراقي  :الدورة االتخابية
االولى  .السنة التشريعية االولى  .الفصل التشريعي الثاني
 /١ايلول  ٢٠٠٦ /ـ  /٨شباط  . ٢٠٠٧ /ـ بغداد :
المجلس ٢٠١٠ ،
ج ١٥٦ ) ٢ص (  +قرص )  ( ١؛٢٤سم
 ١ـ العراق ـ مجلس النواب أ ـ العنوان
٢٦٢
العراق  .مجلس النواب  .الدائرة االعالمية
تشريعات مجلس النواب العراقي  :الدورة االنتخابية
االولى  .السنة الشريعية الثانية  .الفصل التشريعي االول
 /١٢اذار  ٢٠٠٧ /ـ  / ٣٣٠تموز  . ٢٠٠٧ /ـ بغداد :
المجلس ٢٠١٠ ،
ج ٢٠١ ) ٣ص (  +قرص  CD .؛ ٢٤سم
 ١ـ العراق ـ مجلس النواب أ ـ العنوان
٢٦٣
العراق  .مجلس النواب  .الدائرة االعالمية
تشريعات مجلس النواب العراقي  :الدورة االنتخابية
االولى  .السنة التشريعية الثانية  .الفصل التشريعي الثاني
 / ٤ايلول  ٢٠٠٧ /ـ  / ١٣شباط  . ٢٠٠٨ /ـ بغداد :
المجلس ٢٠١٠،
ج ٢٦١ ) ٤ص (  +قرص  CD؛٢٤سم
 ١ـ العراق ـ مجلس النواب أ ـ العنوان

٧٨

٣٢٨،٣٢
ع٩٩٢

٣٢٨،٣٢
ع ٩٩٢

٣٢٨،٣٢
ع ٩٩٢

٣٢٨،٣٢
ع ٩٩٢

٢٦٤
العراقي  .مجلس النواب  .الدايرة االعالمية
تشريعات مجلس النواب العراقي  .الدورة االنتخابية
االولى  .السنة التشريعية الثالثة  .الفصل التشريعي االول
 /٢٥اذار  ٢٠٠٨ /ـ  / ٦اب  . ٢٠٠٨ /ـ بغداد  :المجلس
٢٠١٠ ،
ج ٧٥ ) ٥ص (  +قرص CD؛ ٢٤سم
 ١ـ العراق ـ مجلس النواب أ ـ العنوان
٢٦٥
العراق  .مجلس النواب  .الدائرة االعالمية
تشريعات مجلس النواب العراقي  .الدورة االنتخابية
االولى  .السنة التشريعية الثالثة  .الفصل التشريعي الثاني
 / ٩ايلول  ٢٠٠٨ /ـ  / ٥اذار  . ٢٠٠٩ /ـ بغداد :
المجلس ٢٠١٠ ،
ج ١٨٧ ) ٦ص (  +قرص  CD .؛ ٢٤سم
 ١ـ العراق  .مجلس النواب أ ـ العنوان
٢٦٦
العراق  .مجلس النواب  ،الدائرة االعالمية
تشريعات مجلس مجلس النواب العراقي  :الدورة
االنتخابية االولى  .السنة التشريعات الرابعة  .الفصل
التشريعي االول  / ١٤نيسان  ٢٠٠٩ /ـ  / ٢٧تموز /
 . ٢٠٠٩ـ بغداد  :المجلس ٢٠١٠ ،
ج ٥٧ ) ٧ص (  +قرص  CD .؛ ٢٤سم
 ١ـ العراق ـ مجلس النواب أ ـ العنوان
٢٦٧
العراق  .مجلس النواب  .الدائرة االعالمية
تشريعات مجلس النواب العراقي الدورة االنتخابية االولى
 .السنة التشريعية الرابعة  .الفصل الثاني  / ٨ايلول /
 ٢٠٠٩ـ  / ٢٦كانون الثاني  . ٢٠١٠ /ـ بغداد  :المجلس
٢٠١٠ ،
ج ) ٣١٤ص (  +قرص CD .؛ ٢٤سم
 ١ـ العراق ـ مجلس النواب أ ـ العنوان

٧٩

٣٢٨،٣٢
ع٩٩٢

٣٢٨،٣٢
ع٩٩٢

٣٣٠
م ٦٩٤

٣٣٠،٠٧
أ ٧٢٥

٢٦٨
العراق  .مجلس النواب  .الدائرة االعالمية
مجلس النواب العراقي  :انجازات  . ٢٠٠٨ـ بغداد :
المجلس ٢٠١٠ ،
٢٢١ص ؛ ٣٠سم يحتوي قرص CD .
 ١ـ العراق ـ مجلس النواب أ ـ العنوان
٢٦٩
العراق  .مجلس النواب  .الدائرة االعالمية
مجلس النواب العراقي  :انجازات  . ٢٠٠٩ ،ـ بغداد :
المجلس ٢٠١٠ ،
١٩٠ص ؛ ٣٠سم يحتوي قرص CD .
 ١ـ العراق ـ مجلس النواب أ ـ العنوان
٢٧٠
مظھر محمد صالح قاسم
مدخل في االقتصاد السياسي للعراق الدولة الريفية من
المركزية االقتصادية لى ديمقراطية السوق  /تأليف مظھر
محمد صالح قاسم .ـ بغداد  :بيت الحكمة ٢٠١٠،
١٣٣ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة كتب ثقافية شھرية
يصدرھا بيت الحكمة العراقي ؛ (١٩
-١االقتصاد السياسي – العراق أ -العنوان
ب -السلسلة

٢٧١
االقتصاد اللصف الخامس االدبي  /تأليف جالل عبد
الرزاق ...و )اخرون( .ـ ط. ١٩ـ ) بغداد(  :المركز التقني
العمال مقبل الطباعة ٢٠١٠ ،
١٨٤ص ؛ ٢٤سم
-١االقتصاد – دراسة وتدريس أ -جالل عبد الرزاق
)م.م (

٨٠

٣٣٠،٠٧٢
م ٩٢٨

٣٣٠،٩٥٦٧
ت ٨٨٣

٣٣١،١١
أ ٤٢٤

٣٣٢،١٢٢١
ن ٣٢٤

٢٧٢
المؤتمر العلمي الدولي  ٢٠٠٩- ١:٤كربالء (
تعبئة الطاقات والخبرات العلمية من اجل اصالح االقتصاد
العراقي  /المؤتمر .ـ جامعة كربالء  :كلية االدارة
واالقتصاد ٢٠١٠،
٦٥٧ص ؛ ٣٠سم
-١االقتصاد – بحوث أ -العنوان
٢٧٣
التكمجي  ،حافظ شكر
الخلفيات االقتصادية لثورة  ١٤تموز :١٩٥٨
) مساھمة في دراسة مشكلة التخلف االقتصادي في
العراق (  /حافظ شكر التكمجي .ـ يغداد  :دار الرواد
٢٠١٠،
٣٣٧ص ؛ ٢٤سم
-١العراق – االحوال االقتصادية أ -العنوان
٢٧٤
أدارة الموارد البشرية  .الصف الثالث تجاري ادارة /
تأليف جاسم مشتت دواي...واخرون .ـ )د.م(  :مطبعة
الوقف الحديثة ٢٠١٠ ،
٢٠٠ص ؛ ٣٠سم
-١القوى العاملة أ -جاسم مشتت دواي ) مؤلف (
٢٧٥
النجار  ،اخالص باقر
المصارف االسالمية  /اخالص باقر النجار .ـ ط. ٢ـ
البصرة  :جامعة البصرة ٢٠١٠ ،
٢٥٣ص ؛ ٢٤سم
-١البنوك االسالمية أ -العنوان

٨١

٣٣٢،٦
ع٨٤

٣٣٣،٧٩٣٢
ج ٩٩٤

٣٣٨،٠٠٢٥
ع ٦٨٨

٣٣٨،٩٢٥
س ٢٨٨

٣٤٠
ع ٣٩٨

٢٧٦
عمر ھشام محمد
اتخاذ القرارت االستثمارية في القطاع المالي  :نظرة
اقتصادية تحليلية في المجاالت االستثنارية  . . .الخ :
… / Investment Decisionsعمر ھشام محمد .ـ
دمشق  :دار طالس ٢٠١٠،
١٧٥ص ؛ ٢٤سم
-١االستثمار أ -العنوان
٢٧٧
الجوھري  ،حيدر
انتاج الطاقة الكھربائية  /حيدر الجوھري .ـ بغداد  :ضوء
القمر للخدمات المكتبية ٢٠١٠ ،
١٤٥ص ؛ ٢٤سم
-١الطاقة الكھربائية أ -العنوان
٢٧٨
العراق  .وزارة العمل
دليل الخدمات الصناعية  /وزارة العمل والشؤون
االجتماعية  :دائرة العمل والتدريب المھني .ـ بغداد  :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠،
١٥ص ؛ ٢١سم
-١الصناعة – ادلة أ – العنوان
٢٧٩
سالم محمد عبود
الخصخصة نظام ام اسلوب مع االشارة الى حالة العراق /
سالم محمد عبود .ـ بغداد  :دار الدكتور للعلوم ٢٠١٠ ،
-١
٣٣١ص ؛ ٢٤سم
الخصخصة  -٢العراق – االحوال االقتصادية أ -العنوان
٢٨٠
العجيلي  ،لفته ھامل
االذونات القضائية في القانون المدني والقوانين العراقية
االخرى  /لفته ھامل العجيلي .ـ بغداد  :المكتبة القانونية ،
٢٠١٠
١٢ص ؛ ٢٤سم
-١القضاء  -٢القانون المدني – العراق أ -العنوان

٨٢

٣٤٠،١١٢
أ٨٤٢

٣٤٠،٥٣٥
ح٢٢٨

٣٤١،٤٤٢
ص ٧٢٢

٣٤١،٤٨٢
ي ٢٥٤

٢٨١
آل مختار  ،سمير محمد
ماھو تقرير االستعراض الدوري الشامل ) / (UPR
سمير محمد آل مختار .ـ بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٦٤ص ؛ ٢١سم
 -١حقوق االنسان – قوانين وتشريعات أ -العنوان
٢٨٢
الحاتمي  ،عادل محسن ثامر
التشريع في العھد البابلي القديم  :دراسة في تاريخ
القانون  ..الخ  /عادل محسن ثامر الحاتمي .ـ النجف :
مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
٣٤٠ص ؛ ٢٤سم
-١القانون البابلي ) حمورابي ( أ -العنوان
٢٨٣
صفاء جاسم محمد
ستراتيجية العراق المائية لنھري دجلة والفرات والقانون
)د.ن(،
الدولي  /صفاء جاسم محمد .ـ بغداد :
٢٠١٠
٤٥ص ؛ ٢٣سم
 ١ـ االنھار ـ قوانين وتشريعات أ ـ العنوان
٢٨٤
الياسري  ،ياسين طاھر
الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي  /ياسين طاھر
الياسري .ـ ط ٢مزيدة ومنقحة .ـ بغداد  :مجموعة دار
الھنا للعمارة والفنون ٢٠١٠ ،
٣١٦ص ؛ ٢٤سم
أ -العنوان
-١الجنسية – قوانين وتشريعات  -العراق

٨٣

٣٤٢،٠٠٩٥٦٧
ط ٢٤٧

٣٤٢،٠٣
م ٣٨٤

٣٤٢،٠٤١
ع ٦٤٨

٣٤٢،٠٤١٣
أ ٩٢٢

٢٨٥
طارق حرب
النظام الدستوري والقانوني العراقي لسنة  /٢٠٠٩طارق
حرب .ـ بغداد  :مكتبة دار الحنش ٢٠١٠ ،
٣٤٣ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة جمعية الثقافة القانونية
العراقية ؛( ٨
ب -السلسلة
-١العراق – دستور أ -العنوان
٢٨٦
محمد احمد محمود
تعديل الدستور  :دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة
 ٢٠٠٥النا فذ  /محمد احمد محمود .ـ بغداد  :الدائرة
االعالمية في مجلس النواب ٢٠١٠ ،
١٣٠ص ؛ ٢٤سم  .يحتوي على قرص  CDعدد ٢
-١الدستور – ) تعديل ( أ -العنوان
٢٨٧
العراق  .وزارة العدل  .مجلس شورى الدولة
قرارات مجلس شورى الدولة الصادرة في ضوء قانون
المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ) (٢١لسنة
 / ٢٠٠٨وزارة العدل .ـ بغداد  :الوزارة ٢٠١٠ ،
١٥٤ص ؛ ٢٤سم
-١القانون الدستوري ) وظائف الحكومة (
أ -العنوان
٢٨٨
أالنباري  ،صباح صادق جعفر
قانون االجرات التنفذية الخاصة التكوين االقاليم رقم
) (١٣لسنة  /٢٠٠٨صباح صادق جعقر االنباري .ـ
بغداد :صباح صادق جعفر االنباري ٢٠١٠،
١٣ص ؛ ٢٤سم .ـ ) موسوعة القوانين العراقية(
-١االقاليم – قوانين وتشريعات أ -العنوان
ب -السلسلة

٨٤

٣٤٢،٠٦
د ٨٩٨

٣٤٢،٠٦
م ٣٨٤

٣٤٢،٠٦٨
أ ٩٢٤

٣٤٢،٠٦٨
أ ٩٢٤

٢٨٩
الدليمي  ،صعب ناجي عبود
الدفوع الشكلية امام القضاء االداري  :دراسة مقارنة /
صعب ناجي عبود الدليمي .ـ يغداد  :مكتبة السھنوري ،
٢٠١٠
١٨٣ص ؛ ٢٤سم
-١القضاء االداري – العراق أ -العنوان
٢٩٠
محمد علي جواد
مبادى القانون االداري الصف الثاني  /محمد علي جواد
.ـ ط جديدة منقحة .ـ بغداد  :مكتبة السھنوري٢٠١٠،
١٥١ص ؛ ٢٤سم
-١القانون االداري – العراق أ -العنوان
٢٩١
أياد عبد اللطيف سالم
في قانون الخدمة المدنية التعيين والتثبيت وأحتساب
...الخ  /أياد عبد اللطيف سالم .ـ )د.م(  :مكتب زاكي
للطباعة ٢٠١٠،
٣٣٥ص ؛ ٢٤سم
-١الخدمة المدنية – قوانين وتشريعات أ -العنوان
٢٩٢
أياد عبد اللطيف سالم
في قانون الخدمة المدنية العالوة والترفيع والترقية :
دراسة تحليلية للنص القانوني ...الخ .ـ بغداد  :مكتب
زاكي ٢٠١٠ ،
٢٦٩ص ؛ ٢٤سم
-١الخدمة المدنية – قوانين وتشريعات أ -العنوان

٨٥

٣٤٢،٠٦٨٤
س ٦٩٤

٣٤٢،٠٦٨٤
س ٦٩٤

٣٤٢،٠٦٨
س ٦٩٤

٢٩٣
السعيدي  ،علي حسين الثامر
مرشد المحامين والموظفين في كيفية الطعن بقرارت
االدارة في العقوبات التي تفرضھا بحق الموظف ...الخ
علي حسين الثامر السعيدي .ـ بغداد  :مكتبة القانون
المقارن ٢٠١٠ ،
١٢٧ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة القضاء االداري الطعن
بالعقوبات ؛( ٢
-١الموظفين – العراق – قوانين وتشريعات
أ -العنوان ب -السلسلة
٢٩٤
السعيدي  ،علي حسين الثامر
مرشد المحامين والموظفين في كيفية الطعن بقرارات
االدارة امام المجلس االنضباط العام ومحكمة القضاء
االداري  /علي حسين الثامر السعيدي .ـ ط ٢منقحة .ـ
بغداد  :مكتبة القانون المقارن ٢٠١٠ ،
٢٧٦ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة القضاء االداري الطعن
بقرارات االدارة ؛(١
أ
١ـ الموظفين ـ العراق ـ قوانين وتشريعات
ـ العنوان
٢٩٥
السعيدي  ،علي حسين الثامر
مرشد المحامين والمتقاعدين في كيفية اكمال المعاملة
التقاعدية كيفية الطعن بقرار ھيئة التقاعد  ...الخ  /علي
حسين الثامر السعيدي .ـ بغداد  :مكتبة القانون المقارن ،
٢٠١٠
٩٩ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة القضاء االداري التقاعد ؛ ٣
(
-١المتقاعدين – العراق – قوانين وتشريعات
أ-العنوان ب -السلسلة

٨٦

٣٤٢،٩٥٦٧
د ٨٩٨

٣٤٢،٩٥٦٧
ع ٤٩٢

٣٤٣،٠١٢٢
أ ٩٢٢

٣٤٤،٠٤١٦
م ٧٢٩

٢٩٦
الدليمي  ،صعب ناجي عبود
الدفوع الشكلية امام القضاء االداري  :دراسة مقارنة /
صعب ناجي عبود الدليمي  .ـ بغداد  :المؤسسة الحديثة
للكتاب ٢٠١٠ ،
١٨٣ص ؛ ٢٤سم
١ـ القضاء االداري ـ العراق أ ـ العنوان
٢٩٧
عدنان عاجل عبيد
القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في
العراق  /تاليف عدنان عاجل عبيد  .ـ ) د  .م (  :مؤسسة
النبراس ٢٠١٠ ،
٣٧٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القانون الدستوري ـ العراق أ ـ العنوان
٢٩٨
االنباري  ،صباح صادق جعفر
قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم )  ( ٣لسنة ٢٠١٠
 /صباح صادق جعقر االنباري  .ـ بغداد  :صباح صادق
جعفر االنباري ٢٠١٠ ،
٥٦ص ؛ ٢٠سم .ـ ) موسوعة القوانين العراقية (
أ
 ١ـ القانون العسكري  ٢ـ الخدمة العسكرية
ـ العنوان
٢٩٩
المفتي  ،صباح
قانون مزاولة مھنة الصيد لة رقم  ٤٠لسنة ١٩٧٠
المعدل  /اعداد صباح المفتي  .ـ بغداد  :مكتبة القانون
المقارن للنشر والوزيع ٢٠١٠ ،
٣٩ص ؛ ١٦سم
١ـ الصيدلة ـ قوانين وتشريعات أ ـ العنوان

٨٧

٣٤٥،٠٠٠١
ع ٢٩٤

٣٤٥،٠١
ح ٥٩٩

٣٤٥،٠٢
ك ٤٩٨

٣٤٥،٠٢٥
أ ٩٢٢

٣٠٠
عبيد عزيز محمد
نظرية القدر المتيقن  /عبيد عزيز محمد  .ـ الموصل :
مطبعة التقوى ٢٠١٠ ،
٤٥ص ؛٢٤سم
١ـ القانون الجنائي ـ نظريات أ ـ العنوان
٣٠١
حسين عبد الصاحب عبد الكريم
شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية في الدعوى
الجزائية  ..الدعوى المدنية  . . .الخ  /حسين عبد
الصاحب عبد الكريم  .ـ بغداد  :دار الدكتور للنشر ،
٢٠١٠
١٦٧ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ المحاكمات الجزائية أ ـ العنوان
٣٠٢
كريم خميس خصباك
الجريمة المشھودة ) دراسة قانونية ( في القواعد
الموضعية واالجرائية (  /كريم خميس خصباك  .ـ بغداد :
) د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٧٤ص ؛٢٤سم
 ١ـ الجريمة والمجرمون أ ـ العنوان
٣٠٣
االنباري  ،صباح صادق جعفر
قانون الھيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم ) ١٠
( لسنة  / ٢٠٠٨اعداد صباح صادق جعفر االنباري  .ـ
بغداد  :صباح صادق جعفر االنباري ٢٠١٠ ،
٢٨ص ؛ ٢٠سم .ـ ) موسوعة القونين العراقية(
 ١ـ الجرائم السياسية  ٢ـ جرائم االعتداء على االشخاص
أ ـ العنوان

٨٨

٣٤٥،٠٢٥٢٣
ق٦٢٩

٣٤٥،٠٤
م ٦٧٤

٣٤٥،٠٧٧٣
ع ٨٩

٣٤٥،٠٧٧٣
ع ٨٩

٣٠٤
القطان  ،عمر عبد الغفور احمد
المصلحة في تجريم القتل  :دراسة لنظرية المصلحة في
تجريم االعتداءعلى حق االنسان في الحياة . . .الخ  /عمر
عبد الغفور احمد  .ـ الموصل  :مطبعة االنتصار ٢٠١٠ ،
٢١٩ص ؛ ٢٣سم
أـ
 ١ـ القتل  ٢ـ االغتيال  ٣ـ عقوبة االعدام
العنوان
٣٠٥
المظفر  ،محمود
موانع المسؤولية  :دراسة قانونية مقارنة بفقه الشريعة
االسالمية  /محمود المظفر  .ـ ط  . ٢ـ بغداد  :دار المثنى
للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
 ١٤٣؛ ٢٤سم
 ١ـ المسولية ـ قوانين وتشريعات  ٢ـ االسالم والقانون
أ ـ العنوان
٣٠٦
علي جبار شالل
احكام القسم الخاص من قانون العقوبات  /علي جبار
شالل .ـ ط . ٢ـ بغداد  :مكتب زاكي للطباعة٢٠١٠ ،
٢٧٦ص ؛ ٢٣سم
 ١ـ العقوبات ـ قوانين وتشريعات أ ـ العنوان
٣٠٧
علي جبار شالل
المبادى العامة في قانون العقوبات  /علي جبار شالل .ـ ط
 .٢ـ بغداد  :مكتب زاكي للطباعة ٢٠١٠ ،
 ١ـ العقوبات ـ قوانين وتشريعات أ ـ العنوان

٨٩

٣٤٦،٠١
ع ٥٢٤

٣٤٦،٠٢
ر ٦٤

٣٤٦،٠٢
ع ٣٩٨

٣٤٦،٠٤٣٤٤
ع ٨٩

٣٠٨
عبدالقادر ابرھيم علي
وجيزة االحوال الشخصية في القانون العراقي والشريعة
االسالمية  :دراسة قانونية فقھية قضائية  . . .الخ  /عبد
القادر ابراھيم علي  ،احمد محمود عبد دعيبل  .ـ بغداد :
دار االصدقاء للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
ج ٣٦٤ ) ٢ص ( ؛ ٢٤سم
يتضمن ج  ٢الطالق والتفريق واثارھما
 ١ـ االحوال الشخصية ـ العراق ـ القوانين وتشريعات
ب ـ العنوان
أ ـ احمد محمود عبد دعيبل ) م  .م (
٣٠٩
رعد عداي حسين
الوكالة المدنية الغير قابلة للعزل  /رعد عداي حسين  .ـ
بغداد  :المؤسسة الحديثة للكتاب ٢٠١٠،
١٩٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ التوكيل ) قانون مدني ( أ ـ العنوان
٣١٠
العجيلي  ،لفتة ھامل
دورالقاضي في تعديل العقد  /لفتة ھامل العجيلي  .ـ ط ٢
مزيدة ومنقحة  .ـ بغداد  :مطبعة الكتاب ٢٠١٠ ،
١٢٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ العقود ـ قوانين وتشريعات  ٢ـ القانون المدني
أ ـ العنوان
٣١١
علي ثابت
تطبيقات قضائية لمحكمة استئناف منطقة البصرة
االتحادية بالصفة التميزية قسم قانون انجاز العقار . . .
الخ  /اعداد علي ثابت  .ـ ) د.م (  :مطبعة البصرة ،
٢٠١٠
١١٩ص ؛ ٣٠سم
-١االيجارات – قوانين وتشريعات أ -العنوان

٩٠

٣٤٧،٠٠٩٥٦٧
ش ٩٢٢

٣٤٧،٠١٦
أ٥٤٩

٣٤٧،٠٦
ع ٣٩٨

٣٤٧،٠٧
ع ٨٣٩

٣١٢
شھاب احمد ياسين
إنعدام االحكام  :دراسة في القانون العراقي  /تأليف
شھاب احمد ياسين .ـ بغداد  :المكتبة القانونية ٢٠١٠ ،
٩٥ص ؛ ٢١سم
أ -العنوان
-١االحكام )قانون مدني(
٣١٣
االسدي  ،عباس سعيد
معين الموظف الحقوقي  :شرح وواجبات الموظف
الحقوقي مع ملحق ...الخ  /عبتس سعيد االسدي .ـ ط٢
مزيدة ومنقحة .ـ بغداد  :دار الحوراء ٢٠١٠ ،
١١٦ص ؛ ٢٤سم
-١الموظفون )الحقوقين( – قوانين وتشريعات
أ -العنوان
٣١٤
العجيلي  ،لفتة ھامل
الخبرة في االثبات المدني  /لفته ھامل العجيلي .ـ بغداد :
مطبعة الكتاب ٢٠١٠ ،
١٢٧ص ؛ ٢٤سم
-١القانون المدني )اثبات( أ -العنوان
٣١٥
عبد المجيد كامل عبد اللطيف
المحكمة العسكرية العليا الخاصة  :محكمة المھداوي :
حقائق باالرقام ) (٨٦٣يوما وفي ٢٣جزء -١٩٥٨
 /١٩٦٠عبد المجيد كامل عبد اللطيف .ـ ط. ٥ـ بغداد :
مكتبة خالد ٢٠١٠ ،
١٤٥ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة تاريخية  ،الكتاب ؛ (١٥
-١المحاكمات العسكرية – العراق أ -العنوان

٩١

٣٤٧،٠٨
ھـ ٢٥٨

٣٤٧،٠٩
ح ٥٩

٣٤٧،٧٣٢٤
ع٢٤٨

٣٥٢،٣٥
ن ٦٨٢

٣١٦
الھاشمي  ،خالد ناجي شاكر
الطعن في االحكام لمصلحة القانون في التشريع العراقي
والمقارن /خالد ناجي شاكر الھاشمي .ـ بغداد  :مطبعة
العبدلي ٢٠١٠،
١٢ص ؛ ٢٤سم
-١الطعن في االحكام أ -العنوان
٣١٧
الحسن  ،عبد الرحيم حاتم
التحكيم في الشريعة والقانون  :دراسة مقارنة /عبد
الرحيم حاتم الحسن .ـ النجف االشرف  :مؤسسة النبراس
٢٠١٠ ،
٣٥٢ص ؛ ٢٤سم
-١التحكيم – قوانين وتشريعات أ -العنوان
٣١٨
العبدلي  ،موفق علي حسين
المختار من القضاء محكمة استئناف بغداد الرصافة
االتحادية بصفتھا التميزية  /اعداد موفق علي حسين
العبدلي  .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ /
٣٦٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ محاكم االستناف أ ـ العنوان
٣١٩
نعمان حافظ
التفتيش االداري  /نعمان حافظ  .ـ بغداد  :الشركة
النموذجية للطباعة ٢٠١٠ ،
٢١٠ص ؛ ٢١سم
 ١ـ التفتيش االداري أ ـ العنوان

٩٢

٣٥٢،٧٤٩
ع٨٢٧

٣٥٣،١
ي ٢٥٤

٣٥٣،٤٦
ش٩٤

٣٥٣،٤٦٠٢٦
ك ٤٩٨

٣٢٠
العالق  ،عالء ابو الحسن
الملكية الفكرية  :المبادى والتطبيق  /عالء ابو الحسن
العالق  ،محمد عبد المجيد رؤوف .ـ بغداد  :مطابع دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١٨٣ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الملكية الفكرية أ ـ محمد عبد المجيد رؤوف ) م .
م ( ب ـ العنوان
٣٢١
الياسري  ،علي عبد العزيز
أالمن القومي العراقب  :االيعاد الفكرية السياسية
السترايجية االمن القومي في العراق  /علي عبد العزيز
الياسري  .ـ بغداد  ) :د  .ن ( ،
٢٠١٠
٢٨٧ص ؛٢٤سم
١ـ العراق ـ االمن القومي أ ـ العنوان
٣٢٢
الشيخ حسين  ،توفيق محمد علي
حماية الجھاز الحكومي من الفساد االداري والمالي
:حلول ومعالجات /تاليف توفيق محمد علي الشيخ حسين.
ـ النجف االشرف  :دار الضياء للطباعة والتصميم ،
٢٠١٠
١٦٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الفساد االداري ـ العراق أ ـ العنوان
٣٢٣
كريم خميس خصباك
المظاھرالقانونية للفساد االداري واستراتيجية مكافح
) دراسة قانونية ( /كريم خميس خصباك .ـ بغداد  ) :د .
ن ( ٢٠١٠ ،
 ٩٨ص ؛  ٢٤سم
أ ـ العنوان
 ١ـ الفساد االداري ـ قوانين وتشريعات

٩٣

٣٥٤
ج٢٩٤

٣٦١،٣
ف ٨٩٣

٣٦٢
ي ٢٥٤

٣٦٣،٣٤
خ ٧٢٣

٣٢٤
الجبوري ،مھدي سھر غيالن
االقتصاد االداري / Economics managerial
مھدي سھر غيالن الجبوري  .ـ بغداد  :دار الدكتور
للعلوم االدارية واالقتصادية ٢٠١٠ ،
٢٨٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ االقتصاد االداري أ ـ العنوان
٣٢٥
فليح عبد الحسن سوادى
مالحظات للمسؤولين)مع النصين الكاملين لعھد مالك
االشتر ورسا لة الحقوق ( = officials
 / Resommend utions Toseniorفليح عبد
الحسن سوادي  .ـ بغداد  :شركة الديوان للطباعة ،
٢٠١٠
) ١٤٤ص  ( ٤ OPK؛ ٢٤سم  .ـ ) محاضرات في
والسلو ك ) الحلقة الرابيعة ( ) الكتاب باللغتي العربية
واالنكليزية (
-١االرشاد االجتماعي أ -العنوان ب -السلسلة
٣٢٦
الياسري  ،علي عبد العزيز
الثقافة االمنية ودليل الحماية الشخصية  /اعداد علي عبد
العزيز الياسري .ـ بغداد  :مجلس االمن الوطني ٢٠١٠ ،
٦٠ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة ثقافة بناء الدولة االمن
الوطني (
-١االمن االجتماعي أـ العنوان ب -السلسلة
٣٢٧
الخفاجي  ،ھادي ناصر سعيد الباقر
الكوراث والمصائب وتنظيم االغاثة في البيئة والضحايا ،
تأليف ھادي ناصر سعيد الباقر الخفاجي .ـ )د.م (  ) :د.ن
( ٢٠١٠ ،
٣٠٨ص ؛ ٢٤سم
-١الكوراث أ -العنوان

٩٤

٣٦٣،٧
خ ٧٢٣

٣٦٣،٧
ع ٥٢٢

٣٦٤،١٦٤
د ٤٢٣

٣٦٤،٢
ف ٩٩٨

٣٢٨
الخفاجي  ،ھادي ناصر سعيد الباقر
وادي الرافدين والتصحر والندرة في الماء  /تأليف ھادي
ناصر ھادي سعيد الباقر الخفاجي .ـ بغداد  :منظمة
المتطوعين االنسانية للسالم االخضر ٢٠١٠ ،
٥٧ص ؛ ٣٠سم
 -١تلوث البيئة أ -العنوان
٣٢٩
عبد الستار ياسين احمد
الطفل العراقي والتلوث البييئي  /عبد الستار ياسين احمد
.ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١١١ص ؛ ٢٤سم .ـ ) الموسوعة الثقافية ؛ ( ٨٥
-١تلوث البيئة ) مشاكل (  -٢االطفال والطبيعة
أ -العنوان
٣٣٠
الدراجي  ،حميد محمد حسن
اضواء على سرقة المتحف العراقي  /حميد محمد حسن
الدراجي .ـ بغداد  :دار الحوراء للطباعة ٢٠١٠ ،
١٦٠ص ؛ ٢٤سم
-١التخريب والتدمير ) سرقة المتحف ( أ -العنوان
٣٣١
فھية كريم رزيخ
مفاھيم ومصطلحات علم االجتماع الجنائي مع ملحق
تفصليي بقواعد الحد االدنى لمعاملة المدنيين /فھيمة كريم
رزيخ  ،نبيل نعمان اسماعيل .ـ بغداد  :المركز العلمي
العراقي ٢٠١٠ ،
٩٩ص ؛ ٢٣سم
-١االجتماع الجنائي  ،علم  -٢الجريمة والمجرمون
أ -نبيل نعمان اسماعيل ) م.م ( ب -العنوان

٩٥

٣٧٠،١
ح ٨٢٩

٣٧٠،١١٣
ت ٦٢٩

٣٧٠،١١٣
د ٢٤٨

٣٧٠،١١٣
ع ٢٤٢

٣٣٢
الحلبوسي  ،سعدون نجم
دراسات في فلسفة التربية والمناھج ومكوناتھا ...الخ /
سعدون نجم الحلبوسي .ـ )د.م (  :د.ن ( ٢٠١٠ ،
٢٠٦ص ؛ ٢٤سم
-١التربية –علم أ -العنوان
٣٣٣
تطبيقات ومھارات الحاسوب االول ضاعي  /شذى صبحي
محمد حسن )...واخرون ( .ـ بغداد  :مطبعة الوقف
الحديثة ٢٠١٠ ،
٢٦٤ص ؛ ٢٨سم
-١التعليم المھني  -٢الحاسبات االلكترونية – دراسة
وتدريس أ -شذى صبحي محمد حسين )م.م(
٣٣٤
داخل حسن جريو
التعليم التقني في عالم متغير  /داخل حسن جريو .ـ مسقط
 :مطبعة المجمع العلمي ٢٠١٠ ،
٣٣٠ص ؛ ٢٤سم
-١التعليم المھني أ -العنوان
٣٣٥
العراق  .وزارة التربية  .المديرية العامة للتعليم المھني
كتاب تطبيقات ومھارات الحاسوب  .الصف الثاني تجاري
وزارة التربية .ط. ٢ـ بغداد  :مطبعة الوقف الحديثة ،
٢٠١٠
١٨٨ص ؛ ٢٤سم
-١التعليم المھني  -٢الحاسبات االلكترونية – دراسة
وتدريس أ -العنوان

٩٦

٣٧٠،١١٣
ع ٨٩٨

٣٧٠،١١٣٠٢٥
ع ٦٨٨

٣٧٠،٧٢
ع ٨٤٩

٣٧٠،٩
أ ٣٨٤

٣٣٦
العلوم الصناعية  :االلكترونية وسيطرة المرحلة االولى /
سعد ابراھيم عبد الرحيم ..واخرون .ـ بغداد  :مطبعة
الوقف الحديثة ٢٠١٠،
٢٠٣ص ؛ ٣٠سم
-١التعليم المھني  -٢االلكترونيلت – دراسات أ -سعد
ابراھيم عبد الرحيم )م.م (
٣٣٧
العراق  .وزارة العمل والشؤون االجتماعية  .دائرة العمل
والتدريب المھني دليل التدريب المھني لعام / ٢٠١٠
الوزارة .ـ بغداد  :مطابع دار الشؤون الثقافية العامة ،
٢٠١٠
٧٧ص ؛ ٢٨سم
-١التدريب المھني  -ادلة – العراق أ -العنوان
٣٣٨
عبد الكريم ابراھيم دوحان
دراسات في منھج كتب تكتب بحثا ادبيا جامعيا  /عبد
الكريم ابراھيم دوحان .ـ بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى
للكتاب العراقي ٢٠١٠ ،
١٧٨ص ؛ ٢٤سم
-١التعليم – بحوث أ -العنوان
٣٣٩
احمد جودة
تاريخ التربية والتعليم في العراق واثره في الجانب
السياسي  :دراسة تحليلية عن  . . .الخ  /احمد جودة  .ـ
بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ٢٠١٠ ،
٥٠٥ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ التعليم ـ تاريخ ـ العراق أ ـ العنوان

٩٧

٣٧٠،٩
ع٧٤٩

٣٧١،٠٧
س ٦٤

٣٧١،٢٠٧
ر ٩٢٦

٣٧١،٢٨٥
ر ٥٢٨

٣٤٠
عبد الكريم ابراھيم دوحان
نشاة المدرسة التاريخية في الشام والحجاز ومصر
والعراق  /عبد الكريم ابراھيم دوحان  .ـ بغداد  :مؤسسة
مصر مرتضى للكتاب العراقي ٢٠١٠ ،
١٩٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ المدارس التاريخية أ ـ العنوان
٣٤١
سعد عبد العزيز مسلط
التعليم الديني في تركيا المعاصرة  /سعد عبد العزيز
مسلط  .ـ جامعة الموصل  :دار ابن االثير للطباعة والنشر
٢٠١٠ ،
٩٠ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة شؤون اقليمية ؛ ( ٣٠
 ١ـ التعليم الديني ـ تركيا أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٣٤٢
رياض ستراك
التخطيط التربوي  /رياض ستراك  .ـ بغداد  :جامعة بغداد
٢٠١٠ ،
٢٧٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ التخطيط التربوي أ ـ العنوان
٣٤٣
رستم فنيخر سعيد
اسباب رسوب الطلبة في االمتحانات النھائية للصف
السادس االعدادي للعام الدراسي  ٢٠٠٨ـ ٢٠٠٩
في محافظة بغداد .ـ الرصافة االولى  /اعداد رستم فنيخر
سعيد ،محمد صادق كاظم  .ـ بغداد  :مركز البحوث
والدراسات التربوية ٢٠١٠ ،
٣٨ص ؛ ٣٠سم
 ١ـ رسوب الطلبة ـ بغداد أ ـ محمد صادق كاظم
) معد ( ب ـ العنوان

٩٨

٣٧١،٣
ت ٨٩٨

٣٧١،٣
ف٢٦٨

٣٧١،٣
م ٦٩٤

٣٧١،٣٣
خ٦٩٤

٣٤٤
التميمي  ،عواد جاسم محمد
طرائق التدريس العامة  :المألوف ـ والمستحدث  /عواد
جاسم محمد التميمي  .ـ بغداد شركةدار الحوراء ،
٢٠١٠
١٧٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ طرائق التدريس أ ـ العنوان
٣٤٥
فاضل خليل ابراھيم
الدخل الى طرائق التدريس العامة  /فاضل خليل ابراھيم .
ـ الموصل  :دار ابن االثير ٢٠١٠ ،
١٨٣ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ طرائف التدريس أ ـ العنوان
٣٤٦
المطير  ،جاسم
الھروب من نفق مضى  :قصة ھروب سجناء سياسين
من سجن الحلة المركزي عام  / ١٩٦٧جاسم المطير  .ـ
بغداد  :دار الرواد المزدھرة للطباعة ٢٠١٠ ،
٢٠٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ المسجونون السياسيون أ ـ العنوان
٣٤٧
خضير عباس جري
التقنبات التربوية تطورھا تصنيفاتھا  .انواعھا .
اتجاھاتھا  /خضير عباس جري  .ـ بغداد  :الزمل للطباعة
٢٠١٠،
١٩٨ص ؛ ٢٤سم
 -١تكلنوجيا التعليم أ -العنوان

٩٩

٣٧١،٣٣٤
ز٤٨٢

٣٧١،٨
ح ٥٩٩

٣٧٢،٢١٨
ت ٨٩٨

٣٧٢،٢١٨
ت ٨٩٨

٣٤٨
الزركاني  ،خليل حسن
التعليم االلكتروني ودورة في تطوير التعليم العالي  /خليل
حسن الزركاني .ـ بغداد  :مكتب الغفران للخدمات
الطباعية ٢٠١٠ ،
٢٠٢ص ؛ ٢٤سم
 -١الحاسبات االلكترونية  -تعليم أ -العنوان
٣٤٩
الحسيني  ،خولة علي عبد ﷲ
عزوف مشاركة المدارس في النشاطات التشكلية
الالصفية  :دراسة في االسباب والمعالجات  /خولة علي
عبد ﷲ الحسيني .ـ بغداد  :مركز البحوث والدراسات
التربوية ٢٠١٠ ،
١٠٠ص ؛ ٢٣سم .ـ )سلسلة بحوث تربوية ؛( ١٧
-١النشاط المدرسي أ -العنوان ب -السلسلة
٣٥٠
التميمي  ،عواد جاسم محمد
قراءات في الطفولة ورياض االطفال  /عواد جاسم محمد
التميمي .ـ بغداد  :مكتبة التربية االساسية ٢٠١٠ ،
ج١١٨) ٢ص( ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة قراءات (
-١رياض االطفال  -٢االطفال – تعليم أ -العنوان ب-
السلسلة
٣٥١
التميمي  ،عواد جاسم محمد
قراءات الطفولة ورياض االطفال  /عواد جاسم محمد
التميمي .ـ بغداد  :مكتبة التربية االساسية ٢٠١٠ ،
ج٩٩) ٣ص( ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة قراءات (
-١رياض االطفال  - ٢االطفال  -تعليم أ -العنوان ب-
السلسلة

١٠٠

٣٧٢،٢١٨
ع ٢٨٤

٣٧٢،٣
ك ٢٦٨

٣٧٢،٤
و ٢٢٨

٣٧٤،٠١٣٦٣
م ٦٨٨

٣٥٢
العامري  ،عامرة خليل ابراھيم
فعالية برنامج تعليمي لتدريب معلمات رياض االطفال على
طريقة لعب االداور في ضوء الكفايات التعليمة  /عامرة
خليل ابراھيم العامري .ـ بغداد  :بيت الحكمة ٢٠١٠ ،
٤٤ص ؛ ٨سم
-١رياض االطفال – تعليم أ  -العنوان
٣٥٣
كاظم رشيد موسى
مبادى العلوم للصف الثالث االبتدائي  /كاظم رشيد موسى
 ،عباس ناجي رشيد  ،سھير صالح محسن .ـ ط. ٣ـ بغداد
 :مطبعة الفيصل ٢٠١٠ ،
١٨٥ص ؛ ٣٠سم
-١العلوم ) التعليم االبتدائي ( – دراسة وتدريس أ-
عباس ناجي رشيد )م.م( ب -سھير صالح محسن )م.م(
ج -العنوان
٣٥٤
الوائلي  ،كريم عبيد
المطالعة والنصوص للصف الثاني المتوسط  /كريم عبيد
الوائلي  ،علي عبد الحسين مخيف  ،تركي عبد الغفور
الراوي ـ ط. ٣ـ بغداد  :وزارة التربية المديرية العامة
للمناھج ٢٠١٠ ،
١٢٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ القراءة أ ـ علي عبد الحسين مخيف )م.م( ب ـ
الراوي  ،تركي عبد الغفور )م.م( ج ـ العنوان
٣٥٥
المؤتمر العلمي العالمي لھيئة التعليم التقني )٢٠١٠
النجف ( وقائع المؤتمر العلمي العالمي لھيئة التعليم
التقني .ـ النجف  :وزارة التعليم العالي ٢٠١٠ ،
٧٩٩ص ؛ ٢٤سم
-١التعليم المھني – العراق – مؤتمرات أ -العنوان

١٠١

٣٧٧،١
ز٧٩٢

٣٧٨،٠٠٧
ر٩٢٦

٣٧٨،٠٠٧
ص ٧٢٢

٣٧٨،٠٦٣
م ٩٢٨

٣٥٦
الزغبي  ،خميس علوان
التربية في المنظور االسالمي  /خميس علوان الزغبي .ـ
بغداد  :مكتب دار االرقم ٢٠١٠ ،
٥١ص ؛ ٢٤سم
-١التربية االسالمية أ -العنوان
٣٥٧
رياض عزيز ھادي
الجامعات  :ألنشاة والتطور – الحرية االكاديمية
االستقاللية  /رياض عزيز ھادي .ـ بغداد  :جامعة بغداد ،
٢٠١٠
٧٣ص ؛ ٢٠سم .ـ ) سلسلة ثقافية جامعية ؛(٥
-١الجامعات والكليات – ابحاث أ -العنوان
ب -السلسلة
٣٥٨
صفاء جاسم محمد
توجيھات التنمية العلمية للتعليم الجامعي في البلدان
...الخ  /صفاء جاسم محمد .ـ )د.م( ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٥٢ص ؛ ٢٤سم
-١الجامعات والكليات – تعليم أـ العنوان
٣٥٩
مؤتمر كلية التربية االساسية ) ٢٠١٠ :١٢بغداد (
مؤتمر كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية
السنوي الثاني عشر تحت شعار )المعلم رسالة البناء
والسالم في المجتمع ( للمدة ٢١-٢٠نيسان . ٢٠١٠ـ
بغداد  :الجامعة المستنصرية – كلية التربية االساسية ،
٢٠١٠
ج٨٧٦) ١ص ( ؛ ٢٤سم
-١الجامعات والكليات – كلية التربية االساسية –
مؤتمرات أ -العنوان

١٠٢

٣٧٨،٠٦٣
م ٩٢٨

٣٧٨،٠٦٣
م ٩٢٨

٣٧٨،١٠١
م ٣٨٥

٣٦٠
مؤتمر كلية التربية االساسية ) : (٢٠١٠ :١٢بغداد
مؤتمر كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية
السنوي الثاني عشر تحت شعار ) المعلم رسالة البناء
والسالم في المجتمع ( للمدة  ٢١- ٢٠نيسان .٢٠١٠ـ
بغداد  :الجامعة المستنصرية – كلية التربية االساسية ،
٢٠١٠
ج١٦٤٠) ٢ص ( ؛ ٢٤سم
-١الجامعات والكليات – كلية التربية االساسية –
مؤتمرات أ -العنوان
٣٦١
مؤتمر كلية التربية االساسية )  : ٢٠١٠ : ١٢بغداد (
مؤتمر كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية
السنوي الثاني عشر تحت شعار ) المعلم رسالة والسالم
في المجتمع ( للمدة من  ٢٠ـ  ٢١نيسان  . ٢٠١٠ـ بغداد
 :الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية ٢٠١٠ ،
ج٤١٨ ) ٣ص ( ٢٤سم
 ١ـ الجامعات والكليات ـ كلية التربية االساسية ـ
مؤتمرات أ ـ العنوان
٣٦٢
مجلس ضمان الجودة الدليل االرشادي لتطبيق ضمان
الجودة = AppliCAtion Guipe
 / QAاعداد طالل محمد علي الججاوي  ..واخرون .ـ
كربالء  :وزارة العليم العالي والبحث العلمي ٢٠١٠ ،
١٧٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ الجامعات واللكيات ـ االدارة أ ـ الججاوي  ،طالل
محمد علي ) م.م (

١٠٣

٣٧٨،١٢٥
ع ٢٧٨

٣٧٩،٥١٩
ن ٦٩٨

٣٨٠،٠٩٥٦٧٠٢
٥
ع ٢٣٢

٣٦٣
العراق  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  .جامعة
كربالء مجلس ضمان الجودة  :الدليل االرشادي لتطبيق
ضمان الجودة =
 / Q AAPPLIAiONGuIDEاعداد طالل محمد
علي الججاوي  ) . . .واخرون ( .ـ كربالء  :جامعة
كربالء ٢٠١٠ ،
١٧٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الجامعات والكليات ـ التدريس أ ـ الججاوي  ،طالل
محمد علي ) معد ( ب ـ العنوان
٣٦٤
النعيمي  ،بلقيس عبد الوھاب
التعريف بنظامي التعليم في كوريا والعراق  /ترجمة
بلقيس عبد الوھاب النعيمي  .ـ بغداد  :مركز البحوث
والدراسات التربوية ٢٠١٠ ،
٧٢ص ؛ ٢٣سم  .ـ ) سلسلة بحوث تربوية ؛ ١٤سم (
 ١ـ التعليم ـ كوريا  ٢ـ التعليم ـ العراق أ ـ العنوان ب ـ
السلسلة
٣٦٥
العراق  .وزارة التجارة
دليل العراق التجاري  / ٢٠١٠وزارة التجارة  .ـ بغداد :
وزارة التجارة ٢٠١٠ ،
٣١٩ص  +صور ؛ ٢٤سم
 ١ـ التجارة ـ العراق ـ اد لة أ ـ العنوان

١٠٤

٣٨٠،١٠٩٢
ج ٨٩٨

٣٨١،١٩٢
ب ٩٦٢

٣٨٢،٠٩٥٦١٠٤
ز٩٢٢

٣٨٤،٥٤٠٦٥
ع ٥٢٨

٣٦٦
الجميلي  ،عمار مرضي عالوي
التجار مكانتھم ومساھماتھم الحضارية في الدولة العربية
االسالمية )  ١٣٢ـ ٤٤٧ھـ ٧٤٩ /ـ ١٠٥٥م (  /عمار
مرضي عالوي الجميلي  .ـ بغداد  :ديوان الوقف السني ،
٢٠١٠
٢٧٢ص ؛٢٤سم .ـ ) سلسلة الدراسات االسالمية
المعاصرة (
 ١ـ التجار  ٢ـ سياسة تجارية أـ العنوان
ب ـ السلسلة
٣٦٧
البيضاني  ،كاظم عبد الحاج شنجار
سوق مريدي في الذاكرة  /كاظم عبد الحاج شنخار
البيضاني .ـ بغداد  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٥٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ بغداد ـ االسواق الشعبية ) مريدي ( أ ـ العنوان
٣٦٨
الزيباري  ،ھاشم محمد سعيد رشيد
الھيكل السلعي لتجارة تركيا مع االتحاد االوربي واثره في
النمواالقتصادي للمدة  /٢٠٠٤ -١٩٨٠ھاشم محمد
سعيد رشيد الزيباري .ـ الموصل  :دار ابن االثير ،
٢٠١٠
٦٩ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة شؤون اقليمية ؛ ( ٢٨
 -١تركيا التجارة الخارجية  - ٢االتحاد االوربي
– التجارة الخارجية أ -العنوان ب -السلسلة
٣٦٩
عصام سرحان ذياب
أجھزة الـ  ZigBeeوتطبيقاتھا في شبكات االستشعار
الالسلكية  / ZigBee / IEEE ٨٠٢تاليف عصام
سرحان ذياب .ـ بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٠٥ص ؛ ٢٤سم
-١االتصاالت السلكية والالسلكية أ -العنوان

١٠٥

٣٨٤،٥٥
ب ٩٤٤

٣٨٨،٤١١
ت ٨٩٨

٣٩٤،٥
ق ٤٩٥

٣٩٨،٠٩٥٦٧
ك ٦٢٩

٣٧٠
بورديو  ،بيير
التلفاز ونفوذ الصحافة  /بيير بورديو ؛ ترجمة مھا محمد
حسن .ـ بغداد  :دار المأمون للترجمة والنشر ٢٠١٠ ،
١٢٨سم ؛ ٢١سم
-١التلفزيون  -٢الصحافة أ -مھا محمد حسن )مرتجم(
ب -العنوان
٣٧١
التميمي  ،توفيق
ذاكرة الرصيف  :فصول غير مروية من تاريخ شارع
المتنبي  /توفيق التميمي .ـ بغداد  :مطبعة شاكر ٢٠١٠ ،
٢٠١ص ؛ ٢٤سم .ـ )كتاب العھد ؛ (١
-١الشوارع – بغداد )شارع المتنبي( أ -العنوان
ب -السلسلة
٣٧٢
القريشي  ،عبد االمير عزيز
تاريخ عزاء طويريج  /تأليف عبد االمير عزيز القريشي
.ـ )د.م( ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٦٧ص ؛ ٢١سم .ـ ) منشورات العتبة العباسية المقدسة (
ب-
-١المناسبات الدينية ) طويريج ( أ -العنوان
السلسلة
٣٧٣
الكعبي  ،كريم علكم
الحياة الشعبية في ميسان  :دراسة اجتماعية –
فولكلورية  /كريم علكم الكعبي .ـ النجف االشرف  :دار
الضياء للطباعة ٢٠١٠ ،
٣٤٤ص ؛ ٢٤سم
-١الفلكلور العراقي أ -العنوان

١٠٦

٣٩٨،٩٥٦٧١١
ط ٢٩٩

٣٧٤
الطائي  ،نشوان زھير
الموصل وأمثالھا الشعبية القديمة  /اعداد نشوان زھير
الطائي .ـ الموصل ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
١٧٨ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة تراث الموصل ؛(١
١ـ األمثال العامية ـ الموصل أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة

١٠٧

اللغات

١٠٨

٤٠٠
ب ٢٩٨

٤٠١،٠١٥١
ت ٥٩٨

٤٠٨،٢
ح٥٩٢

٤٠٨،٢
م ٦٨٨

٣٧٥
بتول عباس نسيم
توھم التوھم في اللغة  /بتول عباس نسيم .ـ بغداد :
مكتبة الھديل ٢٠١٠ ،
٣٢٢ص ؛ ٢٤سم
-١اللغة العربية أ -العنوان
٣٧٦
تشومسكي  ،نعوم
تحقيقات صغرى  :االطار  :دراسة تحليلية في النظام
الحسابي للغة البشرية  /نعوم تشومسكي ؛ ترجمة
رمضان مھلھل سدخان .ـ بغداد  :دار المأمون للنشر
٢٠١٠ ،
١١١ص ؛ ٢٤سم
-١اللغة -الطرق الرياضية أ -رمضان مھلھل
سدخان )مترجم( ب -العنوان
٣٧٧
حسيب الياس حديد
الترجمة المعاصرة  :بحوث وتطبيقات  /ترجمة
حسيب الياس حديد  .ـ بغداد  :بيت الحكمة ٢٠١٠ ،
١٧٩ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الترجمة أ ـ العنوان
٣٧٨
المؤتمر العلمي السادس لكلية اللغات جامعة بغداد
للفترة من ١٤ـ ١٥نيسان : ٢٠٠ :٦) ٢٠١٠بغداد (
التنوع الثقافي وصعوبة الترجمة  /المؤتمر بغداد :
جامعة بغداد ٢٠١٠ ،
٤٨٤ص  ٣٣٤ p +؛ ٢٤سم
)) الكتاب باللغتين العربية واالنكليزية ((
١ـ الترجمة ـ مؤتمرات ٢ـ الثقافة ـ مؤتمرات
أ ـ العنوان

١٠٩

٤١٠،١٤
د ٨٩٨

٤١١،٥٢
م ٥٢٢

٤١٣
س ٩٤٥

٤١٤
ع ٥٢٩

٣٧٩
الدليمي  ،طه ھاشم
اشارات لغوية  /طه ھاشم الدليمي  .ـ الحلة  :دار
الفرات للطباعة ٢٠١٠ ،
٢١٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ اللغة العربية ـ االرشادات أ ـ العنوان
٣٨٠
مشتاق عباس معن
ظاھرة تعدد االوجه النطقية في العربية  /مشتاق
عباس معن  .ـ بغداد  :دار الفراھيدي للنشر ،
٢٠١٠
٦٤ص ؛ ١٥سم
 ١ـ اللغة العربية ـ النطق أـ العنوان
٣٨١
سندس محمد خلف
دراسة حروف المعاني في معجم تاج العروس
للزبيدي  /سندس محمد خلف  .ـ بغداد :مركز البحوث
والدراسات االسالمية ٢٠١٠ ،
٣٦٠ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة الدراسات االسالمية
المعاصرة ؛ ( ٧٨
 ١ـ اللغة العربية ـ معاجم  ٢ـ اللغة العربية ـ دراسات
أ ـ العنوان ب ـ السلسة
٣٨٢
العزاوي  ،عقيد خالد حمودي
البحث البالغي عند االصولين  /عقيد خالد حمودي
العزاوي  .ـ دمشق  :دار العصماء ٢٠١٠ ،
٢١٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ البالغة العربية أ ـ العنوان

١١٠

٤١٤،٧
ن ٢٥٤

٤١٥،١
ا ٣٨٤

٤١٥،١
ا ٩٥٢

٤١٥،١
أ ٩٥٢

٣٨٣
ناصر حالوي
البالغة والتطبيق للصف الخامس االدبي  /ناصر
حالوي  ،محمد جابر فياض  ،عبد الرضا صادق  .ـ ط
 . ١٩ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
٩٩ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ البالغة العربية ـ دراسات وتدريس أ ـ محمد جابر
فياض ) م  .م ( ب ـ عبد الرضا صادق ) م  .م (
ج ـ العنوان
٣٨٤
احمد عاشور جعاز
ابنية االفعال في دعاء الصباح  :دراسة معجم  /تاليف
احمد عاشور جعاز  .ـ بغداد  :مكتب الحوراء ،
٢٠١٠
١٨٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ اللغة العربية ـ النحو  ٢ـ االدعية واالوراد
أ ـ العنوان
٣٨٥
االنصاري  ،صبيح عبد الرحمن
إ ن وأن في اللغة العربية  /صبيح عبد الرحمن
االنصاري  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١٢٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ اللغة العربية ـ النحو أ ـ العنوان
٣٨٦
االنصاري  ،صبيح عبد الرحمن
الحذف في اللغة العربية  /صبيح عبد الرحمن
االنصاري  .ـ العمارة  :رابطة على ورق ٢٠١٠،
٢١٩ص ؛ ١٨سم
 ١ـ اللغة العربية ـ النحو أ ـ العنوان

١١١

٤١٥،١
أ ٩٥٢

٤١٥،١
ب ٤٢

٤١٥،١
ح ٤٩٣

٤١٥،١
ر ٢٩٦

٣٨٧
أالنصاري  ،صبيح عبد الرحمن
التنوين وماالينصرف في اللغة العربية /صبيح عبد
الرحمن االنصاري .ـ ميسان  :رابطة على ورق ،
٢٠١٠
١٣٢ص ؛ ٢١سم
-١اللغة العربية – النحو أ -العنوان
٣٨٨
البدر الدماميني  ،محمد بن ابي بكر )٨٢٧-٦٧٣ھـ(
نزول الغيث  /لبدر الدين الماميني ؛ دراسة وتحقيق
مھند احمد حسن .ـ بغداد  :ديوان الوقف السني ،
٢٠١٠
٣٥٣ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة احياء التراث االسالمي
؛(٩٥
-١اللغة العربية – النحو أ -مھند احمد حسن محقق
ب -العنوان ج -السلسلة
٣٨٩
الحديثي  ،خديجة
الشاھد واصول النحو في كتاب سيبويه  /خديجة
الحديثي .ـ بغداد  :منشورات المجمع العلمي ٢٠١٠ ،
٤٨٢ص ؛ ٢٤سم
-١اللغة العربية – النحو أـ العنوان
٣٩٠
الربيعي  ،كريم عبد الحسين حمود
الشواھد واالمثلة النحوية  :دراسة تحليلية تقويمية /
كريم عبد الحسين محمود الربيعي .ـ بغداد  :دار
الفراھيدي للنشر والتوزيع ٢٠١٠ ،
٤٨٢ص ؛ ٢٤سم
-١اللغة العربية – االعراب أ -العنوان

١١٢

٤١٥،١
ز ٩٢٦

٤١٥،١
س ٩٣٢

٤١٥،١
ش ٩٢٢

٤١٥،١
ع ٢٤٢

٣٩١
الزوبعي  ،صبيحة حسن طعيس
المصطلح النحوي عند ابي بكر بن االنباري  /صبيحة
حسن طعيس الزوبعي .ـ بغداد  :دار الفراھيدي ،
٢٠١٠
٢٨٩ص ؛ ٢٤سم .ـ ) دراسات ؛(١٣
-١اللغة العربية – النحو أ -العنوان ب -السلسلة
٣٩٢
السنجاري  ،حسن طه
اساليب لغوية في النحو الوظيفي  :دراسة وتطبيق /
حسن طه السنجاري .ـ الموصل  :مكتب الفتى ،
٢٠١٠
٣٣٩ص ؛ ٢٤سم
-١اللغة العربية – النحو أ -العنوان
٣٩٣
الشيباني  ،بلسم عبد الرسول
علي بن عيسى الربعي وآراؤه النحوية  /بلسم عبد
الرسول الشيباني .ـ بغداد  :دار الفراھيدي للنشر
والتوزيع ٢٠١٠،
٨٠ص ؛ ١٨سم
-١اللغة العربية – النحو أ -العنوان
٣٩٤
العراق  .وزارة التربية
قواعد اللغة العربية للصف الخامس العلمي  /تأليف
مھدي صالح الشمري )...واخرون( .ـ ط. ٢ـ بغداد :
دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١٠٠ص ٢٤ ،سم
-١اللغة العربية – النحو أ -الشمري  ،مھدي صالح
)م.م( ب -العنوان

١١٣

٤١٥،١
غ ٢٩٩

٤١٥،١
م ٤٧٢

٤١٥،١٠٧
ق ٩٢٦

٤١٥،٥
ب ٢٩٨

٣٩٥
الغانمي  ،صباح دعير
اساليب الربط وادواتة في العربية بين القديم والحديث
 :دراسة تطبيقية  /صباح دعير الغانمي .ـ بغداد :
ايالف للطباعة ٢٠١٠ ،
١١٣ص ٢٤،سم
-١اللغة العربية – النحو أ -العنوان
٣٩٦
مرفت يوسف كاظم
الغموض في النشر الصوفي حتى نھاية القرن الرابع
للھجرة  :دراسة داللية  /مرفت يوسف كاظم .ـ بغداد
 :دار الفراھيدي للنشر ٢٠١٠ ،
٢٠٠ص ؛ ٢٤سسم .ـ ) سلسلة دراسات؛ (٦
-١اللغة العربية – النحو و -٢النثرالعربي
أ -العنوان ب -السلسلة
٣٩٧
قواعد اللغة العربية للصف الخامس االدبي  /مھدي
صالح الشمري  . . .واخرون  .ـ ط  . ٢ـ بغداد :
المركز التقني العمال ماقبل الطباعة ٢٠١٠ ،
١٥٩ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ اللغة العربية قواعد ـ دراسة وتدريس
أ ـ الشمري مھدي صالح ) م  .م (
٣٩٨
بتول عباس نسيم
الجھد الصرفي عند ابي علي الفارسي  /بتول عباس
نسيم  .ـ بغداد  :مكتبة الھديل ٢٠١٠ ،
٤٥٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ اللغة العربية ـ الصرف أ ـ العنوان

١١٤

٤١٦
ھـ٩٤٩

٤١٧
ح٨٩

٤١٧،٩٥٦٧٠٣
ف ٤٦٩

٤١٧،٩٥٦٧١١
ب ٨٤٩

٣٩٩
الھندي  ،محمد بن ھاشم )  ٠٠٠ـ ١٣٢٣ھـ (
السبيكة الذھبية في االعاريض العربية  /محمد بن
ھاشم الھندي ؛ تحقيق حاكم حبيب الكريطي  .ـ النجف
االشرف  :دار الضياء للطباعة والتصميم ٢٠١٠،
٨٣ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ العروض والقافية أ ـ الكريطي  ،حاكم حبيب
) محقق ( ب ـ العنوان
٤٠٠
الحلي  ،نھى حازم سليمان
اثر للھجات العربية في الد راسات النحوية والقراءات
القرأنية  /تاليف نھى حازم سلمان الحلي  .ـ الحلة :
دار الفرات للطباعة ٢٠١٠ ،
٤٤٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ اللغة العربية ـ اللجھات  ٢ـ القران الكريم
ـ القراءات ٣ـ اللغة العربية ـ النحو أ ـ العنوان
٤٠١
الفرطوسي  ،قاسم موسى جزيل
قاموس االھوار /تاليف قاسم موسى جزيل الفرطوسي
 .ـ ) د  .م (  ) :مكتب الھديل ( ٢٠١٠ ،
٩٥ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ اللھجة العراقية ـ معاجم أ ـ العنوان
٤٠٢
البكري  ،حازم الصديقي
معجم االلفاظ الموصلية والمورثات التراثية /حازم
البكري الصديقي  .ـ بغداد  :مطبعة المجمع العلمي ،
٢٠١٠
ق ١٠٠٣ ) ٢ص ( ؛ ٢٤سم
 ١ـ اللھجة الموصلية ـ معاجم أ ـ العنوان

١١٥

٤١٨،٤٢
ك ٢٨٨

٤٩١،٥٩٧
م ٩٤٨

٤٩٢،١١
ص ٩٧٩

٤٩٢،٤٩
ر٢٢٩

٤٠٣
كتاب االمالء  :للمرحلة المتوسطة ) الصفوف االولى
والثانية والثالثة (  /تأليف عبد الجبار عبد ﷲ
االلوسي ...الخ وآخرون  .ـ ط.١٤ـ بغداد  :وزارة
التربية ٢٠١٠ ،
١٦٠ص ؛ ٢٤سم
 -١اللغة العربية – قواعد االمالء والھجاء
أ -االلوسي  ،عبد الجبار عبد ﷲ )م.م(
٤٠٤
المندالوي  ،جمال حسن
الموسوعة اللغوية حول تاريخ الكورد الفليين  /بقلم
جمال حسن المندالوي .ـ بغداد  :دار جيا للطباعة
٢٠١٠،
ج١٦٥)١ص (؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة منشورات دار
جيا ؛(٤٤
 -١اللغة الكردية – موسوعات ٢ـ االكراد الفليين –
تاريخ أ -العنوان
٤٠٥
الصوفي  ،سمير
األبجديات السامية  /اعداد وتقديم سمير الصوفي .ـ
بغداد  :شركة اساور للطباعة ٢٠١٠ ،
٧٦ص ؛ ١٨سم
-١االبجدية السامية أ -العنوان
٤٠٦
رابين  ،حايم
مختصر تاريخ اللغة العبرية  /تاليف حايم رابين ؛
ترجمة طالب القريشي  .ـ بغداد  :بيت الحكمة ،
٢٠١٠
١٠٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الغة العبرية ـ تاريغ  ٢ـ القريشي  ،طالب
) مترجم ( أ ـ العنوان

١١٦

العلوم البحتة والرياضيات

١١٧

٥٠٣
ل ٩٩٨

٥٠٩،٥٣
ي ٢٥٩

٥١٠
أ٥٨٢

٥١٠
ع ٨٩

٤٠٧
ليوكوم  ،أركادي
الوسوعة العلمية الميسطة  /تأليف أركادي ليو كوم ؛
ترجمة كاظم سعد الدين .ـ بغداد  :بيت الحكمة ،
٢٠١٠
٣٥٢ص ؛ ٢٤سم
-١العلوم – موسوعات أ -كاظم سعد الدين
) مترجم ( ب -العنوان
٤٠٨
ياسين خليل
العلوم الطبيعية عند العرب :الكتاب الثاني  /ياسين
خليل ؛ دراسة وتحقيق وتعليق حسن مجيد العبيدي .ـ
بغداد  :المركز العلمي العراقي ٢٠١٠ ،
ج٣٣٩)١ص( ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة االعمال الكاملة (
-١العلوم عند العرب أ -العبيدي  ،حسن مجيد
)محقق( ب -العنوان ج -السلسلة
٤٠٩
أسماعيل نايف
قبسات في علم االمام علي بن ابي طالب )ع( في
الرياضيات  /تأليف أسماعيل نايف .ـ بغداد  :مؤسسة
مصر مرتضى للكتاب العراقي ٢٠١٠،
١٧١ص ؛ ٢٤سم
-١الرياضيات -٢االسالم والرياضيات أ -العنوان
٤١٠
علي حسين موسى
كشكول في الرياضيات  /تأليف علي حسين موسى .ـ
النجف االشرف  :مطبعة الوالية ٢٠١٠ ،
٢٩٥ص ؛ ٢٤سم
 -١الرياضيات أ -العنوان

١١٨

٥١٠،٧
ج ٨٩٨

٥١٩،٥
ب ٩٢٢

٥١٩،٥
ك ٢٩٥

٥٢٣
س ٩٤

٤١١
الجميلي  ،سعد
الرياضيات للمرحلة الثانية  /اعداد سعد الجميلي .ـ
بغداد  :كلية دجلة الجامعة ٢٠١٠ ،
١٢٠ص ؛ ٢٤سم
 -١االرياضيات – دراسات أ -العنوان
٤١٢
البياتي  ،حسين مردان
االحصاء الرياضي في  / Excelتأليف حسين مردان
البياتي  ،حسن ھادي الزيادي .ـ بغداد ) :د.ن(
٢٠١٠،
٣٠٨ص ؛ ٢٤سم
-١االحصاء الرياضي أ -الزيادي  ،حسن ھادي
)م.م( ب -العنوان
٤١٣
الكبيسي  ،وھيب مجيد
االحصاء التطبيقي في العلوم االجتماعية .ـ بغداد :
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ٢٠١٠ ،
٣٥٥ص ؛ ٢٤سم
-١االحصاء الرياضي  -٢االحتماالت – الرياضيات
أ -العنوان
٤١٤
سيد  ،مايكل .أ
االفاق استكشاف الكون  /تأليف مايكل أ  .سيد ؛
ترجمة عبد ﷲ مجيد المطيري  .ـ بغداد  :بيت الحكمة
٢٠١٠ ،
٦٦٤ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة كتب ثقافية شھرية
يصدرھا بي الحكمة العراقي ؛ ( ١٨
 ١ـ الكون أ ـ المطيري  ،عبد ﷲ مجيد ) مترجم (
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة

١١٩

٥٢٣،٧
أ٩٢٢

٥٣٠
ج ٢٩٤

٥٣٠،٠٧
ف ٩٥٩

٥٣٠،٠٧
ف ٩٥٩

٤١٥
االنباري  ،جمال صادق جعفر
المنظومة الشمسية THESOIRSGSTEM
) الشمس  / ( THE sunجمال صادق جعفر
االنباري  .ـ بغداد  :مطبعة االنباري ٢٠١٠ ،
ج ٢٦ ) ١ص ( ؛ ٢٤سم
 ١ـ المجموعة الشمسية  ٢ـ الشمس أ ـ العنوان
٤١٦
الجبوري  ،فؤاد شاكر ھاشم
الفيزياء العامة ) ميكانيك ـ كھربائية ومغناطسية :
الطلبة الصفوف االولى في اقسام الرياضيات
والفيزياء في كليات التربية  /فؤاد شاكر ھاشم
الجبوري  ،علي خلف حسن السنيد .بابل  :جامعة
بابل ٢٠١٠ ،
٤٥٥ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الفيزياء أـ السنيد  ،علي خلف حسن ) م  .م (
ب ـ العنوان
٤١٧
الفيزياء للصف الثاني المتوسط  /قاسم عزيز محمد .
 ) . .واخرون (  .ـ ط  . ٢ـ بغداد  :فجر الشروق
للطباعة ٢٠١٠ ،
١٨٧ص  +صور ؛ ٣٢سم
 ١ـ الفيزياء ـ دراسة وتدريس أ ـ قاسم عزيز محمد
) م.م(
٤١٨
الفيزياء للصف الخامس العلمي  /فياض عبد اللطيف
النجم  ) . .واخرون (  .ـ ط  . ١٧ـ بغداد  :وزارة
التربية  ،المديرية العامة للمنھج ٢٠١٠ ،
٣٠١ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الفيزياء ـ دراسة وتدريس أ ـ النجم  ،فياض عبد
اللطيف ) م  .م (

١٢٠

٥٣٠،٠٧
ف ٩٥٩

٥٣٩،٢
ع ٥٢٩

٥٣٩،٧
ع ٨٩

٥٤٠،٧
ع ٢٤٢

٤١٩
الفيزياء للصف الرابع العلمي  /قاسم عزيز محمد . .
واخرون  .ـ بغداد  :وزارة التربية الحريرية للمنھج ،
٢٠١٠
٢٤٠ص ؛ ٣٠سم
 ١ـ الفيزياء ـ دراسة وتدريس
٤٢٠
العزاوي  ،حمد رحيم حمود
مدخل الى تكنولوجيا الليزرintrolutionto laser
 / Temelaggتاليف رحيم العزاوي  .ـ بغداد  :دار
الفراھيدي للنشر ٢٠١٠ ،
١٧٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ اشعة الليزر أ ـ العنوان
٤٢١
علي عطية عبد ﷲ
المنطلقات الفكرية والفلسفية في الفيزياء  /علي
عطية عبد ﷲ  .ـ ط  . ٢ـ بغداد  :منشورات المجمع
العلمي ٢٠١٠ ،
٤٤٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ فيزياء النووي  ٢فيزياء ـ نظريات أ ـ العنوان
٤٢٢
العراق  .وزارة التربية  .المديرية العامة للمناھج
الكيمياء للصف الثالث التوسط  /تأليف طاھر احمد
طاھر  ) . . .واخرون (  .ـ ط  . ١٦ـ بغداد  :المديرية
العامة للمناھج ٢٠١٠ ،
١٢٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الكيمياء ـ دراسة وتدريس أ ـ طاھر احمد طاھر
) م  .م ( ب ـ العنوان

١٢١

٥٤٠،٧
ع ٢٤٢

٥٧٦،٥
أ ٦٤٣

٥٧٧
خ ٧٢٣

٥٧٧،٢٧
ع ٨٩

٤٢٣
العراق  ،وزارة التربية  .المديرية العامة للمنھج
الكيمياء للصف الخامس العلمي  /لجنة وزارة التربية
 .ط  .٢٣ـ بغداد  :المركز التقني العمال ماقبل
الطباعة ٢٠١٠ ،
٢١٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الكيمياء ـ دراسة وتدريس أـ العنوان
٤٢٤
االعرجي  ،سعيد مرزة حسين
الوراثة والحياة  :المرشد الى الوراثة الخلوية
البشرية  /تاليف سعد مرزة حسين االعرجي  .ـ بابل :
دار االقم ؛ ٢٠١٠
١٨٢ص ؛٢٤سم
 ١ـ الوراثة أـ العنوان
٤٢٥
الخفاجي  ،ھادي ناصر سعيد الباقر
محاورة في البيئة  /ھادي ناصر سعيد الباقر الخفاجي
 .ـ بغداد  :منظمة المتطوعين االنسانية للسالم
االخضر ٢٠١٠ ،
١٥٢ص ؛ ٢٤سم
١ـالبيئة ـ علم أ ـ العنوان
٤٢٦
علي حسين حنوش
البيئة والتنمية في العراق ھل من افق للخروج من
االزمات ؟  /علي حسين حنوش  .ـ النجف االشرف :
دار الضياء للطباعة ٢٠١٠ ،
٨٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ تلوث البيئة ـ العراق أ ـ العنوان

١٢٢

٥٧٧،٢٧٧
ح ٩٤٤

٥٨١،٦٣٤
ن ٢٢٢

٤٢٧
حيدر عيال مطر
كروموسات حرب الخليج الثانية  :دراسة وراثية
خلوية  . .الخ  /حيدر عيال مطر  .ـ القادسية  :دار
تبيور٢٠١٠ ،
١٤٤ص ؛ ٢١سم
 ١ـ التلوث االشعاعي أ ـ العنوان
٤٢٨
النباتات الطبية ھبة الطبيعة لعالج االمراض  /اعداد
خليل ابراھيم محمد علي  ) . . .واخرون (  .ـ بغداد :
) د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١١٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ النباتات الطبية أ ـ خليل ابراھيم محمد علي )معد(

١٢٣

التكلنولوجيا ) العلوم التطبيقية (

١٢٤

٦٠٤،٢
ح ٨٩٨

٦٠٤،٢
ر ٥٨

٦٠٤،٢
ع ٢٤٢

٦٠٤،٢
ع٢٤٢

٤٢٩
حلول تمارين الرسم الصناعي للمرحلتين الثانية
والثالثة الكھرباء  /عامرة ماجد ثابت ...واخرون .ـ
بغداد  :مطبعة الوقف الحديثة ٢٠١٠ ،
٥٦ص  +رسوم ؛ ٢٨سم
-١الرسم الميكانيكي )كھرباء( – دراسة وتدريس
 -٢التعليم المھني أ -عامر ماجد ثابت )م.م(
٤٣٠
الرسم الصناعي للصف الثاني الصناعي اختصاص
الكھرباء  /مھدي صالح الحمداني  ...واخرون ( .ـ
)د.م(  :مطبعة الوقف الحديثة ٢٠١٠ ،
٦٤ص ؛ ٣٠سم
-١الكھرباء – دراسة وتدريس  -٢الرسم الميكانيكي
– دراسة  -٣التعليم المھني أ -الحمداني  ،مھدي
صالح )م.م(
٤٣١
العراق  .وزارة التربية
كتاب الرسم الصناعي للصف الثالث الصناعي
اختصاص كھرباء  /مھدي صالح الحمداني ...
)واخرون( .ـ بغداد  :وزارة التربية ٢٠١٠ ،
٦٤ص ؛ ٣٠سم
-١الرسم الصناعي أ -الحمداني  ،مھدي صالح
)م.م( ب -العنوان
٤٣٢
العراق  .وزارة التربية  .المديرية العامة للتعليم
المھني الرسم الصناعي  :تكييف الھواء والتثليج
المرحلة الثانية  /عبد الھادي نعمة خليفة ...واخرون
.ـ بغداد  :المديرية العامة للتعليم المھني ٢٠١٠ ،
١٥٥ص ؛ ٢٨سم
 -١الرسم الميكانيكي – دراسة وتدريس  -٢التعليم
المھني أ -عبد الھادي خليفة )م.م( ب -العنوان

١٢٥

٦٠٤،٢
ع ٨٩٨

٦١٠،٧٣٦٧٨
ج ٢٩٤

٦١٠،٩٥٣
ي ٢٥٩

٦١٢،٧٦
ف ٦٨٩

٤٣٣
العلوم الصناعية الثاني الكھرباء  /تاليف علي حسين
نعمان  ) . . .واخرون (  .ـ بغداد  :مطبعة الوقف
الحديثة ٢٠١٠ ،
١٩٧ص ؛ ٢٨سم
 ١ـ الرسم الميكانيك )كھرباء ( ـ دراسة وتدريس
 ٢ـ التعليم المھني أ ـ علي حسين نعمان ) م  .م (
٤٣٤
الجبوري  ،علي كريم خضير
مدخل في مبادى تمريض الصحة النفسية والعقلية /
تأليف علي كريم خضير الجبوري .ـ بغداد  :مطبعة
ابداع ٢٠١٠ ،
١٢٧ص ؛ ٢٤سم
-١الطب النفسي  -تمريض أ -العنوان
٤٣٥
ياسين خليل
الطب والصيدلة عند العرب  /ياسين خليل ؛ تحقيق
حسن مجيد العبيدي .ـ بيروت  :دار ومكتبة البھائر ،
٢٠١٠
مج ١ك ٢٢٩ ) ٣ص ( ؛ ٢٤سم
 -١الطب عند العرب أ -العبيدي  ،حسن مجيد
)محقق( ب -العنوان
٤٣٦
الفضلي  ،صريج عبد الكريم عبد الصاحب
تطبيقات البيوميكانيكة في التدريب الرياضي واالداء
الحركي  /صريج عبد الكريم عبد الصاحب الفضلي .ـ
ط ٢منقحة وفريدة .ـ بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٥٠١ص ؛ ٢٤سم
-١الميكانيكا الحيوية -٢التربية الرياضية أ -العنوان

١٢٦

٦١٢،٧٦
ن ٣٢٣

٦١٤
س ٢٦٤

٦١٤
س ٦٩٤

٦١٤
س ٦٩٤

٤٣٧
نجاح مھدي شلش
بايوميكانيكية االداء الرياضي  /نجاح مھدي شلش .ـ
النجف االشرف  :دار البيضاء ٢٠١٠ ،
٣١٠ص ؛ ٢٤سم
-١الميكانيكا الحيوية  -٢التربية الرياضية
أ -العنوان
٤٣٨
الساعدي  ،جودت حسن خلف
بيئة االنسان الطبية والصحية  :دراسة تحليلية
أنثرويولوجية  /تأليف جودت حسن خلف الساعدي .ـ
بغداد  :مطبعة عادل ٢٠١٠ ،
١٣٩ص ؛ ٢٤سم
-١الصحة العامة أ -العنوان
٤٣٩
السعيدي  ،ياسر علي حسين
التطبيقات الصحية واجراءات الصحة العامة الميدانية
=  / And Hygiene Fleld Sanitatonترجمة
وتنقيح ياسر علي حسين السعيدي .ـ )د.م( ) :د.ن(
٢٠١٠ ،
٨٥ص ؛ ٣٠ص
-١الصحة العامة أ -العنوان
٤٤٠
السعيدي  ،ياسر علي حسين
المواصفات الصحية والبيئية الماكن تقديم الطعام
نظرة عامة على التصميم Environmental
 / Health- Aspects… ectترجمة وتنقيح ياسر
علي حسين السعيدي .ـ )د.م( ) :د.ن( ٢٠١٠،
٧٦ص ؛ ٣٠سم
-١الصحة العامة أ -العنوان

١٢٧

٦١٤،١
ر ٩٢٦

٦١٥،١
ا ٨٣٤

٦١٥،٥٣
ع ٨٢٩

٦١٥،٥٣
ن ٦٩٨

٤٤١
رياض حمدي يحي
مختصر في الطب العدلي  /رياض حمدي يحي .ـ
الموصل  :دار العال ٢٠١٠ ،
٧٧ص ؛ ٢٤سم
-١الطب الشرعي أ -العنوان
٤٤٢
امجد عزيز محمود
دليل الصيدلي لالدارة الجيدة للدواء  /اعداد امجد
عزيز محمود  ،احمد سعد  .ـ بغداد  :مطبعة اوفسيت
٢٠١٠،
٧٩ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الصيدلة  ٢ـ االدوية أ ـ احمد سعد ) معد (
ب ـ العنوان
٤٤٣
العالئي  ،ابي سعيد ابراھيم بن ابي سعيد المغربي
تقويم االدوية او المنجح في التداوي من صنوف
االمراض والشكاوي  /ابي سعيد ابراھيم بن ابي سعيد
العالئي المغربي ؛ تحقيق محمود الحاج قاسم محمد .
ـ بغداد  :مطبعة المجمع العلمي ٢٠١٠ ،
ج  ٤١٢ ) ١ص ( ؛ ٢٤سم
 ١ـ النباتا الطبية  ٢ـ العقاقير أـ محمود الحاج قاسم
) تحقيق ( ب ـ العنوان
٤٤٤
النعيمي  ،جبار حسن
المدخل للعالج باشجار وشجيرات الفاكھة والغابات /
تاليف جبار حسن النعيمي  .ـ بغداد  :دار الحوراء
للطباعة ٢٠١٠ ،
٥٤١ص ؛٢٥سم
 ١ـ النباتات الطبية أ ـ العنوان

١٢٨

٦١٥،٨٨٢
ص ٢٧٩

٦١٦،٠٨
ش ٢٨٢

٦١٦،٨
م ٢٥٩

٦١٦،٨٤٩
ع ٨٩٤

٤٤٥
الصافي  ،صالح محمد
الوصفات الشعبية المجربة لالمراض العشرة
المستعصية  /تاليف صالح محمد الصافي  .ـ بغداد :
) د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١٢٧ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الطب الشعبي أ ـ العنوان
٤٤٦
شتلتر  ،الفريد
الباراسيكولوجي والطب  /تاليف الفريد شتلتر ؛
ترجمة قاسم مطر التميمي  .ـ بغداد  :بيت الحكمة ،
٢٠١٠
٢٣٢ص ؛ ٢١سم
 ١ـ الطب النفسي ـ دراسات أ ـ التميمي  ،قاسم مطر
) مترجم ( ب ـ العنوان
٤٤٧
مازن كامل غرب
الضغوط النفسية واالمراض النفس ـ جسيمة
) السايكوسوماتية (  /مازن كامل غرب  .ـ بغداد :
مركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسية ٢٠١٠ ،
٧٢ص ؛٢٤سم
 ١ـ االمراض النفيسية ) الجسيمة ( أـ العنوان
٤٤٨
عبد المھدي عبد الرضا حسن
البرنامج التثقيفي البوي االطفال المصابين بالتبول
الليلي غير االرادي ) سلس البول (  /اعدادعبد
المھدي عبد الرضا حسن  .ـ ) بابل  :جامعة بابل ( ،
٢٠١٠
٣٨ص ؛ ٢٠سم
 ١ـ االطفال ـ االمراض ) السلس البولي (
أ ـ العنوان

١٢٩

٦١٦،٨
ت ٨٩٨

٦١٦،٨٩١٨
س ٩٢٧

٦١٧،٠٢٦٢
خ ٧٢٣

٦١٧،١٠٢٧
ح ٥٩٢

٤٤٩
التميمي  ،محمود كاظم محمود
الصحة النفسية  /محمود كاظم محمود التميمي ،
كاظم علي ھادي الدفاعي .ـ بغداد  :مكتب زاكي
للطباعة ٢٠١٠ ،
١٧٨ص ؛ ٢٤سم
-١الصحة النفسية  -امراض أ -الدفاعي  ،كاظم
علي ھادي الدفاعي )م.م( ب -العنوان
٤٥٠
السنافي  ،علي اسماعيل عبيد
أدوية الجھاز العصبي  ،تأليف علي اسماعيل عبيد
السنافي .ـ النجف  :دار الضياء ٢٠١٠ ،
٢٣٨ص ؛ ٢٣سم
-١االدوية  -٢االقربازين أ -العنوان
٤٥١
الخفاجي  ،ھادي ناصر سعيد الباقر
األسعافات االولية واألسعاف المجتمعي األولي
ومشاريعة  /ھادي ناصر سعيد الباقر الخفاجي .ـ
بغداد  :مكتب البحوث والدراسات االلفية ٢٠١٠ ،
٣١٨ص ؛ ١٩سم .ـ ) سلسلة الدراسة الصحة
والبيئة ؛( ٧
-١االسعافات االولية أ -العنوان ب -السلسلة
٤٥٢
الحسناوي  ،حسن علي كريم
مبادى منيولوجيا الرياضة وابعادھا العلمية  /حسن
علي كريم الحسناوي .ـ بغداد  :وزارة الشباب
والياضة ٢٠١٠ ،
١٥٩ص ؛ ٢٤سم
-١العراق – الطب الرياضي )مھنة(  -٢اصابات
المالعب  -٣العالج الطبيعي أ -العنوان

١٣٠

٦٢١،٠٠٧
ع ٥٢٩

٦٢١،٣
ع ٩٩٢

٦٢١،٣٨
ع ٤٢٧

٦٢١،٤٧
ح٨٧٩

٤٥٣
العزاوي  ،عبد الستار جبار جدوع
األھتزازات الميكانيكية  :مسائل وحلول  /تأليف عبد
الستار جبار جدوع العزاوي .ـ يغداد ) :د.ن( ،
٢٠١٠
٢٨١ص ؛ ٢٤سم
-١الھندسة الميكانيكية  -دراسات أ -العنوان
٤٥٤
عبد الوھاب خليل ابراھيم
التدريب العملي الصف الثاني صناعي = الكھرباء /
عبد الوھاب خليل ابراھيم  ،مھدي صالح الحمداني ،
عامرة ماجد ثابت .ـط. ٢ـ بغداد  :المديرية العامة
للتعليم المھني ٢٠١٠،
٣٠٤ص ؛ ٢٨سم
-١الكھرباء – دراسة وتدريس  -٢التعليم المھني
أ -الحمداني  ،مھدي صالح )م.م( ب -عامرة ماجد
ثابت )م.م( ج -العنوان
٤٥٥
العراقي  ،ذاكر محي الدين عبد ﷲ
الحكومة االلكترونية في الوطن العربي أھميتھا وابرز
تطبيقاتھا  /ذاكر محي الدين عبد ﷲ العراقي .ـ
الموصل  :جامعة الموصل ٢٠١٠ ،
١٤٢ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة شؤون اقليمية ؛(٢٩
-١االلكترونيات أ -العنوان ب -السلسلة
٤٥٦
الحلفي  ،أسعد رحمن سعيد
ھندس االغذية بالطاقة الشمسية  /تأليف أسعد رحمن
سعيد الحلفي .ـ البصرة  :مكتبة الزھراء للطباعة ،
٢٠١٠
٣٥٨ص ؛ ٢٤سم
-١الطاقة الشمسية أ -العنوان

١٣١

٦٢،٣٦٢٢
ط ٢٩٩

٦٢٤،١
ع ٢٦٨

٦٢٤،١٠١
ع ٢٢٢

٦٢٥،٧٢٣
ح ٩٢٨

٤٥٧
الطائي  ،عباس عبد الرضا
مسح جيولوجي وتصنيف الرمال العراقية وفق
مواصفات جمعية السياكين االمريكية  / AFSتأليف
عباس عبد الرضا الطائي .ـ بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠،
٩٥ص  +صور ؛ ٢٤سم
-١المال – تعدين  -٢المساحة الجيولوجية
أ -العنوان
٤٥٨
العراق  .وزارة االعمار واالسكان
دليل المھندس المقيم للمشاريع االنشائية  /وزارة
االعمار واالسكان .ـ بغداد  :وزارة االعمار واالسكان
٢٠١٠،
٥٦٤ص ؛ ٣٠سم
-١ادارة المشروعات االنشائية  -٢االدارة
الھندسية  -٣ھندسة االنشاءات أ -العنوان
٤٥٩
العتابي  ،علي وحيد
كيف تكتسب الخبرة العلمية في مشاريع الھندسة
المدنية  /علي وحيد العتابي .ـ النجف االشرف :
مطبعة الشروق ٢٠١٠،
٢٠٤ص ؛ ٢٤سم
يتضمن قرص  DVDداخل الكتاب يوضح العمل في
الموقع
-١الھندسة المدنية – نظريات أ -العنوان
٤٦٠
الحيالي  ،رائد مظفر
كراسة ھندسة المساحة والطرق  /اعداد رائد مظفر
الحيالي  .ـ بغداد  :وزارة االعمار واالسكان ٢٠١٠ ،
١٨١ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ ھندسة المساحة ) معالجة بيانات ( أـ العنوان

١٣٢

٦٣٠،٦٣
ن ٤٩٢

٦٣٢،٩
ع ٤٢٧

٦٣٣،٠٧
أ ٩٢٢

٦٣٥،٨
س ٩٤٢

٤٦١
الندوة العلمية لمركز احياء التراث العلمي العربي )
 : ٢٠١٠بغداد ( وقائع الندوة العلمية العاشرة لمركز
احياء التراث العلمي العربي  :الزراعة بين التراث
والمعاصرة  /الندوة العلمية  .ـ بغداد  :جامعة بغداد ،
٢٠١٠
١٧٨ص ؛ ٢٨سم
 ١ـ الزراعة ـ ندوات أـ العنوان
٤٦٢
العراقي  ،رياض احمد
آفات الحبوب والمواد المخزونة وطرائق مكافحتھا /
رياض احمد العراقي  .ـ نينوى  :دار ابن االثير
للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
٦١٦ص ؛٢٤سم  .ـ ) سلسلة الكتاب الجامعي ؛ (٢١
 ١ـ االفات الزراعية أ ـ العنوان
٤٦٣
انتاج المحاصيل الحقلية للصف الثالث الزراعي /
خليل ابراھيم محمد علي  . . .واخرون  .ـ بغداد :
المديرية العامة للتعليم المھني ٢٠١٠ ،
٢٨٥ص ؛ ٣٠سم
 ١ـ المحاصيل ـ دراسة وتدريس أـ خليل ابراھيم
محمد علي ) م  .م (
٤٦٤
السوداني  ،فوزي طة حافظ
زراعة الفطر وانتاجه  /تاليف فوزي طه حافظ
السوداني  .ـ بغداد  :ؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي ٢٠١٠ ،
٢٨٠ص  +صور ؛ ٢٤سم
 ١ـ الفطريات ) زراعة ( أ ـ العنوان

١٣٣

٦٣٦،٠٨٩
ن ٤٩٢

٦٣٦،٥
ع ٢٩٤

٦٣٦،٨٢٤
ف ٧٢٣

٦٤١،٥
م٧٩٤

٤٦٥
الندوة العلمية لمركز احياء الراث العلمي العربي
)  : ٢٠١٠بغداد ( وقائع الندوة العلمية الحادية عشر
لمركز احياء التراث العلمي العربي  :العلوم البيطرية
بين التراث والمعاصرة  /الندوة العلمية  .ـ بغداد :
جامعة بغداد ٢٠١٠ ،
٢٦١ص ؛ ٢٨سم
 ١ـ الطب البيطري ـ ندوات أ ـ العنوان
٤٦٦
العبيدي  ،فارس عبد علي
تربية وانتاج طيور السلوى  /فارس عبد علي
العبيدي  ،شھرزاد محمد الشديدي  .ـ بغداد  :مكتب
القمة للطباعة ٢٠١٠ ،
٤٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الطيور ـ التربية  ٢ـ طيور السلوى أ ـ الشديدي ،
شھرزاد محمد ) م  .م ( ب ـ العنوان
٤٦٧
فالح حسن عبد اللطيف
التھجين بين االجناس المختلفة من الحيونات  /فالح
حسن عبد اللطيف  .ـ النجف  :دار الضياء ٢٠١٠ ،
١٩٤ص ؛٢٤سم
 ١ـ التكاثر  ٢ـ االجنة  ،علم أ ـ العنوان
٤٦٨
مفيد
موسوعة الشيف للمطابع العالمية  /مفيد  .ـ بغداد :
شركة كل العراق للطباعة ٢٠١٠ ،
١٨٤ص  :صور ملونة ؛ ٢٨سم
 ١ـ الطھي أـ العنوان

١٣٤

٦٤٩،١
ط ٢٩٩

٦٤٩،١
ف ٤٩٢

٦٤٩،١
ق ٩٥

٦٤٩،٥١
ف ٤٤٩

٤٦٩
الطائي  ،سارة اياد
عالم الحروف العربية للصغار  /سارة اياد الطائي
 .ـ بغداد  :عالم المعرفة للكتاب ٢٠١٠ ،
٣٠ص ؛٢٨سم
 ١ـ االطفال ـ رعاية ثقافية أ ـ العنوان
٤٧٠
فريال عبد الجليل زيارة
صحة االم والطفل العداديات التمريض الصف
الخامس  /تاليف فريال عبد الجليل زيارة  ،سناء
صادق محمد  .ـ بغداد  :ادارة شؤونالتمريض ،
٢٠١٠
١٧٢ص ؛٢٤سم
 ١ـ االطفال ـ العناية الصحية  ٢ـ المراة لعناية
الصحية  ٣ـ التعليم المھني أ ـ سناء صادق محمد
) م  .م ( ب ـ العنوان
٤٧١
قيس عبد الفتاح مھدي
تربية االطفال للصف الثالث  :فنون تطبيقية  /قيس
عبد الفتاح مھدي  ،منير فخري الحديثي  .ـ ط  . ٣ـ
بغداد  :وزارة الربية المديرية العامة للتعليم المھني ،
٢٠١٠
١٣٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ تربية االطفال أ ـ الحديثي  ،منير فخري ) م  .م (
ب ـ العنوان
٤٧٢
فردوس منعم
ھيا بنا نلون معا  :زيبو  /رسوم فردوس منعم  .ـ
النجف االشرف  :دار البراق للطباعة والنشر ،
٢٠١٠
١٢ص ؛ ١٩سم  .ـ ) سلسلة جديد ؛( ٦
 ١ـ رسوم االطفال أ ـ العنوان ب ـ السلسلة

١٣٥

٦٤٩،٥١
ف ٤٤٩

٦٤٩،٥١
ف ٤٤٩

٦٥٧
م ٣٩٤

٦٥٧،٤٥
ش ٨٢٦

٦٥٧،٤٨
س ٢٨٨

٤٧٣
فردوس منعم
ھيا بنا نلون معا  :فلفول  /رسوم فردوس منعم  .ـ
النجف  :دار البراق ٢٠١٠ ،
١٢ص ؛٢٠سم  .ـ ) سلسلة جديد ؛( ٤
 ١ـ رسوم االطفال أـ العنوان ب ـ السلسلة
٤٧٤
فردوس منعم
ھيا بنا نلون معا  :لوله  /رسوم فردوس منعم  .ـ
النجف االشرف  :دار البراق ٢٠١٠ ،
١٢ص ؛ ٢٠سم  .ـ ) سلسلة جديد ؛ ( ٣
 ١ـ رسوم االطفال أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٤٧٥
مجيد عبد زيد حمد
المحاسبة المتوسطة  /مجيد عبد زيد حمد  .ـ
الديوانية  :دار نيبور للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
ج ٢٩٤ ) ١ص ( ؛ ٢٤سم
 ١ـ المحاسبة أـ العنوان
٤٧٦
الشماع  ،سمير عبد الملك الشماع
تحليل القوائم المالية ) مفاھيم وطرق ( .ـ بغداد  :دار
دكتور للنشر والطباعة ٢٠١٠ ،
٢٠٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ التقادير المالية أـ العنوان
٤٧٧
سالم محمد عبود
المحاسبة المالية المتقدمة  :شركات التضامن ،
شركات االموال  . . .الخ  /سالم محمد عبود  ،سمير
منير عبد الملك  .ـ بغداد  :دار الدكتور ٢٠١٠ ،
٥٠٥ص ؛٢٤سم
 ١ـ المحاسبة أ ـ سمير منير عبد الملك ) م  .م (
ب ـ العنوان

١٣٦

٦٥٨،٠٥
ن ٥٢٤

٦٥٨،٣١٢٤٠٤
و ٢٣٢

٦٥٨،٤٠٤٠٢٨٥
ن ٥٢٤

٦٦١
م ٦٧٤

٤٧٨
نزار عبد الستار عمر
كراسة منھاج تقديم العمل للمشاريع / ٢٠٠٣اعداد
نزار عبد الستار عمر  .ـ بغداد  :وزارة االعمار
واالسكان ٢٠١٠ ،
٨٩ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ المشروعات ) معالجة بيانات ( أـ العنوان
٤٧٩
وزارة التجارة  .دائرة تطوير القطاع الخاص قسم
التدريب التجاري منھاج البرامج التدريبية لعام
 / ٢٠١٠وزارة التجارة  :بغداد  :دار الشؤون
الثقافية ٢٠١٠ ،
٤٧ص  +صور ؛ ٢٤سم
 ١ـ الدورات التدريبية  ٢ـ التدريب
٤٨٠
نزار عبد الستار عمر
كراسة  PRIMAVERAفي ادارة المشاريع =
 / projectmanagementنزار عبد الستار عمر
 .ـ نينوى  :شعبة اشغال وصيانة نينوى ٢٠١٠،
١١٣ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة كراسات شعبة اشغال
وصيانة نينوى (
 ١ـ ادارة المشروعات ) معالجة بيانات ( أ ـ العنوان
٤٨١
المظفر  ،سامي عبد المھدي
الموسوعة التكنولوجية الكيميائية  /تاليف وترجمة
سامي عبد المھدي المظفر  .ـ بغداد :المجمع العلمي ،
٢٠١٠
٤٠٥ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الكيمياء التكنولوجية أ ـ العنوان

١٣٧

٦٦١
م ٦٧٤

٦٦٤،٠٠٧
ت ٤٤٩

٦٦٦،٣
ق ٤٩٥

٦٧١،٣
ج ٢٩٤

٤٨٢
المظفر  ،سامي عبد المھدي
الموسوعة التكنولوجية الكيميائية  /تاليف وترجمة
سامي عبد المھدي المظفر  .ـ بغداد  :مطبعة المجمع
العلمي ٢٠١٠ ،
ق ٤٧٩ ) ١ص ( ؛ ٢٤سم
 ١ـ الكيمياء الصناعية أ ـ العنوان
٤٨٣
التدريب العلمي االول  :صناعات غذائية  /مازن
جميل ھندي  . . .واخرون ( .ـ بغداد  :مطبعة الوقف
الحديثة ٢٠١٠ ،
١٦٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الصناعات الغذائية ـ دراسات أ ـ مازن جميل
ھندي ) م  .م (
٤٨٤
القريشي  ،فاضل طالل
كيمياء التزجيج وفن الفخار القديم ) السيراميك (
 /اعداد فاضل طالل القريشي  .ـ بغداد  :دار الكتب
العلمية ٢٠١٠ ،
٩٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الفخار أ ـ العنوان
٤٨٥
الجبوري  ،عباس عليوي
تكنلوجيا عمليات التصنيع  /تاليف عباس عليوي
الجبوري  ،علي ابراھيم الموسوي  .ـ بغداد :
مؤسسة الطيف ٢٠١٠ ،
٢٠٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ المعادن ـ التصنيع أ ـ الموسوي  ،علي ابراھيم
) م  .م ( ب ـ العنوان

١٣٨

٦٩١،٣
ع٤٣٨

٤٨٦
عبد الرحمن حسين محمود
كراسة الخرسانة وفحوصات المواد االنشائية  /اعداد
عبد الرحمن حسين محمود  .ـ بغداد  :وزارة االعمار
واالسكان ٢٠١٠ ،
١٥٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الخرسانة ) معالجة البيانات ( أ ـ العنوان

١٣٩

الفنون ،الفنون الجميلة والزخرفية

١٤٠

٧٠٩،٣٥
ز ٩٩٤

٧٠٩،٣٥
ز٩٤٤

٧٢٠،١
ك ٨٩٩

٧٢٠،٢٨٨
ر٩٢

٤٨٧
زھير صاحب
تاريخ الفن في الرافدين  /زھير صاحب  ،حميد نقل .
ـ بغداد  :دار االصدقاء للطباعة ٢٠١٠ ،
٢٣٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الفن العراقي القديم ـ الحضارة العراقية القديمة
أ ـ حميد نقل ) م  .م ( ب ـ العنوان
٤٨٨
زھير صاحب
اسطورة الزمن القريب  :دراسة في الفنون االكدية . .
والسومرية الجديدة  /زھير صاحب  .ـ بغداد  :دار
االصدقاء للطباعة والنشروالتوزيع ٢٠١٠ ،
٢١٥ص ؛ ٢٤سم
 ١الفن ـ تاريخ ـ العراق ـ العصر االكدي والسومري
أ ـ العنوان
٤٨٩
كمونة  /حيدر عبد الرزاق
الفكرالفلسفي االسالمي وتصميم العمارة العربية /
حيدر عبد الرزاق كمونة  .ـ بغداد  :دار الشؤون
الثقافية العامة ٢٠١٠،
١٢٥ص ؛ ١٨سم  .ـ ) سلسلة الموسوعة الثقافية ؛
( ٩٢
 ١ـ العمارة ـ فلسفة أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٤٩٠
رنا صبحي ناصر
استدامة البيت التراثي في تشكيل البيئة العمرانية /
رنا صبحي ناصر  .ـ بغداد  :دار الفراھيدي للنشر
٢٠١٠،
٨٣ص ؛٢٤سم
 ١ـ العمارة ) صيانة ( أ ـ العنوان

١٤١

٧٢٠،٧
م ٩٥٩

٧٢٣،٣٥٦٧
ص ٧٢٢

٧٢٦،٢
ر٢٩٦

٧٣٠،١١٨
ح ٨٤٢

٤٩١
الموسوي  ،جواد مطر
العمارة واالختام والرسوم في المواقع االثارية القديمة
 /جواد مطر الموسوي  .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية
العامة ٢٠١٠،
١٠٢ص ؛ ١٨سم  .ـ ) سلسلة الموسوعة الثقافية ؛
( ٢٩٤
 ١ـ العمارة ـ دراسة أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٤٩٢
صفاء جاسم محمد
دور الوظيفة الدينية في تنظيم العمران الحضري في
المدينة العربية واالسالمية  /صفاء جاسم محمد
 .ـ ) د  .م (  :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٢٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ العمارة االسالمية أ ـ العنوان
٤٩٣
الربيعي  ،عماد غانم
الجامع الكبير النوري في الموصل  /تاليف عماد غانم
الربيعي  .ـ جامعة الموصل  :دار ابن االثير للطباعة
والنشر ٢٠١٠ ،
١٢١ص ؛ ٢٣سم
 ١ـ المساجد ـ الموصل أ ـ العنوان
٤٩٤
الحمداني  ،فائز يعقوب
ھل اللوحة مايرى ؟ مقاالت ودراسات مترجمة في
الفن التشكيلي الحديث والمعاصر  ،ترجمة فائز
يعقوب الحمداني  .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية ،
٢٠١٠
١٥٩ص ؛٢٤سم  .ـ ) الموسوعة الثقافية ؛ (٧٨
 ١ـ الفن التشكيلي ـ نقد أ ـ العنوان ب ـ السلسلة

١٤٢

٧٣٨،٣
ف ٤٢٤

٧٤٥،٤
أ ٥٤٩

٧٤٥،٤٠٧
م ٢٢٤

٧٤٥،٦١٩
ب ٢٥٨

٤٩٥
الفخار والنحت  :للصف الثاني فرع الفنون التطبيقية
 /عباس عبد الحسين كويش ) واخرون (  .ـ بغداد :
مطبعة الوقف الحديثة ٢٠١٠ ،
١٣٥ص  +صور ؛ ٢٩سم
 ١ـ الفخار  ٢ـ البالط  ٣ـ النحت أ ـ عباس عبد
الحسين كويش ) م  .م (
٤٩٦
االسدي  ،فاتن عباس لفتة
تاريخ التصميم الداخلي  /فاتن عباس لفتة االسدي  .ـ
بغداد  :دار الھنا للعمارة والفنون ٢٠١٠ ،
١٢٨ص ؛٢٤سم
 ١ـ التصميم أ ـ العنوان
٤٩٧
مبادى التصميم وعناصره الفنية  :الصف الثالث ـ
فنون تطبيقية /عباس عبد الحسين كويش ) . .
واخرون (  .ـ بغداد  :وزارة التربية المديرية العامة
للتعليم المھني ٢٠١٠ ،
٢٠٠ص ؛ ٣٠سم
 ١ـ التصميم الزخرفي ـ دراسات أ ـ عباس عبد
الحسين كويش ) م  .م ( ب ـ العنوان
٤٩٨
باسم ذنون
في ظالل فن الخط  /باسم ذنون ) د  .م (  ) :د  .ن ( ،
٢٠١٠
١١١ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الخط ـ فن أ ـ العنوان

١٤٣

٧٤٦،٩٢
ع ٢٨٤

٧٨١،٦٢٥٦٧١
و ٣٤٩

٧٨٢،١٠٩٤
خ ٧٢٧

٧٩١،٤٣
س ٨٨٢

٤٩٩
العامري  /فاتن علي
تصميم االزياء وتعدد الرؤى البنائية  /فاتن علي
العامري .ـ ) د  .م (  :شركة سمير اميس للطباعة ،
٢٠١٠
١١٢ص ؛٢٤سم
 ١ـ االزياء  ٢ـ االزياء ـ عرض أ ـ العنوان
٥٠٠
وجدي مصطفى محمد
دراسة حول المقامات العراقية في كركوك  /تاليف
وجدي مصطفى محمد  .ـ كركوك  :توركمن ديلي ،
٢٠١٠
٢٥٤ص ؛٢١سم
 ١ـ االغاني الشعبية  ٢ـ المقام العراقي ـ كركوك
أ ـ العنوان
٥٠١
الخفاف  ،عبد المعطي
فن االوبرا وقصصه  /عبد المعطي الخفاف  .ـ بغداد :
دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠،
٢٢٢ص ؛ ٢١سن  .ـ ) الموسوعة الثقافية ؛ ( ٨٨
 ١ـ االوبرا أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٥٠٢
السلمان  ،حسين
التطور االبداعي في السينما  /حسين السلمان  .ـ
بغداد  :دارالشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١٤٣ص ؛ ٢١سم  .ـ ) الموسوعة الثقافية ؛ ( ٨٤
 ١ـ السينما أ ـ العنوان ب ـ السلسلة

١٤٤

٧٩١،٤٣
س ٢٨٤

٧٩٢
أ ٦٥٨

٧٩٢،٠٢٣٣
ع ٨٢٧

٧٩٢،٠٢٧
ذ ٨٤٢

٧٩٢،٠٢٧
ع ٨٢٧

٥٠٣
السامرائي  ،احسان وفيق
السياسة والسينما  /احسان وفيق السامرائي  .ـ بغداد
 :دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
٢٢٢ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) الموسوعة الثقافية ؛ (٨٩
 ١ـ السينما  ٢ـ السياسة أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٥٠٤
االعسم  ،باسم
مقاربات في الخطاب المسرحي  /باسم االعسم  .ـ
دمشق  :دار الينابيع ٢٠١٠ ،
٢١٤ص ؛ ٢١سم
 ١ـ المسارح ـ عروض أ ـ العنوان
٥٠٥
العالف  ،راكان
كيف تخرج مسرحية  /راكان العالف  .ـ ) د  .م ( :
) د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١١٩ص  +ملحق ؛ ١٨سم
 ١ـ االخراج المسرحي أ ـ العنوان
٥٠٦
ذكرى عبد الصاحب عبادي
منظومة الماكياج وعملھا في تجسيد الشخصيات
المسرحية ) مسرح الطفل  /انموذجآ (  /ذكرى عبد
الصاحب عبادي .ـ بغداد  :مطبعة الخيال ٢٠١٠ ،
١١٢ص ؛٢٤سم
١ـ المسرح ـ مكياج أـ العنوان
٥٠٧
العالف  ،راكان
فن المكياج المسرحي  /راكان العالف  .ـ الموصل :
مطبعة سلسبيل ٢٠١٠ ،
١٨٥ص  +صور ؛ ٢٠سم
 ١ـ المسرح ـ مكياج أ ـ العنوان

١٤٥

٧٩٢،٠٩
ز ٩٩٤

٧٩٢،٠٩٥٦٧
ع ٧٩٨

٧٩٢،٢
ز ٩٩٤

٧٩٦
ج ٢٢٤

٥٠٨
زھير كاظم
التراث العباسي واثره في المسرح العربي  /زھير
كاظم  .ـ بغداد  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١١٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ المسرح ـ تاريخ  ٢ـ االدب العربي ـ العصر
العباسي ـ تاريخ أ ـ العنوان
٥٠٩
عقيل مھدي يوسف
نظرية العرض المسرحي العراقي الحديث  /تاليف
عقيل مھدي يوسف  .ـ بغداد  :مطابع دار الشؤون
الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
٣٢٧ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة االبداع المسرحي
؛( ٣
 ١ـ المسرح ـ العراق  ٢ـ المسرح ـ فلسفة
أ ـ العنوان
٥١٠
زھير كاظم
في الضحك والكوميديا  /زھير كاظم  .ـ بغداد
) د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١٢١ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الكوميديا  ٢ـ المسرحية أ ـ العنوان
٥١١
جبار عبد الرزاق رجب
االدارة الرياضية  /تأليف جبار عبد الرزاق رجب .ـ
كربالء  :مطبعة الزوراء ٢٠١٠ ،
٥٤ص ؛ ٢٥سم
١ـ الرياضة أ -العنوان

١٤٦

٧٩٦
ك ٩٩٤

٧٩٦،٠٦٩
ن ٢٩٨

٧٩٦،٠٧
ع ٨٩

٥١٢
كوندس  ،دان في
موسوعة التحليل الحركي  :التحليل النوعي في علم
الحركة  /تأليف دان في كوندسون  ،كراج سي
موريزون ؛ ترجمة عبد الكريم الفضلي  ،وھبي
علوان البياتي .ـ بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٣٠٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ التربية الرياضية ٢ـ الحركة أـ الفضلي  ،عبد
الكريم )مترجم( ب ـ البياتي  ،وھبي علوان
)مترجم( ج ـ العنوان
٥١٣
نبيل محمود شاكر
موضوعات مختارة في التنظيم واالدارة ؛ ادارة
التربية الرياضية  /نبيل محمود شاكر .ـ ديالى :
مكتب ليث للطباعة ٢٠١٠،
٢٣٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ التربية البدنية ـ ادارة أ -العنوان
٥١٤
العلي  ،حسين علي
استراتيجيات طرائق واساليب التدريب الرياضي /
حسين علي العلي  ،عامر فاخر شغاتي .ـ بغداد :
مكتب النور ٢٠١٠،
٣٦٨ص ؛ ٢٠سم
١ـ التدريب الرياضي أـ شغاتي  ،عامر فاخر )م.م(
ب ـ العنوان

١٤٧

٧٩٦،٠٧
م ٩٩٤

٧٩٦،٠٧
ي ٢٥٤

٧٩٦،٠٧١
أ ٥٨٢

٧٩٦،٠٧٢
ن ٢٩٨

٥١٥
مؤيد اسماعيل عبد
موسوعة االلعاب الرياضية الفردية والفرقية تدريس ـ
تدريب ـ تحكيم  /تاليف مؤيد اسماعيل عبد  ،عبد
لطيف حسين عاجل  ،فؤاد فارق ياور  .ـ بغداد :
مكتب بان ٢٠١٠ ،
٤٥٢ص ؛٢٤سم
١ـ االلعاب الرياضية ـ تدريس أ ـ لطيف حسين
عاجل ) م  .م ( ب ـ فؤاد فاروق ياور ) م.م (
ج ـ العنوان
٥١٦
الياسري  ،محمد جاسم
األسس النظرية الختبارات التربية الرياضية  /محمد
جاسم الياسري .ـ النجف  :دار الضياء ٢٠١٠ ،
١٩٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ التربية الرياضية ـ دراسات أـ العنوان
٥١٧
أسماعيل محمد رضا
اساسيات تخطيط المناھج  /أسماعيل محمد رضا .ـ
بغداد  :المكتبة الرياضية للنشر ٢٠١٠ ،
٨٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ التربية البدنية ـ مناھج أـ العنوان
٥١٨
نبيل محمود شاكر
بحوث في التربية  /نبيل محمود شاكر .ـ ديالى :
جامعة ديالى  :المطبعة المركزية ٢٠١٠،
٣٨٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ التربية الرياضية ـ بحوث أـ العنوان

١٤٨

٧٩٦،٠٧٧
ح ٥٩

٧٩٦،٠٧٧
ع ٩٢٨

٧٩٦،٠٧٧
ق ٢٥٨

٧٩٦،٠٧٧
م٣٨٤

٥١٩
الحسن  ،سليمان علي
علم التدريب الرياضي  /سليمان علي الحسن  ،عكلة
سليمان الحوري .ـ الموصل  :جامعة الموصل  :دار
أبن االثير ٢٠١٠ ،
٩٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ التدريب الرياضي أ ـ الحوري  ،عكلة سليمان
)م.م ( ب ـ العنوان
٥٢٠
العنبكي  ،منصور جميل
التدريب الرياضي وآفاق المستقبل  /تأليف منصور
جميل العنبكي .ـ بغداد  :المكتبة الرياضية ٢٠١٠ ،
٢٣٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ التدريب الرياضي أـ العنوان
٥٢١
قاسم لزام صبر
جدولة التدريب واالداء الخططي بكرة القدم  /تأليف
قاسم لزام صبر .ـ بغداد  :المكتبة الرياضية ٢٠١٠ ،
٣٢٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ التدريب الرياضي أـ العنوان
٥٢٢
محمد عبد الحسن
علم التدريب الرياضي  / ١١١محمد عبد الحسن .ـ
) د.م(  :منشورات المكتبة الرياضية ٢٠١٠ ،
٢٤٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ التدريب الرياضي ٢ـ التمرينات الرياضية
أـ العنوان

١٤٩

٧٩٦،٠٧٧
م ٦٤

٧٩٦،٣٣٢٠٧٧
ر ٢٩٤

٧٩٦،٣٣٤٣
ص ٢٢٣

٧٩٦،٣٣٤٦٦٨
ع ٤٩٢

٥٢٣
معد سلمان ابراھيم
المدخل الى النظريات التدريب الرياضي  /معد سلمان
ابراھيم  ،لؤي ساطع محمد جواد  ،مصطفى حسن
عبد الكريم .ـ )د.م( ) :د.ن( ٢٠١٠،
١٧٧ص ؛ ٢٤سم
١ـ التدريب الرياضي أـ لؤي ساطع محمد جواد )م.م(
ب ـ مصطفى حسن عبد الكريم )م.م( ج ـ العنوان
٥٢٤
رائد محمد
اساسيات التدريب الحديث في كرة القدم  /رائد محمد
.ـ بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى ٢٠١٠ ،
١٢٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ كرة القدم ـ تدريب أـ العنوان
٥٢٥
صباح قاسم خلف
الصافرة وكرة القدم  :مجموعة بحوث منشورة /
تأليف صباح قاسم خلف .ـ بغداد  :جامعة بغداد
٢٠١٠،
جـ ١٩٧) ١ص( ؛ ٢٤سم
١ـ كرة القدم ـ تحكيم أـ العنوان
٥٢٦
عدنان كاظم محمد
الكأس الذھبية  /أعداد عدنان كاظم محمد .ـ بغداد :
دار الحوراء ٢٠١٠ ،
١٤٤ص ؛٢٣سم
١ـ كأس العالم لكرة القدم أـ العنوان

١٥٠

٧٩٦،٤
ن ٢٩٨

٧٩٦،٤
ن ٢٩٨

٧٩٦،٤٠٦٨
أ ٩٨٢

٧٩٦،٤٠٦٨
أ٩٨٢

٥٢٧
نبيل محمود كاظم
علم الحركة  :التطور والتعلم الحركي  :حقائق
ومفاھيم  /نبيل محمود كاظم .ـ ط. ٢ـ ديالى  :المطبعة
المركزية ٢٠١٠،
١٨٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ اللياقة البدنية ٢ـ علم النفس الرياضي أـ العنوان
٥٢٨
نبيل محمود شاكر
معالم الحركة الرياضية والنفسية والمعرفية  /نبيل
محمود شاكر  .ـ ط  ٢ـ ديالى  :المطبعة المركزية ،
٢٠١٠
٢٠٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ اللياقة البدنية ٢ـ علم النفس الرياضي أـ العنوان
٥٢٩
أيمان حمد شھاب
الجمناستك الفني ) جمناستك االجھزة كتاب منھجي
لطلبة قسم التربية الرياضية ..الخ  /أعداد ايمان حمد
شھاب  ،زينة عبد السالم .ـ بغداد  :الجامعة
المستنصرية ٢٠١٠ ،
ج ٧٤ ) ١ص ( ؛ ٢٤سم
١ـ الجمناستك ـ دراسة وتدريس أـ زينة عبد السالم
)م.م( ب ـ العنوان
٥٣٠
أيمان حمد شھاب
الجمناستك الفني ) جمناستك االجھزة ( كتاب منھجي
لطلبة قسم التربية الرياضية ..الخ  /اعداد ايمان حمد
شھاب ،زينة عبد السالم .ـ بغداد  :الجامعة
المستنصرية ٢٠١٠ ،
ج٦٦ ) ٢ص ( ؛ ٢٤سم
١ـ الجمناستك ـ دراسة وتدريس أـ زينة عبد السالم
)م.م ( ب ـ العنوان

١٥١

٧٩٦،٤٠٦٨
أ ٩٨٢

٧٩٦،٤٠٧
ل ٢٨٩

٧٩٦،٤٤
ع ٢٩٤

٧٩٦،٥٤٢٢
ض ٩٢٢

٥٣١
أيمان حمد شھاب
الجمناستك الفني ) جمناستك االجھزة ( كتاب منھجي
لطلبة قسم التربية الرياضية  ..الخ  /اعداد ايمان حمد
شھاب  ،زينة عبد السالم .ـ بغداد  :الجامعة
المستنصرية ٢٠١٠ ،
ج٩٦) ٣ص( ؛ ٢٤سم
١ـ الجمناستك ـ دراسة وتدريس أـ زينة عبد السالم
)م.م( ب ـ العنوان
٥٣٢
الالمي  ،عبد ﷲ حسين
التدريب الرياضي لطلبة الكليات التربية الرياضية /
عبد ﷲ حسين الالمي .ـ النجف االشرف  :دار الضياء
للطباعة ٢٠١٠ ،
٢٩٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ التدريب الرياضي ـ دراسات أـ العنوان
٥٣٣
عايده علي حسين
األسس الفنية والميكانيكية للجمناستك الفني للسيدات
 /اعداد عايدعلي حسين  ،ھدى شھاب  ،زينة عبد
السالم .ـ بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٢٠٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ الحمباز أـ ھدى شھاب )م.م( ب ـ زينة عبد
السالم )م.م( ج ـ العنوان
٥٣٤
ضياء الدين برع جواد
نظريات وتطبيقات في التربية الكشفية  /ضياء الدين
برع جواد .ـ بغداد  :د.ن ٢٠١٠ ،
٢١٣ص ؛ ٢٤سم
١ـ الكشافة أ ـ العنوان

١٥٢

٧٩٦،٨
أ ٣٨٤

٧٩٦،٨١٢
ج ٢٢٤

٥٣٥
أحمد عطية محسن
التايكونجتسو  :مھارات متطورة في فنون القتال /
تأليف أحمد عطية محسن .ـ بغداد  :الشركة
النموذجية للطباعة ٢٠١٠ ،
١٥٤ص  +صور ؛ ٢٤سم
١ـ التايكونجستو ٢ـ االلعاب الرياضية أـ العنوان
٥٣٦
جبار عبد الرزاق رجب
تاريخ المصارعة في مدينة كربالء ١٩٥٧ـ / ٢٠١٠
جبار عبد الرزاق رجب .ـ كربالء  :مطبعة الزوراء ،
٢٠١٠
١٧٧ص ؛ ٢٤سم
١ـ المصارعة أـ العنوان

١٥٣

االدب والبالغة

١٥٤

٨٠١
ي ٩٥٧

٨٠٧
س ٦٤

٨٠٧
و٢٥٦

٨٠٨،٠٠٦
ج ٩٢٢

٥٣٧
اليوسف  ،علي محمد
االغتراب الثقافي  :االغتراب والجنون في االدب
=  . . . Alienationالخ  /علي محمد اليوسف
 .ـ ) د  .م (  ):د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١١٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ االدب فلسفة  ٢ـ االغتراب الثقافي أ ـ العنوان
٥٣٨
سعد ابراھيم عبد المجيد
التناص  :دراسة في الخطاب النقدي العربي  /سعد
ابراھيم عبد المجيد .ـ بغداد  :دار الفراھيدي للنشر
٢٠١٠ ،
٣٧١ص ؛ ٢٤سم .ـ )دراسات ؛ (١١
١ـ االدب ـ دراسات أـ العنوان ب ـ السلسلة
٥٣٩
الواسطي  ،سلمان داود
دراسات في االدب والنقد والترجمة  /سلمان داود
الواسطي .ـ بغداد  :مطبعة المجمع العلمي ٢٠١٠ ،
ج٥٥٢) ٢ص( ؛ ٢٤سم
١ـ االدب ـ دراسات ٢ـ االدب ـ نقد أ ـ العنوان
٥٤٠
الجنابي  ،بشير كريم برھان
مجلس الجنابي الثقافي في مدينة الكفل  /اعداد بشير
كريم برھان الجنابي .ـ الحلة  :دار الفرات ٢٠١٠ ،
 + ٧٢صور ؛ ٢٤سم
١ـ الكفل ـ النوادي الثقافية أـ العنوان

١٥٥

٨٠٨،٠٠٦
س ٢٨٨

٨٨،٠٦٨
أ ٥٨٢

٨٠٨،٠٦٨٢
م ٣٨٤

٨٠٨،٠٦٨٢
م ٩٥٢

٥٤١
السالم  ،بكر مصطفى
مقھى عبود  :مجلس األديب إسماعيل الجواھري /
رواية وتقديم بكر مصطفى السالم .ـ بغداد  :شركة
الطيف للطباعة المحدودة ٢٠١٠ ،
٤٠٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ النوادي االدبية أـ العنوان
٥٤٢
أسماعيل جعفر
موسيقى اللعبة  /شعر  /اسماعيل جعفر ؛ رسوم عبد
الحليم ياسر .ـ بغداد  :وزارة الثقا فة دار ثقافة
االطفال ٢٠١٠ ،
١٩ص ؛ ٢٤سم .ـ )مكتبة الطفل ـ السلسلة الشعرية
؛(١٩
١ـ شعر االطفال أـ عبد الحليم ياسر )رسوم(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٤٣
محمد حسين عبد الرزاق
درس في الھواء الطلق  :ومسرحيات أخر مسرحيات
االطفال  /محمد حسين عبد الرزاق .ـ بغداد  :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
٥٩ص ؛ ٢سم  .ـ )تواصل ؛ (١
١ـ مسرحيات االطفال أـ العنوان ب ـ السلسلة
٥٤٤
موسى جاسب
ست مسرحيات لألطفال  /تأليف موسى جاسب .ـ
بغداد  :مكتب عادل للطباعة ٢٠١٠ ،
١١٣ص ؛ ٢٤سم
١ـ مسرحيات االطفال أـ العنوان

١٥٦

٨٠٨،٠٦٨٣
أ ٣٩٤

٨٠٨،٠٦٨٣
أ ٩٥٢

٨٠٨،٠٦٨٣
أ ٩٥٢

٨٠٨،٠٦٨٣
أ ٩٥٢

٥٤٥
أثير ساطع محمد
حكايات الھدھد  /أثير ساطع محمد  ،رسوم فادية
الشمري .ـ بغداد  :ديوان الوقف السني ٢٠١٠ ،
٤٠ص ؛ ٢٥سم .ـ )سلسلة المسلم الصغير ؛ (٢
١ـ قصص االطفال أـ الشمري  ،فادية )رسم(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٤٦
أالنصاري  ،باسم
بطل كربالء واخته الصابرة زينب  /اعداد باسم
االنصاري ؛ رسوم فرشتة منعم .ـ النجف االشرف :
دار البراق ٢٠١٠ ،
١٢ص  :رسوم ملونة ؛ ٢٢ص .ـ )سلسلة المودة
؛(٣
١ـ قصص االطفال  ٢ـ قصص الدينية أـ فرشتة منعم
)ر سوم( ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٤٧
أالنصاري  ،باسم
السفر الى غدير خم  /اعداد با سم االنصاري ؛ رسوم
فردوس منعم .ـ ط. ٤ـ النجف االشرف  :دار البراق
لثقافة االطفال ٢٠١٠ ،
١٦ص ؛ ٢١سم .ـ )مجموعة قصص سعيد وسعيدة
؛(١
١ـ قصص االطفال أـ فردوس منعم )رسام(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٤٨
أالنصاري  ،باسم
شمس الغدير وامه فاطمة بنت اسد  /اعداد باسم
االنصاري ؛ رسوم فرشته منعم .ـ النجف  :دار البراق
٢٠١٠ ،
١٢ص  :رسوم ملونة ؛ ٢٤سم .ـ )المودة؛ (٢
١ـ قصص االطفال ٢ـ قصص دينية أـ فرشته منعم
)رسوم( ب ـ العنوان ج ـ السلسلة

١٥٧

٨٠٨،٠٦٨٣
ج ٢٥٨

٨٠٨،٠٦٨٣
ح ٥٩

٨٠٨،٠٦٨٣
ش٢٨٩

٨٠٨،٠٦٨٣
ع ٢٤٨

٥٤٩
جاسم محمد صالح
منھجية الكتابة لالطفال  :دراسات ولقاءات وشھادت
ونصوص في ادب الطفل  /جاسم محمد صالح .ـ
بغداد  :مركز البحوث والدراسات ٢٠١٠ ،
٤٢٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ قصص االطفال أـ العنوان
٥٥٠
حسن عبد راضي
باسل ولوزة  /حسن عبد راضي ؛ رسوم نذير مسلم .ـ
بغداد  :دار ثقافة االطفال ٢٠١٠ ،
٣١ص ؛ ٢٤سم .ـ )السلسلة القصصية ؛ (٢٢
١ـ قصص االطفال أـ نذير مسلم )رسام(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٥١
الشامي  ،سحر
طار الكناري  /سحر الشافي ؛ رسوم نزار فوزي .ـ
بغداد  :دار ثقافة االطفال ٢٠١٠ ،
٤٧ص  :رسوم ملونة ؛ ٢٤سم .ـ )مكتبة الطفل
ـ السلسلة القصصية ؛(٢٠
١ـ قصص االطفال أـ نزار فوزي ) ر سوم (
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة ) رسوم (
٥٥٢
عادل كامل
حكايات ولدي الشاطر  /عادل كامل ؛ رسوم عبد
االمير خزعل .ـ بغداد  :دار ثقافة االطفال ٢٠١٠ ،
٢٧ص  :رسوم ملونة ؛ ٢٤سم .ـ ) مكتبة الطفل
السلسلة القصصية ؛ (١٩
١ـ قصص االطفال أـ عبد االمير خزعل )رسام(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة

١٥٨

٨٠٨،٠٦٨٣
ع ٢٩٢

٨٠٨،٠٦٨٣
ع ٢٩٢

٨٠٨،٠٦٨٣
ع ٢٩٢

٨٠٨،٠٦٨٣
ع ٢٩٢

٥٥٣
عبد التواب يوسف
أجازة سعيدة  /تأليف عبد التواب يوسف ؛ رسوم
الھام مرتضى .ـ النجف  :دار البراق للثقافة االطفال ،
٢٠١٠
١٢ص  +رسوم ؛ ٢٢سم .ـ )حكايات سالمة ونبھان
؛ (٩
١ـ قصص االطفال أـ الھام مرتضى )رسام(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٥٤
عبد التواب يوسف
االرنب والثعلب  /تأليف عبد التواب يوسف ؛ رسوم
الھام مرتضى .ـ النجف االشرف  :دار البراق ،
٢٠١٠
١٢ص ؛ ٢٤سم .ـ ) حكايات سالمة ونبھان ؛(٩
 ١ـ قصص االطفال أـ الھام مرتضى )رسام(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٥٥
عبد التواب يوسف
االنانية  /تـأليف عبد التواب يوسف ؛ رسوم الھام
مرتضى .ـ النجف االشرف  :دار البراق ٢٠١٠ ،
١٢ص ؛ ٢٤سم .ـ )حكايات سالمة ونبھان ؛(٨
١ـ قصص االطفال أـ الھام مرتضى )رسام(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٥٦
عبد التواب يوسف
حفل خيال العقل  /تأليف عبد التواب يوسف ؛ رسوم
الھام مرتضى .ـ النجف االشرف  :دار البراق ،
٢٠١٠
١٢ص  :رسوم ملونة ؛ ٢٤سم .ـ )حكايات سالمة
ونبھان ؛(١٦
١ـ قصص االطفال أـ الھام مرتضى )رسوم(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة

١٥٩

٨٠٨،٠٦٨٣
ع ٢٩٢

٨٠٨،٠٦٨٣
ع ٢٩٢

٨٠٨،٠٦٨٣
ع٢٩٢

٥٥٧
عبد التواب يوسف
السالمة والندامة  /تأليف عبد التواب يوسف ؛ رسوم
الھام مرتضى .ـ النجف االشرف  :دار البراق للطباعة
٢٠١٠،
١٢ص  +رسوم ؛ ٢٣سم .ـ ) حكايات سالمة
ونبھان ؛ (٥
١ـ قصص االطفال أـ الھام مرتضى )رسام(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٥٨
عبد التواب يوسف
الظل – خفيف الظل  /تأليف عبد التواب يوسف ؛
رسوم الھام مرتضى .ـ النجف االشرف  :دار البراق
لثقافة االطفال ٢٠١٠ ،
١٢ص  :رسوم ملونة ؛ ٢٢سم .ـ )سلسلة حكايات
سالمة ونبھان ؛ (١٠
١ـ قصص االطفال أـ الھام مرتضى )رسوم(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٥٩
عبد التواب يوسف
الفوز الزائف  /تأليف عبد التواب يوسف ؛ رسوم
الھام مرتضى .ـ النجف االشرف  :دار البراق ،
٢٠١٠
١٢ص ؛ ٢٤سم .ـ )حكايات سالمة ونبھان ؛(١
١ـ قصص االطفال أـ الھام مرتضى )رسام(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة

١٦٠

٨٠٨،٠٦٨٣
ع ٢٩٢

٨٠٨،٠٦٨٣
ع ٢٩٢

٨٠٨،٠٦٨٣
ع ٢٩٢

٥٦٠
عبد التواب يوسف
اللبيب باالشارة يفھم  /تأليف عبد التواب يوسف ؛
رسوم الھام مرتضى .ـ النجف االشرف  :دار البراق ،
٢٠١٠
١٢ص  :رسوم ملونة ؛ ٢٤سم .ـ ) حكايات سالمة
ونبھان ؛(٧
١ـ قصص االطفال أـ الھام مرتضى )رسوم(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٦١
عبد التواب يوسف
النظام والزحام  /تأليف عبد التواب يوسف ؛ رسوم
الھام مرتضى .ـ النجف االشرف  :دار البراق لثقافة
االطفال ٢٠١٠ ،
١٢ص ؛ ٢٤سم .ـ )حكايات سالمة ونبھان ؛(٢
١ـ قصص االطفال أـ الھام مرتضى )رسوم(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٦٥
عبد التواب يوسف
ھيا الى البناء  /تأليف عبد التواب يوسف ؛ رسوم
الھام مرتضى .ـ النجف االشرف  :دار البراق لثقافة
االطفال ٢٠١٠ ،
١٢ص  +رسوم ؛ ٢٢سم .ـ ) حكايات سالمة ونبھان
؛(٤
١ـ قصص االطفال أـ الھام مرتضى )رسام (
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة

١٦١

٨٠٨،٠٦٨٣
ع ٩٢٦

٨٠٨،٠٦٨٣
ك ٨٢٨

٨٠٨،٠٦٨٣
ك ٩٤٩

٨٠٨،٠٦٨٣
ك ٩٤٩

٥٦٣
عواطف علي
مغامرات أبي الغصن  :مغامرات مشوقة يقوم بھا
شخصية الفكاھات المعروفة جحا  /عواطف علي ؛
رسوم نزار فوزي .ـ بغداد  :دار ثقافة االطفال ،
٢٠١٠
١٦ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة القصص المعروفة ؛(١
١ـ قصص االطفال أـ نزار فوزي )رسام(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٦٤
كمال السيد
الطريق الى كربالء  /تأليف كمال السيد ؛ رسوم
فردوس منعم  ،طيبة عبد ﷲ .ـ النجف االشرف  :دار
البراق لثقافة االطفال ٢٠١٠ ،
٤٨ص ؛ ٣٠سم
١ـ قصص االطفال أـ فردوس منعم )رسامة(
ب ـ طيبة عبد ﷲ )رسامة( ج ـ العنوان
٥٦٥
الكندي  ،وارث
صدقة الرجل اليھودي  /اعداد وارث الكندي ؛ رسوم
طيبة توسلي .ـ ط. ٢ـ النجف االشرف  :دار البراق ،
٢٠١٠
١٠ص ؛ ٢٠سم .ـ )الواحة الخضراء ؛ (٥
١ـ قصص االطفال ٢ـ القصص الدينية أـ طيبة
توسلي )رسوم( ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٦٦
الكندي  ،وارث
غزوات الرسول  /اعداد وارث الكندي ؛ رسوم حنين
عباس .ـ ط. ٣ـ النجف االشرف  :دار البراق لثقافة
االطفال ٢٠١٠ ،
٢٤ص ؛ ٢٤سم .ـ )طلوع ؛ (٣
١ـ قصص االطفال أـ العنوان ب ـ السلسلة

١٦٢

٨٠٨،٠٦٨٣
م ٣٨٤

٨٠٨،١
ح ٨٩

٨٠٩
ع ٢٩٤

٨٠٩
م ٥٢٢

٥٦٧
محمد سمارة
الصبي والقمر  /محمد سمارة ؛ رسوم فاخر حسين .ـ
بغداد  :دار ثقافة االطفال ٢٠١٠ ،
٢٣ص  :رسوم ؛ ٢٤سم .ـ )السلسلة القصصية
؛(٢١
١ـ قصص االطفال أـ فاخر حسين )رسوم(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٦٨
الحلي  ،حازم سليمان
موسيقى الشعر العربي  /تأليف حازم سليمان الحلي
.ـ الحلة  :دار الفرات للثقافة واالعالم ٢٠١٠ ،
٣٥١ص؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العروض والقوافي أـ العنوان
٥٦٩
العبيدي  ،أمل رشيد عباس
الفكر النقدي في ادب الزھاوي والرصافي  /أمل رشيد
عباس العبيدي .ـ بغداد  :دار الفراھيدي للنشر ،
٢٠١٠
٢٠٠ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة دراسات ؛(٣
١ـ االدب العربي  -تاريخ ونقد أـ العنوان
ب ـ السلسلة
٥٧٠
مشتاق عباس معن
مااليؤديه الحرف  :نحو مشروع تفاعلي عربي لالدب
 /مشتاق عباس معن  .ـ بغداد  :دار الفراھيدي ،
٢٠١٠
٨٩ص ؛ ٢٠سم
 ١ـ االدب العربي ـ تاريخ ونقد أ ـ العنوان

١٦٣

٨١٠،٠٧
أ ٤٢

٨١٠،٧
أ ٤٢

٨١٠،٧
أ٤٢

٨١٠،٧
أ ٤٢

٥٧١
االدب والنصوص للصف الخامس االدبي  /تاليف عبد
اللطيف الطائي  ) . . .واخرون (  .ـ بغداد  :وزارة
التربية المديرية العامة للمناھج ٢٠١٠ ،
١٩٢ص ؛٢٤سم
 ١ـ االدب العربي ـ دراسات أ ـ الطائي  ،عبد اللطيف
)م.م(
٥٧٢
االدب والنصوص للصف الخامس العلمي  /تاليف عبد
اللطيف الطائي  ) . . .واخرون ( .ـ ط  . ٢ـ ) بغداد (
 :المركز التقني العمال ماقبل الطباعة ٢٠١٠ ،
١٥٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ االدب العربي ـ دراسة وتدريس أ ـ الطائي  ،عبد
اللطيف ) م  .م (
٥٧٣
االدب والنصوص  :الصف الرابع اعدادي  /سمير
كاظم الخليل  ) . . .واخرون (  .ـ ط  . ٣ـ بغداد :
وزارة التربية ٢٠١٠ ،
١٥٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ االدب العربي ـ دراسة وتدريس أ ـ الخليل ،
سمير كاظم ) مترجم (
٥٧٤
االدب والنصوص للصف السادس االدبي  /تاليف
سمير كاظم الخليل  .ـ ط  . ٢ـ بغداد  :المركز التقني
العمال ماقبل الطباعة ٢٠١٠ ،
١٢٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ االدب العربي ـ دراسة وتدريس أ ـ الخليل ،
سمير كاظم ) م  .م(

١٦٤

٨١٠،٧
س ٨٦٢

٨١٠،٧
ع ٢٤٢

٨١٠،٧
ع ٢٤٢

٨١٠،٧
و ٢٩٨

٥٧٥
السلطاني  ،طالب خليل جاسم
دراسات ادبية ونقدية  /طالب خلف جاسم السلطاني
.ـ بابل  :دار االرقم للطباعة ٢٠١٠ ،
ج ١٧٠ ) ٢ص ( ؛ ٢٤سم
 ١ـ االدب العربي ـ دراسات أ ـ العنوان
٥٧٦
العراق  .وزارة التربية
األدب والنصوص للصف الثالث المتوسط  /تأليف
سمير كاظم الخليل ...واخرون .ط. ٧ـ بغداد  :المركز
التقني العمال ماقبل الطباعة ٢٠١٠ ،
٩٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ االدب العربي ـ دراسة وتدريس أـ الخليل  ،سمير
كاظم )م.م( ب ـ العنوان
٥٧٧
العراق  .وزارة التربية
األدب والنصوص للصف السادس العلمي  /تأليف
سمير كاطم الخليل  ...واخرون .ـ ط. ٢ـ بغداد :
المركز التقنني العمال ماقبل الطباعة ٢٠١٠ ،
١٠٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ االدب العربي – دراسة وتدريس أـ الخليل ،
سمير كاظم )م.م( ب ـ العنوان
٥٧٨
الوائلي  ،كريم عبيد
المطالعة للصف الثالث المتوسط  /كريم عبيد الوائلي
 ،علي حسين مخيف  ،تركي عبد الغفور الراوي .ـ
ط. ٣ـ بغداد  :وزارة التربية ٢٠١٠ ،
١٣١ص ؛ ٢٤سم
١ـ االدب العراقي ـ دراسة وتدريس أ ـ علي عبد
الحسين مخيف )م.م( ب ـ الراوي  ،تركي عبد الغفور
)م.م( ج ـ العنوان

١٦٥

٨١٠،٨
ح ٢٨٨

٨١٠،٨
د٨

٨١٠،٨
ر ٩٢٦

٨١٠،٨
ك ٢٢٢

٥٧٩
حاكم محمد حسين
طائر المسرات وااللم  :قصص ـ رسائل ـ شھادات /
حاكم محمد حسين ؛ اعداد حميد المختار .ـ بغداد :
دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١٤٣ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة الوفاء ؛(٥
١ـ االدب العربي ـ مجاميع أـ المختار )تقديم(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٥٨٠
الدم الطريد  :مختارات  /ابو يوسف المنشد
)واخرون( .ـ بغداد  :مطبعة االخوة ٢٠١٠ ،
٧٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ االدب العربي ـ مجاميع أ ـ المشد  ،ابو يوسف
)م.م(
٥٨١
رياض محمد سليمان
أمنيات  /رياض محمد سليمان .ـ )د.م( ) :د.ن(
٢٠١٠،
١١٠ص ؛ ٢١سم
١ـ االدب العربي ـ مجاميع أـ العنوان
٥٨٢
كتاب الغد  :نصوص مسابقة الغد االبداعية  /مؤسسة
ثقافات  ..النجف  :دار الضياء للطباعة والتصميم ،
٢٠١٠
١٩٥ص ؛ ٢٤سم )اصدارات مؤسسة ثقافات
للصحافة واالعالم والنشر ؛(١
١ـ االدب العربي ـ مجموعات أ ـ السلسلة

١٦٦

٨١٠،٩
ع ٢٨٨

٨١٠،٩
ع٥٢٢

٨١٠،٩
ع ٧٩٨

٨١٠،٩٠١١٢
س ٢٢٤

٥٨٣
عبد ﷲ راضي حسين
الواقعية في النقد  :دراسات نقدية في ) االدب ،
الثقافة  ،السياسة (  /عبد ﷲ راضي حسين .ـ بغداد :
مكتب زاكي للطباعة ٢٠١٠ ،
٢٩٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ االدب العربي ـ نقد ٢ـ الثقافة أـ العنوان
٥٨٤
عبد الستار عبود
اوراق نقدية  :كلمات كتبت بماء الطين  /عبد الستار
عبود  ،حيدر ناصر غيالن .ـ العمارة ) :د.ن( ،
٢٠١٠
٧٦ص ؛ ٢٢سم
١ـ االدب العربي ـ تاريخ ونقد ٢ـ حيدر ناصر غيالن
أـ العنوان
٥٨٥
عقيل مھدي يوسف
النقد الجمالي  /عقيل مھدي يوسف .ـ )د.م( ) :د.ن(
٢٠١٠ ،
٣٦٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ االدب العربي ـ نقد ٢ـ الجمالية في االدب العربي
أـ العنوان
٥٨٦
ستار عبد ﷲ
اشكالية الحداثة في الشعر العربي المعاصر  /ستار
عبد ﷲ .ـ دمشق  :رند للطباعة والنشر والتوزيع ،
٢٠١٠
٢٠١ص ٢١ :سم
١ـ الحداثة في االدب أـ العنوان

١٦٧

٨١٠،٩٠٢٣
ع٢٢٨

٨١٠،٩٠٧
س ٨٦٢

٨١٠،٩١
م ٣٥٩

٨١٠،٩١٠٧
ع ٩٣٢

٥٨٧
عبد ﷲ راضي حسين
دراسات نقدية في ! ) السرد  ،الفلسفة  ،الفن
والثقافة (  /ترجمة عبد راضي حسين .ـ بغداد :
مكتبة زاكي ٢٠١٠ ،
٢٦٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ السرد االدبي أـ عبد ﷲ راضي حسين )مترجم(
ب ـ العنوان
٥٨٨
السلطاني  ،طالب خليف جاسم
دراسات أدبية ونقدية  /طالب خليف جاسم السلطاني
.ـ بابل  :دار األرحم للطباعة ٢٠١٠ ،
مج ١٢٥) ١ص( ؛٢٤سم
١ـ االدب العربي ـ نقد ـ دراسة أـ العنوان
٥٨٩
محسن علي عريبي
االدب الجاھلي  :محاضرات في قضاياه وفنونه /
محسن علي عريبي .ـ ط. ٢ـ بغداد  :دار الفراھيدي
للنشر والتوزيع ٢٠١٠ ،
٣٢٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ االدب العربي ـ تاريخ ـ العصر الجاھلي أـ العنوان
٥٩٠
العيثاوي  ،أحمد حسين
المصالحة والسالم في ادب العرب ماقبل االسالم /
تأليف احمد حسين العيثاوي .ـ بغداد  :مكتب دار
االرقم ٢٠١٠ ،
٦٧ص ؛ ٢٤سم
١ـ االدب العربي ـ العصر الجاھلي ـ دراسات
أ ـ العنوان

١٦٨

٨١٠،٩٢٠٨
أ ٢٥٨

٨١٠،٩٦٠٩
ر ٢٩٦

٨١١،٠٠١
أ ٨٣٤

٨١١،٠٠١
ي ٩٥٧

٥٩١
أبو أسالم عبد االمير صبار
سوء استخدام السلطة  /عبد االمير صبار أبو أسالم
.ـ ط . ٢ـ بابل  :المركز الثقافي للطباعة والنشر ،
٢٠١٠
٣٥٣ص ؛ ٢١سم
١ـ االدب العربي ـ العراق ـ مجموعات أ ـ العنوان
٥٩٢
الربيعي  ،احمد حاجم
منھج البحث االدبي في االندلس  /احمد حاجم الربيعي
.ـ بيروت  :الدار العربية للموسوعات ٢٠١٠ ،
٣٩٢ص؛ ٢٤سم
١ـ االدب العربي ـ العصر االندلسي ـ تاريخ
أ ـ العنوان
٥٩٣
أمجد حميد عبد ﷲ
نظرية تراسل الحواس ـ االصول ـ االنماط ـ االجراء /
أمجد حميد عبد ﷲ .ـ كربالء  :مطبعة الزوراء ،
٢٠١٠
١٠١ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ نظريات أ ـ العنوان
٥٩٤
يوسف اسكندر
ھير منيوطيفا الشعر العربي  :نحو نظرية ھير منيو
طبقية في الشعرية  /يوسف أسكندر .ـ ط . ٢ـ بغداد :
دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
٢٧٨ص ؛ ٢٤سم .ـ )اكاديميون جدد ؛(١١
١ـ الشعر العربي ـ نظريات أ ـ العنوان ب ـ السلسلة

١٦٩

٨١١،٠٠٧
أ ٣٥٢

٨١١،٠٠٧
أ ٩٥٩

٨١١،٠٠٧
ج ٢٥٨

٨١١،٠٠٧
د٨٩٨

٥٩٥
االحساني  ،محمد بن عبد ﷲ بن رمضان )  ...ـ
 ١٠٨٣ھـ (
قصيدة ) خير الوصية(  /محمدبن عبد ﷲ بن رمضان
االحسائي ؛ تحقيق أمل عبد الجبار كريم الشرع .ـ
الحلة  :دار االرقم ٢٠١٠ ،
١٢٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ دراسات أ ـ الشرع  ،امل عبد
الجبار كريم )محققة( ب ـ العنوان
٥٩٦
االوسي  ،سالم كاظم
شعرية النص  :قراءات في جمالية المعنى الشعري /
سالم كاظم االوسي .ـ )د.م( ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٢٨٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ دراسات ٢ـ الجمالية في الشعر
العربي أ ـ العنوان
٥٩٧
جاسم محمد جاسم
كالم العصور  :مقاالت ودراسات في بنية القصيدة
الحديثة  /جاسم محمد جاسم .ـ بغداد  :مطبعة ازل ،
٢٠١٠
١٢٦ص ؛ ٢٢سم
١ـ الشعر العربي ـ دراسات أ ـ العنوان
٥٩٨
الدليمي  ،عاصم عبد دواح
البطل في شعر الحروب الصليبية ٤٨٩ـ ٥٨٩ھـ /
عاصم عبد داوح الدليمي .ـ بغداد  :دار الفراھيدي ،
٢٠١٠
٢٧٨ص ؛ ٢٤سم .ـ ) دراسات ؛ ( ١١
١ـ الشعر العربي ـ دراسات أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة

١٧٠

٨١١،٠٠٧
ف ٩٤٩

٨١١،٠٠٧
م ٣٩٢

٨١١،٠٠٧٩٢٨٧
ب ٩٤٨

٨١١،٠٠٩
ب٥٩٤

٥٩٩
الفيروز ابادي  ،محمد بن يعقوب ) ٧٢٩ـ٨١٧ھـ (
تقريظ مناظرة الحرمين  /تصنيف محمد بن يعقوب
الفيروز اادي ؛ تحقيق عباس ھاني الجراخ .ـ الحلة :
دار الفرات ٢٠١٠ ،
٤٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ دراسات أ ـ الجراخ  ،عباس
ھاني ) محقق ( ب ـ العنوان
٦٠٠
المحياوي  ،عبد الحسن خضير عبيد
الحلل البوادي في شعر الرمادي  :دراسة لغوية في
شعر ھارون موسى  ..الخ  /عبد الحسن خضير عبيد
المحياوي .ـ بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي ٢٠١٠ ،
٥٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الشعر العربي ـ دراسة أ ـ العنوان
٦٠١
البيرماني  ،فرح غانم
دراسات في الشعر النسوي المعاصر  /فرح غانم
البير ماني  .ـ بغداد  :دار الفراھيدي ٢٠١٠ ،
١٢١ص ؛ ٢٤سم
١ـ شعر المراة العربية ـ العصر الحديث ـ دراسات
أ ـ العنوان
٦٠٢
بشير حاجم
النسق النصي والنسق المتني في الحركتين
المتضافرتين للقصيدة ) االنبناء  /االنھدام (  /بشير
حاجم  .ـ بغداد  :االتحاد العام الالدباء والكتاب في
العراق ٢٠١٠ ،
١٦٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الشعر العربي ـ تاريخ ونقد أ ـ العنوان

١٧١

٨١١،٠٠٩
ج ٨٢٩

٨١١،٠٠٩
ح ٥٩

٨١١،٠٠٩
م ٣٨٤

٨١١،٠١
أ ٣٨٨

٦٠٣
الجلبي ،أن تحسين محمود
الرؤية في شعر ذي الرمة  /أن تحسين محمود الجلبي
 .ـ الموصل  :دار ومكتبة بسام ٢٠١٠ ،
١٧٥ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الشعر العربي ـ نقد أ ـ العنوان
٦٠٤
الحسن  ،ماجد
البينة المكانية قراءة في شعر عيسى حسن الياسري
 /ماجدالحسن  .ـ ) د  .م (  :مطبعة االخويين ،
٢٠١٠
١١٨ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة اصدارات ثقافية ؛ ( ٤
 ١ـ الشعر العربي ـ نقد أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٦٠٥
محمد صابر عبيد
الفضاء التشكيلي لقصيدة النثر  :الكتابة بالجد
وصراع العالقات باقراءة في االنموذج العراقي /
محمد جابر عبيد  .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية
العامة ٢٠١٠ ،
١٨١ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة نقد ؛ ( ٥
 ١ـ الشعر العربي ـ تاريخ ونقد أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٦٠٦
أجمل القصائد ألروع شعراء الحب  /نخبة من
الشعراء .ـ بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي ٢٠١٠ ،
٧٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ شعر الغزل

١٧٢

٨١١،٠٢٢
م ٤٢٢

٨١١،٠٣
د ٨٩٩

٨١١،٠٣
س ٦٤٩

٨١١،٠٣
ط ٢٩٩

٨١١،٠٣
ط ٢٩٩

٦٠٧
المختار  ،حميد
علوي الھوى  :قصائد حب  /شعر حميد المختار .ـ
بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ،
٢٠١٠
١٠٣ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر الفخر والمديح أ ـ العنوان
٦٠٨
الدليمي  ،أم عبد ﷲ
ديوان أھات قتيل العبرات  /أم عبد ﷲ الدليمي .ـ
كربالء  :مكتبة المنتظر ٢٠١٠ ،
ج٢٠٨) ١ص( ؛ ٢٤سم
١ـ شعر الرثاء أ ـ العنوان
٦٠٩
سعدي ثامر يوسف
واحسيناه  :شعر  /سعدي ثامر يوسف .ـ بغداد  :دار
الحوراء ٢٠١٠ ،
١٨٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ شعر الرثاء أ ـ العنوان
٦١٠
الطائي ،ام حيدر
الجل الحسين )ع(  :شعر  /ام حيدر الطائي .ـ كربالء
 :مكتبة الرضا ٢٠١٠ ،
ج ١٦٨) ٢ص( ؛ ٢٤سم
أـ العنوان
١ـ شعر الرثاء
٦١١
الطائي  ،ام حيدر
ألجل الحسين) ع (  /تأليف ام حيدر الطائي .ـ كربالء
 :دار ومكتبة الرضا ٢٠١٠ ،
ج١٧٣) ٣ص( ؛ ٢٤سم
١ـ شعر الرثاء أ ـ العنوان

١٧٣

٨١١،٠٣
و ٢٩٨

٨١١،٠٦٢
أ ٦٦٨

٨١١،٠٦٢
أ ٩٥٩

٨١١،٠٦٢
س ٨٢٩

٦١٢
الوائلي  ،إسماعيل
ديوان السفينة  :شعر  /إسماعيل الوائلي .ـ كربالء
المقدسة  :د.ن ٢٠١٠ ،
ج١٠٠) ١ص( ؛ ٢سم
١ـ شعر الرثاء أـ العنوان
٦١٣
أالعظمي  ،حسين علي
ديوان حسين علي االعظمي شاعر اھل البيت  /حسين
علي االعظمي ؛ جمع وتحقيق عبد الھادي الفكيكي ،
مثنى محمد نوري .ـ دمشق  :دار االصدقاء ٢٠١٠ ،
١٧٣ص ؛ ٢٤سم
١ـالشعر الديني أ ـ الفكيكي  ،عبد الھادي )جامع(
ب ـ مثنى محمد نوري )جامع( ج ـ العنوان
٦١٤
أالوسي  ،توفيق
قصائد ثناء على اصحاب الكساء  /شعر توفيق
االوسي .ـ )د.م(  :مطبعة حوض الفرات ٢٠١٠ ،
٣٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي أ ـ العنوان
٦١٥
السماوي  ،ابو رضا
ديوان عبرات المنبر شاعر اھل البيت ) ع ( ابو رضا
السماوي  .ـ كربالء المقدسة  :مكتبة الرضا ٢٠١٠ ،
ج ١٧٣ ) ١ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الشعر الديني أ ـ العنوان

١٧٤

٨١١،٠٦٢
م ٣٧٩

٨١١،٠٦٢
و ٢٥٦

٨١١،٠٧
أ ٨٣٤

٨١١،٠٨٩٢
ج ٢٩٤

٦١٦
محفوظ فرج
الحافظ فرج ابراھيم  :شاعرآ شعبيآ  /تأليف محفوظ
فرج .ـ بغداد  :مكتب دار االرقم ٢٠١٠ ،
٧٩ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر الديني أ ـ العنوان
٦١٧
الواسطي  ،عمار ھليل
ديوان الدم الخالد  /عمار ھليل الواسطي .ـ واسط :
مكتبة جامعة واسط ٢٠١٠ ،
ج١٧٤) ١ص( ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر الديني أ ـ العنوان
٦١٨
أمجد حميد عبد ﷲ
نظرية تراسل الحواس االصول ـ االنماط ـ االجراء /
امجد حميد عبد ﷲ .ـ بيروت  :دار ومكتبة البصائر
٢٠١٠،
٢٦٩ص ؛ ٢٤سم .ـ )المركز العلمي العراقي ؛ (١٢
١ـ الشعر العربي ـ دراسة  ٢ـ الشعر العربي ـ نقد
أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٦١٩
الجبوري  ،جاسم
لحن العتب  :شعر شعبي عراقي  /جاسم الجبوري .ـ
)د.م( ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٦٠ص ؛ ١٨سم
أ ـ العنوان
١ـ الشعر الشعبي ـ العراق

١٧٥

٨١١،٠٨٩٢
ج٢٩٤

٨١١،٠٨٩٢
ج ٢٩٤

٨١١،٠٨٩٢
ج ٩٢

٨١١،٠٨٩٣
خ ٨٩٧

٨١١،٠٨٩٢
ع ٤٢٤

٦٢٠
الجبوري  ،حامد كعيد
ضمير ابيض  :شعر شعبي  /حامد كعيد الجبوري .ـ
بابل  :دار االرقم للطباعة ٢٠١٠ ،
١٣٠ص ؛ ٢١سم
ـ الشعر الشعبي العراقي أ ـ العنوان
٦٢١
الجبوري  ،حامد كعيد
الخلود  :شعر شعبي  /حامد كعيد الجبوري .ـ الحلة
:دار االرقم للطباعة ٢٠١٠ ،
٨٣ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر الشعبي العراقي أ ـ العنوان
٦٢٢
الجنابي  ،مظھر
روح وجرح  :شعر شعبي  /مظھر الجنابي .ـ بغداد :
مطبعة العصامي ٢٠١٠ ،
١٥٠ص ؛ ٢٣سم
١ـ الشعر العربي ) الشعبي ( ـ العراق أ ـ العنوان
٦٢٣
الخليفاوي  ،سجاد فائق
كلب مبيوك  :شعر شعبي  /سجاد فائق الخليفاوي
.ـ العمارة  :رابطة على ورق ٢٠١٠ ،
٨٠ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي )شعبي ( ـ العراق أ ـ العنوان
٦٢٤
العذاري  ،ھادي منصور
أھازيج  :لوعة االغتراب  /ھادي منصور العذاري
.ـ بغداد  :شركة الطيف للطباعة المحدود ٢٠١٠ ،
٩٤ص ؛ ٢٤سم
أ ـ العنوان
١ـ الشعر الشعبي ـ العراق

١٧٦

٨١١،٠٨٩٢
ع ٤٢٤

٨١١،٠٨٩٢
ع٧٢٢

٨١١،٠٨٩٢
ق٩٥

٨١١،٠٨٩٢
ن ٢٥٤

٨١١،٠٨٩٢
ي ٢٥٤

٦٢٥
العذاري  ،ھادي منصور
لوعة االغتراب  :شعر شعبي  /ھادي منصور
العذاري .ـ بغداد  :شركة الطيف للطباعة المحدودة ،
٢٠١٠
 ٢٣٢؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي )الشعبي( ـ العراق أ ـ العنوان
٦٢٦
العقابي  ،عبد الر ضا
قصايدنه سفن  /عبد الر ضا العقابي .ـ بغداد  :مطبعة
النورس ٢٠١٠ ،
٦٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر الشعبي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٢٧
قيس مجيد علي
عراق الھوى  :شعر  /قيس مجيد علي .ـ بغداد  :دار
العباد ٢٠١٠ ،
١١٢ص ؛ ٢٣سم
١ـ الشعر العربي )السياسي( ـ العراق أـ العنوان
٦٢٨
الناصري  ،كامل
بير العسل  /كامل الناصري .ـ بغداد  :شركة دار
االحمد للطباعة الفنية الحديثة ٢٠١٠ ،
٨٥ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٢٩
الياسري  ،جبار عباس
تراوالي  :شعر شعبي  /جبار عباس الياسري .ـ بغداد
 :رابطة على ورق ٢٠١٠ ،
٦٨ص ؛ ٢٢سم
١ـ الشعر الشعبي ـ العراق أ ـ العنوان

١٧٧

٨١١،٠٩٠٧
ي ٩٢٥

٨١١،١
ز ٢٩٤

٨١١،١
س ٢٦٤

٨١١،١٠٧
ج ٢٩٤

٦٣٠
الياسري  ،حامد حسن
نبوءة الشعر  ..رؤيا الموت جدلية الحزن واالستالب
في الشعر  ..الخ  /حامد حسن الياسري .ـ بغداد :
)د.ت( ٢٠١٠ ،
٢١ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ دراسات
أ ـ العنوان
٦٣١
الزبيدي  ،نضال احمد باقر
الثنائيات المتضادة في شعر مخضرمي الجاھلية
واالسالم  /نضال احمد باقر الزبيدي .ـ استكھولم :
دار الينابيع ٢٠١٠ ،
١٩٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العصر الجاھلي  ٢ـ الشعر العربي
ـ االسالم أ ـ العنوان
٦٣٢
الساعدي  ،حسنة محمد رحمة
التلقي وشعر ماقيل االسالم في النقد الحديث  /حسنة
محمد رحمة الساعدي .ـ بغداد  :مؤسسة العھد
الصادق الثقافية ٢٠١٠ ،
١٨٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العصر الجاھلي ـ نقد
أ ـ العنوان
٦٣٣
الجبوري  ،كامل عبد ربه حمدان
الطير وداللته في البنية الفنية والموضوعية للشعر
العربي قبل االسالم  /كامل عبد ربه حمدان الجبوري
.ـ دمشق  :الينابيع للطباعة ٢٠١٠ ،
٢٨٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العصر الجاھلي ـ دراسات
أ ـ العنوان

١٧٨

٨١١،٢
ك ٦٢٩

٨١،٥٠٧
د ٨٩٨

٨١١،٦٠٧
ب ٣٢٤

٨١١،٦٠٧
ن ٥٤

٦٣٤
الكعبي  ،علي موسى
الشواھد والمناسبات الشعرية في كتب الحديث
االربعة  /علي موسى الكعبي .ـ بغداد  :المركز العلمي
العراقي ٢٠١٠ ،
٣٣ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ تاريخ ـ صدر االسالم أ ـ العنوان
٦٣٥
الدليمي  ،عاصم عبد دواح
الشعر عند نبي ايوب  ٥٦٧ـ ٦٤٨ھـ  /عاصم عبد
دواح الدليمي .ـ بغداد  :دار الفراھيدي ٢٠١٠ ،
٢٢٠ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة دراسا ت ؛( ١٦
١ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي الثاني ـ دراسات
أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٦٣٦
البجاري  ،يونس طركي سلوم
دراسات اندلسية في كتاب زاد المسافر وغرة محيا
االدب السافر البي بحر صفوان بن ادريس الشجيبي
المرسي ) ت ٥٩٨ھـ (  /يونس طركي سلوم البجاري
.ـ الموصل  :دار ابن االثير ٢٠١٠ ،
١١٦ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة كتاب الجامعة ؛( ٢٠
١ـ الشعر العربي ـ عر االندلس ـ دراسات
٢ـ الشجيبي  ،صفوان بن ادريس المرسي )شاعر(
أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٦٣٧
النصر  ،عبد المنعم عزيز
الرسالة الشعرية في االندلس بين التقليد والتجديد /
تأليف عبد المنعم عزيز النصر .ـ بغداد  :مطبعة
الموال ٢٠١٠ ،
١٥٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر االندلسي ـ دراسات أ ـ العنوان

١٧٩

٨١١،٩٢
آل ٩٢٥

٨١١،٩٢
أ ٨٩

٨١١،٩٢
أ ٢٢٥

٨١١،٩٢
أ ٤٧٩

٨١١،٩٢
أ ٥٤٩

٦٣٨
آل ياسين  ،محمد حسين
العھد الثالث  :شعر  /محمد حسين ال ياسين .ـ ط٢
.ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
١٥٨ص ؛ ٢٢ص
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٣٩
أمل حبيب امين
وقفة الزمن  /امل حبيب امين .ـ الحلة  :مؤسسة دار
الصادق الثقافية ٢٠١٠ ،
١٠٣ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٤٠
أبتسام ابراھيم
بعض نبضي  :شعر  /أبتسام ابراھيم .ـ بغداد  :مطبعة
المھيمن ٢٠١٠ ،
 ٧٢ص ؛٢٠سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٤١
أبو رغيف  ،نوفل ھالل
مطر أيقظته الحروب  /نوفل ھالل أبو رغيف .ـ ط ٢
.ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١٢٧ص ؛ ٢١سم .ـ ) سلسلة شعراء ؛ ( ٣
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٦٤٢
أالسدي  ،علي عوض )١٢٥٣ـ ١٣٢٥ھـ (
شعر الشيخ علي عوض االسدي الحلي  /علي عوض
االسدي ؛ جمع وتحقيق حيدر عبد الرسول عوض .ـ
الحلة  :دار فرات ٢٠١٠ ،
١٨٧ص ؛ ٢٣سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ حيدر عبد الرسول
عوض ) جامع ( ب ـ العنوان

١٨٠

٨١١،٩٢
أ ٨٢٢

٨١١،٩٢
ب ٢٩٩

٨١١،٩٢
ب ٩٢٢

٨١١،٩٢
ب ٩٢٦

٦٤٣
أالء عبد الواحد ذنون
احالم دامغة  /االء عبد الواحد ذنون .ـ الموصل  :دار
ابن االثير ٢٠١٠ ،
١٠٠ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة الكتاب الجامعي ؛( ٢٣
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٦٤٤
الباوي ،ابراھيم
ديوان امتاز عليك بآھاتي  /ابراھيم الباوي  .ـ بغداد :
دار الحوراء ٢٠١٠ ،
٩١ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٤٥
البياتي  ،حسن
جراح الفضا  :قصائد لم ياكل عليھا الدھر / . . .
حسن البياتي  .ـ بغداد  :منشورات دار الرواد
المزدھرة ٢٠١٠ ،
٨١ص ؛٢٤سم
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٤٦
البياع  ،اسماعيل ابراھيم
اماسي طفولة  :من التراث القريب  . .في شعر /
اسماعيل ابراھيم البياع  .ـ بغداد  :شركة االنعام
للطباعة المحدودة ٢٠١٠ ،
٩٧ص ؛ ٢٢سم
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان

١٨١

٨١١،٩٢
ب٩٤٤

٨١١،٩٢
ج ٢٢٤

٨١١،٩٢
ج ٢٩٤

٨١١،٩٢
ج ٢٩٤

٨١١،٩٢
ج ٣٢٣

٦٤٧
بيدر جبار حسن
اعقاب سكائر  :شعر  /بيدر جبار حسن  .ـ العمارة :
) د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١١ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٤٨
الجباري  ،عبد الحميد
انا الذي تكلمت  :شعر  /عبد الحميد الجباري  .ـ بغداد
 :مكتب زاكي ٢٠١٠ ،
١٥٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٤٩
الجبوري  ،ابراھيم كاظم سھيل
احاسيس مترجمة  :شعر  /ابراھيم كاظم سھيل
الجبوري  .ـ بغداد  :مطبعة الرجاء ٢٠١٠ ،
٥٨ص ؛ ٢٣سم
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٥٠
الجبوري  ،عبد اللطيف عبد الحسين
قصائد لم تكتمل واشعار مبعثرة  /عبد اللطيف عبد
الحسين الجبوري  .ـ بغداد  :مطبعة احمد الدباغ ،
٢٠١٠
٨٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٥١
الحجاج  ،حيدر
الشي لظھيرتي  :شعر  /حيدر الحجاج  .ـ ميسان :
مطبعة االخوين ٢٠١٠ ،
٥٥ص ؛ ٢١سم  .ـ ) اصدارات عين ؛ ( ٥
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان ب ـ السلسلة

١٨٢

٨١١،٩٢
ج ٤٢٣

٨١١،٩٢
ج ٨٩٨

٨١١،٩٢
ح ٤٩٣

٨١١،٩٢
ح ٥٩٩

٦٥٢
الجراح  ،انمار
جسد في مراة الشيطان  :شعر  /انمار الجراح  .ـ ط ٢
 .ـ بغداد  :دار السجاد ) ع ( ٢٠١٠ ،
١٣٥ص ؛ ٢١سم
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٥٣
جليل شعبان
بين االرز والنخيل  /جليل شعبان  .ـ بغداد  :دار
االمناء ٢٠١٠ ،
١٧٣ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٥٤
الحديثي  ،خلف دلف
رقيم عراقي الى دمشق  :شعر  /خلف دلف الحديثي
.ـ دمشق  :دار جانودي ٢٠١٠ ،
١٧٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٥٥
الحسيني  ،عدنان
مراثي لصور جدي وسيفة الصديء  :شعر  /عدنان
الحسيني .ـ بغداد  :مكتب ابو يوسف الفرجي ،
٢٠١٠
٢٥٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان

١٨٣

٨١١،٩٢
ح ٨٤٢

٨١١،٩٢
ح ٩٤٤

٨١١،٩٢
خ ٢٨

٨١١،٩٢
خ ٧٢٣

٦٥٦
الحمداني  ،سمير ابراھيم عبد ﷲ
موسوعة تشكيلي الموصل في القرن العشرين :
الشعر في فن راكان دبدوب  /سمير ابراھيم عبد ﷲ
الحمداني .ـ الموصل  :دار العال ٢٠١٠ ،
ك٨١) ٢ص( ؛ لوحات ؛ ٢٨سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق ٢ـ الفنون التشكلية
أ ـ العنوان
٦٥٧
حيدر عبد الخضر
ھذا غبار ...دمي  :شعر  /حيدر عبد الخضر .ـ بغداد :
دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
٩٥ص ؛ ٢٤سم .ـ )تواصل ؛ (٥
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٦٥٨
الخال  ،ياسر اسماعيل عبد الرحمن البياتي
قصائد الحب والحياة ؛ مجموعة شعرية  /ياسر
اسماعيل عبد الرحمن الخال البياتي .ـ بغداد  :مكتب
حيدر ٢٠١٠ ،
٦٠ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعرالعربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٥٩
الخفاجي  ،الميرزا اياد لطيف حسين
احتراق والماء حطب  /الميرزا اياد لطيف حسين
الخفاجي .ـ بغداد  :مكتب مالك االشتر ٢٠١٠ ،
١٦٣ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان

١٨٤

٨١١،٩٢
ر ٢٩٦

٨١١،٩٢
ر ٨٢٢

٨١١،٩٢
ز٩٤٩

٨١١،٩٢
ز٩٩٢

٨١١،٩٢
س ٦٤

٦٦٠
الربيعي  ،سرحان عبود
مراكب الربيع  :مجموعة شعرية  /سرحان عبود
الربيعي .ـ بغداد  :مكتب دار االرقم ٢٠١٠ ،
٦٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٦١
الركابي  ،فليح كريم
صراخ في اورقة الصمت  :شعر  /فليح كريم الركابي
.ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١٣٥ص ؛ ٢١سم .ـ )سلسلة شعر؛(٣
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٦٦٢
الزيدي  ،رزاق
تفاصيل البالد  :شعر  /رزاق الزيدي .ـ بغداد  :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
٩٥ص ؛ ٢١سم .ـ )سلسلة تواصل ؛(٤
١ـ الشعر العربي ـ العراق أـ العنوان ب ـ السلسلة
٦٦٣
زينب صافي عباس
مالئكة الشعر  :شعر  /زينب صافي عباس .ـ دمشق :
دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع ٢٠١٠ ،
٧٥ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٦٤
السعد  ،سامي جبر
تضاريس أبي محسد  /سامي جبر السعد .ـ بغداد :
مطبعة القدس ٢٠١٠ ،
١١٩ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان

١٨٥

٨١١،٩٢
س ٢٦٤

٨١١،٩٢
س ٢٦٤

٨١،٩٢
س ٦٩٤

٨١١،٩٢
س ٦٩٤

٨١١،٩٢
س ٦٩٤

٦٦٥
الساعدي  ،رحيم
أخر االطفال في زمن الضجيج  :شعر  /رحيم
الساعدي .ـ بغداد  :دار الفراھيدي للنشر ٢٠١٠،
٩٢ص ؛ ٢٠سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٦٦
الساعدي  ،علي راضي
ديوان عيون الجمر  /علي راضي الساعدي  .بغداد :
دار الرواد ٢٠١٠ ،
١٤٤ص ؛ ٢٢سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٦٧
سعيد حسن
سفر الكلمات  :شعر  /سعيد حسن .ـ الموصل  :نشر
وتوزيع مكتبة الجيل العربي ٢٠١٠ ،
٧٤ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٦٨
سعيد حسن
غربة شاعر  :شعر  /سعيد حسن .ـ الموصل  :مكتبة
الجيل العربي ٢٠١٠ ،
 ٦٦؛ ٢٠سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٦٩
سعيد قنبر
على مائدة الرب  :شعر  /سعيد قنبر .ـ النجف :
القضاء ٢٠١٠ ،
١٠٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان

١٨٦

٨١١،٩٢
س ٨٢٨

٨١١،٩٢
س ٩٤٢

٨١١،٩٢
س ٩٤٢

٨١١،٩٢
س ٩٤٢

٨١١،٩٢
س ٩٧٩

٦٧٠
سالم مكي
مزارع الوقت  /سالم مكي .ـ بابل  :المركز الثقافي
للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
١٤٩ص ؛ ٢٢سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٧١
السنجاري  ،حسن طه
أفاوية ربع قرن  :قصائد  /حسن طه السنجاري .ـ
بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٢٢٦ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٧٢
السوداني  ،جبار سھم
احزان مجففة  :شعر  /جبار سھم السوداني .ـ بغداد :
مكتب زاكي ٢٠١٠ ،
١٠٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٧٣
السوداني  ،جبار سھم
أ خترتني  :شعر  /جبار سھم السوداني .ـ )د.م( :
مكتب زاكي للطباعة ٢٠١٠ ،
١٣٧ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٧٤
السيفي  ،محمد حسن
أشعار ومالمح  /محمد محسن السيفي .ـ دمشق  :دار
االمة ٢٠١٠ ،
٩٧ص ؛ ٢٤سم .ـ )مجموعة شعرية ؛(٢
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان

١٨٧

٨١١،٩٢
س ٩٧٩

٨١١،٩٢
س٩٩٩

٩٢،٨١١
ش ٤٩٧

٨١١،٩٢
ش ٨٤٣

٨١١،٩٢
ش ٨٤٩

٦٧٥
السيفي  ،محمد محسن
الشعاع الغارب  ...بواكير شعر  /محمد محسن
السيفي .ـ ط. ٢ـ دمشق  :مؤسسة دار االمة للطباعة
والنشر والتوزيع ٢٠١٠ ،
٧٧ص ؛ ٢٤سم .ـ )مجموعة شعر ؛(٣
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٧٦
السنوي  ،عبد الجبار
مراحل من عمر الزمن  . . .شعر  /عبد الجبار
السنوي  .ـ بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي ٢٠١٠ ،
٧٣ص ؛ ٢٢سم
 ١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٧٧
الشريفي  ،حسيب سلمان
صخب المرافيء  :ديوان شعر  /حسيب سلمان
الشريفي .ـ بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
١٥٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٧٨
الشكرجي  ،عھود
العشق في كرتي االرضية  :قائد شعرية  /عھود
الشكرجي .ـ بغداد  :دار الحوراء ٢٠١٠ ،
٦٠ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٧٩
الشمري  ،عبد االمير حسين
مجھولة العنوان  :قصائد نثرية  /عبد االمير حسين
الشمري .ـ بغداد  :دار االصدقاء للطباعة ٢٠١٠ ،
٢٥١ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان

١٨٨

٨١١،٩٢
ش ٨٤٩

٨١١،٩٢
ص ٢٨٣

٨١١،٩٢
ص ٧٩٤

٨١١،٩٢
ص٨٢٣

٨١١،٩٢
ض ٩٧

٦٨٠
الشمري  ،علي حسين
ثمرة عمري  :قصائد شعرية  /علي حسين الشمري .ـ
بغداد  :دار االمناء ٢٠١٠ ،
٥٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٨١
الصالحي  ،عبد العزيز
الصوت والصدى  :شعر  /عبد العزيز الصالحي .ـ
النجف االشرف  :دار الضياء للطباعة ٢٠١٠ ،
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٨٢
الصغير  ،صادق نعيم
شخابيط على جدران بوكا  /صادق نعيم الصغير .ـ
بغداد  :مكتب زاكي للطباعة ٢٠١٠ ،
٣٧٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٨٣
صالح يوسف
بال عنوان  :شعر  /صالح يوسف .ـ كربالء  :مطبعة
التأميم ٢٠١٠ ،
١٦٧ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٨٤
ضيف يزن يونس
عزف الكلمات  /ضيف يزن يونس .ـ بغداد  :د.ن ،
٢٠١٠
٤٥ص ؛ ١٥سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان

١٨٩

٨١١،٩٢
ع٢٨٨

٨١١،٩٢
ع٤٩٢

٨١١،٩٢
ع ٦٢٦

٨١١،٩٢
ع ٨٩٢

٨١١،٩٢
ع ٩٥٢

٦٨٥
عبد ﷲ احمد ھوار
كتاب الجنون ) / (Iعبد ﷲ احمد ھوار .ـ الموصل :
دار مكتبة بسام ٢٠١٠ ،
١٢٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٨٦
عدنان علي
اختالس الزمن  :شعر  /عدنان علي .ـ بغداد  :مطبعة
صالح زنكنة ٢٠١٠ ،
١٣٠ص ؛ ٢٠سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٨٧
العضاض  ،ليث كاظم علي
احزان النوراس  /ليث كاظم علي العضاض .ـ بغداد :
مجلس صفية السھيل الثقافي ٢٠١٠ ،
٩٥ص ؛ ٢٢سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٨٨
العلوان  ،محمد احمد
عدو الجراح  :شعر  /محمد احمد العلوان .ـ الفلوجة :
مطبعة المتنبي ٢٠١٠ ،
١٥٩ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٨٩
العيساوي  ،خولة فليح
شبابيج الھوى  :شعر شعبي  /خولة فليح العيساوي
.ـ العمارة ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
 ٦٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان

١٩٠

٨١١،٩٢
ع ٩٥٢

٨١١،٩٢
غ ٤٢٤

٨١١،٩٢
غ ٤٢٩

٨١١،٩٢
ف ٢٨٢

٨١١،٩٢
ف٧٩٤

٦٩٠
العيساوي  ،خولة فليح
الشمس تشرق مرتين  :شعر  /خولة فليح العيساوي
.ـ العمارة ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٥٦ص ؛ ٢٠سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٩١
الغرارة  ،وحيد محمد
بين كل ھذا الزحام  :شعر  /وحيد محمد الغرارة .ـ
ميسان  :رابطة على ورق ٢٠١٠ ،
١٤٨ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٩٢
الغراوي  ،علي صافي
ديوان علي صافي الغراوي )١٣٢٢ـ ھـ  ١٣٦٢ھـ (/
علي صافي الغراوي .ـ بغداد  :مطبعة الرفاه ٢٠١٠ ،
٥٦ص ؛ ٢٠سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أـ العنوان
٦٩٣
الفتالوي  ،ناجي
بلبوغرافيا الوجع ) أنطولوجيا(  /ناجي الفتالوي .ـ
بغداد  :دار الفراھيدي للنشر والتوزيع ٢٠١٠ ،
١٧٨ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٩٤
الفقير  ،منعم
النظر الى الماء  :شعر  /منعم الفقير .ـ بغداد  :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١٩٩ص ؛ ٢١سم .ـ )سلسلة شعر ؛(٢
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة

١٩١

٨١١،٩٢
ق ٩٥

٨١١،٩٢
ك ٦٢٩

٨١١،٩٢
ك ٦٢٩

٨١١،٩٢
ك ٦٢٩

٨١١،٩٢
م ٢٨٨

٦٩٥
قيس مجيد علي
أنا وليلى  /قيس مجيد علي .ـ بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
٩٨ص ؛٢٠سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٩٦
الكعبي  ،داود سلمان
دفء الثلج  :مجموعة شعرية  /داود سلمان الكعبي .ـ
بغداد  :دار االرقم للطباعة ٢٠١٠ ،
٤٨ص ؛ ٢٠سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٩٧
الكعبي ،ستار كريم
ابتاه عذرآ ياعراق  /ستار كريم الكعبي .ـ بغداد  :دار
الفراھيدي ٢٠١٠،
١١٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٩٨
الكعبي  ،كامل منصور
أبو ذريات الكعبي  /كامل منصور الكعبي .ـ بغداد :
مكتب االصدقاء ٢٠١٠ ،
٩٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٦٩٩
المالكي  ،رحيم
أربيعين العمر  :مجموعة قصصية  /رحيم المالكي .ـ
بغداد  :مكتبة نبيل ٢٠١٠ ،
٥٦ص ؛ ١٩سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان

١٩٢

٨١١،٩٢
م ٢٨٨

٨١١،٩٢
م ٣٨٤

٨١١،٩٢
م ٣٨٤

٨١١،٩٢
م ٣٨٩

٨١١،٩٢
م ٥٢٢

٧٠٠
المالكي  ،ستار
ليس لي بلد سواك  :شعر  /ستار المالكي .ـ ط. ٢ـ
بغداد  :دار الشؤون الثقافية ؛ ٢٠١٠
١٨١ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧٠١
محمد حسين عالوي غيبي
خذيني كما شئت  :شعر  /محمد حسين عالوي غيبي
.ـ النجف االشرف  :مطبعة الوالية ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧٠٢
محمد علي كاظم حيدر
بغداد حبيبتي  :شعر  /محمد علي كاظم حيدر .ـ الحلة
 :المركز الثقافي للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
١٢٠ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧٠٣
محمود غضيب
قصائد الى أفروديت  /محمود غضيب .ـ بغداد  :مكتب
دار االرقم ٢٠١٠ ،
٢٣ص ؛ ٢٠سم
١ـ اشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧٠٤
مشتاق عباس معن
المجموعة الشعرية الورقية غير الكاملة  /مشتاق
عباس معن .ـ بغداد  :دار الفراھيدي ٢٠١٠ ،
٣٤٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان

١٩٣

٨١١،٩٢
م ٥٦٩

٨١١،٩٢
م ٥٨٩

٨١١،٩٢
م ٩٤٤

٨١١،٩٢
م ٩٥٩

٧٠٥
المسعودي  ،عالء
شظايا ألروح  :المجموعة الشعرية )١٩٩٥ـ
. (٢٠٠٥ـ بغداد  :مؤسسة العھد الصادق الثقافية ،
٢٠١٠
١١٤ص ؛ ٢١سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧٠٦
المشكور  ،غازي خزعل
اوراق ملونة  :مجموعة شعرية  /غازي خزعل
المشكور .ـ بغداد  :دار الفراھيدي للنشر ٢٠١٠ ،
٩٤ص ؛ ١٦سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧٠٧
منذر عبد الحر
على حصان خشبي  :اغنيات لالصدقاء )شعر(  /منذر
عبد الحر .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة ،
٢٠١٠
١٥٩ص ؛ ٢١سم .ـ )سلسلةالشعراء(
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧٠٨
الموسوي  ،طه
نور الھدى  :شعر  /طه الموسوي .ـ النجف االشرف
 :مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع ،
٢٠١٠
١٠٥ص ؛ ١٨سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان

١٩٤

٨١١،٩٢
ن ٢٣٩

٨١١،٩٢
ن ٢٥٤

٨١١،٩٢
ھـ ٢٥٨

٨١١،٩٢
و ٢٩٨

٨١١،٩٢
و ٩٢٢

٧٠٩
ناجي حجي شمو
أحالم من فقاعات الصابون  :شعر  /ناجي حجي شمو
.ـ الموصل  :دار االثير للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
١٠٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧١٠
الناصر  ،سعاد
عبق البنفسج  /سعاد الناصر .ـ بغداد  :مؤسسة مصر
مرتضى للكتاب العراقي ٢٠١٠ ،
٧٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧١١
ھاشم لعيبي
ثلوج مجوسية  /ھاشم لعيبي .ـ )د.م(  :مطبعة النخيل
٢٠١٠ ،
٥٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧١٢
الوائلي  ،محمد نجم
أراجيح االقحوان )شعر(  /محمد نجم الوائلي .ـ بابل
 :المركز الثقافي للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
٧٩ص ؛ ٢٢سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧١٣
وھاب شريف
ماجدوى ببغاء ؟  /وھاب شريف .ـ النجف االشرف :
طائر الفينيق ٢٠١٠ ،
١٢٠ص ؛ ٢٠سم .ـ )سلسلةاصدارات بيت الشعر في
النجف االشرف ؛(١١
ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان ب ـ السلسلة

١٩٥

٨١١،٩٢
ي ٢٥٤

٨١١،٩٢
ي ٢٥٤

٨١١،٩٢٠٠٩
ع ٢٢٥

٨١١،٩٢٠٧
ح ٥٩٩

٧١٤
الياسري  ،سامي
وارينا  :شعر  /سامي الياسري .ـ )د.م(  :دار الرواد
المزدھرة للطباعة ٢٠١٠ ،
١٣٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧١٥
الياسري  ،عبد االله
جرح ومنفى  :شعر  /عبد االله الياسري .ـ بغداد :
دار الرواد ٢٠١٠ ،
١١٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق أ ـ العنوان
٧١٦
عباس ثابت حمود
الشعر العراقي في الحديث  ١٩٤٥ـ  ١٩٨٠في
معايير النقد االكاديمي العربي  /عباس ثابت حمود .ـ
بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
٢٧١ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة دراسات ؛(٢
١ـ الشعر العربي تاريخ ونقد أـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧١٧
الحسيني  ،حسين عدنان
الحس الوطني والقومي في ديوان الشاعر علي الفتال
 /حسين عدنان الحسيني .ـ كربالء  :مطبعة كومبيتر
ستي ٢٠١٠ ،
١٢٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسة أ ـ العنوان

١٩٦

٨١١،٩٢٠٧
ر ٢٢٢

٨١١،٩٢٠٧
س ٢٢٤

٨١١،٩٢٠٧
ع ٧٢٤

٨١١،٩٢٠٩
ج ٨٢٨

٧١٨
رباب ھاشم حسين
الحيوان رمزآ في الشعر العراقي الحديث )١٩٧٠ـ
 / (٢٠٠٠رباب ھاشم حسين .ـ بغداد  :دار
الفراھيدي ٢٠١٠ ،
٢٧٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات أ ـ العنوان
٧١٩
ستار عبد ﷲ
لغة الحضارة  :مقاربة نقدية ومختارات  /ستار عبد
ﷲ .ـ دمشق  :رند للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
١٩٩ص ؛ ٢٢سم
١ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات أ ـ العنوان
٧٢٠
عبد القادر جبار
طائر الوجد  :دراسة تطبيقية في بنية النص الشعري
العربي الحديث سعدي يوسف انموذجا  /عبد القادر
جبار .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
٢٦٣ص ؛ ٢٤سم .ـ ) سلسلة دراسات ؛(١٠
١ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات ٢ـ سعدي
يوسف )شاعر( أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٧٢١
جمال جاسم أمين
تحوالت النص الجديد  :أستبصار فني تاريخي في
شعرية أجيال مابعد السبيعنيات في العراق  /جمال
جاسم امين .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
١٠ص ؛ ٢٢سم .ـ )الموسوعة الثقافية ؛(٩٥
١ـ الشعر العربي ـ العراق ـ تاريخ أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة

١٩٧

٨١٢،٠٥١٦
خ ٢٢٥

٨١٢،٠٥٦٩٢
خ ٢٢٥

٨١٢،٩٢
ب ٢٥٢

٨١٢،٩٢
خ ٢٧٩

٧٢٢
الخباز  ،علي حسين
مسرحية الصراع  /تأليف علي حسين الخباز .ـ
النجف  :دار الضياء ٢٠١٠،
٧٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ المسرحيات الدينية أ ـ العنوان
٧٢٣
الخباز  ،علي حسين
مسرحية محاكمة حميد بن مسلم  /علي حسين الخباز
.ـ كربالء المقدسة  :قسم الشؤون الفكرية والثقافية
في العتبة العباسية المقدسة ٢٠١٠ ،
٤٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ المسرحيات الدينية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٢٤
الباشا ،ناشد سمير
خيوط الھواء مسرحية من ثالثة فصول  /تاليف ناشد
سمير الباشا ؛ اشعار شعبية احمد الشاوي  .ـ
) بغداد( ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١٢٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ المسرحيات العربية ـ العراق أ ـ الشاوي احمد
) شعر ( ب ـ العنوان
٧٢٥
الخافور  ،موسى
طبق  . .رغيف  . .وھوية  :مسرحية شعرية /
موسى الخافور  .ـ بغداد  :مركز عراق
ثقافات٢٠١٠،
٧٤ص ؛١٨سم
 ١ـ المسرحيات العربية ) الشعرية ( ـ العراق
أ ـ العنوان

١٩٨

٨١٢،٩٢
س ٨٢٩

٨١٢،٩٢
س ٩٧٩

٨١٢،٩٢
ع ٣٥٨

٨١٢،٩٢
ع ٦٩٩

٧٢٦
السماوي  ،عبد االمير
مسرحيات ذات الفصل الواحد لثالثة كتاب  /عبد
االمير السماوي  ،موسى جاسب  ،حميد خليفة .ـ
بغداد  :مكتب عادل ٢٠١٠ ،
١٠٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ المسرحيات العربية ـ العراق أ ـ موسى جاسب
)م.م( ب ـ حميد خليفة )م.م( ج ـ العنوان
٧٢٧
السيفي  ،محمد محسن
قاتل حمزة )وحشي بن حرب( مسرحية من فصلين /
محمد محسن السيفي .ـ دمشق  :مؤسسة دار االمة ،
٢٠١٠
٣٦ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة المسرح العربي االسالمي
؛(١٢
١ـ المسرحيات العربية ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٢٨
عبد الحسين ماھود
عكاز  :نصوص مسرحية لما بعد سقوط الصنم  /عبد
الحسين ماھود .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية
٢٠١٠،
٧٩ص ؛ ٢٤سم .ـ )تواصل ؛(٣
١ـ المسرحيات العربية ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٢٩
العطية  ،جبار صبري
شمس النھار  /جبار صبري العطية ؛ رسوم نزار
فوزي .ـ بغداد  :دار ثقافة االطفال ٢٠١٠ ،
٥٥ص ؛٢٣سم .ـ )سلسلة نصوص مسرحية ؛(٤
١ـ المسرحيات العربية ـ العراق أ ـ نزارفوزي
)رسام( ب ـ العنوان ج ـ السلسلة

١٩٩

٨١٢،٩٢
ع٨٢٤

٨١٢،٩٢
ع ٨٣٩

٨١٢،٩٢
ع٨٣٩

٨١٢،٩٢
ط٩

٨١٢،٩٢
ط٩

٧٣٠
عمار نعمة جابر
نادي للضحك  /عمار نعمة جابر .ـ بغداد  :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١٢٧ص ؛٢٤سم .ـ )سلسلة بصمات ؛(٨
١ـ المسرحية العربية ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٣١
عبد المجيد فليح
ثالثة وثالثة  /عبد المجيد فليح .ـ يغداد  :مطبعة ابو
رعد ٢٠١٠ ،
٩٨ص ؛ ٢٢سم
١ـ المسرحية العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٣٢
عبد المجيد فليح
عشر مسرحيات ذات الفصل الواحد ـ٣ـ  /تأليف عبد
المجيد فليح .ـ بغداد  :مطبعة ابو رعد ٢٠١٠ ،
١١٩ص ؛ ٢١سم
١ـ المسرحيات العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٣٣
طه سالم
طه سالم في مسرحية الدوالب  /طه سالم .ـ بغداد :
المصادر ؛ ٢٠١٠
٨٣ص ؛ ٢٣سم
١ـ المسرحيات العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٣٤
طه سالم
صوت النخل ) :مسرحية(  /طه سالم وشاكر
السماوي .ـ بغداد  :المصادر ٢٠١٠ ،
١٠٨ص ؛ ٢٣سم
١ـ المسرحيات العربية ـ العراق أ ـ السماوي ،
شاكر )م.م( ب ـ العنوان

٢٠٠

٨١٢،٩٢
ط٩

٨٢،٩٢
ف ٩٥٨

٨١٢،٩٢
م ٩٥٢

٨١٢،٩٢
ي ٣٩٢

٧٣٥
طه سالم
نصوص مسرحية  :مسرحية طنطل ومسرحية الكورة
 /طه سالم .ـ بغداد  :دار الھنا للعمارة والفنون ،
٢٠١٠
ج١٠٦)١ص( ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة الكتب
المسرحية؛(٢
١ـ المسرحية العربية ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٣٦
الفيصل  ،فريال كريم
أسطورة التوت االسود في قصة حب بابلية  /فريال
كريم الفيصل .ـ بغداد  :دارالشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
١٤٤ص ؛٢٤سم .ـ )االبداع المسرحي ؛(١
١ـ المسرحيات العربية ـ العراق أـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٣٧
موسى جاسب
ثالث مسرحيات  :حقيقة الوليد االم ـ مواقف /تأليف
موسى جاسب .ـ بغداد  :مكتب الھديل للطباعة ،
٢٠١٠
٨١ص ؛ ٢٠سم
١ـ المسرحية العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٣٨
يحيى صاحب
مھزلة الخليفة ـ مأساة  :مسرحية شعرية  /يحيى
صاحب .ـ )د.م(  :مطبعة عادل ٢٠١٠ ،
١٧٧ص ؛ ٢٤سم
١ـ المسرحية العربية ـ العراق أ ـ العنوان

٢٠١

٨١٢،٩٢٠٧
ن ٣٨

٨١٢،٩٦١٠٧
ع ٢٤٦

٨١٣،٠٠٩
أ ٥٨٢

٨١٣،٠٨٨
ب ٦٢٦

٧٣٩
نجم الدين عبد ﷲ سليم
المسرح الريفي  /تأليف نجم الدين عبد ﷲ سليم .ـ
الموصل  :مطبعة االنتصار ٢٠١٠ ،
١٥١ص ؛ ٢٤سم
١ـ المسرحيات العربية ـ العراق ـ دراسات
أ ـ العنوان
٧٤٠
العارضي  ،ورود ناجي
مسرحيات توفيق الحكيم  :دراسة االثر االسطوري
االجنبي فيھا  /تأليف ورود ناجي العارضي .ـ بغداد :
دار الفراھيدي للنشر والتوزيع ٢٠١٠ ،
٢٢٦ص ؛ ٢٤سم .ـ )دراسات ؛(١٢
١ـ المسرحيات العربية ـ مصر ـ دراسات
أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٧٤١
اسماعيل ابراھيم عبد
القصص وحدة نصية سعدي الزيدي مثاال تطبيقيا /
اسماعيل ابراھيم عبد  .ـ بغداد  :مكتبة الموال ،
٢٠١٠
٨٠ص ؛ ١٩سم
 ١ـ القصة العربية ـ دراسات  ٢ـ الزيدي  ،سعدي
) قاص ( أ ـ العنوان
٧٤٢
البطاط  ،عودة
ابو طالب شاعر الرسول االول  :رواية عودة البطاط .
ـ كربالءالمقدسة  :كومبيوتر ستي ٢٠١٠ ،
١١٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القصص العربية أ ـ العنوان

٢٠٢

٨١٣،٠٩٢
ي ٣٩٢

٨١٣،٨٠٢٣
ت ٨٩٨

٨١٣،٩٢
ھـ٢٥٨

٨١٣،٩٢
أ ٣٨٤

٧٤٣
يحيى صاحب
حفلة عض االصابع  :مجموعة قصصية  /يحيى
صاحب  .ـ بغداد  :مطبعة عادل ٢٠١٠ ،
١٦٩ص ؛ ٢١سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٤٤
التميمي  ،فاضل عبود
اضاءات سردية قراءات في نصوص عراقية  /فاضل
عبود التميمي .ـ ديالى  :جامعة ديالى  :المطبعة
المركزية ٢٠١٠ ،
١٧٣ص ؛ ٢٤سم
١ـ القصص العربية )السرد( أ ـ العنوان
٧٤٥
الھاشمي  ،نوري جابر
صھيل في مساء غانم  :قصص قصيرة  /نوري جابر
الھاشمي  .ـ ميسان  :اتحاد االدباء والكتاب ٢٠١٠،
٧٩ص ؛ ٢٢سم  .ـ ) سلسلة اصدارات االدباء
والكتاب العراقيين ؛ ( ٣
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٤٦
أالحمد  ،احمد
الحلم بوزيرة  :قصص قصيرة  /محمد االحمد .ـ بغداد
 :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١١٥ص ؛ ٢٠سم .ـ )سلسلة سرد ؛(٥
١ـ القصص القصيرة ـ العراق أ ـ العنوان

٢٠٣

٨١٣،٩٢
أ ٤٥٤

٨١٣،٩٢
أ ٧٤٢

٨١٣،٩٢
ب ٢٥٢

٨١٣،٩٢
ب ٩٩٤

٨١٣،٩٢
ج ٢٥٨

٧٤٧
أرشد توفيق
نصف السماء  :رواية  /أرشد توفيق  .ط. ٢ـ بغداد :
دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
٣٦٧ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة سرد ؛(٣
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٤٨
أفراح سالم
دموع االرض الدامية  :رواية  /افراح سالم .ـ بغداد :
مطبعة ابن العربي ٢٠١٠ ،
١٩٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٤٩
الباشا  ،ناشد سمير
ضحك االقدار  :قصص قصيرة  /ناشد سمير الباشا .ـ
)د.م( ) :د.ن(٢٠١٠ ،
١٢٤سم ؛ ٢٤سم
ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٥٠
بنت النھرين
لھيب الغضب  ،قصص قصيرة  /بنت النھرين .ـ بغداد
 :دار الرواد المزدھرة للطباعة ٢٠١٠ ،
١٥٨ص ؛ ٢٢سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٥١
الجاسم  ،ھيثم محسن
موت االسم  :قصص  /ھيثم محسن الجاسم .ـ بغداد :
دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١٢٨ص ؛ ٢٤سم .ـ )تواصل ؛ (٢
١ـ القصص العربية ـ العراق
أ ـ العنوان ب ـ السلسلة

٢٠٤

٨١٣،٩٢
ج ٨٢٨

٨١٣،٩٢
ج ٩٣٩

٨١٣،٩٢
ج ٩٤٩

٨١٣،٩٢
ح ٥٩

٨١٣،٩٢
ح ٥٩٩

٧٥٢
جمال كامل فرحان
المدينة والمطر  :قصص قصيرة  /جمال كامل فرحان
.ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
٧٣ص ؛ ٢١سم .ـ )سلسلة بصمات ؛(٧
١ـ القصص العراقية ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٥٣
الجنديل  ،أحمد
طقوس التعرف الحياء  :قصص قصيرة  /احمد
الجنديل .ـ ط. ٢ـ بغداد  :مطبعة الرفاه ٢٠١٠ ،
١٣٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٥٤
الجنديل  ،احمد
بيادر الخوف  :قصص قصيرة  /احمد الجنديل .ـ ط٢
.ـ بغداد  :مطبعة الرفاه ٢٠١٠ ،
١١٢ص ؛٢١سم
١ـ القصص القصيرة ـ العراق أ ـ العنوان
٧٥٥
حسن حافظ
رواية النھار الذي يلي البارحة ..؟؟ = (The day
) / after yesterdayحسن حافظ .ـ بغداد  :جمعية
الثقافة للجميع ٢٠١٠ ،
١١٦ص ؛ ٢١سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٥٦
الحيسيني  ،عدنان
مرافيء آخر المعلمين  /عدنان الحسيني .ـ بغداد :
مكتب ابو يوسف المفرجي ٢٠١٠ ،
٢٢٥ص ؛ ٢٤سم
ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان

٢٠٥

٨٣،٩٢
ح٨٤٢

٨١٣،٩٢
ح ٩٤٤

٨١٣،٩٢
خ ٥٢٦

٨١٣،٩٢
د ٢٧٤

٧٥٧
الحمداني  ،يونس علي
االمواج الحمر  /يونس علي الحمداني .ـ بغداد :
مطابع دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
٣١٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٥٨
حيدرعيال مطر
امراة القرن الحادي والعشرين  :قصة جيل القرن
الحادي والعشرين  .قصة الجيل الذي ينتظر الغروب /
حيدر عيال مطر  .ـ القادسية  :دار ينبور للطباعة
والنشر والتوزيع ٢٠١٠،
٣٧ص ؛ ٢١سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٥٩
الخزاعي  ،محمد
عيدية مسروقة  :قصص قصيرة  /محمد الخزاعي :
رابطة على ورق ٢٠١٠ ،
٦٣ص ؛ ٢١سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٦٠
الداغري  ،فاخر
اطالته القمر  :قصص قصيرة  /فاخر الداغري  .ـ
بغداد  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١١٨ص ٢٠،سم
 ١ـ القصص العربية ـ الطرق أ ـ العنوان

٢٠٦

٩٢،٨١٣
د ٤٩٩

٨١٣،٩٢
ز ٢٩٤

٨١٣،٩٢
س ٦٤

٨١٣،٩٢
س٢٢٨

٨١٣،٩٢
س ٢٦٤

٧٦١
الدرويش  ،عبد الحسين علوان
الدرويش في خبزة المر  :مجموعة من الكتاب  /عبد
الحسين علوان الدرويش  .ـ بغداد  :الطباع للطباعة
والنشر ٢٠١٠ ،
٩٨ص ؛ ١٨سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٦٢
الزبيدي  ،نصرة احميد جدوع
سيدة الخواتم ) مجموعة قصصية (  /نصرة احميد
جدوع الزبيدي  .ـ بغداد  :مطبعة البيان ٢٠١٠ ،
١٠٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٦٣
السعد  ،عباس فالح
مستر جيسكار والكالب  :قصص قصيرة  /عباس
فالح السعد  .ـ البصرة  :مطبعة القدس ٢٠١٠ ،
٨٢ص ؛ ٢٠سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٦٤
السباك  ،علي
ذلك الجانب من الجحيم  :رواية قصيرة  /علي السباك
 .ـ بابل  :مطبعة لؤي الرسام ٢٠١٠ ،
١٩٥ص ؛ ٢١سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٦٥
الساعدي  ،علي خضر
شرح الوجدان  :قصص  /علي خضر الساعدي  .ـ
بغداد  :دار االرقم ٢٠١٠ ،
١٦٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان

٢٠٧

٨١٣،٩٢
س ٢٧٤

٨١٣،٩٢
س ٨٩٨

٨١٣،٩٢
س ٩٤٢

٨١٣،٩٢
ش ٨٤٩

٨١٣،٩٢
ش ٩٩٤

٧٦٦
سافرة جميل حافظ
صخرة بيھستي ستي  /سافرة جميل حافظ  .ـ بغداد :
) د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٢٧ص ؛٢١سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٦٧
سليم مطر
امراة القارورة  :رواية  /سليم مطر  .ـ ط  . ٣ـ بغداد
 :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
١٥١ص ؛ ٢١سم  .ـ ) سلسلة عودة النص ؛ ( ١
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٦٨
السوداني  ،جبار سھم
خمبابا ونادلة دراكوال  :رواية  /تاليف جبار سھم
السوداني  .ـ ) د  .م (  :مكتب زاكي للطباعة
٢٠١٠ ،
٢١٩ص ؛٢٤سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٦٩
الشمري  ،عبد االمير حسين
امراة ورجل  :قصص متنوعة وھادئة  /عبد االمير
حسين الشمري  .ـ بغداد  :دار االمناء ٢٠١٠ ،
٨٥ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٧٠
الشھيد  ،زيد
فراسخ الھات تنتظر  :رواية  /زيد الشھيد . .
ستوكھولم  :دار الينابيع ٢٠١٠ ،
٣٤٤ص ؛ ٢١سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان

٢٠٨

٨١٣،٩٢
ع ٢٨٤

٨١٣،٩٢
ع ٢٩٤

٨١٣،٩٢
ع ٢٩٤

٨١٣،٩٢
ع ٦٦٩

٧٧١
العامري  ،ناھي
عند مقام العذراء  :مجموعة قصصية  /ناھي
العامري  :بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
٩٧ص ؛٢١سم  .ـ ) سلسلة بصمات ؛ ( ٩
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٧٢
العبيدي  ،احمد
االقمار الشائكة  :قصص قصيرة  /احمد العبيدي  .ـ
الموصل  :المديرية العامة لتربية نينوى ٢٠١٠ ،
١٠٥ص ؛٢٤سم  .ـ ) سلسلة تصدرھا المديرية . .
الخ ؛ ( ٣٣
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٧٣
العبيدي  ،رجاء خضير
اوراق لم تعد بيضاء  :قصص  /رجاء خضير العبيدي
 .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
 ١٩١؛ ٢١سم  .ـ ) سلسلة سرد ؛ ( ٢
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٧٤
عبد العظيم عبد العباس راھي
البدون  :رواية  /عبد العظيم عبد العباس راھي  .ـ
) بغداد ( ) د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٣٠٨ص ؛ ٢٠سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان

٢٠٩

س٨١٣،٩٢
غ ٢٩٨

٨١٣،٩٢
غ ٢٩٨

٨١٣،٩٢
ف٢٤٥

٨١٣،٩٢
م٢٣٤

٨١٣،٩٢
م ٢٣٤

٧٧٥
غانم خليل
درس اخر الليل  :قصص  /غانم خليل  .ـ جامعة
الموصل  :دار ابن االثير ٢٠١٠ ،
٦٥ص ؛ ٢٤سم
أ ـ العنوان
 ١ـ القصص العربية ـ العراق
٧٧٦
غانم خليل
رواية  :يوم غابت الشمس  /غانم خليل  .ـ الموصل :
دار ابن االثير ٢٠١٠ ،
ج ١٧٤ ) ١ص ( ؛ ٢١سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٧٧
فارس عزيز مسلم
سقوط بابل  :قصص من تاريخ العراق القديم  /فارس
عزيز مسلم  .ـ الحلة  :دار االرقم ٢٠١٠ ،
٧٢ص ؛ ٢١سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٧٨
ماجد عبد الستار
قلب على جمر  :قصة  /ماجد عبد الستار  .بغداد :
) د  .ن( ٢٠١٠ ،
ج١٤٩ ) ٢ص ( ؛ ٢٤سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٧٩
ماجد عبد الستار
الوقت للحزن عندي  :قصة قصيرة  /ماجد عبد
الستار  .ـ ) د  .م (  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٧٢ص ؛ ٢١سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان

٢١٠

٨١٣،٩٢
م ٢٤٣

٨١٣،٩٢
م ٣٩٤

٨١٣،٩٢
م ٣٩٤

٨١٣،٩٢
م ٣٩٤

٨١٣،٩٢
م ٩٢٣

٧٨٠
المادح ،عبد الرضا
درب التبانة  :قصص قصيرة  /عبد الرضا المادح  .ـ
دمشق  :دار الينابيع ٢٠١٠ ،
٩٩ص ؛ ٢١سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٨١
مجيد عبد علي
انتي منھم  :مجموعة قصصية  /مجيد عبد علي  .ـ
) د  .م (  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١٢٥ص ؛ ٢١سم
 ١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٨٢
مجيد عبد علي
الة الزمن العراقية  :مجموعة قصصية  /مجيد عبد
علي .ـ بغداد  :الزاوية للتصميم والطباعة ٢٠١٠ ،
٢٤ ، ١٨٧سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٨٣
مجيد عبد علي
مواطن عراقي وقصص اخرى  /تأليف مجيد عبد
علي .ـ )د.م(  :مطبعة اوفسيت الوسام ٢٠١٠ ،
٢٠٥ص ؛ ٤سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٨٤
المياح  ،شاكر
العنبش  :رواية  /شاكر المياح .ـ دمشق  :دار
الينابيع طباعة ونشر وتوزيع ٢٠١٠ ،
٣٠٩ص ؛ ٢١سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان

٢١١

٨١٣،٩٢
ن ٢٣٩

٨١٣،٩٢
ت ٣٥٩

٨١٣،٩٢
ھـ ٨٢

٨١٣،٩٢
ھـ ٢٤٩

٨١٣،٩٢
ھـ ٢٥٨

٧٨٥
ناجي شمو
مشاعر في سوق المزاد  :قصص قصيرة  /ناجي
شمو .ـ ط.٢ـ الموصل  :دار ابن االثير ٢٠١٠ ،
٢٣٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٨٦
تحسين عبد الرضا
زورق سومري اسود  :قصص قصيرة  /تحسين عبد
الرضا .ـ العمارة  :رابطة على ورق ٢٠١٠ ،
١٨٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ المسرحية العربية ـ العراق أـ العنوان
٧٨٧
ھنا نلتقي  :مجموعة قصص مشتركة .ـ )د.م(
 :مؤسسة النبراس للطباعة ٢٠١٠ ،
١٥١ص؛ ٢٤سم
١ـ القصص العربية ـ العراق
٧٨٨
ھادي عباس حسين
عذابات  :قصص  /ھادي عباس حسن.ـ بغداد :
مطبعة االنعام ٢٠١٠ ،
١٦٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٨٩
الھاشمي  ،موسى
حكاية الجدار المتصدع  :رواية  /موسى الھاشمي .ـ
بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠،
٣١٥ص ؛ ٢٠سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان

٢١٢

٨١٣،٩٢
ھـ ٨٢٨

٨١٣،٩٢
ھـ ٨٢٨

٨١٣،٩٢
و٢٤٩

٨١٣،٩٢
ي ٣٩٢

٧٩٠
الھاللي  ،حسين
رواية حديث األكف  /تأليف حسين الھاللي .ـ بغداد :
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العر اقي ٢٠١٠ ،
١٢٤ص؛ ٢١سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٩١
الھاللي  ،أسعد
الميتة الثالثة واالخيرة لعبد شويخ البدوي وقائع الية
للتفتت  :رواية  /أسعد الھاللي .ـ بغداد  :دار الشؤون
الثقافية ٢٠١٠ ،
٣٠٣ص ؛ ٢٤سم .ـ )سرد ؛(٤
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٧٩٢
الوادي  ،خالد
أنت ...أجمل امراة في العالم  :مجموعة قصصية /
خالد الوادي .ـ بغداد  :المركز التقني ٢٠١٠ ،
٥٧ص ؛ ٢٣سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان
٧٩٣
يحيى الصاحب
حمام وعصافير  :مجموعة قصصية  /يحيى الصاحب
.ـ بغداد  :مطبعة عادل ٢٠١٠ ،
 ١٧٤؛ ٢٢سم
١ـ القصص العربية ـ العراق أ ـ العنوان

٢١٣

٨١٤
ب ٥٤٢

٨١٤
س ٦٩٤

٨١٤
ص ٨٤

٨٤
ع ٢٩٤

٧٩٤
بشرى شاكر
حمامة تحلق بجناح واحد  /بشرى شاكر .ـ بغداد :
)د.ن( ٢٠١٠ ،
١١٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ المقاالت العربية أ ـ العنوان
٧٩٥
السعود  ،ناظم
سحر االيقونة  :مقعد حوراي امام الشاعر الرائد
مشتاق عباس معن  /ناظم السعود .ـ بغداد  :دار
الفرات الفراھيدي ٢٠١٠ ،
١٣٤ص ؛ ٢٠سم
أ ـ العنوان
١ـ المقاالت العربية
٧٩٦
الصكر  ،صادق ناصر
كذبة بلزاك ومقاالت اخرى  /صادق ناصر الصكر .ـ
ميسان  :رابطة ادب الثقافية في مركز االمام الصادق
٢٠١٠ ،
١١٩ص ؛ ٢٢سم .ـ )سلسلة اصدارات ثقافية ؛(٣
١ـ المقاالت العربية أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٧٩٧
العبودي  ،محمد رشيد
وجھة نظر نفسية  /تأليف محمد رشيد العبودي .ـ
بغداد  :مطبعة اوفسيت اليقظة ٢٠١٠ ،
٩٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ المقاالت العربية أ ـ العنوان

٢١٤

٨١٤
م ٣٨٤

٨١٤
ھـ ٢٤٩

٨١٤
ي ٣٩٢

٨١٤
ي ٣٩٢

٨١٨،٠٢
أ ٩٥٩

٧٩٨
محمد تقي جون
مقامات أبن سينا  :شعر  /محمد تقي جون .ـ بغداد :
دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
١٣١ص ؛ ٢٢سم
١ـ المقاالت العربية أ ـ العنوان
٧٩٩
ھادي عباس حسين
حكايات مدينة  /تأليف ھادي عباس حسين.ـ بغداد :
)د.ن( ٢٠١٠ ،
٩٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ المقاالت االدبية أ ـ العنوان
٨٠٠
يحيى صاحب
 ٤مقابالت مع  ٤مبدعين عالميين  /ترجمة يحيى
صاحب  .ـ بغداد  :مطبعة نحلة ٢٠١٠ ،
١٠٨ص ؛ ٢١سم
 ١ـ المقاالت العامة أ ـ العنوان
٨٠١
الخفاجي  ،زينب عبد الكريم حمزة
الخطاب العربي وخصائصه عند الجاحظ  :دراسة
تحليلية  /زينب عبد الكريم حمزة الخفاجي .ـ مؤسسة
العھد الصادق الثقافية ٢٠١٠ ،
١ـ الخطابة العربية ـ دراسات أ ـ العنوان
٨٠٢
أالوسي  ،توفيق
التوفيقات  :نصائح وحكم  /توفيق االوسي .ـ
الديوانية  :مطبعة حوض الفراق ٢٠١٠ ،
١٠٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ الحكم والماثورات أ ـ العنوان

٢١٥

٨١٩
أ ٨٤٨

٨١٩،٤
ع٨٩

٨٢١
إ ٩٥٩

٨٠٣
أكرم عبد الوھاب محمد امين
الشجن الى من زار الوطن  :وھي قطعة ادبية من
تلميذ ...الخ  /أكرم عبدالوھاب محمد امين .ـ جامعة
الموصل  :دار ابن االثير ٢٠١٠ ،
٤٤ص ؛ ٢٤سم
أ ـ العنوان
١ـ النثر العربي
٨٠٤
علي عزيز صالح
الفكاھة في النثر العباسي  /علي عزيز صالح .ـ
بيروت  :دار الكتب العلمية ٢٠١٠ ،
٣١٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ النثر العربي ـ العصر العباسي أ ـ العنوان
٨٠٥
إيسواران  ،فيجاي
في مجال الصمت  /تأليف فيجاي إيسواران ؛ ترجمة
كاظم سعد الدين .ـ بغداد  :بيت الحكمة ٢٠١٠،
٢٥٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الشعر االنكليزي أ ـ كاظم سعد الدين )مترجم(
ب ـ العنوان

٢١٦

الجغرافيا والتاريخ

٢١٧

٩٠٧،٢
ت ٨٤٩

٩٠٧،٢
ن ٢٩٧

٩٠٧،٢
ن ٢٩٧

٩١٠
ع٣٩٨

٩١٠،٠٢٠٧
ج ٧٤٢

٨٠٦
التكريتي ،ھاشم صالح
دراسات في المسالتين الشرقية والمغربية  /تاليف
ھاشم صالح التكريتي  .ـ بغداد  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٢١١ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ التاريخ ـ بحوث أ ـ العنوان
٨٠٧
نايف محمد صالح
مدافن التاريخ  /نايف محمد صالح  .ـ بغداد  :مكتبة
ديانا للطباعة ٢٠١٠ ،
ج ٢٧٦ ) ١ص ( ؛ ٢١سم
١ـ البحوث التاريخية أ ـ العنوان
٨٠٨
نايف محمد صالح
مدافن التاريخ  /نايف محمد صالح  .ـ بغداد  :مكتبة
ديانا للطباعة ٢٠١٠ ،
ج ٢٥٠ ) ٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ البحوث التاريخية أ ـ العنوان
٨٠٩
العجيلي  ،محمد صالح ربيع
جغرافية المدن  /محمد صالح ربيع العجيلي  .ـ بغداد
 :مطبعة الكتاب ٢٠١٠ ،
٣٦٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ جغرافية المدن أ ـ العنوان
٨١٠
الجغرافية الطبيعية للصف الخامس االدبي  /اياد
عاشور الطائي  ) . . .واخرون (  .ـ ط  . ٢ـ بغداد :
المركز التقني العمال ماقبل الطباعة ٢٠١٠ ،
٢٨٤ص ؛٢٤سم
 ١ـ الجغرافية الطبيعية ـ دراسة وتدريس أ ـ الطائي
 ،اياد عاشور ) م  .م (

٢١٨

٩١٠،٠٢٠٧
ع ٢٤٢

٩١٠،٠٧
أ ٥٥

٩١٠،٤
ص ٢٩٣

٩١٥،٦٧٠٣
ھـ ٢٥٨

٨١١
العراق  .وزارة التربية
جغرافية الوطن العربي للصف الثاني المتوسط /
وزارة التربية  .ـ ط  ٢٨منقحة  .ـ بغداد  :شركة
االطلس للطباعة المحدودة ٢٠١٠ ،
١٣٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الجغرافية الطبيعية ـ دراسة وتدريس
أ ـ العنوان
٨١٢
اسس الجغرافية وتقنياتھا للصف الرابع االدبي /
محسن عبد علي  ) . .واخرون (  .ـ ط  . ٢ـ بغداد :
وزارة التربية ٢٠١٠ ،
١٥٩ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الجغرافية ـ دراسة وتدريس أ ـ محسن عبد
علي ) م  .م ( ب ـ العنوان
٨١٣
الصبيحاوي  ،حيدر فرحان حسن
دراسة في االستشمار السياحي في العراق  /تاليف
حيدر فرحان حسن الصبيحاوي  .ـ بغداد  ) :د  .ن ( ،
٢٠١٠
٧٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ السياحة ـ العراق أ ـ العنوان
٨١٤
ھاشم طه شالش
المدن المواضع العراقية في تاج العروس من جواھر
القاموس  . . .الخ  /اعداد ھاشم طه شالش  .ـ بغداد :
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ٢٠١٠،
٤٩ص ؛٢٤سم
 ١ـ المدن ـ العراق ـ معاجم أ ـ العنوان

٢١٩

٩١٥،٦٧٣٣
س ٩٥٢

٩١٦،١٦
ش ٩٩٤

٩٢٠،٧١
أ ٨٤٨

٩٢٠،٧١
ب ٩٦٢

٨١٥
سيتيني
رحلة من اسطنبول الى البصرة سنة / ١٧٨١
سيتيني ؛ تلرجمتھا عن الفرنسية وعلق عليھا
بطرس حداد  .ـ بغداد  :مركز العلمي العراقي ،
٢٠١٠
١٥٨ص ؛ ٢١سم
 ١ـ البصرة ـ وصف ورحالت  ٢ـ اسطنبول وصف
ورحالت أ ـ بطرس حدد )مترجم( ب ـ العنوان
٨١٦
الشھيد  ،زيد
الرؤى واالمكنة  :نصوص مفتوحة مستقلة من ذاكرة
المكان  /زيد الشھيد .ـ دمشق  :دار الينابيع للطباعة
والنشر ٢٠١٠ ،
١٤٣ص ؛ ٢١سم
١ـ ليبا ـ وصف ورحالت أ ـ العنوان
٨١٧
أكرم عبد الوھاب محمد امين
االمداد بشرح منظومة االسناد  /اكرم عبد الوھاب
محمد امين .ـ بغداد  :دار النور للعلوم الشرعية
واالسناد ٢٠١٠ ،
ج٢٤٧)١ص( ؛ ٢٤سم
١ـ الرجال ـ تراجم أ ـ العنوان
٨١٨
البيضاني  ،جواد كاظم
الجوامع الرجالية لعلماء االمامية في القرن السادس
الھجري  /جواد كاظم البيضاني .ـ بغداد  :مطبعة
الكوثر ٢٠١٠ ،
١٠٣ص ؛ ٢٤سم
١ـ الرجال ـ تراجم أ ـ العنوان

٢٢٠

٩٢٠،٧٢
ف٢٦٨

٩٢٠
ق ٤٩٥

٩٢٠
م ٤٥٩

٩٢٢،١
س ٢٦٤

٨١٩
فاضل جابر ضاحي
النساء القاتالت  :دراسة تاريخية لدور المرأة في
عمليات االغتيال  /فاضل جابر ضاحي .ـ دمشق  :رند
للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
١٢٩ص ؛ ٢٤سم
١ـ النساء ـ تراجم أ ـ العنوان
٨٢٠
القريشي  ،فاضل طالل
معجم مشاھير التاريخ واالعالم  ،علماء  ،قادة ،
ادباء  /تاليف فاضل طالل القريشي  .ـ بغداد  :دار
الكتب العلمية ٢٠١٠ ،
٣٩٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ تراجم ـ معاجم أ ـ العنوان
٨٢١
المزروك  ،صباح نوري
اصدقاء في الذاكرة  :مواقف وذكريات  /تاليف صباح
نوري المزروك  .ـ الحلة  :دار الفرات ٢٠١٠ ،
 ١٢٣؛ ٢٤سم
 ١ـ المذكرات أ ـ العنوان
٨٢٢
الساعدي  ،عبد الحسن
الدرتين في سيرة سماحة اية ﷲ الشيخ كاظم الشيخ
عودة الساعدي ) ذي الرئاستين ( ) قدس سره ( /
عبد الحسن الساعدي  .ـ ) د  .م (  :الطباع للطباعة
والنشر ٢٠١٠ ،
 ١ـ الساعدي  ،كاظم عودة ) رجل دين ( أ ـ العنوان

٢٢١

٩٢٢،٢
ع ٢٨٤

٩٢٢،٣
د٩٤٩

٩٢٢،٤٨
ب ٩٦٢

٩٢٢،٤٨
ح ٥٩٨

٨٢٣
العامري  ،علي حسن داود
السفر الزاھر متعة السامع والناظر  :سيرة وحياة /
علي حسن داود العامري  .ـ بغداد  :مكتب احمد
الخشالي ٢٠١٠ ،
٢٢١ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ المقرئين ـ تراجم أ ـ العنوان
٨٢٤
الدوري  ،اسماء عواد
الدرة في تاريخ محدثي البصرة  /اسماء عواد الدوري
 .ـ ) د  .م (  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٣٠٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ المحدثون ـ تراجم  ٢ـ البصرة ـ تاريخ
أ ـ العنوان
٨٢٥
البيضاني  ،جواد كاظم
صفحات مضيئة من حياة السيد ھبة الدين الحسيني
الشھر ستاني  /جواد كاظم البيضاني .ـ بغداد  :مركز
سومر للدراسات والبحوث التاريخية ٢٠١٠،
٥٤ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الشھر ستاني  ،محمد علي بن الحسين العابد
الحسيني ) رجل دين شيعي ( أ ـ العنوان
٨٢٦
الحسيني  ،ھاشم فياض
بحوث ودراسات عن علماء الحوزة العلمية في
النجف االشرف  /تاليف ھاشم فياض الحسيني  .ـ
النجف االشرف  :الكلمة الطيبة ٢٠١٠ ،
ج٣٨٩ ، ١ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ رجال الدين ) الشيعة ( ـ تراجم  ٢ـ االصفھاني ،
ابو الحسن الموسوي ) رجال دين ( أ ـ العنوان

٢٢٢

٩٢٢،٤٨
ح ٥٩٨

٩٢٢،٤٨
ع٤٢٤

٩٢٢،٤٨
م ٧٤٥

٨٢٧
الحسيني  ،ھاشم فياض
بحوث ودراسات عن علماء الحوزة العلمية في
النجف االشرف  /تأليف ھاشم فياض الحسيني  .ـ
النجف االشرف  :الكلمة الطيبة ٢٠١٠ ،
ح ٣١٢ ) ٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ رجال الدين ) الشيعة ( ـ تراجم ـ الحلي  ،حسين
) رجل دين ( أ ـ العنوان
٨٢٨
العذاري  ،عالء حبيب عبد
الشيخ احمد بن فھد الحلي )  ٧٥٧ـ : ( ١٣٥٦
دراسة تاريخية  /عالء حبيب عبد العذاري  .ـ بابل :
مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية ٢٠١٠ ،
٢١٠ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة اصدارات المركز (
 ١ـ االسدي احمد بن شمس الدين محمد بن فھد
) رجل دين وشيعي( أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٨٢٩
المقدس  ،محمود الغريفي
حياة فلم لم يمت المؤرخ الشھير السيد حسين ابن
السيد احمد االبريقي النجفي المعروف باليد حسون
البراقي ١٢٦٦ـ ١٣٣٢ھـ حياته واثاره  /محمود
المقدس الغريفي  .ـ النجف  :دار البراقي ٢٠١٠ ،
٣٥٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ البراقي  ،حسون ) عالم ديني ( أ ـ العنوان

٢٢٣

٩٢٢،٥٨١
ش ٤٩٢

٩٢٢،٦
ش ٨٤٩

٩٢٢،٧
ب ٩٢٢

٨٣٠
الشرنباللي  ،حسن من عمار الحنفي )  ٩٩٤ـ
 ١٠٦٩ھـ(
سعادة الماجد بعمارة المساجد  :ورغبة طالب العلوم
اذا غاب عن دراسة في اخذ العلوم  /تاليف حسن بن
عمار الشرنباللي ؛ تحقيق انس محمد جاسم
المشھداني  .ـ بغداد  :ديوان الوقف السني ٢٠١٠ ،
١٠٤ص ؛ ٢٥سم  .ـ ) الموسوعة االسالمية ؛( ٢٦
 ١ـ الشرنباللي  ،حسن بن عمار علي ) فقية حنفي (
أ ـ المشھداني انس محمد جاسم ) محقق (
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٨٣١
الشمري  ،رؤوف
الوجود االلھي عند ابن ابي الحديد  /رؤوف الشمري
 .ـ بغداد  :بيت الحكمة ٢٠١٠ ،
٢٦٦ص ؛ ٢١سم
 ١ـ ابن ابي الحديد  ،عبد الحميد بن ابي الحسين ھبة
ﷲ ) متصوف (  ٢ـ االلھيات ) علم االلھيات (
أ ـ العنوان
٨٣٢
البناء  ،يوسف اسطيفان
ذخائر مارتوما الرسول فيكاتدرائية ما رتوم االثرية
في الموصل  /اعداد اسطيفان البناء  .ـ بغداد  :مطبعة
شفيق ٢٠١٠ ،
٥٦ص ؛ ٢١سم
١ـ مارتوما ) قديس ( أ ـ العنوان

٢٢٤

٩٢٣،١
خ ٨٧

٩٢٣،١
س ٩٤٢

٩٢٣،٢
أ ٥٤٩

٩٢٣،٢
ج ٨٩٨

٨٣٣
الخلف  ،محمد حسن
عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين خليفة
واالعظم  /محمد حسن الخلف  .ـ بغداد  :دار الحوراء
للطباعة ٢٠١٠ ،
 ١ـ عمربن عبد العزيز ) خليفة (  ٢ـ التاريخ
االسالمي عصر عمر بن العزيز )  ٩٩ـ  ١٠١ھـ (
أ ـ العنوان
٨٣٤
السوداني  ،قاسم جبر
وفاء الخلفاء  :دراسة تاريخية باسباب الوفاة ) ١٣ھـ
ـ ٦٥٦ھـ (  /قاسم جبر السوداني  .ـ بغداد  :مكتب
اسامة ٢٠١٠ ،
١٤٠ص ؛٢٤سم
 ١ـ الخلفاء ـ تراجم  ٢ـ العالم االسالمي ـ تاريخ
أ ـ العنوان
٨٣٥
االسدي  ،منصور
مذكرات الشيخ منصور االسدي  .ـ الحلة  :دار الفرات
للثقافة ٢٠١٠ ،
٣٣ص ؛ ٢٢سم
 ١ـ االسدي منصور عبد المحسن عبود ) سياسي (
أ ـ العنوان
٨٣٦
جليل حسون عاصي
البيت  ،السيج  ،الطريق  :سيرة ذاتية  /جليل حسون
عاصي  .ـ بغداد  :دار الرواد المزدھرة للطباعة
والنشر ٢٠١٠ ،
٢٤٧ص ؛٢٤سن
 ١ـ السياسيون ـ تراجم أ ـ العنوان

٢٢٥

٩٢٣،٢
ع ٢٨٤

٩٢٣،٢
ع ٤٩٢

٩٢٣،٢
ع ٨٩٨

٩٢٣،٢
ك ٩٩٥

٨٣٧
العامري  ،عمار ياسر
السيد محمد مھدي الحكيم  :دراسة تاريخية تبحث
سيرته وموافقه واثاره السياسية والفكرية
واالجتماعية ) ١٩٣٥ـ  / ( ١٩٨٨عمار ياسر
العامري  .ـ بيروت  :دار الكوكب ٢٠١٠ ،
٣٨٥ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الحكيم  ،محمد مھدي ) سياسي ( أ ـ العنوان
٨٣٨
عدنان محمد قاسم
رؤى ومحطات مضئية في الكشف عن الحقائق /
عدنان محمد قاسم  .ـ بغداد  :دار جبا ٢٠١٠ ،
١٤٢ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) منشورات دار جيا ؛( ٤٤
 ١ـ السياسيون ـ تراجم  ٢ـ الوطن العربي ـ االحوال
السياسية أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٨٣٩
العكيلي  ،محمود جواد
مسيرة في الزمن الصعب شھادة حية الحداث سياسية
يرويھا من قلب الحدث  /محمود جواد العكيلي  .ـ
بغداد  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١٦٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ العكيلي محمود جواد ) سياسي ( أ ـ العنوان
٨٤٠
الكبيسي  ،حمدي
السلطة وطول العمر  /حمدي الكبيسي  .ـ القاھرة :
مكتبة جزيرة الورد ٢٠١٠ ،
٢٣٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ السياسيون ـ تراجم  ٢ـ السلطة أ ـ العنوان

٢٢٦

٩٢٣،٢
م ٥٨٨

٩٢٣،٣
ظ ٢٩٤

٩٢٣،٦
ث ٩٩٩

٩٢٣،٦
م ٥٩٤

٨٤١
مسلم عوينة
حسن عوينة  :االنسان والمناضل والشھيد  /اعداد
مسلم عوينة  ،خالد حسين سلطان  .ـ دمشق  :دار
الخلد للطباعة والنشر ٢٠١٠ ،
٦٩ص ؛٢٤سم
 ١ـ حسن عوينة ) سياسي ( ـ تراجم أ ـ خالد
حسين سلطان ) م  .م ( ب ـ العنوان
٨٤٢
الظاھر  ،رضا
النسر المحلق  ،تامالت في مثال روزا لوكمبورغ /
رضا الظاھر  .ـ بغداد  :دار الرواد ٢٠١٠،
١٢٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ لوكمبورغ  ،روزا ) محلله اقتصادية (
أ ـ العنوان
٨٤٣
ثوني ،علي
علي الوردي والمشروع العراقي  /نخبة من الكتاب
والمختصين ؛ اعداد علي ثوني  ،مازن لطيف  .ـ
بغداد  :دار السجاد ) ع ( ٢٠١٠
٣٦٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الوردي  ،علي ) اجتماعي ( أ ـ مازن لطيف
) م  .م ( ب ـ العنوان
٨٤٤
فريدي  ،شعبان
علي الوردي يعترف بانه اقترف كثيرا من االخطاء
في حياته  /شعبان فريدي  .ـ بغداد  :دار جيا ٢٠١٠،
٦٩ص ؛ ٢٣سم  .ـ ) منشورات دار جيا ؛ ( ٤٣
 ١ـ رجال االجتماع ـ تراجم أ ـ العنوان

٢٢٧

٩٢٣،٧
ب ٨٤٢

٩٢٤
ن ٢٣٩

٩٢٤،١
ب ٢٩٨

٩٢٤،١
ش ٩٢٢

٨٤٥
البلداوي  ،عادل تقي عبد
كمال مظھر احمد رحلة علمية معه في الفكر واللغة
والمنھج  /تاليف عادل تقي عبد البلدوي  .ـ ) بغداد (
 ) :د  .ن ( ٢٠١٠،
٦٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ كمال مظھر احمد ) مدرس ( أ ـ العنوان
٨٤٦
ناحية عبد ﷲ ابراھيم
ابو البقاء العكبري  :رائد الثقافة الموسوية ببغداد
)  ٥٣٨ـ  ٦١٦ھـ ١١٤٣ /ـ  / ( ١٢١٩ناحية عبد
ﷲ ابراھيم  .ـ بغداد  :بيت الحكمة ٢٠١٠ ،
 ١ـ العكبري  ،عبد ﷲ بن الحسين ) لغوي (
 ٢ـ البيبلوغرافيا الشخصية أ ـ العنوان
٨٤٧
بتول عباس نسيم
رد الشبھة عن ابي علي الفارسي  /تاليف بتول
عباس نسيم  .ـ بغداد  :مكتبة الھديل ٢٠١٠ ،
٣٨ص ؛ ٢٣سم
 ١ـ ابو علي الفارسي  ،الحسن بن بن محمد
) لغوي ( أ ـ العنوان
٨٤٨
الشيباني  ،بلسم عبد الرسول
ماخذ ابي علي النحوي على من سبقه في كتبه
البغداديات والعسكريات  . . .الخ  /بلسم عبد الرسول
الشيباني  .ـ بغداد  :دار الفراھيدي ٢٠١٠ ،
٢٣٨ص ؛٢٤سم
١ـ النحوي  ،ابي علي ) لغوي (  ٢ـ اللغة العربية ـ
تاريخ أ ـ العنوان

٢٢٨

٩٢٧
ي ٣٩٢

٩٢٧،٣
أ ٨٩٤

٩٢٧،٣
ح٨٤٢

٩٢٧،٨
ع ٢٢٥

٨٤٩
يحيى صاحب
فنانون عالميون  /ترجمة يحيى صاحب  ) .د  .م (
) د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١٣٣ص ؛ ٢١سم
 ١ـ الفنانون ـ تراجم أ ـ العنوان
٨٥٠
االمير  ،انانا
حسين الھاللي  :سيرة ابداعية في االدب والفن  /انانا
االمير  .ـ بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي ٢٠١٠ ،
٢١٦ص ؛صور ؛ ٢٤سم
 ١ـ حسين الھاللي ) فنان تشكيلي( أـ العنوان
٨٥١
الحمداني ،سمير ابراھيم عبد ﷲ
منير الطائي  :سيرته ونتاجه  /سمير ابراھيم عبد ﷲ
 .ـ الموصل  :العال للطباعة ٢٠١٠ ،
١٧٦ص ؛ صور ؛ ٢٤سم  .ـ ) موسوعة تشكيلي
الموصل القرن العشرين ؛ ( ٤
 ١ـ الطائي ـ منير ) فنان تشكيلي ( أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٨٥٢
العباسي  ،حبيب ظاھر
اعالم ومفاھيم موسقية  /حبيب ظاھر العباسي  .ـ
بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
ج ٥١١) ١ص( ؛ ٢٤سم  .ـ ) معاجم وموسوعات(
 ١ـ الموسيقيون ـ تراجم  ٢ـ الموسيقيون معاجم
أ ـ العنوان ب ـ السلسلة

٢٢٩

٩٢٨
ب٥٤٢

٩٢٨
ح٨٩٤

٩٢٨
ح٩٤٤

٩٢٨
س ٦٩٤

٨٥٣
بشرى موسى صالح
منطق كاكرير  :جالل الخياط ) ناقد(  /بشرى موسى
صالح  .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
١٥٩ص ؛٢٤سم  .ـ ) سلسلة وفاء ؛ ( ٦
 ١ـ جالل الخياط ) ناقد ( أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٨٥٤
الحميري  ،عبد الرزاق غافل الكرم
علماء االنساب عبر التاريخ قديما وحديث  /عبد
الرزاق غافل الكرم الحميري  .ـ بغداد  :مكتب البنور
٢٠١٠ ،
٢٠٧ص ؛٢٤سم
 ١ـ علماء االنساب ـ تراجم أ ـ العنوان
٨٥٥
الحيدري  ،عباس عاجل جاسم
رؤية المؤرخين المسلمين للحروب الصليبية  :دراسة
في تطور المفھوم والعوامل المؤثرة فيھا  /عباس
عاجل جاسم الحيدري  .ـ بيروت  :دار ومكتبة
البصائر ٢٠١٠ ،
 ١ـ المورخين ـ تراجم ـ الحروب الصليبية
أ ـ العنوان
٨٥٦
السعود  ،ناظم
االخرون اوال  :قطوف من كتابات ساندة  /ناظم
السعود  .ـ كربالء  ) :د  .م ( ٢٠١٠ ،
٣٦٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ االدباء ـ تراجم أ ـ العنوان

٢٣٠

٩٢٨
ص ٧٢٤

٩٢٨
ف ٨٩٣

٩٢٨،١
أ ٥٩٤

٩٢٨،١
أ٥٩٤

٨٥٧
الصفار  ،رفعت مرھون
تراثيون في الذاكرة  /رفعت مرھون الصفار  .ـ بغداد
 ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١٩٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ المؤرخون ـ تراجم أ ـ العنوان
٨٥٨
فليح حسن علي
عبد الرزاق الحسني مؤرخا  /فليح حسن علي  .ـ
بغداد  :المركز العلمي العراقي ٢٠١٠ ،
١٧٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الحسني  ،عبد الرزاق ) مؤرخ ( أ ـ العنوان
٨٥٩
ابو زيد  ،نوفل عبد علي
جرير في ميزان النقد االدبي ـ القديم والحديث  /تاليف
نوفل عبد علي ابو زيد  .ـ النجف االشرف  :دار
الضياء للطباعة والتصميم ٢٠١٠ ،
 ١ـ جرير بن عطية بن حذيفة ) شاعر ( ٢ـ الشعر
العربي ـ نقد أ ـ العنوان
٨٦٠
أبن نباته  ،محمد بن محمد ) ٧٦٨ ، ٦٨٦ھـ (
كتاب المختار من كتاب تدبير الدول  /تاليف محمد بن
محمد ابن نباته ؛ دراسة وتحقيق ابراھيم عبد حايل
الفھداوي  .ـ بغداد  :ديوان الوقف السني ٢٠١٠ ،
ج٣٩٤ ) ١ص ( ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة احياء التراث
االسالمي ؛ (٩٤
 ١ـ ابن نباته  ،محمد بن محمد ) اديب (
أ ـ الفھداوي  ،ابراھيم عبد حايل ) محقق (
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة

٢٣١

٩٢٨
أ٩٢٢

٩٢٨،١
أ٩٢٢

٩٢٨،١
ج ٩٢٢

٩٢٨،١
ج٩٢٤

٨٦١
ابن نباته  ،محمد بن محمد ) ٦٨٦ـ ٧٦٨ھـ (
كتاب المختار من كتاب تدبير الدول  /تاليف محمد بن
محمد ابن نتاته ؛ دراسة وتحقيق عبد حايل الفھداوي
 .ـ بغداد  :ديوان الوقف السني ٢٠١٠،
ج٩٠٩ ) ٢ص ( ؛ ٢٥سم ) سلسلة احياء التراث
االسالمي ؛ ( ٩٤
 ١ـ ابن نباته  ،محمد بن محمد ) اديب (
أ ـ الفھداوي  ،ابراھيم عبد حايل ) محقق (
ج ـ السلسلة
ب ـ العنوان
٨٦٢
االنباري  ،احمد زكي
امية بن ابي عا ئذ ) ت ٧٥ھـ ( حياته وشعره  /جمع
وتحقيق احمد زكي االنباري  .ـ الحلة  :دار الفرات
للطباعة ٢٠١٠ ، ،
٦٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ العمري  ،امية بن ابي عائذ ) شاعر (
أ ـ العنوان
٨٦٣
الجبوري  ،كامل عبد ربة حمدان
عبيد بن االبرص االسدي  /كامل عبد ربة حمدان
الجبوري  .ـ ط . ٢ـ دمشق  :دار الينابيع ٢٠١٠ ،
١٧٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ االسدي  ،عبيد بن االبرص ) شاعر (
أ ـ العنوان
٨٦٤
جواد عبد الكاظم محسن
الشيخ علي عوض الحلي حياته وادبه  /جواد عبد
الكاظم محسن  .ـ ط  . ٢ـ الحلة  :دار الفرات ،
٢٠١٠
 ١ـ الحلي  ،علي عوض ) اديب وشاعر (
أ ـ العنوان

٢٣٢

٩٢٨،١
ج٩٢٩

٩٢٨،١
ح ٤٩٣

٩٢٨،١
ح ٨٩

٩٢٨،١
ر ٢٩٦

٩٢٨،١
ز ٢٩٤

٨٦٥
الجواھري  ،خيال محمد مھدي
الجواھري ـ النھر الثالث  /خيال محمد مھدي
الجواھري  .ـ بغداد  :مكتب الكوثر ٢٠١٠ ،
٣٥٠ص ؛٢٤سم
 ١ـ محمد مھدي الجواھري ) شاعر ( أ ـ العنوان
٨٦٦
الحديثي  ،ماھر دلي ابراھيم
عبد الغني جميل  :حياته وشعره  /ماھر دلي ابراھيم
الحديثي  .ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافيةالعامة٢٠١٠،
١١١ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة علم واثره ؛ ( ١١
 ١ـ عبد الغني جميل ) اديب ( أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٨٦٧
الحلي  ،مضر سلمان
السيد سلمان الصغير حياته وشعره  /جمع وتحقيق
مضر سلمان الحلي  .ـ الحلة  :دار الفرات ٢٠١٠ ،
٨٤ص ؛٢٤سم
 ١ـ سلمان بن داود بن سلمان ) شاعر ( أـ العنوان
٨٦٨
الربيعي  ،طه خضير
الراحل ياسين الربيعي  :سيرة وابداع  /طه خضير
الربيعي  .ـ كربالء  :مكتبة الحكمة ٢٠١٠ ،
١٧٤ص  +صور ؛ ٢٤سم
 ١ـ الربيعي  ،ياسين ) اديب ( أـ العنوان
٨٦٩
الزبيدي  ،راجحة
براعة التصوير الفني في شعر ابن مقبل ت ٧٢ :ھـ /
تاليف راجحة الزبيدي  .ـ بغداد  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
٢٢٧ص ؛٢٤سم
 ١ـ ابن مقبل  ،تيم بن ابي مقبل ) شاعر (
أ ـ العنوان

٢٣٣

٩٢٨،١
ز٢٩٤

٩٢٨،١
س ٢٦٤

٩٢٨،١
س ٨٦٢

٨٧٠
الزبيدي  ،كريم توفيق
السيد علي الحيدري من بناة الثقافة في العراق
المعاصر  /تاليف كريم توفيق الزبيدي  .ـ بغداد :
مطبعة النيزك ٢٠١٠ ،
٢٩٨ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ الحيدري  ،علي ) شاعر ومؤرخ ( ـ تراجم
أ ـ العنوان
٨٧١
الساعدي  ،عباس عبيد
الكميت بن زيد االسدي في نظر النقاد القدامي
والمحدثين  /عباس عبيد الساعدي  .ـ بغداد  :دار
الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
٢٩٩ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة دراسات (
 ١ـ الكميت بن زيد االسدي ) شاعر ( أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٨٧٢
السلطاني  ،عبد العظيم رھيف
نازك المالئكة بين الكتابة وتانيث القصيدة  /عبد
العظيم رھيف السلطاني  .ـ بغداد  :دار الشؤون
الثقافية ٢٠١٠ ،
٢٥٥ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) نقد ؛ ( ١
 ١ـ المالئكة  ،نازك ) شاعرة (  ٢ـ الشعر العربي
ـ العراق ـ دراسات أ ـ العنوان

٢٣٤

٩٢٨،١
س ٨٦٢

٩٢٨،١
ع٣٥٩

٩٢٨،١
ع٨٤٩

٩٢٨،١
ع٥٢٩

٨٧٣
السيوطي ،عبدالرحمن بن ابي بكر)٨٤٩ھـ ـ٩١١ھـ(
وصول االماني باصول التھاني  /عبد الرحمن بن ابي
بكر السيوطي ؛ دراسة وتحقيق قاسم جواد الجيزاني
 ،اسماء عواد الدوري  .ـ بغداد  :مكتب دار االرقم
٢٠١٠،
١٥٣ص ؛٢٤سم
 ١ـ السيوطي  ،عبد الرحمن بن ابي بكر ) مؤرخ (
أ ـ الجيزاني  ،قاسم جواد ) محقق ( ب ـ الدوري ،
اسماء عواد ) محقق ( ج ـ العنوان
٨٧٤
عبد الحسين شعبان
الجواھري  :جدل الشعر والحياة  /عبد الحسين
شعبان  .ـ ط  . ٣ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية
٢٠١٠،
٤٨٧ص ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة تجارب ؛ ( ١
 ١ـ الجواھري ) شاعر ( أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٨٧٥
عبد الكريم عز الدين صادق
الحياة االجتماعية في مؤلفات الجاحظ  :دراسة
تاريخية  /عبد الكريم عز الدين صادق .ـ بغداد :
) د  .ن ( ٢٠١٠،
٤١٦ص ؛٢٤سم
 ١ـ الجاحظ  ،عمر بن بحر بن محبوب ) اديب (
أ ـ العنوان
٨٧٦
العزاوي  ،عادل كتاب نصيف
حسين مردان  :االعمال الكاملة  /عادل كتاب نصيف
العزاوي  .ـ بغداد  :الشؤون الثقافية العامة ٢٠١٠ ،
ج ٢٧٩ ) ٢ص ( ؛ ٢٤سم  .ـ ) سلسلة وفاء ؛ ( ٤
 ١ـ حسين مردان ) اديب ( أ ـ العنوان

٢٣٥

٩٢٨،١
ع٥٢٩

٩٢٨،١
غ ٤٩٤

٩٢٨،١
ق ٥٢٥

٩٢٨،١
ك ٦٢٩

٨٧٧
العزاوي ،عادل كتاب نصيف
زكي مبارك سيرة وعطاء  /عادل كتاب نصيف
العزاوي  .ـ بغداد  :دار الفراھيدي ٢٠١٠ ،
٢٨٠ص ؛٢٤سم .ـ ) دراسات ؛ (٢٢
 ١ـ زكي مبارك ) شاعر ( أ ـ العنوان
٨٧٨
الغريري  ،أحمد ناجي
الشاعر معروف الرصافي  :حياته وآراوه السياسية
١٨٧٥ـ  : ١٩٤٥دراسة تاريخية  /أحمد ناجي
الغريري  ،عكاب يوسف الركابي .ـ بغداد ) :د.ن( ،
٢٠١٠
١٣٣ص ؛ ٣٠سم
١ـ الرصافي  ،معروف )شاعر( أ ـ الركابي  ،عكاب
ب ـ العنوان
يوسف )م  .م(
٨٧٩
القزاز  ،احسان
شعر  .قضية  .سياسية  ،بحث  /أحسان القزاز .ـ
بغداد  :جعفر العصامي للطباعة الفنية ٢٠١٠ ،
٨٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ احسان القزاز )أديب( أ ـ العنوان
٨٨٠
الكعبي  ،احمد
الوالء في قوافي الشعراء  :شعراء الحسين الشعبيون
 /احمد الكعبي .ـ بيروت  :مؤسسة التاريخ العربي ،
٢٠١٠
٨٨٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ الشعراء ـ تراجم ٢ـ الشعر العربي ـ الرثاء
أ ـ العنوان

٢٣٦

٩٢٨،٢
ك ٩٢٥

٩٢٨،٥
ج ٩٢٩

٩٢٩،١
ح ٥٩٩

٩٢٩،١
م ٣٤٨

٨٨١
كيتس  .ن
قصص مسرحيات شكسبير )قصصأعيد روايتھا بشكل
جديد من اجل القراءة المبسطة (  /بقلم ن  .كيتس ؛
ترجمة رائد ھاشم رحيم السامرائي .ـ ط. ٢ـ بغداد :
مكتب دار االرقم للطباعة ٢٠١٠ ،
١٧٨ص ؛ ٢٤سم .ـ )السلسلتان االولى والثانية(
١ـ شكسبير  ،ويليام )اديب انكليزي( ٢ـ المسرحيات
االنكليزية ـ دراسات أ ـ السامرائي  ،رائد ھاشم
رحيم )مترجم ( ب ـ العنوان ج ـ السلسلة
٨٨٢
جنان قحطان فرحان
شعراء الخريدة  :قسم بالد العجم  /جنان قحطان
فرحان .ـ بغداد  :دار الفراھيدي للنشر والتوزيع ،
٢٠١٠
١٩١ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة الدراسات ؛(١٠
١ـ الشعراء الفرس ـ تراجم أ ـ العنوان
ب ـ السلسلة
٨٨٣
الحسين المشھداني  ،أنس محمد جاسم حمادي
االيضاح في علم النسب والنسايين  /أنس محمد
جاسم حمادي الحسيني المشھداني .ـ بغداد  :مكتب
رياض ٢٠١٠ ،
٧٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ االنساب ـ علم أ ـ العنوان
٨٨٤
المحمدي  ،ربيع حسين النوري
اتمام القائدة في نسب المحامدة  /تاليف ربيع حسين
النوري المحمدي  .ـ ) د  .م (  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
ج٣١٦ ) ١ص ( ؛ ٢٤سم
 ١ـ االنساب  ،علم أ ـ العنوان

٢٣٧

٩٢٩،٢
ت٨٩٨

٩٢٩،٢
ج ٨٩٨

٩٢٩،٢
ج ٩٢٢

٩٢٩،٢
ح ٥٩٢

٨٨٥
التميمي  ،عبد ظاھر زيدان
الطرشان  :دراسة في البنية االجتماعية والتوزيع
الجغرافي تسميتھم .ـ نسبھم .ـ مشيختھم  /تأليف عبد
ظاھر زيدان التميمي .ـ ط ٢مزيدة ومنقحة .ـ كربالء :
مكتبة الحكمة ٢٠١٠ ،
٢٢٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ القبائل العربية ٢ـ الطرشان )قبيلة(
أ ـ العنوان
٨٨٦
الجميلي  ،سعيد حسين عايد
تاريخ قضاء خانقين وعشائره  /سعيد حسين عايد
الجميلي .ـ بغداد  :مطبعة احمد الخشالي ٢٠١٠،
١٧٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ العشائر ـ العراق )خانقين( أ ـ العنوان
٨٨٧
الجنابي  ،كريم برھان حسين حسن
الجنابيون النسب والمعارك والفروع  /كريم برھان
حسين حسن الجنابي .ـ ط.٤ـ الحلة  :دار الفرات ،
٢٠١٠
١٨٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ العشائر ـ العراق ٢ـ الجنابيون )عشيرة(
أ ـ العنوان
٨٨٨
الحسناوي  ،رسول فرھود ھاني مدلول
قبيلة بني حسن في التاريخ وبعض العشائر المجاورة
 :دراسة عامة حتى عام  / ١٩٥٨تأليف رسول
فرھود ھاني مدلول الحسناوي .ـ كربالء المقدسة :
مطبعة كومبيوتر ستي ٢٠١٠ ،
ج٢٦٨) ١ص( ؛ ٢٤سم
١ـ القبائل العربية )قبيلة بني حسن( ـ دراسات
 ٢ـ العراق ـ تاريخ أ ـ العنوان

٢٣٨

٩٢٩،٢
س ٨٢٨

٩٢٩،٢
ش ٤٩٧

٩٢٩،٢
ش ٨٤٩

٩٢٩،٢
ش ٨٤٩

٩٢٩،٢
ط ٢٩٩

٨٨٩
السالمي  ،طه ياسين حسن
السالميون بنو سلمة )سالمة( ماضيا وحاضرآ  /طه
ياسين حسن السالمي .ـ بغداد  :مطبعة عامر
الھندسية ٢٠١٠ ،
٣٨٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ العشائر العراقية أ ـ العنوان
٨٩٠
الشريفي  ،ابراھيم عكاب نايف
نسب عشيرة الشريفات )البطنين(  /تأليف ابراھيم
عكاب نايف الشريفي .ـ بغداد ) :د  .ن( ٢٠١٠ ،
١٩٦ص ؛ ٢١سم
١ـ العشائر العربية أ ـ العنوان
٨٩١
الشمري  ،غازي عناد
آل السعدون أمراء المنتفق  /غازي عناد الشمري .ـ
)د.م(  :مكتب المصطفى للطباعة ٢٠١٠ ،
١٠٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ القبائل العربية ٢ـ آل سعدون ) قبيلة( أـ العنوان
٨٩٢
الشمري  ،غازي عناد
زوبع والثابت  /غازي عاد الشمري .ـ بغداد  :مكتب
المصطفى ٢٠١٠ ،
٧٦ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة القبائل الطائية؛ (١
١ـ القبائل العربية أ ـ العنوان ب ـ السلسلسة
٨٩٣
الطائي  ،عبد االمير مھدي
أعالم طيء  /تأليف عبد االمير مھدي الطائي .ـ بغداد
) :د.ن( ٢٠١٠ ،
ج١٦٠)٧ص( ؛ ٢٤سم
١ـ العشائر ـ العراق ٢ـ طيء )عشيرة( أـ العنوان

٢٣٩

٩٢٩،٢
ع٢٨٤

٩٢٩،٢
ع ٢٤٢

٩٢٩،٢
ك ٢٦٨

٩٢٩،٢
ك ٩٢٩

٨٩٤
العامري  ،كاظم مسلم
مختصر تاريخ السادة النفاخ الموسويين  /كاظم مسلم
العامري .ـ )د.م( ) :د.ن( ؛ ٢٠١٠
٧١ص ؛ ٢٤سم
١ـ العشائر )آل النفاخ( ـ العراق أ ـ العنوان
٨٩٥
العبدال  ،حامد ھرمز حسن
النجوم الزاھية في نسب وتاريخ قبيلة العنبكية  /حامد
ھرمز حسن العبدال  ،عبد الراصد الحاج فرھود
عباس العبادي  .ـ ) د  .م (  :شركة الطيف للطباعة
المحدودة ٢٠١٠ ،
١٢٧ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ العشائر ـ العراق ) عشيرة العنبكية (
أ ـ العبادي  ،عبد الواحد فرھود عباس ب ـ العنوان
٨٩٦
كاظم امين عوض
اسرة ال عوض في الحلة ماضيھا وحاضرھا وثيقة
تاريخية  /كاظم امين عوض  .ـ الحلة :مكتية الغسق ،
٢٠١٠
١٤٩ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ العشائر العربية ـ العراق ) اسرة ال عوض (
أ ـ العنوان
٨٩٧
الكناني  ،نوري متعب محمد السرداح
العقود المصانة في تاريخ ونسب قبائل بني كنانة /
تاليف نوري متعب محمد السرداح الكناني  .ـ بغداد :
مطبعة جعفر العصامي ٢٠١٠ ،
٤٢٠ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ القبائل العربية ـ كنانة ) قبيلة ( أ ـ العنوان

٢٤٠

٩٣٥
ع ٣٥٩

٩٣٥
م ٢٩٤

٩٣٥،٠٣
ع ٤٥٢

٩٣٥،٧
ح ٦٢٤

٨٩٨
عبد الحسين شندل عيسى
نظام الحكم في بالد الرافدين وقف قوانينه القديمة
) دراسة تاريخية قانونية (  /عبد الحسين شندل
عيسى  .ـ بغداد  ) :د  .ن ( ٢٠١٠،
١٣٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ العراق ـ تاريخ قديم أ ـ العنوان
٨٩٩
ماھر صبري كاظم
لمحات من اثار وحضارة بالد الرافدين  /ماھر صبري
كاظم  .ـ بغداد  :دار حوراء ٢٠١٠ ،
١٨٤ص ؛٢٤سم
١ـ الحضارة العراقية القديمة ) حضارة وادي
الرافدين ( أ ـ العنوان
٩٠٠
عبد الرزاق حسين حاجم
اثر العامل الديني على النظم السياسية واالجتماعية
في المجتمع االشوري  /عبد الرزاق حسين حاجم
 .ـ ) د  .م(  ) :د  .ن ( ٢٠١٠ ،
١٤١ص ؛٢٤سم
 ١ـ االشوريين ـ تاريخ  ٢ـ المجتمع االشوري
أ ـ العنوان
٩٠١
حضارة وادي الرافدين :سومر ـ اشور ـ بابل  ،سبعة
االف سنة من الفن والحضارة  /تاليف مجموعة
باحثين ؛ ترجمة قاسم مطر التميمي  .ـ بغداد  :بيت
الحكمة ٢٠١٠ ،
٤١٥ص ؛ ٢٢سم
 ١ـ الحضارة العراقية القديمة ـ دراسات
أ ـ التميمي قاسم مطر ) مترجم (

٢٤١

٩٤٠،٢٧
م ٣٨٤

٩٤٠،٥٣
ب ٩٦٢

٩٥٠
م ٩٢٩

٩٥٢
م ٩٢٩

٩٠٢
محمد عصفور سلمان
تاريخ اوربا الحديث من الثورة الفرنسية الى الحرب
العالمية االولى )  ١٧٨٩ـ  / ( ١٩١٤اعداد محمد
عصفور سلمان  .ـ جامعة ديالى  :المطبعة المركزية ،
٢٠١٠
١٧٦ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ فرنسا ـ تاريخ أ ـ العنوان
٩٠٣
البيضاني  ،ابراھيم سعيد
تاريخ الدول الكبرى  ١٩١٤ـ  / ١٩٤٥ابراھيم سعيد
البيضاني  .ـ بغداد  :مطبعة الرفاه ٢٠١٠،
١٢٨ص ؛٢٤سم
 ١ـ اوربا ـ تاريخ ) ١٩١٤ـ  ( ١٩٤١أ ـ العنوان
٩٠٤
منتھى طالب سلمان
موجز تاريخ اسيا الحديث والمعاصر  /منتھى طالب
سلمان  .ـ بغداد  :دار الفراھيدي للنشر والتوزيع
٢٠١٠،
٢٠٧ص ؛٢٤سم
 ١ـ اسيا ـ تاريخ أ ـ العنوان
٩٠٥
منتھى طالب سلمان
دراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر
 /منتھى طالب سلمان  .ـ بغداد  :دار الفراھيدي ،
٢٠١٠
٤١٧ص ؛٢٤سم
 ١ـ اليابان ـ تاريخ أ ـ العنوان

٢٤٢

٩٥٢،٠٣٢
م ٩٢٩

٩٥٣
ص ٢٢٢

٩٥٣
ص ٧٢٢

٩٥٣
م ٤٥٩

٩٠٦
منتھى طالب سلمان
تاريخ العالقات اليابانية االمريكية ) ١٩١٩ـ ( ١٩٣٩
 :دراسة وثائقية  /منتھى طالب سلمان  .ـ بغداد  :دار
الكتب العلمية ٢٠١٠ ،
٤١٢ص ؛ ٢٤سم
 ١ـ اليابان ـ تاريخ )  ١٩١٩ـ ( ١٩٣٩
أ ـ العنوان
٩٠٧
صائب عبد الحميد
علم التاريخ ومناھج المؤرخين في علم التاريخ نشأة
وتدوين ونقد وفلسفة ومناھج كبار مؤرخي االسالم /
صائب عبد الحميد .ـ ط ٢مھذبة ومنقحة .ـ بغداد :
المركز العلمي العراقي ٢٠١٠ ،
٢٧٩ص ؛ ٢٤سم .ـ )علم التاريخ وناھج
المؤرخين؛(١٨
١ـ التاريخ االسالمي أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٩٠٨
صفاء جاسم محمد
البعد الجغرافي للحضارات أ فاق للحوار الحضاري
بين الشرق والغرب  /صفاء جاسم محمد .ـ بغداد :
)د.ن( ٢٠١٠ ،
٣٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ الحضارة العربية ٢ـ الحضارة االوربية
أ ـ العنوان
٩٠٩
المخزومي  ،عادل
ومضات من التاريخ االسالمي  /عادل المخزومي .ـ
بغداد  :دار االصدقاء للطباعة والنشر والتوزيع ،
٢٠١٠
٤١٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ العالم العربي ـ تاريخ أ ـ العنوان

٢٤٣

٩٥٣
م ٦٩٤

٩٥٣
م ٦٩٤

٩٥٣
م ٦٩٤

٩١٠
المطيري  ،مھنا رباط الدويش
الموسوعة العربية التاريخية واالقتصادية والسياسية
 :االمبراطورية الفاطمية الشيعية في العالم االسالمي
والعصر  ...الخ  /تأليف مھنا رباط الدويش المطيري
.ـ بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
ج٣٤٨)١١ص( ؛ ٢٤سم
١ـ التاريخ االسالمي  ٢ـ الدولة الفاطمية  ٣ـ الشيعة
أـ العنوان
٩١١
المطيري  ،مھنا رباط الدويش
الموسوعة العربية التاريخية واالقتصادية والسياسية
 :الخالفة العباسية )العصر الخامس( واالمبراطورية
الفاطمية الشيعية العصر الثالث ...الخ  /مھنا رباط
الدويش المطيري .ــ كربالء  :مطبعة الزوراء ،
٢٠١٠
ج ٣٦٥)١٣ص( ؛ ٢٤سم
١ـ التاريخ االسالمي ٢ـ الخالفة العباسية
)العصر الخامس( أـ العنوان
٩١٢
المطيري  ،مھنا رباط الدويش
الموسوعة العربية التاريخية واالقتصادية والسياسية
 :الموجة المغولية االولى )٦٥٦ـ ٧٣٨ھـ  ١٢٥٨ /ـ
١٣٤٠م (  /تأليف مھنا رباط الدويش المطيري .ـ
كربالء المقدسة  :مطبعة الزوراء ٢٠١٠ ،
ج٤١٦) ١٥ص( ؛ ٢٤سم
١ـ التاريخ االسالمي ٢ـ المغول ـ تاريخ أ ـ العنوان

٢٤٤

٩٥٣
ي ٢٥٩

٩٥٣،٠٠٧
ع ٢٤٢

٩٥٣،٠١٠٧
ج٨٩٨

٩١٣
ياسين خليل
دراسات في التراث العلمي العربي الكتاب الرابع /
ياسين خليل ؛ دراسة حسن مجيد العبيدي .ـ بغداد :
المركز العلمي العراقي ٢٠١٠ ،
مج٤٣٩) ١ص( ؛ ٢٤سم
١ـ التاريخ االسالمي ٢ـ ياسين خليل فيلسوف
أ ـ العبيدي  ،حسن مجيد )محقق( ب ـ العنوان
٩١٤
العراق  .وزارة التربية
تاريخ الحضارة العربية االسالمية للصف الرابع
االدبي  /اعداد لجنة في وزارة التربية  .ـ ط ٢٩
 .ـ بغداد  :المديرية العامة للمنھج ٢٠١٠،
٢٨٨ص ؛٢٤سم
 ١ـ التاريخ االسالمي ـ دراسة وتدريس أ ـ العنوان
٩١٥
الجميلي  ،خضير عباس فياض
منتخبات مختارة من التاريخ العربي القديم لطلبة
الصف االول  /خضير عباس فياض الجميلي  ،محمد
احمد ھريود العيساوي  ،عدي سالم عبد ﷲ حمد
الجبوري .ـ )د.م(  :جامعة تكريت ـ كلية التربية ،
٢٠١٠
٤٨١ص ؛ ٢٤سم
١ـ العلم العربي ـ تاريخ ـ دراسة أ ـ العيساوي ،
محمد احمد ھريود )م.م( ب ـ الجبوري  ،عدي
سالم عبد ﷲ حمد )م  .م( أ ـ العنوان

٢٤٥

٩٥٣،٠٢٢
ج ٢٢٤

٩٥٣،٠٤
ع ٤٦٢

٩٥٣،٠٦٩٦
ب ٦٤٥

٩٥٥،٦
ح٥٩٢

٩١٦
جبار عبد الرزاق رجب
االيام االخيرة من حكم الخلفاء )(١ھجري ــ
٦٥٦ھجري  /جبار عبد الرزاق رجب .ـ )د.م( :
مطبعة الزوراء ٢٠١٠ ،
١١٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ العالم االسالمي ـ تاريخ ـ عصر الخلفاء
أ ـ العنوان
٩١٧
عبد الرضا حسن جياد
العباسيون في عصرھم االول  :دراسة تاريخية في
أحوالھم العامة  /عبد الرضا حسن جياد .ـ النجف
االشرف  :شركة المارد العالمية ٢٠١٠ ،
٢١٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر العباسي االول
أ ـ العنوان
٩١٨
بطرس حداد
التاريخ الصغير  :القرن السابع الميالدي  /ترجمة
بطرس حداد .ـ بيروت  :دار ومكتبة البصائر ،
٢٠١٠
١٠٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ التاريخ االسالمي ــ القرن السابع الميالدي
أ ـ العنوان
٩١٩
الحسناوي  ،رسول فرھود ھاني
عروبة االحواز حقيقة ثابتة  /تأ ليف رسول فرھود
ھاني الحسناوي .ـ كربالء المقدسة  :مطبعة
كومبيوتر ستي ٢٠١٠ ،
١٠٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ عربستان ـ تاريخ أ ـ العنوان

٢٤٦

٩٥٦،٠٠٧
أ ٤٩٨

٩٥٦،٠٩
ع ٨٣٩

٩٥٦،٧
ز ٩٢٤

٩٥٦،٧
ع ٢٨٨

٩٢٠
أالدھمي  ،محمد مظفر
التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي للصف
السادس االدبي  /محمد مظفر االدھمي  ،صادق حسن
السوداني  ،ابراھيم خليل احمد .ـ ط.٢٦ـ بغداد :
المركز التقني العمال ماقبل الطباعة ٢٠١٠ ،
٢١٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ الوطن العربي ـ تاريخ حديث ـ دراسة وتدريس
أ ـ السوداني  ،صادق حسن )م.م( ب ـ ابراھيم
خليل احمد )م.م( ج ـ العنوان
٩٢١
عبد المجيد كامل عبد اللطيف
الوزرات الجغراقية منذ تأسيس الدولة حتى االحتالل
االمريكي) ١٩٢١ـ  : ( ٢٠٠٣رؤسائھا ـ وزرائھا ـ
مناھحھا ـ تعديالتھا ـ استقاللھا  /عبد المجيد كامل
عبد اللطيف .ـ بغداد  :مكتبة خالد ٢٠١٠ ،
ج)٢٣٥ص( ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة تاريخية ؛ (١٤
١ـ الوزرات العراقية أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٩٢٢
الزيادي ،حامد سالم
جذور الطغين في العراق  :نظرة تاريخية  /حامد سالم
الزيادي .ـ بغداد  :دارالشؤون الثقافية العامة ،
٢٠١٠
٢٤٧ص ؛ ٢٤سم .ـ )دراسات ؛(٥
١ـ العراق ـ تاريخ أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٩٢٣
عبد ﷲ شاتي عبھول
صفحلت من تاريخ العراق وايران المعاصر  /عبد ﷲ
شاتي عبھول .ـ بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى
للكتاب العراقي ٢٠١٠ ،
١٩١ص ؛ ٢٤سم
١ـ العراق ـ تاريخ  ٢ـ ايران ـ تاريخ أ ـ العنوان

٢٤٧

٩٥٦،٧٠١
ج٨٢٨

٩٥٦،٧٠١
م ٣٨٤

٩٥٦،٧٠٢
ع ٢٤٥

٩٥٦،٧٠٢
ظ ٢٩٤

٩٢٤
الجمال  ،محمد جبار ابراھيم
بنية العراق الحديثة ؛ تأثيرھا الفكري العباسي
١٨٦٩ـ  /١٩١٤محمد جبار ابراھيم الجمال .ـ بغداد
 :بيت الحكمة ٢٠١٠ ،
٢٧٢ص ؛ ٢١سم
١ـ العراق ـ تاريخ )١٨٦٩ـ (١٩١٤أ ـ العنوان
٩٢٥
محمد عصفور سلمان
العراق في عھد مدحت باشا )١٢٨٦ـ١٢٨٩ھــ
١٨٦٩ـ١٨٧٢م (  /محمد عصفور سلمان .ـ بغداد :
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ٢٠١٠ ،
٢٧٢ص ؛ ٢٤سم
١ـ العراق ـ تاريخ )تحت الحكم العثماني
١٦٤٠ـ ١٩١٧م( أ ـ العنوان
٩٢٦
العارضي  ،محسن جبار
 ٩٠عامآ على ثورة العراق التحررية الوطنية في ٣٠
حزيران  /١٩٢٠محسن جبار العارضي .ـ بغداد :
مكتب المصادر ٢٠١٠ ،
٣٠٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ العراق ـ تاريخ ـ  ١٩٢٠أ ـ العنوان
٩٢٧
الظاھر  ،جواد
ثورة العشرين  :ثورة الشعب العراقي الكبرى عام
١٩٢٠باالضافة الى ثورة النجف االشرف االولى عام
١٩١٥م  ...الخ  /جواد الظاھر .ـ بغداد  :شركة
مجموعة العدالة للصحافة ٢٠١٠ ،
١٦٧ص ؛ ٢٤سم
١ـ العراق ـ تاريخ )ثورة العشرين( أ ـ العنوان

٢٤٨

٩٥٦،٧٠٢
ف٩٥٩

٩٥٦،٧٠٢
م ٦٤٢

٩٥٦،٧٠٣
ص ٢٢٣

٩٥٦،٧٠٨
ب ٩٦٢

٩٢٨
فوزي ھادي حمزة
السياسة البريطانية في العراق وتھميش الشيعة
العرب  /فوزي ھادي حمزة .ـ بغداد  :مؤسسة مصر
مرتضى ٢٠١٠ ،
٣٤١ص ؛ ٢٤سم
١ـ العراق ـ تاريخ االنتداب البريطاني
)١٩١٤ـ ٢ (١٩٢٠ـ الطائفية في العراق
أ ـ العنوان
٩٢٩
المركز العراقي للمعلومات والدراسات
العراق وقائع واحداث ١٩١٤ـ  / ١٩٥٨المركز
العراقي .ـ ط.٢ـ بغداد  :المركز ٢٠١٠ ،
ق٥٥٢)١ص( ؛ ٣٢سم
١ـ العراق ـ تاريخ ـ االنتداب البريطاني
)١٩١٤ـ  (١٩٥٨أ ـ العنوان
٩٣٠
صباح مھدي رميض
صحافة العھد الملكي مصدر الدراسة تاريخ العراق
المعاصر  :ابحاث ودراسات  /صباح مھدي رميض .ـ
بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ،
٢٠١٠
٢٧٣ص ؛ ٢٤سم
١ـ العراق ـ تاريخ ـ العھد الملكي أ ـ العنوان
٩٣١
البيضاني  ،كاظم عبد الحاج شنجار
تاريخ الثورات العراقية مع اشارة خاصة لمواكب
الشھداء مدينة الثورة  /الصدر )١٩٢٠ـ/ (٢٠٠٣
كاظم عبد الحاج شنجار البيضاني .ـ بغداد  :مكتب
نخلة ٢٠١٠ ،
٢٦٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ العراق ـ تاريخ حديث )١٩٢٠ـ(٢٠٠٣
أـ العنوان

٢٤٩

٩٥٦،٧٠٨
م ٣٩٤

٩٥٦،٧٠٩
ح ٣٢٨

٩٥٦،٧٠٩
ش ٢٨٨

٩٥٦،٧٠٩
ي ٩٧٨

٩٣٢
مجيد خدوري
تاريخ صراع جذور الحرب العراقية ـ االيرانية  /مجيد
خدوري ؛ ترجمة مصطفى نعمان احمد .ـ بغداد :
مطبعة الكتاب ٢٠١٠ ،
٣٥٠ص ؛ ٢٤سم
١ـ العراق تاريخ ـ الحرب العراقية االيرانية
أ ـ مصطفى نعمان احمد )مترجم( ب ـ العنوان
٩٣٣
الحجامي  ،عبد الجبار وحيد
مراحل االستراجية االمريكية في العراق  /عبد الجبار
وحيد الحجامي .ـ بغداد  :مكتب زاكي للطباعة ،
٢٠١٠
٣٧ص ؛ ٢١سم
١ـ الغزو االمريكي على العراق أ ـ العنوان
٩٣٤
شامل عبد القادر
الحرب على العراق  / ٢٠٠٣شامل عبد القادر .ـ
بغداد  :مطبعة وجدي ٢٠١٠ ،
٦٨٠ص  +صور ؛ ٢٤سم
١ـ الغزو االمريكي على العراق ٢ـ العراق ـ تاريخ
حديث ) (٢٠٠٣أ ـ العنوان
٩٣٥
يوغليوس  ،فنسنت
مقاضاة جورج دبليو بوش بجريمة القتل  /فنسنت
يوغليوس ؛ ترجمة محمد حديد الشجيري .ـ بغداد :
مركز العراق للدراسات ٢٠١٠ ،
٤٧٩ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة كتب مركز العراق
للدراسات ؛(٤١
١ـ الغزو االمريكي على العراق ٢ـ العراق تاريخ
حديث ) (٢٠٠٣أ ـ الشجيري  ،محمد حديد )مترجم(
ب ـ العنوان ج ـ السلسلة

٢٥٠

٩٥٦،٧١
ب ٩٦٢

٩٥٦،٧١
م٥٩٤

٩٥٦،٧١١
آل ٧٤٣

٩٥٦،٧١١
ع ٢٨٨

٩٣٦
البيضاني  ،كاظم عبد
االكراد الفيلين بين المحنة السياسية وفقدان المواطنة
 /تأليف كاظم عبد البيضاني .ـ )د.م(  :د.ن( ؛ ٢٠١٠
٢٠ص ؛ ٢٠سم
١ـ االكراد )الفيلين( ـ تاريخ أ ـ العنوان
٩٣٧
مزيدي  ،شعبان
المنھج العلمي المستخدم لدى مسعود حمد في كتابة
) لسان الكرد(  /شعبان مزيدي .ـ بغداد  :دار جيا
للطباعة ٢٠١٠ ،
٢٨ص ؛ ٢١سم .ـ )من منشورات دار جيا للطباعة
؛(٤٤
١ـ االكراد ـ تاريخ أ ـ العنوان
٩٣٨
آل فرج قصي حسين
مخلة باب الطوب )جوبة البقارة(  :دراسة تاريخية
ميدانية  /قصي حسين آل فرج .ـ ط.٢ـ الموصل :
ياسين الحاج محمد العزاوي ٢٠١٠ ،
١٣٧ص ؛ ٢١سم
١ـ الموصل ـ تاريخ )باب الطوب( أ ـ العنوان
٩٣٩
عبد ﷲ محمد خضير
الموصل في القرن العشرين ؛ توثيق حقبة تاريخية
مھمة من توسع حديث  ...الخ  /تأليف عبد ﷲ محمد
خضير .ـ بغداد  :مكتبة ميسر النجماوي ٢٠١٠ ،
١٢٦ص ؛ ٢٤سم
١ـ الموصل ـ تاريخ أ ـ العنوان

٢٥١

٩٥٦،٧١١
ع ٢٩٤

٩٥٦،٧١١
ط ٢٢٩

٩٥٦،٧٢١
م ٣٨٤

٩٥٦،٧٢١
م ٥٦٧

٩٤٠
العبيدي  ،أزھر
الموصل في القرن العشرين صور فوتوغرافية  /جمع
واعداد أزھر العبيدي .ـ جامعة الموصل  :دار ابن
االثير للطباعة ٢٠١٠ ،
٢١٧ص  +صور ؛ ٢٤سم
١ـ الموصل ـ تاريخ أ ـ العنوان
٩٤١
الطائي  ،ذنون
أبحاث موصلية في تاريخ الموصل المعاصر  /ذنون
الطائي .ـ الموصل  :جامعة الموصل ـ دار ابن االثير ،
٢٠١٠
١٣٦ص ؛٢٤سم
١ـ الموصل ـ تاريخ أ ـ العنوان
٩٤٢
محمد اسماعيل سبع
بغداد في الذاكرة  /محمد اسماعيل سبع .ـ بغداد :
مطبعة القبس ٢٠١٠ ،
١٠٧ص ؛ ٢٣سم
١ـ بغداد ـ تاريخ أ ـ العنوان
٩٤٣
مصطفى جواد
دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد ...الخ /
تأليف مصطفى جواد ؛ احمد سوسه .ـ ط. ٢ـ بغداد :
مطبعة الكتاب ٢٠١٠ ،
٤٠٥ص ؛ ٢٤سم
١ـ بغداد ـ تاريخ أ ـ احمد سوسه )م.م( ب ـ العنوان

٢٥٢

٩٥٦،٧٢١٠٢٥
د ٨٩٨

٩٥٦،٧٢٢
س ٢٢٤

٩٥٦،٧٢٨
ح ٩٤٤

٩٥٦،٧٢٥
أ ٣٨٢

٩٥٦،٧٢٥
م ٣٨٤

٩٤٤
دليل بغداد الدولي = Nternational Baghdad
. Directoryـ بغداد  :شركة صناع االبداع ٢٠١٠ ،
٢٢٤ص ؛ ٢٤سم
١ـ بغداد ـ اد لة أ ـ العنوان
٩٤٥
ستار عبدي مام ولي
لكي النسى مندلي  :تحليل مفصل لتاريخ مدينة
عراقية  /ستار عبدي مام ولي .ـ بغداد  :مكتب رياض
٢٠١٠ ،
٣٩٨ص ؛ ٢٤سم
١ـ العراق ـ تاريخ ٢ـ مندلي ـ تاريخ أ ـ العنوان
٩٤٦
حيدر عد الرزاق كمونة
تصورات في أعادة مدينة النجف االشرف عاصمة
الثقافة االسالمية عام  /٢٠١٢حيدر عبد الرزاق
كمونة .ـ بغداد ) :د.ن( ٢٠١٠ ،
١٧٣ص  +صورة ؛ ٢١سم .ـ ) كتاب النجف ؛(١
١ـ النجف ـ تاريخ أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٩٤٧
أحالم فاضل عبود
مدينة الحلة منذ تأسيسھا حتى نھاية القرن التاسع
عشر الميالدي  :احوالھا السياسية  ...الخ  /أ حالم
فاضل عبود .ـ بابل  :جامعة بابل ٢٠١٠ ،
٥٦ص ؛ ٢٤سم .ـ )سلسلة اصوات المركز (
ب ـ السلسلة
١ـ الحلة ـ تاريخ أ ـ العنوان
٩٤٨
محمد عبد الجليل شعابث
كشكول حلي  /محمد عبد الجليل شعابث .ـ الحلة  :دار
الفرات للطباعة ٢٠١٠ ،
١٤٧ص ؛ ١٨سم
١ـ الحلة ـ تاريخ أ ـ العنوان

٢٥٣

٩٥٦،٧٣١
ع ٤٩٢

٩٥٦،٧٣٣
ع ٩٥٢

٩٥٦،٧٣٣
س ٦٤٩

٩٦٢،٠٧١
خ٢٨٤

٩٤٩
عدنان عبد غركان
مدن جنوبية  :تاريخ مدينة الرفاعي  :صفحات
تاريخية وحياتية واجتماعية وثقافية عام ١٨٥٨م /
عدنان عبد غركان .ـ بيروت  :مؤسسة مصر مرتضى
للكتاب العراقي ٢٠١٠ ،
٣٥٦ص  +صور ؛ ٢٤سم
١ـ الناصرية ـ تاريخ )مدينة الرفاعي( أ ـ العنوان
٩٥٠
العيسى  ،عالء الزم
المجمل في تاريخ البصرة  /عالء الزم العيسى .ـ
بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠١٠ ،
٣٨٣ص ؛ ٢٤سم .ـ )مدن عراقية ؛(١
١ـ البصرة ـ تاريخ أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
٩٥١
السعدون  ،حميد حمد
حكايات عن المنتفق  :وقائع في تاريخ العراق
الحديث والمعاصر  /حميد حمد السعدون .ـ بغداد :
مكتبة الذاكرة ٢٠١٠ ،
٣٢٦ص ؛ ٢١سم
١ـ البصرة ـ تاريخ ) المنتفق ( أ ـ العنوان
٩٥٢
خالد حسن جمعة
تاريخ مصر السادات واالحزاب السياسية  /تأليف
خالد حسن جمعة .ـ بغداد  :مطبعة المصادر ٢٠١٠ ،
٣٦٠ص  +صور ؛ ٢٤سم
١ـ مصر ـ تاريخ ـ )رئاسة انور السادات(
أ ـ العنوان

٢٥٤

٩٦٢،٤٣
ع٢٢٢

٩٧٣
ع٢٢٢

٩٥٣
العتابي  ،أحمد جبار عنفوس
السياسة البريطانية في السودان ١٩١٤ـ/١٩٥٦
احمد جبار عنفوس العتابي .ـ بغداد  :دار جيا ،
٢٠١٠
١٦١ص ؛ ٢٤سم .ـ )من منشورات دار جيا ؛ (٤١
١ـ السودان ـ تاريخ ـ االحتالل البريطاني ١٩٦٤ـ
 ١٩٥٦أ ـ العنوان
٩٥٤
العتابي  ،عبد ﷲ حميد
قصة ظھور امريكا  :التطورات الداخلية في
المستعمرات االمريكية ١٦٠٧ـ  /١٧٧٤عبد ﷲ
حميد العتابي .ـ بغداد  :مكتب الغفران ٢٠١٠ ،
٢٠٧ص ؛ ٢٤سم
١ـ امريكا ـ تاريخ ٢ـ امريكا ـ االحوال السياسية
أ ـ العنوان

٢٥٥

كشاف المؤلفين
حرف االلف
أالء عبد الواحد ذنون

٦٤٣

آل صونيت  ،مؤيد

١٠٩

آل فرج  ،قصي حسين

٩٣٨

آل مختار  ،سمير محمد

٢٨١،٢٢٥

ابتسام ابراھيم

٦٤٠

أبن حجر الھيثمي ،احمد بن محمد بن علي
بن حجر الھيثمي ٩٠٩ـ ٩٧٤ھـ

١٧٦

أبن رجب  ،عبد الرحمن بن رجب السالمي

١٨٥

أبن نباته ،محمد بن محمد )٦٨٦ـ ٧٦٨ھـ (

٨٦١،٨٦

أبو اسالم  ،عبد االمير جبار

٥٩١

أبو حسن

١٦٨

أبو رغيف  ،نوفل ھالل

٦٤١

اثير ساطع محد

٥٤٥

االحسائي  ،محمد بن
عبد ﷲ رمضان
)٠٠٠ـ ١٠٨٣ھـ(

٥٩٥

احالم فاضل عبود

٩٤٧

٢٥٦

االحمد  ،احمد

٧٤٦

احمد جودة

٣٣٩

احمد خضير كاظم

١٩٤

احمد عاشور جعاز

٣٨٤

احمد عبد خضير

٤٠

احمد عطية محسن

٥٣٥

احمد ماجد بحري

١٣٦

االحسائي  ،محمد بن عبد ﷲ رمضان
)٠٠٠ـ ١٠٨٣ھـ(

٥٩٥

احالم فاضل عبود

٩٤٧

االحمد  ،احمد

٧٤٦

احمد جودة

٣٣٩

احمد خضير كاظم

١٩٤

احمد عاشور جعاز

٣٨٤

احمد عبد خضير

٤٠

احمد ماجد بحري

١٣٦

االدھمي  ،محمد مظفر

٩٢٠

أرشد توفيق

٧٤٧

االسدي  ،رحيم عبد الرزاق

١٦٩

٢٥٧

االسدي  ،فاتن عباس لفته

٤٩٦

االسدي  ،عباس سعيد

٣١٣

االسدي  ،علي عوض

٦٤٢

االسدي  ،منصور

٨٣٥

االسدي  ،ھشام

٤١

اسماعيل ابراھيم

٧٤١

اسماعيل جعفر

٥٤٢

اسماعيل محمد رضا

٥١٧

اسماعيل نايف

٤٠٩

االعرجي  ،سعاد راضي

٢١١

االعرجي  ،سعد مرزة حسين

٤٢٤

االعسم  ،باسم

٥٠٤

االعظمي  ،حسين علي

٦١٣

أفراح سالم

٧٤٨

اكرم عبد الوھاب محمد امين

٨١٧،٨٠٣

االلوسي  ،عبد الجبار عبد ﷲ

٤٠٣

االلوسي  ،محي الدين

٥٠

االمام  ،حسان خليل اسماعيل

١١٢

٢٥٨

٦١٨،٥٩٣

امجد حميد عبد ﷲ
امل حبيب أمين

٦٣٩

االمير ،أنانا

٨٥٠

امير فرحان جيجو

١٧٢

االنباري  ،احمد زكي

٨٦٢

االنباري  ،جمال صادق جعفر

٤١٥

االنباري  ،صباح صادق جعفر

٣٠٣،٢٩٨
٥٤٨،٥٤٧،٥٤٦

االنصاري ،باسم
االنصاري  ،صبيح عبد الرحمن اسماعيل

٣٨٧،٣٨٦،٣٨٥،١٠٣
٥٩٦

االوسي  ،سالم كاظم
االوسي  ،توفيق

٨٠٢،٦١٤

اياد عبد اللطيف سالم

٢٩٢،٢٩١

االيرواني  ،محمد باقر

١٧٠

إيسوران  ،فيجاي

٨٠٥

ايمان حمد شھاب

٥٣١،٥٣٠،٥٢٩

٢٥٩

حرف الباء
٤٩٨

باسم ذنون

٧٤٩،٧٢٤

الباشا  ،ناشد سمير

٦٤٤

الباوي  ،ابراھيم باقر جاسم محمد

٨٤٧،٤٩٨،٣٧٥

بتول عباس نسيم
البجاري  ،يونس خراكس سلوم

٦٣٦

البدر الدماميني  ،محمد بن ابي بكر
)٧٦٣ـ٨٢٧ھـ(

٣٨٨

برغسون  ،ھنري

٣٣

بشرى شاكر

٧٩٤

بشرى صالح

٨٥٣

بشير حاجم

٦٠٢

البطاط  ،عودة

٧٤٢
٩١٨،١٩٩

بطرس حداد
البكري  ،حازم الصديقي

٤٠٢

البكري  ،حسين محسن

١٣١،١٠١

البلداوي  ،عادل تقي عبد

٨٤٥

البناء  ،يوسف أسطيفان

٨٣٢

٢٦٠

بنت النھرين

٧٥٠

الھادلي  ،مجيد حميد

١٨٤

بورديور  ،بيير

٣٧٠

بوغليوس  ،فنسنت

٩٣٥

البياتي  ،حسن

٦٤٥

البياتي  ،حسين مردان

٤٢١

البياتي  ،ياسر اسماعيل عد الرحمن الخال

٦٥٩

البياع  ،اسماعيل ابراھيم

٦٤٦

بيان احمد حسن

٧١

بيدر جبار حسين

٦٤٧

البيرماني  ،فرح غانم

٦٠١

البيضاني  ،ابراھيم سعيد

٩٠٣
٨٢٥،٨١٨،٢٦

البيضاني  ،جواد كاظم

٩٣١،٣٦٧

البيضاني  ،كاظم عبد الحاج شنجار

حرف التاء
تحسين عبد الرضا

٧٨٦

تشومسكي  ،نعوم

٣٧٦

التكريتي  ،ھاشم صالح

٨٠٦

٢٦١

التكمجي  ،حافظ شاكر

٢٧٣

التميمي  ،عبد ظاھر زيدان

٨٨٥

التميمي  ،توفيق

٣٧١
٣٥١،٣٥٠،٣٤٤

التميمي  ،عواد جاسم
التميمي  ،محمود كاظم محمود

٤٤٩

تول  ،ھرمان

٤٠٠

حرف الثاء
ثنا عبد الجبار خلف خيري

١٦

ثويني  ،علي

٨٤٣

حرف الجيم
جاسم مشتت دواس

٢٧٤

الجاسم ،ھيثم محسن

٧٥١

جاسم محمد جاسم

٥٩٧

جاسم محمد صالح

٥٤٩

جبار عبد الرزاق رجب

٩١٦،٥٣٦،٥١١،٢٣٢،١٠٠

الجباري  ،عبد الحميد

٦٤٨

٢٦٢

الجبوري  ،ابراھيم كاظم سھيل

٦٤٩

الجبوري  ،جاسم

٦١٩

الجبوري  ،جعفر علي

١٩١،١٨٧،١٨٦

الجبوري  ،حامد كعيد

٦٢١،٦٢٠

الجبوري  ،عباس عليوي

٤٨٥

الجبوري  ،عبد اللطيف عبد الحسين

٦٥٠

الجبوري  ،علي كريم خضير

٤٣٤

الجبوري  ،فؤاد شاكر ھاشم

٤١٦
٨٦٣،٦٣٣

الجبوري  ،كامل عبد ربه حمدان
الجبوري  ،محسن

٢٢٨

الجبوري  ،مھدي سھر غيالن

٣٢٤
٣٦٣،٣٦٢

الججاوي  ،طالل محمد علي
الجد  ،حيدر

٨٨

الجراح أنمار

٦٥٢

جعفر عباس حميدي

٢٥٠

جالل عبد الرزاق

٢٧١

الجلبي  ،آن تحسين محمود

٦٠٣

جليل حسون عاصي

٨٣٦

٢٦٣

جليل شعبان

٦٥٣

جمال جاسم أمين

٧٢١

جمال كامل فرحان

٧٥٢

الجمال  ،محمد جبار ابراھيم

٩٢٤

الجميلي  ،خضير عباس فياض

٩١٥

الجميلي  ،سعد

٤١١

الجميلي  ،سعيد حسين عايد

٨٨٦

الجميلي  ،عمار مرضي عالوي

٣٦٦

الجنابي  ،انتصار زيدان

٢٥٦

الجنابي  ،بشير كريم برھان

٥٤٠

الجنابي  ،كريم برھان حسين حسن

٨٨٧

الجنابي  ،مظھر

٦٢٢

جنان قحطان فرحان

٨٨٢
٧٥٤،٧٥٣

الجنديل  ،احمد
جواد عبد الكاظم محسن

٨٦٤

الجواھري  ،خيال محمد مھدي

٨٦٥

٢٦٤

حرف الحاء
الحاتم  ،أسامة

٢٣

الحاتمي  ،عادل محسن ثامر

٢٨٢

حاكم محمد حسين

٥٧٩

الحجاج  ،حيدر

٦٥١
٩٣٣،٢٢٩،٧٧

الحجامي  ،عبد الجبار وحيد
الحديثي  ،خلف دلف

٦٥٤

الحدبثي  ،ماھر دلي ابراھيم

٨٦٦
١٩٥،١٣٨

الحسن  ،احمد

٤٥٢

الحسناوي  ،حسن علي كريم

٩١٩،٨٨٨

الحسناوي  ،رسول فرھود ھاني مدلول
حسن حافظ

٧٥٥

الحسن ،ساياط

١٤١

الحسن  ،سليمان علي

٥١٩

حسن عبد راضي

٥٥٠

الحسن ،عبد الرحيم حاتم

٣١٧

الحسن  ،ماجد

٦٠٤

الحسني  ،عبد المنعم علي نجرس

٢٠٤

٢٦٥

الحسني  ،خولة علي عبد ﷲ

٣٤٩

حسيب الياس حديد

٣٧٧

حسين عبد الصاحب عبد الكريم

٣٠١

الحسين المشھداني  ،أنس محمد جاسم حمادي

٨٨٣

الحسيني  ،حسين عدنان

٧١٧
٧٥٦،٦٥٥

الحسيني  ،عدنان
الحسيني  ،غانم محمد

٥٣

الحسيني  ،ھاشم فياض

٨٢٧،٨٢٦

الحكيم  ،احمد نوري

١٣٢،٧٣

الحلوسي  ،سعدون نجم

٣٣٢

الحلفي  ،أسعد رحمن سعيد

٤٥٦

الحلفي  ،جمعة

٢٢٠

الحلي  ،حازم سليمان

٥٦٨
١٣٧،١٣٤،١٠٤

الحلي  ،عبد الحليم عوض
الحلي  ،مسلم السيد حمود الحسني

١٥٩

الحلي  ،مضر سليمان

٨٦٧

الحلي  ،نھى حازم سلمان

٤٠٠
٨٥١،٦٥٦

الحمداني ،سمير ابراھيم عبد ﷲ

٢٦٦

الحمداني  ،فائز يعقوب

٤٩٤

الحمداني  ،مزاحم إدريس عاشور

٣٨

الحمداني  ،مھدي صالح

٤٣٠

الحمداني  ،يونس علي

٧٥٧

الحميري  ،عبد الرزاق غافل الكرم

٨٥٤

الحميري  ،نافع طارق منصور

١٤٢

الحيالي  ،رائد مظفر

٤٦٠

حيدر عبد الخضر

٦٥٧

حيدر عبد الرزاق كمونه

٩٤٦
٧٥٨،٤٢٧

حيدر عيال مطر

٨٥٥

الحيدري  ،عباس عاجل جاسم

حرف الخاء
خالد حسن جمعة

٩٥٢

خالدة ابراھيم احمد

٣٢

الخال  ،ياسر اسماعيل عبد الرحمن البياتي

٦٥٨

الخباز  ،علي حسين

٧٢٣،٧٢٢

خضير عباس جري

٣٤٧

٢٦٧

الخرسان ،محمد صادق السيد محمد رضا

٦٨

الخزاعي  ،محمد

٧٥٩

الخفاجي  ،زينب عبد الكريم حمزة

٨٠١

الخفاجي  ،الميرزا اياد لطيف حسين

٦٥٩

الخفاجي  ،ھادي ناصر سعيد الباقر

٤٥١،٣٢٨،٣٢٧،١٢٤

الخفاف ،عبد المعطي

٥٠١

الخلف  ،محمد حسن

٨٣٣

الخليفاوي  ،سجاد فائق

٦٢٣

خليل ابراھيم محمد علي

٤٦١،٤٢٨

الخليل  ،سمير كاظم

٥٧٧،٥٧٦،٥٧٤،٥٧٣

خولة حسن يونس

٩٤

حرف الدال
داخل حسن جريو

٣٣٤

الداغري  ،فاخر

٧٦٠

الدباغ  ،رائد عبد القادر حامد

٤

الدراجي  ،حميد محمد حسن

٣٣٠

الدليمي  ،أم عبد ﷲ

٦٠٨

٢٦٨

١١٩

الدليمي  ،آمنة جبار مطر درويش

٢٩٦،٢٨٩

الدليمي  ،صعب ناجي عبود

٣٧٩

الدليمي  ،طه ھاشم

٦٣٥،٥٩٨

الدليمي  ،عاصم عبد دواح
الدرويش ،عبد الحسين علوان

٧٦١

الدھلكي  ،عاس

٩٣

الدوري  ،اسماء عواد

٨٢٤

الديوه جي  ،احمد بن محمد

١٧٧

حرف الذال
ذكرى عبد الصاحب عادي

٥٠٦

الذھبي ،عبد الجبار ثجيل

١٤٤

حرف الراء
رابين حاييم

٤٠٦

الراوي  ،احمد بحر ھويدي

١٤٥

الراوي  ،خالد حبيب

٢٢

رباب ھاشم حسين

٧١٨

الربيعي  ،احمد حاجم

٥٩٢

٢٦٩

الربيعي  ،حمزة

٧٩

الربيعي  ،سرحان عبود

٦٦٠

الربيعي  ،طه خضير

٨٦٨

الربيعي  ،عدنان عبد الرزاق

٢٠٣

الربيعي  ،عماد غانم

٤٩٣
٣٩٠،١٢٥

الربيعي  ،كريم عبد الحسين
الربيعي  ،نزار كريم جواد

٢٥٥

رستم فتيخر سعيد

٣٤٣

رعد عداي حسين

٣٠٩

الركابي  ،فليح كريم

٦٦١

رنا صبحي ناصر

٤٩٠

رائد محمد

٥٢٤

رياض حمدي يحي

٤٤١

رياض ستراك

٣٤٢

رياض عزيز ھادي

٣٥٧

رياض محمد سلمان

٥٨١

٢٧٠

حرف الزاي
الزبيدي  ،راجحة

٨٦٩

الزبيدي  ،كريم توفيق

٨٧٠

الزبيدي  ،نصرة احمد جدوع

٧٦٢

الزبيدي  ،نضال احمد باقر

٦٣١

الزركاني  ،خليل حسن

٣٤٨

الزغبي  ،خميس علوان

٣٥٦

زھير صاحب

٤٨٨،٤٨٧

زھير كاظم

٥١٠،٥٠٨

الزوبعي  ،صبيحة حسن صعيس

٣٩١

الزيباري  ،سعبان فاضل ابراھيم

١٦٦

الزيباري  ،ھاشم محمد سعيد رشيد

٣٦٨

الزيدي  ،أنس عصام اسماعيل

٧٦

الزيدي  ،رزاق

٦٦٢

زينب صافي عباس

٦٦٣

٢٧١

حرف السين
ساطع راجي

٢٠١

الساعدي  ،جودت حسن خلف

٤٣٨

الساعدي  ،حسنة محمد رحمة

٦٣٢
٦٦٥،٩٥،٥٤

الساعدي  ،رحيم
الساعدي  ،عباس عبيد

٨٧١

الساعدي  ،عبد الحسين

٨٢٢

الساعدي  ،علي خضير

٧٦٥

الساعدي  ،علي راضي

٦٦٦

سافرة جميل حافظ

٧٦٦

ساكي ،كيكو

٢٥٧

السالم  ،بكر مصطفى

٥٤١
٤٧٧،٢٧٩

سالم محمد عبود
السامرائي  ،احسان وفيق

٥٠٣

السباك  ،علي

٧٦٤

ستار عبد ﷲ

٧١٩،٥٨٦
٩٤٥

ستار عبدي مام ولي

٢٧٢

السرحان  ،علي كامل حمزة

٧١

السرحان  ،محي ھالل

٦١
٥٣٨،٣٣٦

سعد ابراھيم عبد المجيد
السعد  ،عباس فالح

٧٦٣

سعد عبد العزيز مسلط

٣٤١

السعدون ،حميد حمد

٩٥

سعدي ثامر يوسف

٦٠٩

السعدي ،لبيب

١٤٦

السعود  ،ناظم

٨٥٦،٧٩٥

سعيد حسن

٦٦٨،٦٦٧

سعيد قنبر

٦٦٩

السعيدي ،جاسب بدر

١٦٤

السعيدي ،حميد خلف

٤٧،٢٧

السعيدي ،علي حسين الثامر

٢٩٥،٢٩٤،٢٩٣

السعيدي  ،ياسر علي حسين

٤٤٠،٤٣٩

سالم مكي

٦٧٠

السالمي  ،طه ياسين حسن

٨٨٩

السلطاني  ،طارق احمد

٢٩

٢٧٣

السلطاني  ،طالب خليف جاسم

٥٨٨،٥٧٥

السلطاني  ،عبد العظيم رھيف

٨٧٢

السلمان  ،حسين

٥٠٢

السلمان  ،ھاشم

١٧

سليمان جمعة حمادي

٩،٥

سليمان علي الحسن

٥١٩

سليم حسن

٩٩

سليم مطر

٧٦٧

السماوي ،ابو رضا

٦١٥

السماوي  ،عبد االمير

٧٢٦

السنافي  ،علي اسماعيل عبيد

٤٥٠

السنجاري  ،حسن طه حسن

٦٧١،٣٩٢،١٠٨

سندس محمد خلف

٣٨١

السنوي  ،عبد الجبار

٦٧٦

السوداني  ،جبار سھم

٧٦٨،٦٧٣،٦٧٢

السوداني  ،قاسم جبر

٨٣٤

السويداني  ،احمد علي

٦٩،٦٢
٤١٤

سيد  ،مايكل

٢٧٤

٨١٥

سبستني

٧٢٧،٦٧٥،٦٧٤

السيفي  ،محمد حسن

٨٧٣

السيوطي  ،عبد الرحمن بن ابي بكر
) ٨٤٩ھـ  ٩١١ -ھـ (

حرف الشين
شاكر عواد سلمان

١٢٧ ، ١٢٦

شامل عبد القادر

٩٣٤،٢٤٦،٢١

الشامي ،سحر

٥٥١

الشاوي ،أياد سعد ذنون

٨٧

الشرنباللي  ،حسن بن عمار الحنفي )
 ١٠٦٩ -٩٩٤ھـ (

٨٣٠

شتلتر العزيد

٤٤٦

الشريفي ،ابراھيم عكران نايف

٨٩٠

الشريفي ،حسين سلمان

٦٧٧

شذٮصبحي محمد حسن

٣٣٣

الشكرجي  ،عھود

٦٧٨
١٤٩،١٤٨،١٤٧،٩١

الشكرجي  ،مھدي عبود علي

٨٣١

الشمري  ،رؤوف

٢٧٥

٧٦٩،٦٧٩

الشمري  ،عبد االمير حسن
الشمري  ،علي حسن

٦٨٠

الشمري  ،غازي عناد

٨٩

شھاب احمد ياسين

٣١٢
٣٩٤،٣٩٧

الشمري  ،مھدي صالح
شھاب محسن عباس

٩٦

الشھابي ،محمد جواد راضي

١٧٣

الشھيد  ،زيد

٨١٦ ، ٧٧٠

الشايخة بلسم عبد الرسول

٣٦٣ ،٨٤٨
ً◌
١١٣

الشيباني  ،عباس

٣٢٢

الشيخ حسن  ،توفيق محمد علي

حرف الصاد
١٥١،١٥٠،٧٤،٦٣

صادق شاھين
الصالحي ،عبد العزيز

٦٨١

الصافي  ،صالح محمد

٤٤٥

صائب عبد الحميد

٩٠٧

صباح قاسم خلف

٥٢٥

٢٧٦

صباح مھدي وميض

٩٣٠

الصبيحاوي ،حيدر فرحان حسن

٨١٣

الصغير  ،صادق نعيم

٦٨٢
٩٠٨،٤٩٢،٣٥٨،٢٨٣،٨٢

صفاء جاسم محمد
صفاء كريم شكر

٦٦

الصفار  ،رفعت مرھون

٨٥٧

الصكر  ،صادق ناصر

٧٩٦

صالح يوسف

٦٨٣

الصوفي  ،سمير

٤٠٥

الصوفي  ،عبد اللطيف خليل خضير

١١٥

حرف الضاد
ضياء الدين برع جواد

٥٣٤

ضيف يزن يونس

٦٨٤

٢٧٧

حرف الطاء
طارق حرب

٢٨٥

طاھر ابراھيم

٢٢٦

طاھر احمد طاھر

٤٢٢

الطائي ،ابو علي ناصر عبد المنعم

١٦٠
٦١١ ، ٦١٠

الطائي  ،ام حيدر
الطائي ،اياد عاشور

٨١٠

الطائي  ،ذنون

٩٤١

الطائي  ،سمير ليلو

٢٣٠

الطائي  ،عباس عبد الرضا

٤٥٧
٥٧٢ ،٥٧١

الطائي  ،عبد اللطيف
الطائي ،عبد االمير مھدي

٨٩٣

الطائي  ،نشوان زھير

٣٧٣

الطباطبائي ،محمد سعيد الحكيم

١٨٣،١٨٢،١٨١،١٨٠،١٧٩،١٧٨،٨٦
٨

طه بشير طه

٧٣٥،٧٣٤،٧٣٣

طه سالم

٢٤

طه عبد ھارف

٢٧٨

حرف الظاد
الظاھر جواد

٩٢٧

الظاھر  ،رضا

٢٣٦،٢٣٥،٨٤٢،٢٣٨،٢٣٧

حرف العين
عادل حسن دفار

٢٥١

عادل كامل

٥٥٢

العادلي  ،راھبه عباس

٣١

العارضي  ،محسن جبار

٩٢٦

العارضي  ،ورود ناجي

٧٤٠

عامر عبد زيد

٢٤٥

عامر ھادي الذرب

١٦٣

العامري  ،عامره خليل ابراھيم

٣٥٢

العامري  ،علي حسن داود

٨٢٣

العامري  ،عمار ياسر

٨٣٧

العامري  ،فاتن علي

٤٩٩

العامري  ،كاظم

٨٩٤

العامري  ،ناھي

٧٧١

٢٧٩

العاني  ،طارق حيدر ابراھيم

٢٨

العاني  ،وسام صبار

١٩٣

عايده علي حسين

٥٣٣

عباس ثابت حمود

٧١٦

العباس  ،حبيب ظاھر

٨٥٢
٤٩٧،٤٩٥

عباس عبد الحسين كوي
العباس  ،ھاشم حسن

١١٧

العبدال  ،حامد ھنريد حسن

٨٩٥

عبد ﷲ احمد ھوار

٦٨٥

عبد ﷲ راضي حسين

٥٨٧،٥٨٣

عبد ﷲ شاتي عبھول

٩٢٣

عبد ﷲ محمد خضير

٩٣٩

عبد التواب يوسف
عبد الحسين شعبان

٥،٥٥٩،٥٥٨،٥٥٧،٥٥٦،٥٥٥،٥٥٤،٦
،١
٥٦٢
٨٧٤

عبد الحسين شنبدل عيسى

٨٩٨

عبد الحسين ماھود

٧٢٨

عبد الرحمن حسين محمود

٤٨٦

٢٨٠

عبد الرحيم سعيد غزال

١٩٠

عبد الرزاق جسين حاجم

٩٠٠

عبد الرضا حسن جياد

٩١٧

عبد الرضا عوض

٢١٨

عبد الستار عبود

٥٨٤

عبد الستار ياسين احمد

٣٢٩

عبد العظيم عبد العباس راھي

٧٧٣

عبد القادر ابراھيم علي

٣٠٨

عبد القادر جبار

٧٢٠

عبد الكريم ابراھيم دوحان

٣٤٠ ،٣٣٨

عبد الكريم عز الدين صادق

٨٧٥

العبدلي  ،موفق علي حسن

٣١٨
٧٣٢ ،٧٣١

عبد المجيد فليح
عبد المجيد كامل عبد اللطيف

٩٢١،٣١٥،٢٣٣،٢١٤

عبد المھدي عبد الرضا حسن

٤٤٨

عبد الوھاب خليل ابراھي

٤٥٤

عبد الھادي نعمة خليفة

٤٨٥

٢٨١

العبودي  ،محمد رشيد

٧٩٧

عبيد عزيز محمد

٣٠٠

العبيدي  ،احمد

٧٧٢

العبيدي  ،أزھر

٩٤٠

العبيدي  ،امل رشيد عباس

٥٦٩

العبيدي  ،حسن مجيد

٤٤

العبيدي ،رجاء خضر

٧٧٣

العبيدي ،فا رس عبد علي

٤٦٦

العبيدي  ،نوال نوري عزت

٥٦

العتابي ،احمد جبار كنفوس

٩٥٣

العتابي ،احمد جواد

١٠٥

العتابي ،عبد ﷲ حميد

٩٥٤

العتابي  ،علي وحي

٤٥٩

العجيلي ،عبد الكريم عباس

٤٣
٣١٤،٣١٠،٢٨٠

العجيلي  ،لفته ھامل
العجيلي ،محمد صالح ربيع

٨٠٩

عدنان عاجل عبيد

٢٩٧

عدنان عبد غرك

٩٤٩

٢٨٢

عدنان علي

٦٨٦

عدنان كاظم م

٥٢٦

عدنان محمد قاسم

٨٣٨

العذاري  ،عالء حبيب عبد

٨٢٨
٦٢٥،٦٢٤

العذاري  ،ھادي منصور

٢١٦

العراق.بيت الحكمة

٢٦٣،٢٦٢،٢٦١،٢٥٣
٢٦٩،٢٦٨،٢٦٧،٢٦٦،٢٦٥،٢٦٤

العراق .مجلس النواب  .الدائرة االعالمية
العراق  .مجلس الوزاراء  .بيت الحكمة

٢١٧

العراق  .وزارة االعمار واالسكان

٤٥٨

العراق  .وزارة التجارة

٣٦٥

العراق  .وزارة التربية

٤٢٢،٣٩٤،٣٣٥،٥٩،٥٦،٥
٩١٤،٨١١،٥٧٧،٥٧٦،٤٣٢،٤٣١،٤٢٣

العراق .وزارة الثقافة دار الكتب والوثائق

٢٠،١٥،١١

العراق  .وزارة العدل
 .مجلس شؤرى الدولة

٢٨٧،٢٦٠

العراق  .وزارة العمل

٣٣٧،٢٧٨
٤٥٥

العراقي  ،ذاكر محي الدين عبد ﷲ

٢٨٣

العراقي  ،رياض احمد

٤٦٢

عزام محمد شكر

١٨٩

العزاوي  ،حمد رحيم حمود

٤٢٠

العزاوي  ،عادل كتاب نصيف

٨٧٧،٨٧٦

العزاوي  ،عباس

١٧٥

العزاوي  ،عبد الستار جبار جدوع

٤٥٣

العزاوي  ،عبد محمد حسن

٩٧

العزاوي ،عقيد خالد حمودي

٣٨٢،١١

العزاوي  ،علي حافي

٦٩٢

عصام سرحان ذياب

٣٦٩

العضاض ،ليث كاظم

٦٨٧

العطار  ،احمد ھاشم ابراھيم

٢١٢

العطار ،حمدي

٢٣٩

العطية  ،جبار جبري

٧٢

العقابي  ،عبد الرضا

٦٢٦

العقابي  ،علي عودة

٢٥٢

عقيل مھدي يوسف

٥٨٥،٥٠٩،٢٢

٢٨٤

العقيلي  ،طارق مجيد تقي

٢٥٨

العكيلي  ،محمود جواد

٨٣٩
٧

عالء الدين محمد ھاني محمود

٤٤٣

العالئي  ،ابي سعيد ابراھيم بن ابي سعيد
المغربي

٥٠٧،٥٠٥

العالف  ،اركان
العالف  ،عالء ابو الحسن

٣٢٠

عالوي سادر جازع

١١١

العلوان  ،محمد احمد

٦٨٨

علي ثابت

٣١١
٣٠٧،٣٠٦،٢٤٤

علي جبار شالل
علي حسين حنوش

٤٢٦

العلي  ،حسين علي

٥١٤

علي حسين موسى

٤١٠

علي حسين نعمان

٤٨٦

علي عزيز صالح

٨٠٤

علي عطية عبد ﷲ

٤٢١

عمار نعمة جابر

٧٣٠

٢٨٥

عمرھشام محمد

٢٧٦

العنبكي  ،علي عبد ﷲ حسين

١٠٦

العنبكي  ،منصور جميل

٥٢٠

عواطف علي

٥٦٣

العيثاوي  ،احمد حسين

٥٩٠
١٩،١٨

العيثاوي  ،ھادي عبد ﷲ احمد
االعيساوي  ،خولة فليح

٦٩٠،٦٨٩

العيساوي  ،ھادي صالح

٢٢٤

العيساوي  ،ھدى صالح

٢٠٨

العيسى ،عالءالزم

٩٥٠

حرف الغين
٧٢٥

الغافور  ،موسى

٧٧٦،٧٧٥

غانم خليل
الغانمي  ،صباح دعير

٣٩٥

الغرارة  ،وحيدمحمد

٦٩١

الغريري  ،احمد ناجي

٨٧٨

الغزالي  ،علي كسارة غدير

٥٢

٢٨٦

الحرف الفاء
فارس عزيز مسلم

٧٧٧

فارس كمال نظمي

٢٢٣،٢٢٢

فاضل جابر ضاحي

٨١٩

فاضل خليل ابراھيم

٣٤٥

فاضل محمد عبد ﷲ

٦٤

فالح مھدي

٢٠٢

الفتال  ،حسن كاظم

١٥٢

الفتالوي  ،ناجي

٦٩٣

الفراجي  ،عدنان علي

١٢٨

فراس صالح عبد ﷲ

١٢٩
٤٧٤،٤٧٣،٤٧٢

فردوس منعم
الفرطوسي ،قاسم موسى جزيل

٤٠١

فريال عبد الجليل زيارة

٤٧٠

الفريد شتلتر

٤٤٤

فريدي  ،شعبان

٩٣٧،٨٤٤
٤٣٦

الفضلي  ،صريج عبد الكريم عبد الوھاب
عبد الصاحب

٢٨٧

الفقير  ،منعم

٦٩٤

فالح حسن عبد اللطيف

٤٦٧

فليح حسن علي

٨٥٨

فليح عبد الحسن سوادي

٣٢٥

فھيمةكريم رزيج

٣٣١

فؤاد عجمي علي

١٠٧

الفؤادي  ،فيصل

٢٤٨

فوزي ھادي حمزة

٩٢٨

الفيروز ابادي  ،محمد بن يعقوب )٧٢٩ـ
٨١٧ھـ(

٥٩٩

الفيصل  ،فريال كريم

٧٣٦

فين  ،ليتر

٢٤٠

حرف القاف
قاسم جمعة شاوي

١٥٣

قاسم سلمان

٧٢

قاسم لزام صبر

٥٢١

القريشي  ،عبد االمير عزيز

٣٧٢
٨٢٠،٤٨٤

القريشي  ،فاضل طالل

٢٨٨

القزاز  ،أحسان

٨٧٩

القطان  ،عمر عبد الغفور احمد

٣٠٤

قيس عبد الفتاح مھدي

٤٧١

القيسي  ،زھير احمد

٢١٥

القيسي  ،عامر ياس خضير

٣٥

حرف الكاف
كاظم أمين عوض

٨٩٦

كاظم رشيد موسى

٣٥٣

كاظم كريم رضا

٣٦

الكبيسي  ،احمد

٦٠

الكبيسي  ،وھيب مجيد

٤١٣،٣٠

كريم خميس خصبال

٣٢٣،٣٠٢

كريم صبح

٢٤٩

الكعبي  ،احمد

٨٨٠

الكعبي  ،حامد كاظم كرين

١٥٤

الكعبي  ،حبيب عبد الرزاق

٦٥

الكعبي  ،داود سلمان

٦٩٦

٢٨٩

الكعبي  ،ستار كريم

٦٩٧

الكعبي  ،علي موسى

٦٣٤

الكعبي  ،كامل منصور

٦٩٨

الكعبي  ،كريم علكم

٣٧٣

الكعبي  ،محمد سماري

٤٢

كمال السيد

٥٦٤

كمونة ،حيدر عبد الرزاق

٤٨٩

كندي  ،جون

٣٢
٥٦٦،٥٦٥

الكندي  ،وارث
الكوراني ،علي العاملي

١٥٥

كوند سون  ،دان في

٥١٢

كنليسي  ،حمدي

٨٤٠

كيتس ،ن

٨٨١

حرف الالم
الرابي  ،اف ـ ستيفن

٢٣٤

الالمي  ،عبد ﷲ حسن

٥٣٢

اللھيبي  ،عبد القادر محسن

١٢

٢٩٠

٤٠٧

ليوكوم  ،أركدي

حرف الميم
٧٧٩،٧٧٨

ماجد عبد الستار
المادح ،عبد الرضا

٧٨٠

مازن جميل ھندي

٤٨١

مازن كامل عرب

٤٤

المازندراني  ،محمد حسن صفر علي
)٠٠٠ـ ١٣٤٥ھـ(

٧٠

المالكي  ،رحيم

٦٩٩

المالكي  ،ستار

٧٠٠

ماھر صبري كاظم

٩٠٠،٢٤٧

متعب مناف جاسم

٢٠٦،٢٠٥

مجيد خدوري

٩٣٢

مجيد عبد زيد حمد

٤٧٥

مجيد عبد علي

٧٨٣،٧٨٢،٧٨١

محسن عبد علي

٨١٢

محسن علي عريبي

٥٨٩

محفوظ فرج ابراھيم

٦١٦،١٣٣

٢٩١

محمد احمد محمود

٢٨٦

محمد اسماعيل سبع

٩٤٢

المحمداوي  ،علي عبود

٨٥

محمد تقي جون

٧٩٨

محمد حسين عبد الرزاق

٥٤٣

محمد حسين عالوي غيبي

٧٠١
١٨٣،١٨٢،١٨١،١٨٠،١٧٩،١٧٨،٨
٦

محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
محمد سمارة

٥٦٧

محمد صابر عبد

٦٠٥

محمد عبد الجليل شعابث

٩٤٨

محمد عبد الحسن

٥٠٠
٩٢٥،٩٠٢

محمد عصفور سلمان
محمد علي جواد

٢٩٠

محمد علي كاظم حيدر

٧٠٢

المحمدي  ،ربيع حسين النوري

٨٨٤

محمود غضيب

٧٠٣

المحياوي  ،عبد الحسن خضير عبيد

٦٠٠

المختار  ،حميد

٦٠٧

٢٩٢

٩٠٦،٤٨،٩

المخزومي  ،عادل
المدني  ،عبد الكريم آل السيد خان

١٩٧

مديحة صالح مھدي

١١٦

المرزوك  ،صباح نوري

٨٢١

مرفت يوسف كاظم

٣٩٦

المسعودي  ،عالء

٧٠٥

مسلم عوينه

٨٤١
٥٧٠،٤٠٧،٣٨٠

مشتاق عباس معن
المشكور  ،غازي خزعل

٧٠٦

المشھداني  ،انس محمد جاسم

١٧٤

المشھداني ،جمانة خالد

١٠٢

مصطفى جواد

٩٤٣

المطير  ،جاسم

٣٤٦

المطيري  ،مھنا رباط الدويش

٩١٢،٩١١،٩١٠

المظفر  ،سامي عبد المھدي

٤٨٢،٤٨١
٣٠٥،١٦١،٨٠

المظفر  ،محمود
مظھر محمد صالح قاسم

٢٧٠

معد سلمان ابراھيم

٥٢٣

٢٩٣

المعموري  ،علي كريم

٧٥

المفتي ،صباح

٢٩٩

مفيد

٤٦٨

المقدس  ،محمود الغريفي

٨٢٩
٩٠٦،٩٠٥،٩٠٤

منتھى طالب سلمان
المندالوي  ،جمال حسن

٤٠٤

منذر عبد الحر

٧٠٧

المنشد  ،ابو يوسف

٥٨٠

مھدي عبود علي

١٢١،٩٢

مھدية طاھر ويس

١٤
٧٣٧،٥٤٤

موسى جاسب
الموسوي  ،جواد مطر

٤٩١

الموسوي  ،رضا

٣٧

الموسوي  ،طه

٧٠٨

الموصلي  ،حازم بن محمد بن عبد الرزاق

١٤٠

مؤيد اسماعيل عبد

٥١٥

٢٩٤

حرف النون
ناجي حجي شمو

٧٨٥،٧٠٩

ناجي حسين جودة

٤٥

ناجي عبد الحسن جبار

٥٥

الناصر  ،سعاد

٧١٠

ناصر حالوي

٣٨٣

الناصري  ،كامل

٦٢٨

نايف محمد صالح

٨٠٨،٨٠٧،٢٤٣،٢٤٢

نبيل محمود شاكر

٥٢٨،٥٢٧،٥١٨،٥١٣

نجاح مھدي شلش

٤٣٧

النجار  ،اخالص باقر

٢٧٥

النجار  ،جميل موسى

٢٥٤

نجم الدين عبد ﷲ سليم

٧٣٩

نزار عبد الستار عمر

٤٨٠،٤٧٨،٦

النصر  ،عبد المنعم عزيز

٦٣٧

نضال ذاكر عذاب

٤٦

النعاس  ،عبد الجبار

٢٠٩

نعمان حافظ

٣١٩

٢٩٥

النعيمي ،بلقيس عبد الوھاب

٣٦٤

النعيمي ،جبار حسن

٤٤٤

النعيمي ،عبد االمير سلمان زغير
النوري  ،قيس

١٩٢
٢٠٧
٣

النوفل ،سلطان احمد خليف

حرف الھاء
ھادي الشيخ طه

١٢٢،٩٠

ھادي عباس حسين

٧٩٩،٧٨٨

ھاشم حسن

١٣٠،٨٣،٨١

ھاشم لعيبي

٧١١

ھاشم طه شالش

٨١٤

الھاشمي  ،خالد ناجي شاكر

٣١٦

الھاشمي  ،نوري جابر

٧٤٥

الھاشمي  ،موسى

٧٨٩

ھرمز كرومي عيسو

٥١

الھاللي  ،أسعد

٧٩١

الھاللي  ،حسين

٧٩٠

٢٩٦

ھناء نعمة محمد

١٣

الھنداوي  ،علي باقر سلمان

٢١٠

الھندي  ،محمد بن ھاشم

٣٩٩

الھيتي  ،رباح مجيد محمد

٢٣١

الھيمص ،ثامر

٢٥

حرف الواو
وات  ،مونتغومري

١٦٢

الوادي  ،خالد

٧٩٢

الواسطي  ،سلمان داود

٥٣٩

الواسطي  ،عمار ھليل

٦١٧

الوائلي  ،اسماعيل

٦١٢

الوائلي  ،علي عبد الزھرة

١٥٦
٥٧٨،٣٥٤

الوائلي  ،كريم عبيد
الوائلي  ،محسنراضي

١٥٧

الوائلي  ،محمد نجم

٧١٢

وجدي مصطفى محمد

٥٠٠

ولي نصير

١٦٧

٢٩٧

٧١٣

وھاب شريف

حرف الياء
الياسري  ،جبار عباس

٦٢٩

الياسري  ،حامد حسن

٦٣٠

الياسري  ،سامي

٧١٤

الياسري  ،عبد االله

٧١٥

الياسري  ،عدنان

٨٤
٣٢٦،٣٢١

الياسري  ،علي عبد العزيز
الياسري  ،محمد جاسم

٥١٦

الياسري  ،ياسين طاھر

٢٨٤

ياسين خليل

٩١٣،٤٣٥،٤٠٨،٤٩

يحيى صاحب

٨٠٠،٧٩٣،٧٤٣،٧٣٨

يوسف اسكندر

٥٩٤

اليوسف  ،علي

٥٣٧

٢٩٨

كشاف العناوين
حرف االلف
آل السعدون أمراء المنتفق /

٨٩١

أبتاه عذرآ ياعراق /

٦٩٧

االبجديات السامية /

٤٠٥

أبحاث موصلية في تاريخ الموصل المعاصر /

٩٤١

األبداع  :مفھومه وتطوره /

٣٦

أبناء امير المؤمنين علي بن ابي طالب )عليه السالم( غير
المعصومين /

١٥٤

أبنية االفعال في دعاء الصباح /

٣٨٤

ابو البقاءالعكبري  :رائد الثقافية الموسوعية ببغداد )٥٣٨ـ
٦١٦ھـ ( ١١٤٣ /ـ ١٢١٩م /

٨٤٦

أبو ذيات الكعبي /

٦٩٨

ابو طالب شاعر الرسول االول  :رواية /

٧٤٢

اتجاھات الصحافيين العراقيين ازاء انتخابات / ٢٠٠٩

٢١٠

أتخاذ القرارات االستثمارية في القطاع المالي  :نظرة اقتصادية
تحليلية في المجاالت االستثمارية  ...الخ /

٢٧٦

اتمام القائدة في نسب المحامدة /

٨٨٤

أثر العامل الديني على النظم السياسية واالجتماعية في المجتمع
/

٩٠٠

٢٩٩

إجازة سعيدة /

٥٥٣

أجمل القصائد الروع شعراء الحب /

٦٠٦

أجھزة الـ  ZigBeeوتطبيقاتھا في شبكات االستثمار الالسلكية
/ ZigBee\ TEEE ٨٠٢. ١٥.٤

٣٦٩

احاسيس مترجمة  :شعر /

٦٤٩

احتراق الماء حطب /

٦٥٩

احزان النوارس /

٦٨٧

احزان مجففة  :شعر /

٦٧٢

االحصاء التطبيقي في العلوم االجتماعية /

٤١٣

االحصاء الرياضي في / ExceL

٤١٢

أحكام التقبيل في الفقه االسالمي /

١٧٤

احكام القسم الخاص من قانون العقوبات /

٣٠٦

احالم دافعة /

٦٤٣

احالم من فقاعات الصابون  :شعر /

٧٠٩

إخترتني  :شعر /

٦٧٣

إختالس الزمن  :شعر /

٦٨٦

االخرون اوآل  :قطوف من كتابات ساندة /

٨٥٦

آخر االطفال في زمن الضجيج :شعر/

٦٦٥

االخالق /

٦٧

٣٠٠

أخالق االمام علي )عليه السالم( /

٦٨

االدارة الرياضية /

٥١١

ادارة الموارد البشرية  ،الصف الثالث التجاري /

٢٧٤

االدب الجاھلي  :محاضرات في قضاياه وفنونه /

٥٨٩

االدب والنصوص للصف الخامس االدبي /

٥٧١

االدب والنصوص للصف الخامس العلمي /

٥٧٢

االدب والنصوص للصف الرابع االدبي /

٥٧٣

االدب والنصوص للصف السادس االدبي /

٥٧٤

االدب والنصوص للصف الثالث المتوسط /

٥٧٦

االدب والنصوص للصف السادس العلمي /

٥٧٧

ادوية الجھاز العصبي /

٤٥٠

االذونات القضائية في القانون المدني والقوانين العراقية
االخرى/

٢٨٠

اراء اھل المدينة الفاضلة للفارابي دراسة تحليلية نقدية من
منظور مختلف /

٤٤

احاديث النبي ) ص ( في فضل مكة  . . .الخ /

٣٦

اراجيح االقحوان ) شعر ( /

٧١٢

اربعين العمر  :مجموعة شعرية /

٦٩٩

اركان الغدير االربعة ) المقداد  ،عمارة  ،ابوذر ،سلمان( /

٧٢

٣٠١

االرنب والثعلب /

٥٥٤

ازلية العالم ودور االله عند ابن رشد ) دراسة نقدية معاصرة ( /

٥٠

اساسيات التدريب الحديث في كرة القدم /

٥٢٤

اساليب الربط وادواته في العربية بين القديم والحديث  :دراسة
تطبيقية /

٣٩٥

اساليب لغوية في النحو الوظيفي  :دراسة وتطبيق /

٣٩٢

اسباب رسوب الطلبة في االمتحانات النھائية للصف السادس
االعدادي للعام الدراسي ٢٠٠٨ـ / ٢٠٠٩

٣٤٣

استدامة البيت التراثي في تشكيل البيئة العملرانية /

٤٩٠

استرتيجيات طرائق واساليب التدريب الرياضي /

٥١٤

اسقالل العرب ووحدتھم مذكرة في القضية العربية مع اشارة
خاصة  . . .الخ /

٢٣٣

اسرار الخليفة عن االلمانية /

٢٨

اسرة ال عوض في الحلة ماضيھا وحاضرھا وثيقة تاريخية /

٨٩٦

اسس الجغرافية وتقنياتھا للصف الرابع االدبي /

٨١٢

االسس الفنية والميكانيكية للجمناستك الفني للسيدات /

٥١٦

االسس النظرية الختبارات التربية الرياضية /

٥٣٣

اسطورة التوت االسود في قصة حب بابلية /

٧٣٦

اسطورة الزمن القريب  :دراسة الفنون االكدية والسومرة /

٤٨٨

٣٠٢

االسعافات االولية واالسعافات المجتمعي االول ومشاريعه/

٤٤١

االسالم والبيئة /

٨٣

االسالم والغرب من صراع الحضارات الى تعارفھا قراءة جديدة
في اشكالية العالقة /

٥٨

اسماء االشارة في التعبير القراني /

١٠٥

االسئلة الفقھية مع االدلة الشرعية سؤال وجوابھا /

٢٠٠،٦٢

اشارات لغوية /

٣٧٩

اشراقات فلسفية /

٢٧

اشعار ومالمح /

٦٧٤

اشكالية الحداثة في الشعر العربي المعاصر /

٥٨٦

اصدقاء في الذاكرة  :مواقف وذكريات /

٨٢١

االصول والحجة مع فرش الحروف لرواية االمام شعبة بن
عياش عن االمام عاصم من الشاطبية /

١١٦

اضاءات فكرية عن الوجود وعوالم الخلف ) القران دليال (

١٦٤

اضاءات فلسفية /

٤٧

اضافات نظرية في علم االجتماع  :نفسية  ،اجتماعية  ،جنائية /

٢٠٨

اضواء على سرقة المتحف العراقي /

٣٣٠

اطفال العراق  :بيلوغرافيا متخصصة /

١٥

٣٠٣

اطاللة القمر  :قصص قصيرة /

٧٦٠

االعجاز العلمي في القران  :قراءة اولية /

١٣٠

االعجاز العلمي القراني في العبادات االسالمية /

١٢٨

االعجاز العلمي والتفكير في القران الكريم /

١٢٤

اعقاب سكائر  :شعر /

٦٤٧

اعالم طي /

٨٩٣

االعالم العراقي ،بعد التغيير في  ٢٠٠٣ / ٤ / ٩خالصات وافكار
ورؤى في السياسة والثقافة واالعالم ٢٠٩ /

٢٠٩

اعالم ومفاھيم موسيقية /

٨٥٢

االغتراب الثقافي  /االغتراب ولجنون فب االدب /Alienation

٥٣٧

افاق الحبوب والمواد المخزونة وطرائق مكافحتھا /

٤٦٢

االفاق استكشاف الكون /

٤١٤

افاوية ربع قرن  :قصائد /

٦٧٢

االقتصاد االداري /Economhcs managerial

٣٢٤

االقتصاد للصف الخامس االدبي /

٢٧١

االقصى بركة ﷲ على االرض /

٨٧

االقمار الشائكة  :قصص قصيرة /

٧٧٢

االكراد الفيلين بين المحنة السياسية وفقدان المواطنة /

٩٣٦
٧

اكسل  ٢٠٠٣تعلم واحتراف /

٣٠٤

آلة الزمن العراقية  :مجموعة قصصية /

٧٨٢

الف حلم ...وحلم  :قصص أحالم اغرب من الخيال /

٢٩

آلھة المستقبل تعالج كل شيء وتوجزه /

٢٤

ام البنين)عليھا السالم( منار الوفاء  ،الف التضحية /

١٥٢

االمام الكاظم سيد بغداد وحاميھا وشفيعھا /

١٥٥

االمام المھدي )ع(بين التواتر وحساب االحتمال /

١٧٠

امامة الثني عشر في الكتاب و السنة /

١٦٥

أماسي طفولة  :من التراث الغريب في شعر/

٦٤٦

االمداد بشرح منظومة االسناد /

٨١٧

إمراة القارورة  :رواية /

٧٦٧

إمراة القرن الحادي والعشرين  :قصة جيل القرن الحادي
والعشرين  .قصة الجيل الذي ينتظر الغروب /

٧٥٨

إمراة ورجل  :قصص متنوعة وھادئة /

٧٦٩

امريكا الطريق الى حھنم  :خلفاء بال كرامة ومصالح بال شرف /

٢٤٣

االمن القومي العراقي  :االبعاد الفكرية السياسية االستراتيجية
االمن القومي في العراق /
أمنيات /

٣٢١
٥٨١

االمواج الحمر /

٧٥٧

أمية بن ابي عا ئذ )ت ٧٥ھـ( /

٨٦٢

٣٠٥

أنا وليلى /

٦٩٥

إن و إن في اللغة العربية /

٣٨٥

االنانية /

٥٥٥

أنا الذي تكلمت  :شعر /

٦٤٨

االنبعاث الشيعي  :كيف ستشكل الصراعات الداخلية في االسالم
صورة المستقبل العالم ؟ = …… / The Shla Revival :

١٦٧

انتاج الطاقة الكھربائية /

٢٧٧

انتاج المحاصيل الحقلية للصف الثالث الزراعي /

٤٦٣

االنتخابات النيابية في العراق في العھد الملكي  ١٩٢٥ـ ١٩٥٨
دراسة تحليلية /

٢٥٠

أنت  ..اجمل امراة في العالم  :مجموعة قصصية /

٧٩٢

أنتي منھم  :مجموعة قصصية /

٧٨١

االنجاز المنطقي في الفكر الفلسفي العراقي المعاصر شخصيات
منتخبة

٤٠

انعدام االحكام  :دراسة في القانون العراقي /

٣١٢

االنفعاالت  :نموھا وادراتھا /

٣١

انھيار سلطة الدولة في العراق  :دراسة في علم االجتماع
السياسي /

٢٣

أھازيج  :لوعة االغتراب /

٦٢٤

٣٠٦

االھتزازات الميكانيكية  :مسائل وحلول /

٤٥٣

اھداف السياسة التفاوضية االسرائيلية مع العرب /

٢٤٢

اوراق نقدية  :كلمات كتبت بماء الطين /

٥٨٤

اوراق لم تعد بيضاء  :قصص/

٧٧٣

اوراق ملونة  :مجموعة شعرية /

٧٠٦

االيام االخيرة من حكم الخلفاء ١١ھـجري ـ ٦٥٦ھجري /

٩١٦

االيضاح في علم النسب والنسابين /

٨٨٣

ايران مطرقة امريكا وسندان االسرة البھلوية /

٢٥٥

حرف الباء
الباراسيكولوجي والطب /

٤٤٤

باسل ولوزة /

٥٥٠

باقة الورود في رواية حفص عن عاصم بن ابي النجود وفي
اخرة اطلس في الحكام التجويد

١١٢

بايو ميكانيكية االداء الرياضي /

٤٣٧

ببليوغرافرافيا الرسائل الجامعية ملحق بالرسائل واالطاريح
الجامعية المنجزة خالل عامي /٢٠٠٧ ،٢٠٠٠

١١

ببليوغرافيا الرسائل الجامعية لكليتي االمام االعظم والعلوم
االسالمية والجامعة االسالمية بغداد لغلية ٢٠٠٨م /

١٢

٣٠٧

ببليوغرافيا الرسائل واالطاريح الفلسفية في جامعة بغداد من
١٩٧٣ـ /٢٠١٠

١٤

ببليوغرافيا الوجع ))انطولوجيا((/

٦٩٣

البحث البالغي عند االصوليين /

٣٨٢

البحث عن االبوة /

٥١

البحث اللغوي في فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر
العسقالني /

١٣١

بحوث ودراسات عن علماء الحوزة العلمية في النجف االشرف /

٨٢٧،٨٢٦

بحوث في التراث االسالمي /

٥٥

بحوث في التربية الرياضية/

٥١٨

البدون  :رواية /

٧٧٤

براعة التصوير الفني في شعر ابن عقيل ٧٢:ھـ/

٨٦٩

البرنامج التثقيفي ألبوي االطفال المصابية بالتبول الليلي )سلس
البول( /

٤٤٨

بشائر التوراة واالنجيل لمحمد )صلى اللھعليه وآلوسلم( :
وبالمھدي عليه السالم /

٦٣

البطل في شعر الحروب الصليبية ٤٨٩ـ٥٨٩ھـ /

٥٩٨

بطل كربالء واخته الصابرة زينب عليھا السالم /

٥٤٦

البعد الجغرافي للحضارات آفاق للحوار الحضاري بين الشرق
والغرب /

٩٠٨

بعض نبض  :شعر /

٦٤٠

٣٠٨

بغداد حبيبتي  :شعر /

٧٠٢

بغداد في الذاكرة /

٩٤٢

بال عنوان  :شعر /

٦٨٣

البالغة والتطبيق للصف الخامس االدبي /

٣٨٣

بناء االسرة في االسالم واھم التحديات المعاصرة لھا /

٧١

البناء اللغوي في الفواصل القرآنية /

١٠٦

بنية العراق الحديثة  ،تاثيرھا الفكري العباسي ١٨٦٩ـ/ ١٩١٤

٩٢٤

البنية المكانية قراءة في شعر عيسى حسن الياسري /

٦٠٤

بواكير المصطلح االسالمي  :االمام علي )ع( انموذجآ /

٥٤

بيادر الخوف  :قصص قصيرة /

٧٥٤

البيان االرقى في شرح مباحث من العروة الوثقى /

١٩٧

البيت  ،السياج  ،الطريق  :سيرة ذاتية /

٨٣٦

بير العسل /

٦٢٨

بين كل ھذا الزحام  :شعر /

٦٩١

بين االرز والنخيل /

٦٥٣

بين العلم والشريعة /

٨١

بيئة االنسان الطبية والصحية  :دراسة تحليلية أنثرولوجية /

٤٣٦

٣٠٩

٨٢

البيئة في االسالم وعي واخالق /

حرف التاء
تأديب الزوجة بين الشريعة والقانون دراسة موجزة /

١٩٢

تاريخ اوربا الحديث من الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية
االولى ) ١٧٨٩ـ / (١٩١٤

٩٠٢

تاريخ التربية والتعليم في العراق دائرة في الجانب السياسي :
دراسة تحليلية عن ...الخ /

٣٣٩

تاريخ التصميم الداخلي /

٤٩٦

تاريخ الثورات العراقية  :مع اشارة خاصة لمواكب شھداء
الثورة /

٩٣١

التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي للصف السادس االدبي
/

٩٢٠

تاريخ الحضارة العربية االسالمية للصف الرابع االدبي /

٩١٤

تاريخ الدول الكبرى  ١٩١٤ـ / ١٩٤٥

٩٠٣

تاريخ الصحافة الرياضية في العراق ١٩٢٢ـ / ٢٠١٠

١٧

تاريخ الصحافة واالعالم في العراق منذ العھد العثماني وحتى
حرب الخليج الثانية )/ (١٩٩١--١٨١٠

٢٢

تاريخ صراع جذور الحرب العراقية االيرانية /

٩٣٢

التاريخ الصغير  :القرن السابع الميالدي /

٩١٨

تاريخ عزاء طويريج /

٣٧٢

٣١٠

تاريخ العالقات اليابانية االمريكية )١٩١٩ـ  : (١٩٣٩دراسة
وثائقية /

٩٠٦

تاريخ الفقه العراقي /

١٧٥

تاريخ الفكر االجتماعي /

٢٠٥

تاريخ الفن في بالد الرافدين /

٤٨٧

تاريخ قضاء خانقين وعشائره /

٨٨٦

تاريخ المصارعة في مدينة كربالء ) ١٠٥٧ـ / (٢٠١٠

٥٣٦

تاريخ مصر السادات واالحزاب السياسية /

٩٥٢
٢٣٨،٢٣٧،٢٣٦،٢
٣٥

تأمالت في قضايا عراقية /
تأمالت قرآنية /

١١٧

التايكو نجستو  :مھارات متطورة في فنون القتال /

٥٣٥

تثبيت الحدود فوق المسطحات المائية  :جغرافية سياسية /

٢٣٢

التجار مكانتھم ومساھماتھم الحضارية في الدولة العربية
االسالمية )١٣٢ـ٤٤٧ھـ( ٧٤٩ /ـ ١٠٥٥م( /

٣٦٦

تحقيقات صغرى  :االطار  :دراسة تحليلية في النظام الحسابي
للغة البشرية /

٣٧٦

التحكيم في الشريعة والقانون  :دراسة مقارنة /

٣١٧

تحليل القوائم المالية )مفاھيم وطرق( /

٤٧٦

التحليل االجتماعي للريف والحضر /

٢٢٤

٣١١

تحوالت النص الجديد  :استبصار فني تاريخي في شعرية أجيال
مابعد السبعينات في العراق /

٧٢١

التخطيط التربوي /

٣٤٢

التدريب الرياضي لطلبة كليات التربية الرياضية /

٥٣٢

التدريب الرياضي وافاق المستقبل /

٥٢٠

التدريب العلمي االول  :صناعات غذائية /

٤٨١

التدريب العلمي الصف الثاني الصناعي  :كھرباء /

٤٥٤

التراث العباسي واثره في المسرح العربي /

٥٠٨

تراثيون في الذاكرة /

٨٥٧

تراوالي  :شعر شعبي /

٦٢٩

التربية االسالمية للصف الثاني المتوسط /

٦٠

التربية االسالمية للصف الخامس االعدادي /

٥٧

التربية االسالمية للصف الرابع االعدادي /

٥٨

التربية االسالمية للصف السادس االعدادي /

٥٩

تربية االطفال للصف الثالث فنون تطبيقية /

٤٧١

التربية في المنظور االسالمي /

٣٥٦

تربية وانتاج طيور السلوى /

٤٦٦

الترجمة المعاصرة  :بحوث وتطبيقات /

٣٧٧

٣١٢

 ٩٠عاما على ثورة العراق التحررية الوطنية في  ٣٠حزيران
/١٩٢٠

٩٢٦

تسلية االذكياء /

٣٨

تشريعات مجلس النواب العراقي  .الدورة االنتخابية االولى .
السنة التشريعية اللولى  .الفصل التشريعي الثاني  ١أيلول /
 ٢٠٠٦ـ ٢٠ـ  ٨شباط / ٢٠٠٧ /

٢٦١

تشريعات مجلس النواب العراقي  .الدورة االنتخابية االولى .
السنة التشريعية الثانية  .الفصل التشريعي االول /١٢اذار
 ٢٠٠٧/ـ / ٣٠تموز / ٢٠٠٧ /

٢٦٢

تشريعات مجلس النواب العراقي  .الدورة االنتخابية االولى .
السنة التشريعية الثانية  .الفصل التشريعي الثاني  / ٤ايلول /
 ٢٠٠٧ـ / ١٣شباط /٢٠٠٨

٢٦٣

تشريعات مجلس النواب العراقي  .الدورة االنتخابية االولى .
السنة التشريعية الثالثة  .الفصل التشريعي االول ١ / ٢٥ذار /
٢٠٠٨ـ/ ٦اب / ٢٠٠٨ /

٢٦٤

تشريعات مجلس النواب العراقي  .الدورة االنتخابية االولى .
السنة التشريعية الثالثة  .الفصل التشريعي الثاني  /٩ايلول /
 ٢٠٠٨ـ  / ٥اذار /٢٠٠٩/

٢٦٥

تشريعات مجلس النواب العراقي  .الدورة االنتخابية االولى .
السنة التشريعية الرابعة  .الفصل التشريعي الول  ١٤نيسان /
 ٢٠٠٩ـ ١٧تموز /٢٠٠٩ /
تشريعات مجلس النواب العراقي  .الدورة االنتخابية االولى .
السنة التشريعية الرابعة  .الفصل التشريعي الثاني  /٨ايلول /
 ٢٠٠٩ـ/ ٢٦ك/ ٢٠١٠ / ٢

٢٦٦
٢٦٧

التشريع في العھد البابلي القديم  :دراسة في تاريخ القانون
...الخ /

٢٨٢

تصميم االزياء وتعدد الرؤى البنائية /

٤٩٩

٣١٣

تصورات في اعادة اعمار مدينة النجف االشرف عاصمة للثقافة
االسالمية ٢٠١٢

٩٤٦

تضاريس أبي محسد /

٦٦٤

تطبيقات البيو ميكانيك في التدريب الرياضي واالداء الحركي/

٤٣٦

التطبيقات الصحية واجرارت الصحة العامة الميدانية /

٤٣٩

تطبيقات قضائية لمحكمة استئناف منطقة البصرة االتحادية
بالصفة التميزية قس قانون ايجار العقار /

٣١١

تطبيقات وتمرينات في اسانيد الروايات /

١٣٤

تطبيقات ومھارات الحاسوب للصف االول الصناعي /

٣٣٣

التطور االبداعي في السينما /

٥٠٢

تعبئة الطاقات ادوالخبرات العلمية من اجل اصالح االقتصاد
العراقي /

٢٧٢

تعديل الدستور  :دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥
النافذ /

٢٨٦

التعريف بنظامي التعليم في كوريا والعراق /

٣٦٤

تعلم أدوبي بريمر تعلم أدوبي بريمر / Procs٣= cs٣

٨

التعليم االلكتروني ودورة في تطوير التعليم العالي /

٣٤٨

التعليم التقني في عالم متغير /

٣٣٤

التعليم الديني في تركيا المعاصرة /

٣٤١

تفاصيل البالد  :شعر /

٦٦٢

٣١٤

التفتيش االداري /

٣١٩

تفريط مناظرة الحرمين /

٥٩٩

التقرير السنوي لبيت الحكمة لعام / ٢٠٠٩

٢١٧

التقنيات التربوية تطورھا تصنيفاتھا  .انواعھا اتجاھاتھا /

٣٤٧

تقويم االدوية او المنجح في التداوي من صنوف االمراض
والشعاوي /

٤٤١

تكلنوجيا عمليات النصنيع /

٤٨٥

التكيف االجتناعي وعالقته باالنجاز الدراسي /

٢١١

التلفاز ونفوذ الصحافة /

٣٧٠

التلقي وشعر ما قبل االسالم في النقد الحديث /

٦٣٢

التناص :دراسة في الخطاب النقدي العربي /
التنمية الثقافية العراقية عبر تجربة العصور الثقافية /

٥٣٨
٢١٤

التنقيح  :تعليقه موسعة على فرائد االصول للشيخاالنصاري/

١٧٩،١٧٨،٨٠
١٨٣،١٨٢،١٨١،١

التنوين وماال ينصرف في اللغة العربية /

٣٨٧

التھجين بين االجناس المختلفة من الحيونات /

٤٦٧

توجيھات التنمية العلمية للتعلم الجامعي في البلدان  . . .الخ/

٣٥٨

التوفيقات  :نصائح وحكم /

٨٠٢

توھم التوھم في اللغة /

٣٧٥

٣١٥

حرف الثاء
الثقافة االمنية ودليل الحماية الشخصية /

٣٢٦

الثقافة وعلم الثقافة في القرن العشرين /

٢١٣

ثقافيات عربية ـ كردية /

٢١٥

ثالث مسرحيات  :حقيقة الوليد ـ االم ـ مواقف /

٧٣٧

ثالثة وثالثة /

٧٣١

ثمرة عمري  :قصائد شعرية /

٦٨٠

ثلوج مجوسية /

٧١١

الثنائيات المتضادة في شعر مخضرمي الجاھلية واالسالم /

٦٣١

ثورة العشرين :ثورة الشعب العراقي الكبرى عام ١٩٢٠
باالضافة الى ثورة النجف االشرف االولى عام . . . ١٩١٥الخ /

٩٢٧

حرف الجيم
الجامع الصغير الحاديث المنبر الكبير/

٦٥

الجامع الكبير النوري في الموصل /

٤٩٣

الجامعات  :النشاة والتطوير والحرية االكاديمية االستقاللية /

٣٥٧

جدولة التدريب والداء الخططي بكرة القدم /

٥٢١

٣١٦

جذور الطغيان في العراق  :نظرة تاريخية /

٩٢٢

جراح الفضاء  :قصائد لم ياكل عليھا الدھر / . . .

٦٤٥

جرح ومنفى  :شعر /

٧١٥

جرير في منزان النقد االدبي ـ القديم والحديث /

٨٥٩

الجريمة المشھودة  :دراسة قانونية في القواعد الموضوعية
واالجرائية /

٣٠٢

جد في مراة الشيطان  :شعر /

٦٥٢

الجغرافية الطبيعية للصف الخامس االدبي /

٨١٠

جغرافية المدن /

٨٠٩

جغرافية الوطن العربي للصف الثاني المتوسط /

٨١١

الجمناستك الفني ) جمناستك االجھزية ( كتاب منھجي قسم
االتربية الرياضية  . . .الخ /

٥٣١،٥٣٠،٥٢٩

جموريو الواليات المتحدة االمريكيةولجنة االنشقاق  :دراسة
تاريخية في عوامل تاسيس الحزب الثالث التقدمي ونتايجه
السياسية  ١٩٠٩ـ / ١٩١٦

٢٤٩

الجنابة وكيفية الطھارةمنھا /

١٩١

الجنابيون النسب والمعارك والفروع  .ـط/٤

٨٨٧

الجھد الصرفي عند ابي علي الفارسي /

٣٩٨

الجواب المنير عبر االثير اجوبة السيد احمد الحسن ) ع (
على االسئلة الواردة عبر االنتريت /

١٩٥

٣١٧

الجھود النقدية واالدبية في الكتب الدراسات القرانية الى
نھاية القرن الثامن الھجري /

٩٤

الجوامع الرجالية لعلماء االمامية في القرن السادس
الھجري/

٨١٨

الجواھري ـ جدل الشعر والحياة /

٨٧٤

الجواھري ـ النھر الثالث /

٨٦٥

حرف الحاء
الحافظ فرج ابراھيم  :شاعرآ شعبيآ /

٦١٥

حامل لواء الحسين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب )ع( /

١٤٥

حسن عوينة  :االنسان والمناضل والشھيد /

٨٤١

الحس الوطني والقومي في ديوان الشاعر على القتال /

٨١٧

الحسين داعي ﷲ /

١٢١

حسين مردان  :االعمال الكاملة /

٨٧٦

حسين الھاللي  :سيرة ابداعية في االدب والفن /

٨٥٠

حضارة وادي الرافدين  :سومر اشور بابل ...الخ /

٩٠١

حفل خيال الحقل /

٥٥٦

حفلة عض االصابع  :مجموعة قصصية /

٧٤٣

الحجة في معرفة الحجة )عج( معرفة الحجة )عج( في االفاق
وفي االنفس /

١٦٩

٣١٨

حديث عن المسلمين في الصين /

٦٦

حديقة العارفين /

٧٠

الحذف في اللغة العربية /

٣٨٦

الحرب على العراق / ٢٠٠٣

٩٣٤

الحزب الشيوعي العراقي والكفاح المسلح  :دراسة اولية منذ
تأسيس  ...الخ /

٢٤٨

حقوق االنسان والديقراطية والحريات العامة /

٢٤٧

حقوق المراة في الشرائع العراقية القديمة  :دراسة الحوال
المراة ومركزھا القانوني ...الخ /

٢١٢

حقيقة الصحابة في الكتاب والسنة /

١٥٨

حكايات عن المنتفق  :وقائع في تاريخ العراق الحديث
والمعاصر /

٩٥١

حكايات مدينة /

٧٩٩

حكايات الھدھد /

٥٤٥

حكايات ولدي الشاطر /

٥٥٢

الحكاية التوراتية /

٢٠١

حكاية الجدار المتصدع  :رواية /

٧٨٩

الحكومة االلكترونية في الوطن العربي أھميتھا وابرز
تطبيقاتھا /

٤٥٣

الحلم بوزيرة  :قصص قصيرة /

٧٤٦

٣١٩

الحلل البوادي في شعر الرمادي  :دراسة لغوية في شعر
ھارون موسى  ...الخ /

٦٠٠

حلول تمارين الرسم الصناعي للمرحلتين الثانية والثالثة
الكھرباء /

٤٢٩

حمام وعصافير  :مجموعة قصصية /

٧٩٣

حمامة تحلق بجناح واحد /

٧٩٤

حماية الحھاز الحكومي من الفساد االداري والمالي حلول
ومعالجات /

٣٢٢

حورات ھادئة وكتابات مختارة /

٦٤

الحياة االجتماعية في مؤلفات الجاحظ  :دراسة تاريخية /

٨٧٤

الحياة الشعبية في ميسان  :دراسة اجتماعية ـ فلكورية /

٣٧٣

حياة قلم لم يمت المؤرخ الشھيد السيد حسن ابن السيد احمد
االبرقي النجفي المعروف بالسيد البراقي ١٢٦٦ـ١٣٣٢ھـ /

٨٢٩

حرف الخاء
خارح المتن  :مقاالت في الثقافة والمثقف /

٢٢٠

خذيني كما شئت  :شعر /

٧٠١

خمبابا ونادلة دراكوال  :رواية /

٧٦٨

خيوط الھواة مسرحية من ثالثة فصول /

٧٢٤

٣٢٠

الخصخصة نظام ام اسلوب مع االشارة الى حالة العراق /

٢٧٩

الخطاب االسالمي في عصر االعالم والمعلوماتية /

٧٨

الخطاب العربي وخصائصه عند الجاحظ  :دراسة تحليلية /

٨٠١

الخطاب القراني  :دراسة في البعد التداوي /

١٠٩

خطوات المتقين في ثمار زيادة االربعين /

٩٠

الخلفيات االقتصادية لثورة  ١٤تموز  : ١٩٥٨مساھمة في
دراسة مشكلة التخلف االقتصادي في العراق /

٢٧٣

الخلود  :شعر شعبي /

٦٢١

الخيرة في االثبات المدني /

٣١٤

حرف الدال
٥٨٨،٥٧٥

دراسات ادبية ونقدية /
دراسات اندلسية في كتاب زاد المسافر وغرة محيا االدب
السافر البي صفوان بن ادريس التجيبي المرسي ت ٥٩٨ھـ/

٦٣٦

دراسات في االدب والنقد والترجمة /

٥٣٩

دراسات في التراث العلمي العربي الكتاب الرابع /

٩١٣

دراسات في الداللة القرانية /

١٠١

دراسات في سايكولوجية التفكير أساليبه وانواعه /

٣٧

دراسات في الشعر النسوي المعاصر /

٦٠١

٣٢١

دراسات في الفكر القراني /

٩٥

دراسات في فلسفة التربية والمناھج ومكوناتھا /

٣٣٢

دراسات في المسالتين الشرقية والغربية /

٨٠٦

دراسات في منھج كيف تكتب بحثا ادبيا جامعا /

٣٣٨

دراسات نقدية في السرد /

٥٨٧

دراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر /

٩٠٥

دراسة حروف المعاني في معجم تاج العروس للزبيدي /

٣٨١

دراسة حول المقامات العراقية في كركوك /

٥٠٠

دراسة في االستثمار السياحي في العراق /

٨١٣

درب التبانة  :قصص قصيرة /

٧٨٠

الدرة في تاريخ محدثي البصرة /

٨٢٤

الدرتين في سيرة سماحة آية ﷲ الشيخ كاظم الشيخ عودة
الساعدي )ذي الرئاستين( )قدس سره( /

٨٢٢

درس اخرالليل  :قصص /

٧٧٥

درس في الھواء الطلق  :ومسرحيات اخر /

٥٤٣

الدرويش في خبرة المر  :مجموعة من الكتاب /

٧٦١

دعاء الندبة واھمال نھار الجمعة /

١١٨

دفء الثلج  :مجموعة شعرية /

٦٩٦

٣٢٢

الدفوع الشكلية امام القضاء االداري  :دراسة مقارنة /

٢٩٦

دليل اصدارات بيت الحكمة  ١٩٩٧ـ/ ٢٠١٠

١٠

دليل بغداد الدولي =TERNATIONAL BAGHDAD
/ DIRECTORY

٩٤٤

دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد  ...الخ /

٩٤٣

دليل الخدمات الصناعية /

٢٧٨

دليل دار الثقافة والنشر الكوردية /

٢٠

دليل الصيدلي لالدارة الجيدة للدواء /

٤٤٢

دليل العراق التجاري / ٢٠١٠

٣٦٥

دليل المحاور االمام المھدي )عجل ﷲ فلرجه الشريف (
المھدي والغيبة في الكتاب والسنة /
دليل المھندس المقيم للمشاريع االنشائية /

١٧١
٤٥٨

الدم الطريد  :محتارات  /ابو يوسف النشد )واخرون( /

٥٨٠

دموع االرض الدامية  :رواية /

٧٤٨

الدموع الشكلية امام القضاء االداري  :دراسة مقارنة /
دور القاضي في تعديل العقد /

٢٩٢،٢٩٠
٣١٠

دور الوظيفة الدينية في تنظيم العمران الحضري في المدنية
العربية واالسالمية /

٤٩٢

ديوان أمتاز عليك بآھاتي /

٦٤٤

ديوان اھات قتيل العبرات /

٦٠٨

ديوان حسين علي االعظمي شاعر اھل البيت /

٦١٣

٣٢٣

ديوان الدم الخالد /

٦١٧

ديوان السفينة  :شعر /

٦١٢

ديوان عبرات المنبر  :شاعر اھل البيت )ع( /

٦١٥

ديوان علي صافي العزاوي )١٣٢٢ـ / (١٣٦٢

٦٩٢

ديوان عيون الجمر /

٦٦٦

ديوان سيرة ابي طالب عليه السالم /

١٥٠

حرف الذال
ذاكرة الرصيف  :فصول غير مروية من تاريخ شارع
المتنبي/

٣٧١

ذخائر مارتوما الرسول في تدرانية مارتوما االثرية في
الموصل /

٨٣٢

ذر الغمامة في در الطيلسان ولعذبة الغمامة /

١٧٦

ذلك الجانب من الجحيم  :رواية قصيرة /

٧٦٤

الذل واالنكسار للعزيز الجبار )الخشوع في الصالة( /

١٨٥

٣٢٤

حرف الراء
الراحل ياس الربيعي  :سيرة وابداع /

٨٦٨

رحلة الفكر االجتماعي /

٢٠٧

رحلة من اسصنبول الى البصرة / ١٧٨١

٨١٥

رد الشھبة عن ابي علي الفارسي /

٨٤٧

الرسالة الشعرية في االندلس بين التقليد والتجديد /

٦٣٧

رسائل اصولية وكالمية  :عمومات تابى عن التخصص سيرة
وتحول الدليل العقلي  . . .الخ /

١٣٧

الرسائل الجامعية المفرغة على اقراص / CD- Rom

١٣

الرسم الصناعي للصف الثاني اختصاص الكھرباء /

٤٣٠

الرقابة القضائية على اعمال االدارة في النظام االسالمي /

١٩٣

رقيم عراقي الى دمشق  :شعر /

٦٥٤

رواية حديث االكف /

٧٩٠

رواية النھار الذي يلي البارحة  . . .؟ ؟ The day after
/ yester day

٧٥٥

رواية  :يوم غائب الشمس /

٧٧٦

روح وجرح  :شعر شعبي /

٦٢٢

الرؤى واالمكنة  :نصوص مفتوحة مستقلة من ذاكرة
المكان/

٨١٦

رؤى واقية في السياسة  . .والفكر /

٢٢٩

٣٢٥

رؤى ومحطات مضيئة في الكشف عن الحقائق /

٨٣٨

الرؤية في شعر ذي الرمة /

٦٠٣

رؤية المؤرخين المسلمين للحروب الصليبة  :دراسة في
تطور المفھوم والعوامل المؤثرة فيھا /

٨٥٥

الرياض الجامعة العمال ليلة الجمعة /

١٩٤

رياضة في الفردوس الفالسفة  :فلسفة السعادة عند الفاربي/

٤٨

الرياضيات للمرحلة الثانية /

٤١١

حرف الزاء
زراعة الفطر وانتاجه /

٤٦٤

زكي مبارك سيرة وعطاء /

٨٧٧

زوبع والثابت /

٨٩٢

زيارة سيد الشھداء وزيارة ابي الفضل العباس ) سالم ﷲ
عليه ( ودعاء كميل ) رضي ﷲ عنه ( /

٨٩

زورق سومري أسود  :قصص قصيرة /

٧٨٦

٣٢٦

حرف السين
سايكولوجية االبداع /

٣٥

السبع المثاني والحروف المتقطعة في القرآن الكريم /

١٢٦

سبل الرشاد  :سبيل السيد محمد حمودالعمدي /

١٩٦

السبيكة الذھبية في االعاريض العربية /

٣٩٩

ست مسرحيات لالطفال /

٥٤٤

ستراجية العراق المائية لنھري دجلة والفرات والقانون
الدولي /

٢٨٣

سحر االيقونة  :مقعد حوراي امام الشاعر الرائد مشتاق
عباس معن /

٧٩٥

السر المكنون في اسماء ﷲ الحسنى التسعة والتسعين ـ
للرزق ـ للشفاء  ..الخ /
سعادة المساجد بعمارة المساجد  :ورغبة طالب العلوم إذا
غاب عن درسه في اخذ العلوم /

١٦٠
٨٣٠

السفر الغدير خم /

٥٤٧

السفر الزاھر في متعة السامع والناظر  :سيرة وحياة

٨٢٣

سفر الكلمات  :شعر

٦٦٧

السفور والحجاب اراء ونظرات /

٩٣

سقوط بابل  :قصص من تاريخ العراق القديم /

٧٧٧

السالمة والندامة /

٥٥٧

٣٢٧

السالميون بنوسلمة )سالمة( ماضيا وحاضرا /

٨٨٩

سلطان عصر الغيبة االمام محمد بن الحسن عجل ﷲ تعالى
فرجه الشريف /

١٤٣

سوء استخدام السلطة /

٥٩١

السلطة وطول العمر /

٨٤٠

السوسيولوجيا العابرة  :نظرية  /معرفة  /تاريخ /

٢٠٦

سوق مريدي في الذاكرة /

٣٦٧

السياسة البريطانية في السودان  ١٩١٤ـ / ١٩٥٦

٩٥٣

السياسة البريطانية في العراق وتھميش الشيعة العرب /

٩٢٨

سياسة تركيا الخارجية في عصر الشك والغموض /

٢٣٤

السياسة والسينما /

٥٠٣

السيد سليمان الصغير حياته وشعره /

٨٦٧

السيد علي الحيدري من بناة الثقافة في العراق المعاصر /

٨٧

السيد الغريب القاسم ابن االمام موسى بن حعفر /

١٤٧

السيد محمد مھدي الحكيم  :دراسة تاريخية تبحث سيرته
وموافقه وآثاره  ...الخ /

٨٣٧

سيرة الخواتم )مجموعة قصصية( /

٧٦٢

السيرة /

١٣٩

سينمائية النص الشعري  :الشعر العراقي انموذجا /

٢٢٧

٣٢٨

حرف الشين
الشاعر معروف الرصافي  :حياته وآثاره السياسية  ١٨٧٥ـ
 ١٩٤٥دراسة تاريخية /

٨٧٨

الشاھد واصول النحو في كتاب سيبويه /

٣٨٩

شبابيج الھوى  ..شعر شعبي /

٦٨٩

الشجن الى من زار الوطن  :وھي قطعة ادبية من تلميذ /

٨٠٣

شخابيط على جدران بوكا /

٦٨٢

شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية في الدعوى الجزائية
/
شرح ورقات االمام الجويني /

٣٠١
١٧٧

شرح في الوجدان  :قصص /

٧٦٥

شظايا الروح  :المجموعة الشعرية ) ١٩٩٥ـ/ (٢٠٠٥

٧٠٥

شعارات فوق حائط االحتالل /

٢٢٨

الشعاع الغارب  ..بواكير شعر /

٦٧٥

شعر الشيخ علي عوض االسدي الحلي /

٦٤٢

الشعر العراقي الحديث  ١٩٤٥ـ ١٩٨٠في معايير  ...الخ /

٧١٦

الشعر عند نبي ايوب  ٥٦٧ـ ٦٤٨ھـ /

٦٣٥

شعر  .قصة  .سياسة  ،بحث /

٨٧٩

شعراء الخريدة  :قسم بالد العجم /

٨٨٢

٣٢٩

الشعور واالحساس للمعاني النحوية في سورة يوسف )عليه
السالم( /

١٠٧

شعرية النص  :قراءات في جمالية المعنى الشعري /

٥٩٦

الشمس تشرق مرتين  :شعر /

٦٩٠

شمس الغدير وامه فاطمة بنت اسد /

٥٤٨

شمس النھار /

٧٢٩

الشواھد واالمثلة النحوية  :دراسة تحايلية تقويمية /

٣٩٠

الشواھد والمناسات الشعرية في كتب الحديث االربعة /

٦٣٤

الشيخ احمد بن فھد الحلي )٧٥٧ـ ( ١٣٥٦دراسة تاريخية /

٨٢٨

الشيخ علي عوض الحلي حياته وادبه /

٨٦٤

شيء من اسرار آل البيت /

١٥٣

حرف الصاد
الصافرة وكرة القدم /

٥٢٥

الصبي والقمر /

٥٦٧

صحافة العھد الملكي مصدر الدراسة تاريخ العراق المعاصر
 :ابحاث ودراسات /

٩٣٠

صحة األم والطفل العداديات التمريض الصف الخامس /

٤٧٠

٣٣٠

الصحة النفسية /

٤٤٩

صخب المرافيء  :ديوان شعر /

٦٧٧

صخرة بيسھتي /

٧٦٦

صدى المنتديات  :مختارات ادبية يومية في الف يوم ويومين
/
صدقة الرجل اليھودي /

٢٣
٥٦٥

صراخ في اروقة الصمت  :شعر /

٦٦١

صفحات مضيئة من حياة السيد ھبة الدين الحسيني
الشھرستاني /

٨٢٥

صفحات من تاريخ العراق وايران المعاصر /

٩٢٣

الصالة ركن االسالم االعظم /

١٨٩

الصالة عماد الدين حافظو عليھا /

١٨٦

صلوات االنسان من سومر الى االسالم /

٢٠٢

الصوت والصدى  :شعر /

٦٨١

صھيل في مساء غائم  :قصص قصيرة /

٧٤٥

صوت النخل  :مسرحية /

٧٣٤

٣٣١

حرف الضاد
ضحك القدار  :قصص قصيرة /

٧٤٩

الضحك رسالة في مدلول الھزل /

٣٣

الضغوط النفسية واالمراض النفس ـ جمية )السايكوماتية( /

٤٤٧

ضمير أبيض  :شعر شعبي /

٦٢٠

حرف الطاء
طائر الكناري /

٥٥١

طائر المسرات وااللم  :قصص ـ رسائل ـ شھادات /

٥٧٩

طائر الوجود  :دراسة تطبيقية في بنية النص الشعري
العربي الحديث سعدي يوسف انوذجا /

٧٢٠

طبق  . .رغيف  . .ھوية  :مسرحية شعرية /

٧٢٥

طرائق التدريس العامة  :المالوف والمستحدث /

٣٤٤

الطب والصيدلة عند العرب /

٤٣٥

الطرشان  :دراسة في البينة االجتماعية والتوزيع الجغرافي
تسميتھم ـ نسبھم ـ مشيختھم  .ـ ط/ ٢

٨٨٥

الطريق الى كربالء /

٥٦٤

طريق االيمان واالمان او جواھر الحقائق /

٥٣

٣٣٢

الطعن في االحكام لمصلحة القانون في التشريع العراقي
والمقارن /

٣١٦

الطفل العراقي والتلوث البيئي /

٣٢٩

الطالق الطائفي  :نظرة الى المشھد السياسي العراقي /

٢٣٩

طقوس التعرف الحياء  :قصص قصيرة /

٧٥٣

طه سالم في مسرحية الدوالب /

٧٣٣

الطير وداللته في البنية الفنية والموضوعية في الشعر
العربي  . . .الخ /

٦٣٣

حرف الظاء
ظاھرة تعدد االوجه النطقية في العربية /

٣٨٠

الظل ـ خفيف الظل /

٥٥٨

الظواھر الطبيعية في القرن تفسير اياتھا وشرحھا حسب
راى المفسرين والعلم الحديث /

١٠٠

حرف العين
عالم الحروف العربية للصغار /

٤٦٩

عبادة الثالوث الكوكبي الفلكي عند سكان الجزيرة العربية قبل
االسالم /

٥٢

العباسيون في عصرھم االول  :دراسة تاريخية في احوالھم
العامة /

٩١٧

٣٣٣

عبد الرزاق الحسيني مؤرخا /

٨٥٨

عبد الغني جميل  :حياته وشعره /

٨٦٦

عبق البنفسج /

٧١٠

عبيد بن األبرص االسدي /

٨٦٣

عذابات  :قصص /

٧٨٨

العراق الجديد  ...بيت الحكمة انمسوذجا /

٢١٦

عراق مابعد صدام /

٢١

العراق في عھد
)١٨٦٩ـ١٨٧٢م( /

مدحت

باشا

)١٢٨٦ـ١٢٨٩ھـ(

٩٢٥

عراق الھوى  :شعر /

٦٢٧

العراق ودول الخليج العربي  :دراسة في واقع ومستقبل
عالقات العراق لدول الخليج العربية /

٢٥٩

العراق  .وزارة التربية  .قواعد اللغة العربية للصف الخامس
العلمي /

٣٩٤

العراق  .وزارة التربية  .المديرية العامة للتعليم المھني
الرسم الصناعي تكييف الھواء والتثليج المرحلة الثانية /

٤٨٥

العراق .وزارة التربية  .المديرية العامة للتعليم المھني كتاب
تطبيقات ومھارات الحاسوب الصف الثاني النجاري /

٣٣٥

العراق .وزارة التربية  .المديرية العامة للمناھج كيمياء
للصف الثالث المتوسط /

٤٢٢

٣٣٤

العراق  .وزارة التربية  .المديرية العامة للمناھج الكيمياء
للصف الخامس العلمي /

٤٢٣

العراق  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  .جامعة كربالء
مجلس ضمان الجودة  :الدليل االرشادي لتطبيق ضمان
الجودة /

٣٦٣

العراق  .وزارة العمل والشؤون االجتماعية دائرة العمل
والتدريب المھني /

٣٣٧

العراق وقائع واحداث  ١٩١٤ـ / ١٩٥٨

٩٢٩

العراق واليابان في التاريخ الحديث التقليد والحداثة  :وقائع
الورشة الدولية التي اقيمت في طوكيو ٥ـ٢٤تموزـ٢٠٠٩
برعاية مؤسسة اليابان /

٢٥٧

عروبة الجراح  :شعر /

٦٨٨

عروبة االحواز حقيقة ثابتة /

٩١٩

عزف الكلمات /

٦٨٤

عزوف مشاركة المدارس في النشاطات التشكيلية الالصفية :
دراسة االسباب والمعالجات /

٣٤٩

العشق في كرتي االرضية  :قصائد شعرية /

٦٧٨

عشر مسرحيات ذات الفضل الواحد /

٧٣٢

عقوبة تارك الصالة /

١٨٧

العقود المصانة في تاريخ ونسب قبائل بني كنانة /

٨٩٧

عكاز  :نصوص مسرحية لما بعد سقوط الصنم /

٧٢٨

٣٣٥

العالقات التركية ـ السوفيتية  ١٩٢٣ـ / ١٩٢٩

٢٥٦

العالقات الدولية  :دراسة تحليلة في االحوال والنشاة
والتاريخ والنظريات /

٢٥٢

العالقات العثمانية ـ الفاجارية وانعكاسھا على العراق ١٨٢٨
ـ / ١٨٤٣

٢٥٤

العالقات العراقية الباكستانية )  ١٩٤٧ـ  : ( ١٩٥٨صفحات
من تاريخ االحالف /

٢٥٨

على حصان خشبي  :اغنيات لالصدقاء ) شعر ( /

٧٠٧

علم االجتماع للصف الرابع االدبي /

٢٠٤

علم التاريخ ومنھج المؤرخين في علم التاريخ نشاة وتدوين
ونقد فلسفة ومنھج كبار مؤرخين االسالم /

٩٠٧

علم التدريب الرياضي /

٥١٩

علم التدريب الرياضي /

٥٢٢

علم حركة  :التطور والتعلم الحركي  :حقائق ومفاھيم /

٥٢٧

العلم والعقيدة /

١٥٩

علماء االنساب عبر التاريخ قديما وحديثا /

٨٥٤

العلوم الصناعية  :الكترونيك وسيطرة المرحلة االولى /

٣٣٦

العلوم الصناعية الثاني كھرباء /

٤٨٦

العلوم الطبيعية عند العرب  :الكتاب الثاني /

٤٠٨

علوي الھوى  :قصائد حب /

٦٠٧

٣٣٦

علي بن ابي طالب ) ع ( والعلم الحديث /

١٤٤

علي بن عيسى الربعي واراؤه النحوية /

٣٩٣

علي الوردي والمشروع العراقي /

٨٤٣

علي الوردي يعترف بانه اقترف كثيرا من االخطاءفي حياته /

٨٤٤

العمارة واالختام والرسوم في المواقع االثارية القديمة /

٤١٩

عمرابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين /

٨٣٣

العھد الثالث  :شعر /

٦٣٨

العولمة وتطبيقاتھا عند االمام علي بن ابي طالب عليه
السالم عھد االشتر ا نموذجا /

٨٤

عيدية مسروقة  :قصص قصيرة /

٧٥٩

حرف الغين
غربة شاعر  :شعر /

٦٦٩

غزوات الرسول /

٥٦٦

الغموض في النشر الصوفي حتى نھاية القرن الرابع للھجرة
 :دراسة داللية /

٣٩٦

الغش  :رواية /

٧٨٤

٣٣٧

حرف الفاء
الفخار والنحت  :للصف الثاني فرع الفنون التطبيقية /

٤٩٥

فراس الھات تنتظر  :دراسة /

٧٧٠

الفرق بين المصدر واسم المصدر واثره في فھم نصوص
الشريعة /

١٠٤

الفضاء التشكيلي لقصيدة النشر :الكتابة بالجسدوصراع
العالقات في االنموذج العراقي /

٦٠٥

فعالية برامج تعليمي لتدريب معلمات رياض االطفال على
طريق لعب االدوار في ضوء الكفايات التعليمية /

٣٥٢

فقه العالقات االجتماعية بين الرجل والمراة االجنبية طبقا
لفتاوي السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم  . . .الخ /

١٧٣

فقه المساجد والحسينيات /

٨٦

الفكاھة في النشر العباسي /

٨٠٤

الفكر السياسي عند المعتزلة ) دراسة نقدية ( /

١٦٦

الفكر الفلسفي االسالمي وتصميم العمارة العربية /

٤٨٩

الفكر النقدي في ادب الزھاوي والرصافي /

٥٦٩

الفلسفة االسالمية  :دراسة من خالل المفاھيم /

٤٥

الفسلسفة وعلم الكالم االسالمي /

١٦٢

فنانو ن عالميون /

٨٤٩

فن االوبرا وقصصه /

٥٠١

٣٣٨

فن المكياج المسرحي /

٥٠٧

فنون االعالم الرياضي التلفزيوني النضرية والممارسة /

١٨

الفوز الزائف /

٥٥٩

في رحاب السيدة زينب الكبرى عليھا السالم سيرة بسيطة /

١٥٦

في الضحك والكوميديا /

٥١٠

في ظالل فن الخط /

٤٩٨

في قانون الخدمة المدنية التعيين والتثبيت واحتساب . . .
الخ /

٢٩١

في قانون الخدمة المدنية العالوة والترفيع /

٢٩٢

في مجال الصمت /

٨٠٥

الفيزياء العامة ) ميكانيك ـ كھرباء ومغناطيسة(  :الطلبة
الصفوف االولى في اقسام الرياضيات والفزياء في كليات
التربية /

٤١٦

الفيزياء للصف الثاني المتوسط /

٤١٧

الفيزياء للصف الخامس العلمي /

٤١٨

الفيزياء للصف االرابع العلمي /

٤١٩

حرف القاف
قاتل حمزة ) وحش بن حرب ( مسرحية من فصلين /

٧٢٧

قاموس االھوار /

٤٠١

٣٣٩

قانون االجراءات النقدية الخاصة التكوين االقاليم رقم ) (١٣
لسنة / ٢٠٠٨

٢١٩

قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم  ٣لسنة / ٢٠١٠

٨٩٨

القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في
العراق /

٢٧٩

قانون مزاولة مھنة الصيدلية رقم  ٤٠لسنة  ١٩٧٠المعدل/

٢٩٩

قانون الھيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدل رقم ) ( ١٠
لسنة / ٢٠٠٨

٣٠٣

قبسات في علم االمام علي بن ابي طالب ) ع ( في
الرياضيات /

٤٠٩

قبسات من حياة السيدابراھيم بن عبد ﷲ المحض ) ع ( /

١٤٩

قبسات من حياة ابن طاووس /

١٤٨

قبيلة بني حسن في التاريخ وبعضالعشائر المجاورة  :دراسة
عامة حتى عام / ١٩٥٨

٨٨٨

قراءات في الطفولة ورياض االطفال /

٣٥١،٣٥٠

قراءات معاصرة في العقيدة اليھودية /

٢٠٣

قرارات مجلس شورى الدولة الصادرة في ضوء قانون
المحافضات غير المنتظمة في اقليم رقم ) (٢١لسنة /٢٠٠٨

٢٨٧

قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام / ٢٠٠٩

٢٦٠

القرآن  :شذرات اعرابية وصرفية /

١٠٣

القرآن الكريم /

٩٨

٣٤٠

القرآن الكريم ومعانيه من اول سورة الفاتحة الى اخر سورة
البقرة للصف السادس االعدادي /

١١٤

قصائد الى افروديت /

٧٠٣

قصائد ثناء على اصحاب الكساء /

٦١٤

قصائد الحب والحياة ؛ مجموعة شعرية /

٦٥٨

قصائد لم تكتمل واشعار مبعثرة /

٦٥٠

قصايدنه سفن /

٦٢٦

قصة ظھور امريكا  :التطورات الداخلية في المستعمرات
االمريكية ١٦٠٧ـ / ١٧٧٤

٩٥٤

قصص مسرحيات شسكبير )قصص اعيد روايتھا بشكل جديد
من اجل القراءة المبسطة ( /

٨٨١

القصص وحدة نصية سعدي الزيدي مثاال تطبيقيا /

٧٤١

قصيدة )خير الوصية( /

٥٩٥

قلب على جمر  :قصة /

٧٧٨

القلق  ..اسبابه  ..وعالجه /

٣٤

القواعد العلمية في تحقيق المخطوطات /

٢٦

قواعد اللغة العربية للصف الخامس االدبي /

٣٩٧

القواعد واساسيات في القراءات السبع من طريق الشاطبية
من نظم شيخنا الجليل /

١١٥

القول الحق  ،دراسة تدبرية في القران الكريم /

٩٦

٣٤١

القومية االيزيدية جذورھا ـ مقوماتھا ـ معاناتھا /

١٧٢

قوميو العراق وشبھة الميول الفاشية /

٢٤٠

القياس بين التنظير والتطبيق /

٣٠

القيادة الحكيمة في فكر االمام علي بن ابي طالب )عليه
السالم ( /

١٤٢

حرف الكاف
الكأس الذھبية /

٥٢٦

كتاب االمالء  :للمرحلة المتوسطة )الصفوف االولى والثانية
والثالثة /

٤٠٣

كتاب الجنون )/ (I

٦٨٥

كتاب الغد  :نصوص مسابقة الغد االبداعية /

٥٨٢

كتاب ارسم الصناعي للصف الثالث الصناعي اختصاص
كھرباء /

٤٣١

كتاب القرآن الكريم للصف االول والثاني والثالث المتوسط /

٩٧
٨٦١،٨٦٠

كتاب المختار من كتاب تدبير الدول /

١

كتابة البحث العلمي /
كذبة بلزاك ومقالت اخرى /

٧٩٦

كراسة  Primaveraفي ادارة المشاريع = Project-
/ Management

٤٨٠

٣٤٢

كراسة برنامج معالج النصوص / Nicrosoft word

٥

كراسة تعلم االوتوكاد / Autoc AD ٢٠٠٧

٦

كراسة الخرسانة وفحوصات الماد االنشائية /

٤٨٤

كراسة منھاج تقدم العمل للمشاريع ٢٠٠٣

٤٧٨

كراسة نظام التشغيل الحاسوب / Windowsxp

٩

كراسة ھندسة المساحة والطرق /

٤٥٨

كربالء المقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية  . . .الخ /

١٦٥

كروموسات حرب الخليج الثانية  :دراسة وراثية خلوية ..
الخ /

٤٢٧

كشكول حلي /

٩٤٨

كشكول في الرياضيات /

٤١٠

الكفل ام حزفيال  :رؤية جديدة /

١٦٣

كلب مبيوك  :شعر شعبي /

٦٢٣

كالم المرشدين لمن يھتدي اليه من المسلمين /

١٣٢

كالم العصور  :مقاالت ودراسات في بنية القصيدة الحديثة /

٥٩٧

الكلدون ـ آشوريون  :مسيحو العراق وايران وتركيا /

٢٠٠

كمال مظھر احمد رحلة علمية معه في الفكر واللغةوالمنھج /

٨٤٥

الكميت بن زيد االسدي في نظر النقاد القدامى والمحدثين /

٨٧١

٣٤٣

الكوراث والمصائب وتنظيم الغاثة في البيئة والضحايا /

٣٢٧

كيف تخرج مسرحية /

٥٠٥

كيف تتعرف االسرة على الطفل التوحدي /

٣٩

كيمياء التزجيج وفن الفخار القديم )السيراميك( /

٤٨٢

الكيمياء للصف الثالث المتوسط /

٤٢٢

حرف الالم
الشى لضھران  :شعر /

٦٥١

الوقت للحزن عندي  :قصة قصيرة /

٧٧٩

اللبيب باالشارة يفھم /

٥٦٠

لحن العتب  :شعر شعبي /

٦١٩

لغة الحجارة /

٧١٩

لمحات من اثار وحضارة بالد الرافدين /

٨٩٩

لھيب الغضب قصص قصيرة /

٧٥٠

لوعة االغتراب  :شعر شعبي /

٦٢٥

٣٤٤

حرف الميم
مابين االمام الحسين والسيد المسيح /

١٥٧

ماجدوى ببغاء /

٧١٣

مآخذ ابي علي النحوي على من سبقه في كتبه البغداديات
والعسكريات  ...الخ /

٨٤٨

ما ال يؤديه الحرف  :نحوى مشروع تفاعلي عربي لالدب /

٥٧٠

مبادى فسيولوجيا الرياضية وابعادھا العلمية /

٤٥٢

مبادى القانون االداري الصف الثاني /

٢٩٠

مبحث في الجمع بين الضھرين والعشاء /

١٨١

مجلس النواب العراقي  :انجازات / ٢٠٠٨

٢٦٨

المجمل في تاريخ البصرة /

٩٥٠

المجموعة الشعرية الورقية غير الكاملة /

٧٠٤

مجھولة العنوان  :قصائد نثرية /

٦٧٩

المحاسبة المالية المتقدمة  :شركات التضامن  ،شركات
االموال  ...الخ /

٤٧٧

المحاسبة المتوسطة /

٤٧٥

محاورة في البيئة /

٤٢٥

المحرمون في العراق ھويتھم الوطنية واحتجاجاتھم الجمعية
 :دراسة في سايكولوجية الظلم /

٢٢٢

٣٤٥

المحكمة العسكرية العليا الخاصة  :محكمة المھداوي :
حقائق باالرقام خالل ) (٨٦٣يوما وفي  ٢٣حزيران ١٩٥٨
ـ / ١٩٦٠

٣١٥

محلة باب الطوب )جوبة البقارة(  :دراسة تاريخية ميدانية /

٩٣٨

المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية
وصفتھا التميزية /

٣١٨

مختصر تاريخ السادة آل النفاخ الموسوين /

٨٩٤

مختصر تاريخ اللغة العبرية /

٤٠٦
٤

المختصر في تركيب وصيانة الحاسوب /

٤٤١

مختصر في الطب العدلي /

٨٠٨،٨٠٧

مدافن التاريخ /
مدخل الى تكنلوجيا الليزر / Introelutionto Laser

٤٢٠

المدخل الى طرائق التدريس العامة /

٣٤٥

المدخل الى نظريات التدريب الرياضي /

٥٢٣

المدخل الى نظام المعلومات غير الرسمية /

٣

مدخل في االقتصاد السياسي للعراق الدولة الربيعية من
المركزية االقتصادية الى الديقراطية السوق /

٢٧٠

مدخل في مبادىء تمريض الصحة النفسية والعقلية /

٤٣٤

المدخل للعالج باشجار وشجيرات االكھة والغابات /

٤٤٤

مدن جنوبية  :تاريخ مدينة الرفاعي  :صفحات تاريخية
وحياتية وثقافية عام ١٨٥٨م /

٩٤٩

٣٤٦

المدن والمواضع العراقية في تاج العروس من جواھر
القاموس  ...الخ /

٨١٤

مدينة الحلة منذ تأسيھا حتى نھاية القرن التاسع عشر
الميالدي  :اصوله السياسية  ...الخ /

٩٤٧

المدينة والمطر  :قصص قصيرة /

٧٥٢

مذكرات الشيخ منصور االسدي /

٨٣٥

مراثي الصور جدي وسيفه الدءي  :شعر /

٦٥٥

مراحل االسترايتجية االمريكية في العراق /

٩٣٣

مرافيء آخر المعلمين

٧٥٦

مراحل من عمر الزمن  :شعر /

٦٧٦

مراكب الربيع  :مجموعة شعرية /

٦٦٠

مرشد الحاج في تطبيق مناسك العمرة والحج /

١٩٠

مرشد المحامين والموظفين في كيفية الطعن بقرارات االدارة
امام مجلس االنضباط العام ومحكمة القضاء /

٢٩٤

مرشد المحامين والموظفين في كيفية الطعن بقرارات االدارة
في العقوبات التي تفرضھا بحق الموظف ...الخ

٢٩٣

مريم والماكات الثالث في القرآن /

١٢٧

مزارع الوقت /

٦٧٠

مسابقات اسالمية /

٦٩

٣٤٧

المساجد والسكائر والشاي والقھوة /

٧٤

المسبحات  :الحديد  ،الحشر  ،الصف ،الجمعة  ،التغابن /

٩٩

المستبد العراقي /

٢٤٦

مسترجيسكار والكالب  :قص قصيرة /

٧٦٣

مسح جيولوجي وتضيف الرمال العراقية وفق مواصفات
جمعة السباكين االمريكية / AFS

٤٥٧

المسرح الريفي /

٧٥١

مسرحيات توفيق الحكيم  :دراسة االثر االسطوري االجنبي
فيھا /

٧٤٠

مسرحيات ذات الفصل الواحد لثالثة كتاب /

٧٢٦

مسرحية الصراع /

٧٢٢

مسرحية محاكمة حميد بن مسلم /

٧٢٣

المسلم المعاصر والتفاعل الحضاري مع االسالم /

٧٦

مسيرة في الزمن الصعب شھادة حية الحداث سياسية يرويھا
شاھد من قلب الحدث /

٨٣٩

مشاعؤر في سوق المزاد  :قصص /

٧٨٥

مصادر االلتزام  :نظرية العقد ونبذة عن االدارة المنفردة :
دراسة قانونية مقارنة باحكام الشريعة االسالمية /

٨٠

المصارف االسالمية /

٢٧٥

المصالحة والسالم في ادب العرب ماقبل االسالم /

٥٩٠

٣٤٨

المصطلح النحوي عند ابي بكر بن االنباري /

٣٩١

المصلحة في تجريم القتيل  :دراسة النظرية المصلحة في
تجريم االعتداء على حق االنسان في الحياة  . . .الخ /

٣٠٤

المظاھر القانونية للفساد االداري واستراتيجية مكافحة )
دراسة قانونية ( /
المضي في سيرة النبي الشفيع /

٣٢٣
١٤٠

المطالعة للصف الثالث المتوسط /

٥٧٨

المطالعة والنصوص للصف الثاني المتوسط /

٣٥٤

المطبوعات الحكومية Govermmeut publicatlens
ماھيتھا  ،ضبطھا  ،ايداعھا Control , Deposit ,
/ Defimitiom

١٦

مطر ايقظية الحروب /

٦٤١

معالم االستراتيجية الوطنية لتيار شھيد المحراب /

٢٤١

معالم الحركة الرياضية والنفسية والمعرفية /

٥٢٨

معجم االساليب من قاموس االعاريب /

١٠٨

معجم االلفاظ الموصلية والمورثات التراثية /

٤٠٢

معجم مشاھير التريخ واالعالم  ،علماء  ،قادة  ،ادباء /

٨٢٠

مع العبد الصالح ) عليه السالم ( بيان بعض المعارف
االلھية عبر حوار مباشر مع يماني ال محمد السيد احمد
الحسن عليه السالم  . . .الخ /

١٦٨

معين الموظف الحقوقي  . .شرح المھام ووجبات الموظف
الحقوقي مع ملحق /

٣١٣

٣٤٩

مغامرات ابي الغص  :مغامرات مشوقة يقوم بھا شخصية
الفكاھات المعروفة جحا /

٥٦٣

المفاھيم الحديثة في علم النفس الرياضي /

٣٢

مفاھيم ومصطلحات علم االجتماع الجنائي مع ملحق تفصيلي
بقواعد االدنى لمعاملة المدنيين /

٣٣١

مفھوم الدعوة وكسب التاييد /

٢٢٥

مقاربات في الخطاب المسرحي /

٥٠٤

مقاضاة جورج دبليوبوش بجريمة القتل /

٩٣٥

مقاالت في االعجاز الفيزيائي في القران الكريم /

١٢٣

مقاالت في لغة القران /

١٢٥

مقاالت ودراسات في الشخضية العراقية /

٢٢٣

مقام نبي ابراھيم ) عليه السالم ( خليل ﷲ /

٩٢

مقاالت ابن سيا  :شعر /

٧٩٨

مقدمة في التاريخ العنف السياسي  :قراءة جديدة في الفكر
السياسي العراقي /

٢٣٠

المقدمة المنطقية /

٤١

مقھى عبود  :مجلس االديب اسماعيل الجواھري /

٥٤١

المكيافيللية واثرھا في الفكر السياسي الغربي /

٤٢

مالحظات للمؤسولين مع النصين الكاملين لعھد مالك
االقثرورسالة الحقوق /

٣٥٠

ٍ ٣٢٥

مالمح الدرس النحوي عند الشيخ البالغي /

١١١

مالئكة الشعر  :شعر /

٦٦٣

الملكية الفكرية  :مبادى والتطبيق /

٣٢٠

منتخبات مختارة من التريخ العربي القديم لطلبة الصف
االول/

٩١٥

من اجل اخالقيات التنسامح في في ظل ثقافة االعنف /

٢٤٥

من حقوق االنسان في االسالم /

٧٩

من مالمح الصورة الفنية في االحاديث النبوية /

١٣٣

من ھو /

١٤٦

منطق كاكرير  :جالل الخياط ناقد /

٨٥٣

منطلقات الفكرية والفلسفية في الفيزياء /

٤٢١

المظومة الشمسية ) The Solarsystemالشمس The
/ (Sun

٤١٥

منظومة المكياج وعملھا في تجسيد الشخصيات المسرحية
 ...الخ /

٥٠٦

منھج البحث االدبي في االندلس /

٥٩٢

المنھج العلمي المستخدم لدى مسعود حمد في كتابه )لسان
الكرد( /

٩٣٧

منھجية الكتابة لالطفال  :دراسات ولقاءت وشھادات
ونصوص في ادب الطفل

٥٤٩

٣٥١

منھل الضمان في الحكام تالوة القرآن  :يحتوي على نظم
وشروحات  ...الخ /

١١٣

منير الطائي  :سيرته ونتاجه /

٨٥١

مھرجان ربيع الشھادة الثقافي العالمي  ٢٠١٠ :دليل
مھرجان ربيع الشھادة الثقافي  :كربالء العالمي الرابع /

٢١٩

مھزلة الخليفة ـ مأساة مسرحية شعرية /

٧٣٨

المواصفات الصحية والبيئية الماكن الطعام نظرة عامة على
التصميم /Environmental ect … Aspects Health

٤٤٠

مواطن عراقي وقصص اخرى /

٧٨٣

مواقع المسؤولية  :دراسة قانونية مقارنة الفقه الشريعة
االسالمية /

٣٠٥

موت االسم  :قصص /

٧٥١

المؤتمر العلمي السادس لكلية اللغات جامعة بغداد للفترة من
 ١٤ـ :٢٠١٠:٦ ) ٢٠١٠ ١٥بغداد ( /

٣٧٨

المؤتمر العلمي العالمي لھيئة التعليم التقني )٢٠١٠النجف(
/

٣٥٥

المؤتمر الفكري ):٢٠١٠:٤بغداد /

١٩٨

مؤتمر كلية التربية االساسية ) :٢٠١٠:١٢بغداد ( /

٣٥٩

مؤتمر كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية السنوي
الثاني عشر تحت شعار )المعلم رسالة البناء والسالم في
المجتمع /

٣٥٢

٣٦١،٣٦٠

موجز تاريخ االعالم الرياضي في العراق وسائله ورسائله /

١٩

موجز تاريخ اسيا الحديث والمعاصر /

٩٠٤

موسوعة االلعاب الرياضية الفردية والفرقية تدريس ـ تدريب
ـ تحكيم /

٥١٥

موسوعة التحليل الحركي  :التحليل النوعي في علم الحركة /

٥١٢

موسوعة تشكيلي الموصل في القرن العشرين  :الشعر في
فن راكان دبدوب /

٦٥٦
٤٨١،٤٨٢

الموسوعة التكنولوجية الكيمائية /
الموسوعة الشيف مفيد للمطابخ العالمية /

٤٦٨

الموسوعة العربية التاريخية واالقتصادية والسياسية :
االمبراطورية الفاطمية الشيعية في العالم االسالمي والعصر
...الخ /

٩١١

الموسوعة العربية التاريخية االقتصادية والسياسية :
الخالفة العباسية )العصر الخامس ( واالمبراطورية الفاطمية
الشيعية العصر الثالث  ...الخ /

٩٠٨

الموسوعة العربية التاريخية واالقتصادية السياسية :
الموجة المغولية االولى ) ٦٥٦ـ ٧٣٨ھـ  ١٢٥٨ /ـ١٣٤٠م(
/
الموسوعة العلمية المبسطة /

٩١٢
٤٠٧

الموسوعة اللغوية حول تاريخ الكورد الفيليين /

٤٠٤

موسيقى الشعر العربي /

٥٦٨

٣٥٣

موسيقى اللعبة  :شعر /

٥٤٢

الموصل في القرن العشرين  :توثيق حقبة تاريخية مھمة من
توسع حديث  ...الخ /

٩٣٩

الموصل في القرن العشرين صور فوتوغرافية /

٩٤٠

الموصل وامثالھا الشعبية القديمة /

٣٧٤

موضوعات مختارة في التنظيم واالدارة ؛ ادارة التربية
الرياضية /

٥١٣

الميتة الثالة والخيرة لعبد شويخ البدوي وقائع آيلة للتفتت :
رواية /

٧٩١

حرف النون
نادي للضحك /

٧٣٠

نازك المالئكة بين الكتابية وتانيث القصيدة /

٨٧٢

النباتات الطيبة ھبة الطبيعة لعالج االمراض /

٤٢٨

النبوة الخاتمة  :نبوة محمد صلى ﷲ عليه وسلم /

١٣٨

نبوءة الشعر  . . .رؤيا الموت جدلية الحزن واالستالب /

٦٣٠

نبي ﷲ ذو الكفل ) عليه السالم ( اثار وحضارة /

٩١

النبي ايوب ) عليه السالم ( العبد الصابر /

١٢١

النجوم الزاھية في نسب وتاريخ قبيلة العنبكية /

٨٩٥

٣٥٤

النجوم والبروج في القران الكريم /

١١٩

ندوة عشتار  :دراسة تحليلية للحياة الفكرية في الحلة وقف
محاضر الجلسات  . . .الخ /

٢١٨

الندوة العلمية لمركز احياء التراث العلمي العربي ) ٢٠١٠
بغداد ( /

٤٦٥،٤٦١

نزھة االدب فب مكارم االخالق عند العرب /

٤٣

نزول الغيث /

٣٨٨

النساء القاتالت  :دراسة تاريخية لدور المراءة في عمليات
االغتيال /

٨١٩

نساء خالدات في ظل االسالم  :نداء االيمان /

٥٦

نسب عشيرة الشريفات /

٨٩٠

النسر المحلق ؛ تأمالت في مثال روزا لوكسمبررغ /

٨٤٢

النسق النصي والنسق المتني في الحركتين المتضافرتين
للقصيدة )االنبناء  /االنھدام ( /
نص االسالم على اھل البيت /

٦٠٢
١٥١

نصف السماء  :رواية /

٧٤٧

نصوص مسرحية  :مسرحية طنطل الكوره /

٧٣٥

نظام الحكم في بالد الرافدين وفق قولنينه /

٨٩٨

النظام الدستوري والقانوني العراقي لسنه / ٢٠٠٩

٢٨٥

النظام والزحام /

٥٦١

٣٥٥

النظر الى الماء  :شعر /

٦٩٤

نظرات وتطبيقات في التربية الكشفية /

٥٣٤

نظرية االرادة المنفردة وتطبيقاتھا القانونية والشرعية :
دراسة مقارنة في ضوء  ...الخ /

١٦١

نظرية البرھان المنطقية عند الفارابي وموقف ابن سينا وابن
ماجه من /

٤٦
٦١٨،٥٩٣

نظرية تراسل الحواس االصول ـ االنماط /
نظرة القدر المتيقن /

٣٠٠

نظرية النظم واالسلوبية  :دراسة توثيقية نقدية /

١٢٩

نور الھدى  :شعر /

٧٠٨

النقد الجمالي /

٥٨٥

حرف الھاء
الھروب من نفق مضيىء  :قصة ھروب سجناء سياسين من
سجن الحلة عام ١٩٦٧

٣٤٦

ھذا غبار  ....دمي  :شعر /

٦٥٨

ھل للوحه مايرى ؟ مقاالت ودراسات مترجمة في الفن
التشكيلي الحديث والمعاصر /

٤٩٤

ھموم عراقية في الثقافة والدارة واالقتصاد /

٢٥

٣٥٦

ھنا نلتقي :مجموعة قصص مشتركة /

٧٨٧

ھندسة االغذية بالطاقة الشمسية /

٤٥٦

ھيا الى السناء /

٥٦٢

ھيا بنا نلون معا  :زيبو /

٤٧٢

ھيا بنا نلون معا  :فلفول /

٤٧٣

ھيا بنا نلون معا  :لوله /

٤٧٤

ھير مينو طيفا الشعر العربي  :نحو نظرية ھر مينو طبقية
في الشعرية /

٥٩٤

الھيكل السلعي لتجارة تركيا مع التحاد االوربي واثره في
النمو االقتصادي للمدة  ١٩٨٠ـ / ٢٠٠٤

٣٦٨

حرف الواو
واحسيناه  :شعر /

٦٠٩

وادي الرافدين والتصحر والندرة في الماء /

٣٢٨

وارينا  :شعر /

٧١٤

الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي /

٢٨٤

وثائق تاريخية كلدانية /

١٩٩

الواقعية في النقد  :دراسات نقدية في االدب  ...الخ /

٥٨٣

وجھة نظر نفسية /

٧٩٧

الوجود االلھي عند ابن ابي الحديد /

٨٣١

٣٥٧

وجيز االحوال الشخصية في القانون العراقي والشريعة
االسالمية  :دراسة قانونية فقھية قضائية /

٣٠٨

الوراثة والحياة  :المرشد الى الوراثة الخلوية البشرية /

٤٢٤

الوزرات العراقية منذ تأسيس الدولة حتى االحتال االمريكي
١٩٢١ـ  : ٢٠٠٣رؤسائھا ـ مناھجھا تعديالتھا  ...الخ /

٩٢١

وزارة التجارة .تطوير القطاع الخاص قسم تدريب التجاري
منھاج البرامج التدربية لعام / ٢٠١٠

٤٧٧

وصايا االتقياء /

٧٣

الوصفات الشعبية المجربة لالمراض العشرة المستعصية /

٤٤٣

وصول االماني باصول التھاني /

٨٧٣

الوضوء  ...اليتيم  ..الحيائر /

١٨٤

وفاة الخلفاء  :دراسة تاريخية بأسباب الوفاة )١٣ھـ ـ
٦٥٦ھـ( /

٨٣٤

وقائع المؤتمر العالمي االمل للكفاءات والخبرات العراقية في
المھجر )٢٢ـ / ٢٤ك ٢٠٠٨

٢٥١

وقفة الزمن /

٦٣٩

الوكالة المدنية الغير القابلة للعزل /

٣٠٩

الوالء في قوافي الشعراء  :شعراء الحسين الشعبيون /

٨٧٩

ومضات من التاريخ االسالمي /

٩٠٩

وھج النبراس في شرح زيارة العباس )ع( /

٨٨

٣٥٨

١٢٠

ويسألونك عن القرآن في العلم الحديث /

٣٥٩

