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 وزارة الثقافة
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105،610 
  213ع 

 
 . دار الكتب والوثائق العراق. وزارة الثقافة

 الوطنية العراقية االببليوغرافي
  3102، بغداد: الوزارة –1وزارةالثقافة /3102لسنة  

 سم32ص ؛ 
 (  56العدد) 

 أـ العنوان     الببليوغرافيات القومية –0
  3105/ م.و
 

 

 3105( لسنة 3621رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )
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 المحتويات

 5 المقدمة 

 02–1 المعارف العامة

 33–02 علم النفس الفلسفة والظواهر غير الطبيعية،

 01–32 الديانات

 021–00 العلوم االجتماعية

 020–021 اللغات

 050–021 العلوم الطبيعية والرياضيات

 010–051 التكنلوجيا) العلوم التطبيقية(

 012–011 الفنون، الفنون الجميلة والزخرفة

 211–012 االدب والبالغة

 266–210 التاريخ والجغرافيا

 215–261 كشاف المؤلفين

 256–216 كشاف العناوين

 210–251 الصحف

 513–213 كشاف الصحف والمجالت والنشرات
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 المقدمة 

ة والبارزة في تطور ثقافات العراق عبر مختلف العصور وهي جزء من تراث ئتعتبر الكتابة من العالمات المضي

لعب دورا مهما في تاريخ الحضارة االنسانية .. والثقافة التستطيع ان تنهض اال اذا  الذي هذا البلد العريق

لقد اكدت و لمعرفة واالبداع الفني والفكري، االيديولوجية والسياسية وغامرت في سبيل ا تحررت من كل القيود

 من عمر العراق الجديد. الثالث عشرهذه الحقيقة للسنوات 

ولقد ،تتضاعف فيها المواجهات والتحدياتالببليوغرافية الوطنية العراقية في ظروف  ( من 56يصدر هذا العدد ) 

حرصت دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة على اصدار هذا العدد ليكون في متناول ايدي القارىء الكريم اينما 

( مدخال  0115مداخله ) من الكتب والدوريات باللغة العربية بلغت 3102كان وليضم النتاج الصادر خالل عام 

بالعشري الذي يتضمن المعارف العامة ، الفلسفة ، ي باللغة العربية وقد رتبت جميع المداخل حسب نظام ديو

التاريخ و ةالجغرافي،الديانات ، العلوم االجتماعية ، اللغات ،العلوم البحتة ، العلوم التطبيقية ، الفنون ، االدب 

 والتراجم .

ف والمجالت تسهيال لمهمة افين هجائين باسماء المؤلفين والعناوين وكشافين بالصحكما تضمن العدد كش

واليسعنا اال ان نتقدم بالشكر والعرفان للواتي قمن باعداد وطباعة هذا العدد وهن كل من الذوات نضال  ،القارىء

 1ى جواد،عبد الكريم علي، مجتبزينة عامر ، هيفاء صالح محمود ، مجاهدة صالح ، سحر سعدي ، 

 وهللا الموفق

 عالء أبو الحسن العالق.د                                                                                             

 مدير عام دار الكتب والوثائق
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 المعارف العامة ) العموميات ( 
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110،23  
  322ج 

 
 الجابري ،كاظم كريم 

مناهج البحث العلمي، تاليف كاظم كريم الجابري، داودعبد السالم 
  3102، بغداد: كلية التربية ـ ابن رشد –1صبري
 سم 35ص؛ 321

داود عبد السالم صبري        –أ      الطرق العلمية للبحث –0
 العنوان  –م(            ب1)م 
 

0 

110،23  
  522خ 

 
 ، هادي رزاق الخزرجي

النجف  –1قضايا في منهج البحث/ هادي رزاق الخزرجي
  3102، االشرف: المطبعة العالمية الحديثة

 سم 30؛ ص022
 العنوان  –طرق البحث            أ –0

 

3 

110،23  
  010د 

 
 ، عصام حسن احمد الدليمي

ؤال وجواب في منهج  البحث العلمي/ عصام حسن احمد س
  3102؛ عمان: دار الرضوان للنشر –1الدليمي

 سم 32؛ ص332
 العنوان  –البحوث ـ دراسات          أ –0
 

2 

110،32  
  123هـ 

 
 ، فوزي هادي الهنداوي

، اسماءعبد الهنداوي / تاليف فوزيهاديمنهجيةالبحث العلمي
  3102، بغداد: ) د ـ ن ( –1الحسناويعون 

 سم 00؛ ص16
 ، اسماء عبد عون  الحسناوي –البحوث العلمية           أ –0

 العنوان  –) م. م (                        ب
 

2 

112،00  
  132ز 
 

 
 زياد محمد عبود

/ زياد محمد 3101اساسيات الحاسوب واالنترنت/ اوفيس 
  3102، ور للعلوم: دار الدكتبغداد –1عبود
 ) سلسلة يسر المصطفى للعلوم (  –1سم21ص؛ 351

العنوان          –اساسيات          أ –الرقمية  باتالحاس –0
 السلسلة  –ب
 

5 

115،02  
  132ز 

 
 زياد محمد عبود  

 Cttهياكل البيانات بلغة

6 
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Dut ustrut   urewithCtt =  Ctt  ياد محمد عبود / تاليف ز

بغداد: دار الدكتور  –1زهير حسين علي ،، علي شاكر محمود 
  3102، للعلوم
 سم 32؛ ص325

      (   Ctt) لغة  –برمجة ) الحاسبة االلكترونية ( لغات ال –0

زهير حسين علي ) م . م (  –ب     )م.م( علي شاكر محمود –أ
 العنوان  –ج

 
115،2  

  233ع 
 

 
 عبد الجبار خضر بخيت 

/ عبد والتطبيق لنظريةمقدمة في نماذج البرمجة الخطية بين ا
ر بخيت، سعد احمد عبد الرحمن النعيمي، عباس الجبار خض

  3102، بغداد: مطبعة اساور –1حسن بطيخ 
 سم 32؛ ص012

د احمد ، سعالنعيمي –برامج    أ –الحاسبات االلكترونية  –0
      ، عباس حسن ) م . م ( البطيخ –عبد الرحمن ) م . م (        ب

 العنوان  –ج
 

1 

115،2  
  130ح 
 

 
 ، بشير محمد صالح خلف الحيالي

 مقدمة في هندسةالبرمجيات
Introduction Tosoftware  Engineerring  بشير محمد

  3102، الموصل العال للطباعة والنشر –1صالح خلف
 سم 32؛ ص01

 العنوان  –) حاسبات االلكترونية (        أ –البرمجة –0
 

0 

100،15  
  020أ 
 

 
 اكرم محمود فتحي 

ف الرسائل واالطاريح كلية االداب/ جامعة بغداد للفترة كشا
الموصل:  –1محمود فتحي / اعداد اكرم3102 – 3110

  2102، منشورات مكتبة بشار اكرم
 سم 32( ؛   32P؛ ص11)  3ج

 كتاب باللغتين العربية واالنكليزية ال: يتضمن
                          ادلة –وغرافيةببلي –الرسائل الجامعية –0
 العنوان  –ادلة             أ –كلية االداب –3
 

1 

100،15  
  153س 

 
 سوزان عبدالجبار عبد العزيز 

01 
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/  3100 – 3112دليل الرسائل والدراسات كلية الطب البيطري 
: جامعة البصرة البصرة –1د سوزان عبد الجبار عبد العزيزاعدا

  3102، كلية الطب البيطري –
 سم 30؛ ص311

 (العربية واالنكليزية  غتينلبال) الكتاب 
الرسائل  –3ادلة     –ببليوغرافيا –الرسائل الجامعية –0

 العنوان  –أ         (الطب البيطري )العراق  –الجامعة
 

100،15  
  120ش 

 

 
 ، سعد منعم الشيخلي

ف خل ملخصات رسائل واطاريح/ تاليف سعد منعم الشيخلي، عالء
 3102، ديالى: جامعة ديالى المطبعة المركزية –1حيدر الالمي

 سم 32؛ ص (301)  0ج
الالمي، عالء خلف   –أمستخلصات  –الرسائل الجامعة  –0

 العنوان  –حيدر) م . م (         ب
 

00 

100،15  
  120ش 

 

 
 ، سعد منعم الشيخلي

ف خل ملخصات رسائل واطاريح/ تاليف سعد منعم الشيخلي، عالء
 3102، معة ديالى: كلية التربية الرياضيةجا –1حيدر الالمي

 سم 32؛ ص (015)  3ج
الالمي، عالء خلف   –مستخلصات أ –ةيالرسائل الجامع –0

 العنوان  –م (          ب1حيدر) م
 

03 

106،15  
  020أ 
 

 
 اكرم محمود فتحي 

الموصل:  –1كشاف مجلة ادب الرافدين/ اكرم محمود فتحي
  3102، مكتبة بشار اكرم

 سم 32؛  58P؛ ص00

( سنة 63) الى العدد  3116( سنة 22دد ) ) يتضمن من الع
 ورة باللغتين العربية واالنكليزية ( ش، البحوث المن3103

 العنوان  –ببليوغرافيا           أ –الدوريات –0
 

02 

131  
  221و 

 
 ، زكي حسين الوردي

زكي  /مهارات التعامل مع المعلوما ت :ةالمعرفة المعلوماتي
  3102، غداد: شركة االنس للطباعةب –1حسين الوردي

 سم 35؛ ص 061
 العنوان  –ومات      أنظرية المعل –3ومات، علم     لالمع –0
 

02 
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135،205  
  360ك 

 
 سعد الدين  كاظم

 /مصادر بريطانية عن الوطن العربي :الببليوغرافياتوالفهارس 
، دار المامون للترجمة والنشر: بغداد –1كاظم سعد الدينترجمة 
3102  
 (  01؛ ) سلسلة اوراق المامون –1سم31ص؛ 030

 السلسلة  –العنوان          ب –أ        الموحد  الفهرس –0
 

05 

131،1561  
  033ع 
 

 
 : دار الكتب العلمية العراق. وزارة الثقافة

/ دار الكتب  3103والوثائق الوطنية  كتبالتقرير السنوي لدار ال
  3112بغداد الدار  –1قوالوثائ
 سم 32؛ ص030

 –دار الكتب  والوثائق –3العراق دار الكتب والوثائق      –0
 العنوان  –أ           تقارير سنوية 

 

06 

131،2260 
  030أ 
 
 
 

 
 . م . امام الدين. س

الدين؛ ترجمة كاظم المكتبات العربية في االندلس/ س. م .امام 
  3102، ن للترجمة والنشر: دار الماموبغداد –1سعد الدين

 (  01؛ ) سلسلة اوراق –1سم32ص؛ 016
كاظم سعد الدين ) مترجم (  –أ    االندلس –المكتبات العامة –0
 السلسلة  –ج             العنوان –ب
 

01 

131،55130 
  015أ 
 
 
 
 

 
 

 

 
 ، نعمان خير الدين االلوسي

ة : دراسمكتبات بغداد الموقوفة/ نعمان خير الدين االلوسي
؛ بغداد: ديوان الوقف السني –1واعدادعماد عبد السالم رؤوف

3102  
 (  010الدراسات المعاصرة ؛  ة) سلسل –1سم32ص؛ 352

عادل عبد السالم رؤؤف  –بغداد           أ –المكتبات العامة –0
 ة لالسلس –ب               العنوان –أ            ) معد( 

 

00 
 

111،2223 
  132ج 

 
 جواد جبر سلمان 

ية / والعالقات الدولوعة الحديثة في السياسة واالعالمالموس
اعداد وتاليف جواد  انكليزي ( –تعابير مصطلحات وجمل ) عربي

  3102، بغداد: مكتب زاكي للطباعة –1جبر سلمان
 سم 32؛ ص315

 العنوان  –أ        موسوعات  –االعالم السياسي  –0
 

01 



12 
 

111،221116  
  123ع 
 

 
 ، هادي عبد هللا العيثاوي

االعالم االجتماعي الرياضي: شروط التخصص وضرورات 
: شركة االنس للطباعة بغداد –1التكيف/ هادي عبد هللا العيثاوي

  3102والنشر
 سم 32؛ ص023

 العنوان  –أ          الصحافة الرياضية –0
 

31 

111،561021  
  352ب 

 
 ، صباح البازركان

/ صباح  3100ـ 0100المرشد الى صحافة كركوك 
  3102، كركوك: مطبعة الشهيد ازاد هورامي –1كانرالباز

 سم 32؛ ص206
 العنوان  –أ        كركوك  –الصحافة –0
 

30 

111،522 
   12ل 

 
 ليث بدر 

يث العربية/ لراسة تطبيقية في الصحافة : دبناء المقال الصحفي
  3102، بغداد: دار الفراهيدي –1بدر

 (  035؛ ) دراسات –1سم32ص؛ 362
 العنوان  –مقاالت           أ –الصحافة العربية –0
 

33 

100 
  362س 

 
 ، محمد عالوي الساعدي

 –1االوائل في التاريخ والعالم/ اعداد محمد عالوي الساعدي
  3102، لبنان: دار المعرفة

 سم 30؛ ص362
 العنوان  –أ          العامة العربيةالمجموعات  –0
 

32 

100  
  612س 

 
 ، شكيب كاظم السعودي
اظم / شكيب كلقي عصا ترحالة قراءات في كتاباتالمرء ي

  3102، ضاءات للنشر: فعمان –1السعودي
 سم32؛ ص011

 العنوان  –أ          المجموعات العامة العربي –0
 

32 

100  
  010ع 

 
 ، عبد سالم العكيلي

بغداد: مطبعة  –1همس وسط الضجيج/ لطيف عبد سالم العكيلي
  3102، الميثاق

 سم 32

35 



13 
 

 العنوان  –أ         المجموعات العامة العربية  –0
 

100  
  302م 
 

 
 محمد حسين عالوي غيبي 

 –1يبيغ/ تاليف محمد حسين عالوي شذرات من االدب والحياة
  3102، النبراس للطباعةسسة ؤ: مالنجف االشرف

 سم 32؛ ص011
 العنوان  –أ           المجموعات العامة العربية –0
 

36 
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 الفلسفة والظواهر غير الطبيعية ، علم النفس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

012 
 011ث 
 

 
 ثمين حسين

غداد : باالديان السياسة/ ثمين  حسين –المعجم الفلسفي: الفكر 
  3102، يمامة بيروت للطباعة –1

 سم 32؛ ص355
 العنوان  –أ            معجم –الفلسفة –0
 

31 

012  
  612م 

 
 ويش ، مهنا رباط الدالمطيري

ينيا والفلسفة الطبيعية ول وارمض: االناالموسوعة الفلسفية
 –1ويش المطيري/ مهنا رباط الدالمقتبسة) اسيا الصغرى (

  3102، كربالء المقدسة: مطبعة الزوراء
 سم 32؛ ص (350)  00ج 
        االناضول فلسفة –3       موسوعات  –الفلسفة –0
 العنوان –أ                فلسفة –ايرمينا –2
 

30 

012  
  612م 

 
 ويش ، مهنا رباط الدالمطيري

 –الموسوعة الفلسفية: بالد الشام والفلسفة الطبيعية سوريا
ويش / مهنا رباط الدجزيرة كرين –ناالرد –فلسطين –لبنان

  3102، كربالء المقدسة: مطبعة الزوراء –1المطيري
 )الموسوعة الفلسفية( –1سم32(؛  ص322)  0ج 
                     العنوان –أ           موسوعات –الفلسفة –0
 السلسلة –ب
 

31 

012  
  612م 

 
 ويش ، مهنا رباط الدالمطيري

 0611/211الهند والفلسفة الطبيعية الموسوعة الفلسفية 
كربالء المقدسة:  –1ويش المطيريتاليف مهنا رباط الد/  ق.م

  3102، مطبعة الزوراء
 سم 32؛( ص323)  02ج ؛0ق
 العنوان –أ         موسوعات –الفلسفة –0
 

21 

012  
  612م 

 
 ويش ، مهنا رباط الدالمطيري

20 



16 
 

  –م1ق2111 ) الهند والفلسفة الطبيعيةالموسوعة الفلسفية 
كربالء  –1ويش المطيريتاليف مهنا رباط الد/ ق.م (021

  3102، المقدسة: مطبعة الزوراء
 ( ) الموسوعة  الفلسفية –1سم32؛ ( ص352)  3ق02؛ج 
العنوان  –فلسفة    –الهند –3     موسوعات  –الفلسفة –0
 السلسلة –ب
 

011 
 31ج

 
 ، كريم الجاف

رقمي ) دراسة في الوجود والحدث (/ مشكالت في العصر ال
  3102، بغداد الشؤون الثقافية –1كريك الجاف

 ( 02) اكاديمون جدد؛  –1سم32ص؛ 300
 دراسات  –الفلسفة –0
   بيانات ( –) معالجة –الفلسفة –2    مبحث  –الوجود –3
 السلسلة  –ب                العنوان –أ

 

23 

012  
  612م 

 
 ويش ر، مهنا رباط الدالمطيري

والفلسفة شمال ايران واذربيجان الموسوعة الفلسفية 
كربالء المقدسة:  –1رباط الدرويش المطيري / تأليفالطبيعية

  3102، مطبعة الزوراء
 سم                   32( ؛  ص306) 03ج 
        فلسفة  –ايران –3            موسوعات –الفلسفة –0
 العنوان  –أ                 فلسفة –اذربيجان –2
 

22 

012 
 612م

 
 ويش ر، مهنا رباط الدالمطيري

/ م(620ق.م /2511)الموسوعة الفلسفية الطبيعية في مصر 
كربالء المقدسة: مطبعة  –1ويش المطيريررباط الد تأليف

  3102، الزوراء
 (                الموسوعة الفلسفية ) –1سم32(؛ ص223) 1ج 
 السلسلة –ب     العنوان  –أ     موسوعات  –الفلسفة –0
 

22 

011  
  231س 

 
 ، صالح السراي

 ايها الناس بابوس منهج حضارة السعادة 
Blos  رؤية المفكرادريس طه حسن/ اعداد صالح السراي ،

  3102، بغداد: مكتبة عدنان –1كامل عبد الحسن عامر
 سم 30؛ ص036

كامل عبد الحسن عامر ) معد (  –أ     دراسات  –الفلسفة –0
 العنوان –ب 

25 



17 
 

 

011  
  612س 

 
 ، حميد خلف السعيدي

بغداد: مكتبة  –1/ حميد خلف السعيديالفلسفة غاية ... وهدف
  3102، عادل
 سم 32؛ ص16
 العنوان  –أ        دراسات  –الفلسفة –0

26 

011 
  311ط 

 
 ، حسن حمود محمد الطائي

سن / تاليف حة لمفهوم اللذة في الفكر الفلسفيدراسة تحليلي
  3102،بغداد: بيت الحكمة –1حمود محمد الطائي

 سم 32؛ ص310
 العنوان  –أ          دراسات –الفلسفة ) اللذة ( –0

21 

010  
  123ب 
 

 
 ، نضال البغدادي

رة/ نضال  مالحقيقة واحتماالتها المضاالجوبة النهائية: 
  3102، غداد : دار االمناءب –1البغدادي

 سم 32؛ ص203
 العنوان  –أ             مجموعات –الفلسفة –0
 

20 

011 
 310ف 

 
 نبيل رشاد سعيد 

ل رشاد / نبيشرافية في افق المستقبلت: رؤية اسالمستقبليات
  3102، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة –1سعيد
 (  6؛ ) فلسفات –1سم32؛ ص011

 السلسلة  –ب       العنوان  –أ     تاريخ  –الفلسفة –0
 

21 

001 
  311ط 

 
 ، عدنان مهدي الطائي

دي نقدية/ عدنان مه –مقاربة تحليلية :عودة المينافيزيتا ثانية
  3102، بغداد: مكتب زاكي –1الطائي
 سم 32ص؛ 032

 العنوان  –أ       ، علمماوراء الطبيعة –0
 

21 

002  
  021ع 
 

 
 عبد الكريم حسن احمد 

ول النفس وتاثيرها في مادة الكون/ عبد : حنظريةاالنعكاس
، بغداد: مؤسسة ثائر العصامي –1 3ط  –1الكريم حسن احمد

3102  
 سم 32؛ ص061

20 



18 
 

 العنوان  –أ      ، علمالنفس –3     الكون ) فلسفة ( –0
 

002،13  
  312ز 

 
 ، حامد الزبيدي
تفسير الكنز المهاجر الى الشمال: تتضمن ونية مفيرواية س

ديالى: المطبعة  –1حامد الزبيدي/ العظيم تفسيرا مفصال
  3102، المركزية

 سم 35؛ ص260
 العنوان  –أ       العراق –القصص العربية –0
 

23 

031  
  511ح 

 
 سفحسين عبد االمير يو

ط  –1سفاالمير يو/ حسين عبد التقاسع والمبعاد في االديان
  3102، د: مؤسسة ثائر العصاميبغدا –1منقحة ومزيدة3

 سم 32؛ ص013
 العنوان  –أ         تناسغ االرواح –0
 

22 

022،53  
  103س 

 
 سنما 

  3102، بغداد: مكتبة عادل –1/ سنما3102احداث وابراج 
 سم 32؛ ص063

 العنوان  –أ       البروج ) فللك (  –0 
 

22 

025،2  
  150ف 

 
 ، احمد حطاب فيصلي

في حجبة رؤيا اولى االلباب/ بقلم احمد حطاب  فصل الخطاب
  3102، بغداد: شركة نجمة الصباح للطباعة –1الفيصلي

؛ ) اصدارات انصار االمام المهدي –1سم32ك؛ 0في  3ج
010  ) 

 السلسلة  –ب        العنوان –أ          االحالم –0
 

25 

025،2  
  202م 
 
 
 

 
 

 

 
 محمد حسين غيبي 

وقدم له محمد / جمعة ونسقة نامااللمام برؤيا الحيوان في الم
النجف االشرف: مؤسسة النبراس  –1حسين عالوي غيبي

  3102، للطباعة
 سم 32؛ ص322

 العنوان  –أ           رتفسي –االحالم –0

26 

023         21 



19 
 

 ، وثاب خالد حسين أل جعفر  261أ 
: دراسة عابرالجابري ومحمد اركونين محمد : بنقد العقل

بغداد: دار  –1/ وثاب خالد حسين أل جعفرفلسفية مقارنة
  3102، الشؤون الثقافية

 (  006؛ ) فلسفات –1سم32ص؛ 201
          دراسات –الفلسفة –3           الفلسفة النقدية –0
 السلسلة  –ب                      العنوان –أ

 

051،0 
  021ش 

 

 
 ، بشرى كاظم سلمان الحوشان الشمري

/ بشرى كاظم سلمان الحوشان موضوعات في علم النفس
  3102، بغداد: مطبعة السيماء –1الشمري

 سم 32؛ ص051
 العنوان –أ       نظريات –علم النفس –0
 

20 

051،0122  
  312ع 

 
 العبيدي ، هيثم ضياء عبد االمير 

علم النفس ) السلوك تحت المجهر النفسي ( / تاليف هيثم 
  3102بغداد: دار المصادر ، ضياء عبد االمير العبيدي .ـ 

 سم32ص ؛ 631
 أـ العنوان     ـ السلوك) علم نفس ( 0
 

21 

051،303  
  351م 
 

 
 مازن كامل غرب 

صائية في العلوم طرائق البحث واستخدام المقاييس االح
: دار الدكتور بغداد –1لخ/ مازن كامل غربالنفسية ... ا

  3102، واالقتصاديةاالدارية للعلوم 
 سم 32؛ ص012

طرق  –علم النفس –3    طرق االحصائيةال –علم النفس –0
 العنوان  –أ            البحث

 

51 

051،1  
  521أ 
 

 
 ، عباس حنون مهنا االسدي

بغداد: مطبعة  –1/ عباس مهنا االسديعلم النفس المصرفي
  3102، العدالة
 سم 32؛ ص265

 العنوان  –أ       دراسات –علم النفس –0
 

50 

053،2  
  01ع
 

 
 علي منصور 

53 



21 
 

الموصل:  –1/ تاليف علي منصورالعاطفة وقوة التخيل قوة
  3102، مطبعة عالء الدين المختارة

 سم 30؛ ص01
 العنوان  –أ        العواطف االنسانية –0
 

052،23  
  315ك 
 

 
 ، عبد الواحد حميد الكبيسي

ي ) تدريبات وتطبيقات عملية ( / عبد الواحد بالتفكير الجان
  3102، يم التفكيرل: مركز ديبونو لتعنعما –1حميد الكبيسي

 سم32؛ ص313
 العنوان  –أ        التفكير –0
 

52 

052،23  
 133هـ 

 
 رجب حسن هناء 

قياسه / هناء والتفكير االبداعي قراءات في مفهومه وتعليمه 
، بغداد: دار الدكتور للعلوم –1، عباس علي شاللرجب حسن

3102  
 سم32؛ ص312

     عباس علي شالل ) م . م ( –أ  االبداع  –3التفكير  –0
 العنوان  –ب
 

52 

052،12  
  131خ 

 
 ، ايمان عباسالخفاف

كيف تفكر انفعاليا/ ايمان عباس الذكاء االنفعالي: تعلم 
  3102، عمان: دار المناهج للنشر –1الخفاف

 سم 35؛ ص513
 العنوان  –أ        الذكاء –0
 

55 

052،33 
  311ر 
 

 
 رائف ايسر اسماعيل 

الية انتاج الفكر في دماغ االنسان: نظرية الشبكة  العنكبوتية/ 
للطباعة بغداد: دار المكتبة عدنان  –1رائف ايسر اسماعيل

  3102، روالنش
                                                                 سم 32؛ ص311

 وان العن –أ      (العقل )فلسفة –3  (االن ) علم النفس –0
 

56 

061  
  150ف 
 

 
 فيصل غازي مجهول 

دمشق: دار  –1مدخل الى المنطق/ فيصل غازي مجهول
  3102؛ صفحات

 سم 30؛ ص053

51 



21 
 

 العنوان  –أ         المنطق –0
 

011  
  332ط 

 
 مجيد مخلف ، طراد

عند ابي حيان التوحيدي/ مجيد مخلف طراد:  قاالخالمفهوم 
  3102، وبوماميادار ميز –1غدادب

 سم 32؛ ص356
    ، ابو حيان ) فيلسوف ( التوحيدي –3، علم  قاالخال –0
 العنوان  –أ

 

50 

002 
  531ع  

 
 ، هبة عادل العزاوي

االفالطوني في فلسفة برتراند رسل/ حضور الفكر التربوي 
، : دار الشؤون الثقافية العامةبغداد –1هبة عادل العزاوي

3102  
 (  65؛ ) فلسفات –1سم32؛ ص301

             وف(يلس، برتراند) فرسل –3      االفالطونية –0
 السلسلة  –ب             العنوان –أ

 

51 

001 
  330س 

 
 ل، صموئيل اينوستاميف

ف؛ ي/ صموئيل اينول ستامتاريخ الفلسفة في العصور الوسطى
دار االرقم : الحلة –1فارس عزيز مسلمترجمة وتعليق 

  3102، للطباعة
 سم 31؛ ص022

 (فارس عزيز مسلم ) مترجم –أ  فلسفة العصور الوسطى –0
 العنوان  –ب
 

61 

011،1  
  531ع  

 
 ، هبة عادل العزاوي

 –1اضواء على فلسفات حديثة ومعاصرة/ هبة عادل العزاوي
  3102، للنشر ي: دار الفراهيدبغداد
 سم 35؛ ص052

 العنوان  –أ          دراسات –الفلسفة الحديثة –0
 

60 

011،1  
  221م 

 
 مجدي ممدوح 

بغداد: دار  –1/ مجدي ممدوحةة معاصريشكليات فلسف
  3102، الشؤون الثقافية

 (  013؛ ) سلسلة فلسفات –1سم32؛ ص022

63 



22 
 

               العنوان  –أ      دراسات –الفلسفة الحديثة –0
 السلسلة  –ب
 

010،11  
  202أ 
 

 
 احمد شيال غضيب 

ي في الفلسفة المعاصرة/ احمد شيال مالمح العمل الفن
  3102، دار الشؤون الثقافية العامة :بغداد –1غضيب
 (  061؛ ) فلسفات سم .ـ32ص؛ 306

  السلسلة –ب     العنوان –أ    دراسات –الفلسفة العربية –0
 

62 

012  
  201ب 

 
 ، سعيد بوخليط

 –1المتخيل والعقالنية دراسات في فلسفة غاستون باشالر
  3102، غداد: دار ومكتبة عدنانب

 سم 32؛ ص002
سوف يلباشالر  غاستون ) ف –3الفلسفة الفرنسية   –0

 العنوان  –أ               فرنسي (
 

62 

012  
 21ع 

 
 قان زرعبد الحي ا

 –1/ عبد الحي ازرقاناالتجاه الفوضوي في فلسفة سارتر
  3102، مكتبة عدنانو: دار بغداد
 سم 32؛ ص215

بول ) فيلسوف ، جان سارتر –3        الفلسفة الفرنسية –0
 العنوان  –أ                        فرنسي ( 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديانات

  

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

312،5  
  300ع 

 
 حسن شكري  عبد االله

يف / تالن وقضية الوجود في الفكر القرانيقصة خلق االنسا
  3102، ) بغداد (: ) د . ن ( –1عبد االله حسن شكري

 سم32ص؛ 325ط ؛ 
 العنوان  –أ        الخلق االنسان –0
 

66 

301  
  300م 

 
 615 –بن ابي فراس عيسى ) ...  ، وراماالشتريالمالكي 

 ( م
/ تاليف ورام خواطر ونزهة النواظر مجموعة ورامتنبيه ال

يق باسم محمد ؛ تحقيبن ابي فراس عيسى المالكي االشتر
م قس –نية المقدسة: العتبة الحسيكربالء –1مال هللا االسدي

  3102، الشؤون الفكرية والثقافية
) قسم الشؤون الفكرية  –1سم32ص (؛ 623)  0ج 

 (  015؛ والثقافية
محقق (  ) ل هللا، باسم محمد مااالسدي –أ     االسالم –0
 السلسلة  –ج    العنوان  –ب
 

61 

301  
  300م 

 
 615راس عيسى ) ... ـ ، ورام بن ابي فالمالكي االشتري

 ( م
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر مجموعة ورام / تاليف ورام 

 يق باسم محمد؛ تحقابي فراس عيسى المالكي االشتراي بن
م قس –كربالء: العتبة الحسينية المقدسة –1مال هللا االسدي

  3102، الشؤون الفكرية والثقافية
) قسم الشؤون الفكرية  –1سم32ص (؛ 603)  3ج 

 (  015؛ والثقافية
 ) محقق ( ل هللا، باسم محمد مااالسدي –أ     االسالم –0
 السلسلة  –ج    العنوان  –ب
 

60 

301  
 300م 

 
 615بن ابي فراس عيسى ) ... ـ  ، ورامالمالكي االشتري

 ( م

61 



25 
 

/ تاليف ورام خواطر ونزهة النواظر مجموعة ورامتنبيه ال
يق باسم محمد ؛ تحقن ابي فراس عيسى المالكي االشتريب

م قس –كربالء: العتبة الحسينية المقدسة –1مال هللا االسدي
  3102، الشؤون الفكرية والثقافية

) قسم الشؤون الفكرية  –1سم32ص (؛ 263)  2ج 
 (  015؛ والثقافية

باسم محمد مال هللا ) محقق ( ، االسدي –أ     االسالم –0
 السلسلة  –ج     العنوان –ب
 

301،10  
  511خ 

 
 ، فالح ابو شعيرة الحسيني
 /المنتخب والمختصررورة واالحتياج : كتاب الضالنفيس

بغداد: مطبعة  –1اعداد فالح ابو شعيرة الحسينيتاليف و
  3102؛ االفراح
 سم33؛ ص021

 العنوان  –أ         مجموعات –االسالم –0
 

11 

301،0  
  330ف 
 

 
 ، علي الفتال

 : بغداد –1الفكرية/ علي الفتال هاالسالم في بعض منطلقات
  3102، (د . ن)

 سم 30؛ ص06
 العنوان  –أ         الفكر االسالمي  –0
 

10 

301،011  
 202م 

 
 ، سناء يالمحمداو

/ سناء ه المنانني في منالمنهج التفسيري والبناء الف
بيروت: مؤسسة الصفاء  –1 3ط  –1يالمحمداو

  3102، للمطبوعات
 سم 32؛ ص326

 ، محمد صادقالصدر –دراسات –الفكر االسالمي –0
 العنوان  –أ      ) رجل دين (  

 

13 

301،00  
  300ز 

 
 ، علي كاظم شدهان الزاملي

 يثةشجرة الوالء والسعادة والشجرة الخب –الشجرة الطيبة
 –1مليا/ تاليف علي كاظم شدهان الزشجرة الحقد والنفاق

  3102، : ) د . ن (بغداد
 سم 31؛ ص331

 العنوان  –أ       مجموعات –االسالم –0
 

12 



26 
 

301،2  
  561م 
 

 
 ، حميد حسون بجية المسعودي

 / تاليفالسنية لمترجمي النصوص االسالميةقاموس الهدية 
ة : مكتبة العالمغدادب –1بجية المسعوديحميد حسون 

  3102، العلي
 سم 32؛ ص222

 واالنكليزية العربية الكتاب باللغتين 
 العنوان  –أ       معاجم  –االسالم –0
 

12 

301،1  
  312ص 

 

 
 صبيح حيدر محمد 

كربالء  –1ر محمد/ اعداد وتقديم صبيح حيداسالميةمباحث 
  3102، المقدسة: مطبعة الزوراء

 سم 32؛ ص005
 العنوان  –أ       دراسات –االسالم  –0
 

15 

301،0  
  153أ 
 

 
 ، ابو محمد االنصاري

: دحضا الكاذيب الكوراني في ءرقميتمخض الكوراني عن فأ
يونية وهابية في العراق ( / ابو صهكتابه ) فعاليات 
، بغداد: شركة نجمة الصباح للطباعة –1محمداالنصاري

3102  
هدي ) عج ( ؛ ماصدارات انصار ال)  –1سم33؛ ص336

12 ) 
 الكوراني  –2الفقه الشيعي  –3      حورات –االسالم –0

 السلسلة  –ب       العنوان –أ      ) رجل دين (
 

16 

301،0  
  300ز 

 
 شدهان  كاظم ، عليالزاملي

تاليف علي كاظم / ئح المخالفين وخبث الذرية والنسبفضا
  3102، الحلة: دار الفرات –1شدهان الزاملي

 سم 32ص؛ 022
 العنوان  –أ       مجاميع –االسالم –0
 

11 

301،0  
  121ز 

 
 ، علي الزيدي
 –1النضر في الدفاع عن الشهيد الصدر/ علي الزيديالقول 

  3102، بيروت: دار الكاتب العربي
 سم 30؛ ص013

  دين( جل ، محمد ) رالصدر –3      راتاحو –االسالم –0
 العنوان –أ

10 



27 
 

 

301،0 
  300س 

 
 ، عالء السالم

/  الكبرى: اجوبة السيداحمد الحسنثالث ايام هللاالرجعة 
  3102، بغداد:) د. ن ( –1 3ط –1اعداد عالء السالم

 ( 062؛ اصدارات انصار االمام المهدي ـ )سم .30؛ ص51
(        ، احمد ) رجل دين الحسن –3   مجموعات –االسالم –0
 السلسلة  –ب                   العنوان –أ

 

11 

301،0  
  110ع 

 
 ، ناظم العقيلي

بغداد: شركة  –1ليي/ تاليف ناظم العقالصرخي في الميزان
  3102، نجمة الصباح المحدودة

 (  50؛ ) انصار االمام المهدي –1سم32ص؛ 11
الصرخي، محمود )رجل دين(  –3    راتاحو –االسالم –0
 السلسلة  –ب             العنوان  –أ

 

01 

301،0  
  110ع 

 
 ، ناظم العقيلي

والفكر الديمقراطي: رداعلى اداء ملحمة الفكر االسالمي 
: شركة نجمة بغداد –1ليي/ ناظم العق الشيخ اليعقوبي

  3102، للطباعة والنشرالصباح 
 ( اصدارات انصار االمام المهدي)  –1سم32؛ ص11
 ) رجل دين ( محمد –اليعقوبي –3   راتاحو –االسالم –0
 السلسلة  –ب         العنوان –أ      الفكر االسالمي –2
 

00 

301،0 
 223م 

 
 ، سعد الدين عطا المختار

/ جواب –سؤال والسنة المطهرةادعية من القران الكريم 
، الموصل: دار ابن االثير –1ترتيب سعد الدين عطا المختار

3102  
 سم 06؛ ص62
 العنوان  –أ        مجموعاتال –االسالم –0
 

03 

301،0  
  601م 
 

 
 علي عبيد خضير ،المعموري

ض الغدير في كلمات مدرسة الصحابة/ علي عبيد خضير في
  3102، الحلة: دار االرقم –1المعموري

 سم 32ص؛ 251
 العنوان  –أ    الحديث الشريف –3    الخطب الدينية –0
 

02 



28 
 

301،1  
 223ب 

 
 ، هشام عبد الكريم البدراني

لم به والعمل من السنة : فيما يجب العتذكرة اهل االفهام
: دار الموصل –1/ هشام عبد الكريم البدرانيواالحكام

  3102، والتطويرلة للدراسات دالعبا
 سم31؛ ص55
 العنوان  –أ         تاريخ –االسالم –0
 

02 

301،1  
  223ب 
 

 
 ، هشام عبد الكريم البدراني

/ هشام هل العلم في معالجة قضايا الناسالدور الريادي ال
: دار انوار المصطفى الموصل –1عبد الكريم البدراني

  3102، دمة القران الكريم وتدريس علومهلخ
 سم30؛ ص31
 العنوان  –أ        تاريخ –االسالم –0
 

05 

300 
  151م 
 

 
 ي ، رحيم البخاتالموسوي
بغداد:  –1/ بقلم  رحيم البخاني الموسوييةلقلبالذنوب ا

  3102، مؤسسة ثائر العصامي
 سم 32؛ ص212

        االخالق االسالمية –3     ى عامةمباد –االسالم –0
 العنوان  –أ

 

06 

303 
  153أ 

 
 ، حيدر االنصاري

دولة : مفرداته واسس تطبيقة في قانون االخالق االلهية
بغداد: شركة نجمة  –1/ بقلم حيدر االنصاريالعدل االلهي

  3102، الصباح
دارات انصار االمام ) اص –1سم30؛ ص (022ج ) 

 (  031؛ المهدي ) ع (
 السلسلة  –ب      العنوان –أ    االخالق االسالمية –0

01 



29 
 

303  
  511ح 

 
 ، عباس فاضل ياسين الحسيني 

/ ذانئفي االسالم مع ادب المجالس وانواع االست مبحثان
الموصل: مكتب  –1اعداد عباس فاضل ياسين الحسيني

  3102، االبرار
 سم 33؛ ص50
 العنوان  –أ       االخالق االسالمية  –0

00 

303 
  612س 

 

 
 ، حبيب السعيدي

/ بقلم حبيب ) وقفات اخالقية (ة االخالقية لالسلس
  3102، ) د . م (: ) د . ن ( –1دييالسع

) اصدارات انصار االمام  –1سم30ص ( ؛20)  0ج 
 ( 02؛ المهدي

 السلسلة  –ب      العنوان –أ     االخالق االسالمية –0
 

01 

303 
  612س 

 

 
 ، حبيب السعيدي

 –1يدي/ بقلم حبيب السعى والفقر: الغنة االخالقيةلالسلس
؛  شركة نجمة الصباح للطباعة والنشر: بغداد –1 2ط

3102  
) اصدارات انصار االمام  –1سم30ص (؛22)  3ج 

 المهدي( 
 السلسلة  –ب      العنوان –أ     االخالق االسالمية  –0
 

11 

303 
  631ك 

 
 ، قاسم فاضل الكعبي
لين في الحث على بر الوالدين/  قاسم فاضل الثقنهج 

  3102، بغداد: شركة السعدون للطباعة –1الكعبي
 سم 32ص؛ 305

 العنوان  –أ        االخالق االسالمية –0
 

10 

303 
 233م 

 
 ، سعد الدين عطا المختار

امعة الموصل: ج –1خواطر مؤمن/ سعد الدين عطا المختار
  3102، دار ابن االثير

 سم 1ص؛ 51
           االرشاد   –الواعظ –3    االخالق االسالمية –0
 العنوان  –أ

 

13 

303،2   12 



31 
 

 ، علي االبراهيمي  323أ 
: ردأ على كتاب االنجاز في رد البيان الشافي ادلة اليماني

 –1عجاز للمدعو الشيخ هادي الركابي/ علي االبراهيمياال
  3102 ،: شركة نجمة الصباحبغداد –1 3ط 

 (  061؛ ) اصدارات االمام المهدي –1سم30ص؛ 56
         ، هادي ) رجل دين ( الركابي –3البدع الدينية  –0
 السلسلة  –ب          العنوان –أ

 

303،2 
  521أ 
 

 
 ، عالء رزاق االسدي

 بغداد: شركة –1واقفة عصر الظهور/عالء رزاق االسدي
  3102، نجمة الصباح

 (  62) اصدرات انصار االمام المهدي ؛  –1سم33ص؛ 51
 السلسلة  –ب        العنوان –أ    البدع الدينية –0
 

12 

303،2  
 153أ 

 
 ابو محمد ، االنصاري

 –1ب/ ابو محمد االنصاريلوشبيه عيسى او  من هو المص
  3102، ) بغداد (: ) د . ن ( ط

 10سم .ـ ) اصدارات انصار االمام المهدي ؛ 33؛ ص220
 ) 
 السلسلة  –ب       العنوان –أ    البدع –0
 

15 

303،2  
  211أ 
 

 
 ، علي ابو رغيف

 3ط  –1ق الى الدعوة اليمانية/ تاليف علي ابو رغيفيالطر
  3102، د . ن (): ) بغداد ( –1

؛ دارات انصار االمام المهدي) اص -1سم30ص؛ 001
030 ) 

 السلسلة  –ب     العنوان  –أ       نيةيالبدع الد –0
 

16 

303،2  
  113ب 
 

 
على السيد : ردا احمد الحسنة الوصي البينان على احقي

 –21ط  –1وتعرضه الدلة الدعوة اليمانيةمنير الخباز 
  3102، شركة نجمة الصباح للطباعة والنشر: بغداد
؛ دارات انصار االمام المهدي) اص –1سم30ص؛ 025
031 ) 

 السلسلة –ب    العنوان  –أ    البدع الدينية –0
 

11 

303،2  
  010ت 

 
 ، فاضل التميمي

10 



31 
 

لة التي جاءبها السيد احمد االد بعض : بحث فياالدلة دليل
 –1تاليف فاضل التميميعليه السالم ( ... الخ / حسن )

  3102، بغداد: شركة نجمة الصباح للطباعة
) اصداراتانصار االمام المهدي )ع(؛  –1سم32ص؛ 22

060 ) 
 السلسلة  –ب     العنوان  –أ    البدع الدينية –0
 

303،2  
  51ح 

 
 ، احمد الحسن

عليه  ، جمعة وعلقالحواري الثالث عشر/ احمد الحسن
  3102، بغداد: ) د . ن ( –1 3ط  –1توفيق محمد المغزي

؛ دارات انصار االمام المهدي) اص –1سم30ص؛ 326
052 ) 

    ( المغربي، توفيق محمد )جامع –أ    البدع الدينية –0
 السلسلة  –ج       العنوان –ب
 

11 

303،2  
  51ح 

 
 ، احمد الحسن 

، واكاد / احمد الحسن سومر ءمراسي مختارة في مواني
  3102، بغداد: ) د . ن ( –1عليه عالء سالم جمعة وعلق

 016؛ ص12
            ، عالء  ) جامع ( السالم –أ    البدع الدينية –0
 السلسلة  –ج          العنوان –ب
 

011 

303،2  
  123د 

 
 ، عبد الرزاق الديراوي

فاز المؤمنون باحمد الحسن وخاب المبطلون ردا على 
اكتبه المدعو عبد الرحمن العقيلي/ تاليف عبد الرزاق م

  3102، بغداد: شركة نجمه الصباح للطباعة –1الديراوي
ارات انصار االمام المهدي ) اصد –1سم32ص؛ 030
 ( )عج

 العنوان  –أ    حوارات  –االسالم –3    البدع الدينية –0
 السلسلة –ب
 

010 

303،2  
  121ز 

 
 ، ماجدالزيدي

بياء والكتب السماوية/ ماجد الدعوة اليمانية في وصايا االن
  3102، للطباعة : شركة الصباحبغداد –1 2ط  –1الزيدي

 (013؛ رات انصار االمام المهدي)اصدا –1سم30؛ ص02
 السلسلة  –ب    العنوان –أ    البدع الدينية –0
 

013 



32 
 

303،2  
  121ز 

 
 ، ضياء الزيدي

ردا على مدعي العلم كاظم في راوية السمري  ةقراءة جديد
: منشورات شركة نجمة بغداد –1الحائري/ ضياء الزيدي

  3102الصباح للطباعة، 
 (  21؛ لمهدي) انصار االمام ا –1سم30ص؛ 51
 السلسلة  –ب    العنوان –أ    البدع الدينية –0
 

012 

303،2  
  300س 

 

 
 ، عالءالسالم

 –1ب ناصر محمد/ عالء السالما: الكذالجديد همسيلمة بثوب
  3102، بغداد: شركة نجمة الصباح المحدودة

 (  015؛ ) انصار االمام المهدي )ع( –1سم31ص؛ 23
 السلسلة  –ب    العنوان –أ   البدع الدينية  –0
 

012 

303،2  
  110ع 

 
 ، ناظم لييالعق

شخصية اليماني الموعود: اليماني وبالد اليمن/ دراسة في 
، بغداد: شركة نجمة الصباح للطباعة –1ناظم العقيلي

3102  
؛ ) اصدارات انصار االمام المهدي –1سم33ص؛ 25

030 ) 
 السلسلة  –ب   العنوان  –أ    البدع الدينية –0
 

015 

303،2  
  110ع 

 
 ، ناظم لييالعق

افق خروج دعوة الدجال الذي ر: فتنة عصر الظهورسامري 
ناظم بقلم  / ض ( ام المهدي ) مكن هللا له في االراالم

  3102، بغداد: شركة نجمة الصباح للطباعة –1العقيلي
 ( ) اصدارات انصار االمام المهدي –1سم30؛ ص 01
العنوان  –أ    حوارات   –االسالم –3     البدع الدينية –0
 السلسلة  –ب
 

016 

303،2  
  110ع 

 
 ، ناظم لييالعق

لزمان في تكذيب  لعلكم تهتدون ردا على فتاوي فقهاء اخر ا
، ) د. ت(: بغداد –1 3ط  –1اليماني واالمام/  ناظم العقيلي

3102  
 ( 55؛ ) اصدارات انصار االمام المهدي –1سم00؛ ص30
 السلسلة  –ب     العنوان –أ   البدع الدينية  –0
 

011 
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303،2  
 123ع 

 
 ، ناظم لييالعق

ام للشيطان للمهدي ام لالمريكان/ بقلم هلل لمن الملك اليوم 
، بغداد: شركة نجمة الصباح للطباعة –1ناظم العقيلي

3102  
) ع (؛ ) اصدارات انصار االمام المهدي  –1سم30؛ ص23
02 ) 
 السلسلة  –ب     العنوان –أ    محاضرات  –االسالم –0
 

010 

303،2  
  033ع 
 

 
 عالء السالم 

: ردات على تخرصات جالل الدين صغير يناطح السماء
ء / عالالصغير التي تفوه بها ضد الدعوة اليمانية المباركة

، باعة: منشورات شركة نجمة الصباح للطبغداد –1السالم
3102  
؛ دارات انصار االمام المهدي) اص –1سم33ص؛ 055
051 ) 

، الصغير –2    تحوارا –االسالم –3   البدع الدينية –0
 السلسلة  –ب     العنوان –أ    جالل الدين ) رجل دين (

 

011 

303،5  
  151م 

 
 قاني ، رحيم اليسويالمو

 –1قانيي/ رحيم الموسوي الالسرة الصالحةالعش السعيد وا
  3102، بغداد: مؤسسة ثائر العصامي

 سم 32؛ ص301
 العنوان  –أ       االسرة في االسالم –0
 

001 

302 
 521أ 
 

 
 ، يحيى مجيد مال هللا االسدي
مجيد مال هللا / يحيى في االرشاد لمن اراد السدادالوجيز
  3102، النجف االشرف: مطبعة النجف –1االسدي

 سم 32؛ ص056
 العنوان –أ    رشاد واال الوعظ –0
 

000 

302 
  056أل 

 
 ، توفيق شافي حسين أل مصطفى الخليل

هـ ) ومنهجه في التربية 510هـ ـ 503االمام الرفاعي 
غداد: ب –يق شافي حسين أل مصطفى الخليلوالسلوك( / توف

  3102، ديوان الوقف السني
) سلسلة الدراسات االسالمية  –1سم32ص؛ 265

 (  003؛ ةالمعاصر

003 
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  ، احمد ) متصوف (الرفاعي –3    التربية االسالمية –0
 السلسلة  –ب               العنوان  –أ

 

302 
 031ح 

 
 ، شعبان عبد الرحمن مطر الحسينييالحلبوس

الفلس والطين في سبعين)الذئب الثاني(/ شعبان عبد 
، سلسبيل لالستنساخ :الموصل –1الحسينالرحمن مطر 

3102  
 سم 00؛ ص26
 العنوان  –أ      رشاد الوعظ واال –0
 

002 

302 
  031ح 

 
 ، شعبان عبد الرحمن مطر يالحلبوس
ذم في سبعين الذئب االول/ شعبان عبد الرحمن لواالمدح 

، سلسبيل لالستنساخ :الموصل –1الحسيني الحلبوسيمطر
3102  

 سم 30؛ ص26
 العنوان  –أ        وعظ وارشاد  –0
 

002 

302 
  312ز 

 
 ، حيدر احمد حسين يديبالز

ة في خطب االمام علي ) عليه السالم: يالمظاهر البديع
بغداد: دار  –1يديباحمد حسين الز/ حيدر سة بالغيةادر

  3102، الشؤون الثقافية العامة
 (  51؛ ) دراسات بالغية –1سم32ص؛ 222

     دراسات  –البالغة العربية  –3    الوعظ واالرشاد –0
 السلسلة  –ب        العنوان –أ

 

005 

302  
  132ع 
 

 
 الرحمن عبد الهادي عبد 

تحليلية فنية/ عبد الهادي نهج البالغة: دراسة المثل في 
  3102، دار الشؤون الثقافية: بغداد –1عبد الرحمن

 (  51، نقد) –1سم32ص؛ 313
       دراسات  –البالغة العربية –3 د شارالوعظ واال –0
 السلسلة  –ب      العنوان –أ

 

006 

302 
  302س 

 
 ، احمد عبد الغفور السامرائي

بغداد:  –1السامرائيومضات وافكار/ احمد عبد الغفور 
  3102، ديوان الوفق السني

 ( 22؛ ) سلسلة الموسوعة االسالمية –1سم32ص؛ 013

001 
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 السلسلة  –ب      العنوان –أ     الوعظ واالرشاد –0
 

302  
  212ف 
 

 
 ، محمد علي يالفريج

/ : دراسة في اصول السلوك في الموقففي اعداد الحسين
  3102، بغداد :) د . ن ( –1محمد علي الفريجي

 (  1؛ ) نظريات النشور –1سم32ص (؛  320) 3ج
 هذا الجزء بزيديات الحسين (  اليتضمن

  العنوان –أ    االخالق االسالمية –3    الوعظ واالرشاد –0
 السلسلة  –ب
 

000 

  302 
  121م 

 
 ، انمار حمزة المهدي

 :بغداد –1المهديمجتمعنا بين الكبر والنفاق/ انمار حمزة 
  3102، ) د. ن (

 (  20؛ ) انصار االمام المهدي ) ع ( –1سم31ص؛ 201
 السلسلة  –ب    العنوان –أ    الوعظ واالشاد –0
 

001 

302  
  11ن 

 
 نون 

  3102، الموصل: مكتبةالميثاق –1م نون/ بقلكونوا بانيين
 سم 32؛ ص050

 العنوان  –أ      واالشاد الواعظ –0
 

031 

302 
  511أ 
 

 
 ، محمد مهدي االصفي

 : تحليل وتفسير لزيارة الحسين بين التوحيد وبين الوالء
النجف  –1) علية السالم ( بكربالء/ محمد مهدي االصفي

  3102، ت: مطبعة مجمع اهل البياالشرف
 (  003؛ ) الثقافة االسالمية –1سم06ص؛ 16
           اهل البيت  –السيرة –0   الثقافة االسالمية  –0
 السلسلة  –ب                 العنوان –أ

 

030 

302 
  511أ

 
 
 

 
 
 

 
 ، محمد مهدي االصفي

عالم العالمي للكات االستكبار: التحديات وانتها لبيك داعي هللا
النجف  –1مهدي االصفي / محمداالسالمي والمواقف منها 

  3102، )ع( : مطبعة مجمع اهل البيتاالشرف
 (  31؛ ) الثقافة االسالمية –1سم00؛ ص033

 الشعائر االسالمية       –3            الثقافة االسالمية –0
 السلسلة –ب                         العنوان –أ

033 
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302 
  511أ

 

 
 ، محمد مهدي االصفي

د مهدي / محمقاء بين الحوزة العلمية والجامعةالل
، النجف االشرف: مطبعة مجمع اهل البيت –1االصفي
3102  

 ( 01؛ الثقافة االسالميةسلسلة )  –1سم06؛ ص20
       )الحوزة العلمية( التعليم الديني –3    الثقافة االسالمية –0
 السلسلة –ب                العنوان  –أ

 

032 

302،31006  
  312ز 

 
 ، طارق عبد الحافظ الزبيدي
والعلمانية: دراسة في ابرز المواقف الفكرية االسالم 

بغداد: دار  –1السياسية ...الخ/ طارق عبد الحافظ الزبيدي
  3102، الفراهيدي

 (  031 ؛) دراسات –1سم32ص؛ 351
العنوان  –أ    الفكر االسالمي –3    االسالم والعلمانية –0
 السلسلة  –ب
 

032 

302،31  
  312ص 

 

 
 صبيح حيدر محمد 

–1النبي في االناجيل/ تاليف صبيح حيدر محمد بشارة
  3102، كربالء المقدسة: مطبعة الزوراء

 سم 30؛ ص21
 العنوان –أ     االسالم والمسيحية –0
 

035 

302،316  
  010ت 
 

 
 ، عباس جبير سلطان عبد هللا التميمي

/ عباس جبير دية والمسيحية في السيرة النبويةاليهو
انتصار لطيف حسن سلمان ،  التميميسلطان عبد هللا

  3102، دمشق: تموز طباعة نشر –1السبتي
 سم 32؛ ص366

           االسالم والمسيحية –3    االسالم واليهودية –0
السبتي، انتصار لطيف حسن  –أ    السيرة النبوية –2

 العنوان  –ب       (   سلمان ) م. م
 

036 

302،216263  
  032م 

 
 ، بشار اكرم جميل داود المالح

افريقيا حتى القرن التاسع الهجري/ االسالم والرق في 
 –1الخامس عشر الميالدي/ بشار اكرم جميل داود المالح

  3102، صل: جامعة الموالموصل

031 
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 (  55؛ ) سلسلة الكتاب الجامعي –1سم32؛ص336
  العنوان –أ    افريقيا في الرق –3    الرقاالسالم او –0
 السلسلة –ب
 

302،23 
  636ب 

 
 ، محمد هاشم البطاط

الفكرالسياسي عند محمد حسين الطباطبائي/ تاليف محمد 
: مركز الهدى للدراسات النجف االشرف –1هاشم البطاط

  3102، يةوالحوز
حوزتي النجف ) سلسلة اصدارات  –1سم32ص؛ 322

 (  51؛ االشرف وحكم المقدسة
                الفكر السياسي –3         االسالم والسياسة –0
العنوان  –أ      ، محمد حسين ) رجل دين (الطباطبائي –2
 السلسلة  –ب
 

030 

302،23  
  121ز 
 

 
 علي ، الزيدي

: بحث حول موضوع مقتدى الصدر قيادة فوق الشبهات
، العربي اتب: دار الكبيروت –1القيادة ... الخ / علي الزيدي

3102  
 سم 32؛ ص012

الصدر، مقتدى ) رجل دين (  –3    االسالم والسياسة –0
 العنوان  –أ

 

031 

302،2326  
  310ب 
 

 
 بتول حسين علوان 

واطنة في الفكر االسالمي المعاصر/ بتول حسين الم
  3102، بغداد: مكتب الغفران للخدمات الطباعية –1علوان
 سم 32؛ ص200

 العنوان –أ           االسالم المواطنة  –0
 

021 

302،22  
  316ر 

 
 ، خليل الربيعي

 –1ة في فكر الشهيد محمد باقر الصدر/ خليل الربيعيالدول
 3102، بغداد: مكتب الغفران للخدمات الطباعية

 سم 31؛ ص021
الصدر، محمد باقر) رجل ديني(  –3    السياسة والدين –0
 العنوان  –أ               الدولة  –2
 

020 

302،22  
 511ع 

 
 عبد الحسين صباح صيوان  ،الحسون

023 



38 
 

بد ع/ والقانوناحكام الوصية الواجبة في الشريعة االسالمية 
، بغداد: المكتبة القانونية –1الحسين صباح صيوان الحسون

3102 
 سم 32؛ ص12
 العنوان  –أ      الوصايا  –3    االسالم والقانون –0
 

302،21  
  330خ 

 
 ختام احمد عمران 

السجاد) ع ( / ختام احمد  االرشاد التربوي في فكراالمام 
  3102، بغداد: مكتب نور الحسن –1عمران
 سم 32؛ ص011

ن يحسال، علي بن لسجادا –3    االسالم والتربية –0
 العنوان  –أ                     (امام)
 
 

022 

302،21  
  121ز 

 
 ، احمد قاسم عبد الرحمن محمد الزيدي
قاسم عبد  / احمدالتربوي في تفسير سيد قطبمنهج 

، وان الوقف السني: ديبغداد –1الرحمن محمد الزيدي
3102  
؛  دراسات االسالمية المعاصرة) ال –1سم32ص؛ 212

01 ) 
          تفسير –القران الكريم –3    االسالم والتربية –0
 السلسلة  –ب                العنوان –أ

 

022 

302،213206  
 213 م
 
 

 
 
 

  
 مروة سالم نوري 

الطفل في الفكر التربوي االسالمي/ مروة سالم تربية 
  3102، ى: المطبعة المركزيةديال –1نوري
 سم 32؛ ص010

 العنوان  –أ      االسالم والتعليم ) االطفال ( –0
 

025 

305،6  
  135أل 

 
 ، محمد حسن ياسين

 –1أل ياسينتاريخ المشهد الكاظمي في بغداد/ محمد حسن 
 3102، بغداد: وزارة الثقافية

 سم 32؛ ص: صور211
 العنوان  –مية          أالكاظ –العتبات المقدسة –0
 

026 

302،60 
  303ط 

 
 طالب عبود مهدي 

021 
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القراني والطب من وراء المرضى رؤية جديدة في المنظور  
بغداد  –1... ؟ / تاليف طالب عبود مهديوالعقل 

  3102، :مطبعةالكتاب
 سم 32؛ ص221

 العنوان  –أ             االسالم والطب –0
 

305،5  
  151م 
 

 
 ، كاظمالموسوي

عليه السالم ( بين الفقه والثواب/ ة االمام الحسين ) رزيا
، الكوفة: دار التوحيد للطباعة –1تاليف كاظم الموسوي

3102  
 سم 32؛ ص062

         فقه الشيعة –3   كربالء  –المزارات االسالمية –0
 العنوان –أ

 

020 

305،1561 
  351م 

 
 مازن لطيف 

ية/ اعداد وتحرير موسوعة االضرحة والمزارات العراق
 3102، بغداد: دار ميزوبوتاميا –1مازن لطيف

 سم 32؛ ص312
      موسوعات  –العراق –االماكن المقدسة االسالمية –0
 العنوان –أ

 

021 

305،156130  
  311ر 

 
 ، محمد سعيد الراوي

زاد في تاريخ مساجد وجوامع بغداد/ محمد سعيد ر اليخ
بغداد: دار الكتب  –1رؤوف ؛ تحقيق عبد السالمالراوي
  3102، العلمية
 سم 32؛ ص: صور ملونة531

عمار عبد السالم رؤوف) محقق(  –أ   بغداد  –المساجد –0
 العنوان  –ب

021 

305،156130 
  103ك 
 

 
 ، ميعاد شرف الدين الكيالني

تاريخ المشهد القادري في بغداد/ ميعاد شرف الدين 
  3102، داد: دار الكتب العلميةبغ –1 3ط  –1الكيالني

 سم 32؛ ص031
الكيالني، عبد  –3    بغداد –العتبات المقدسة  –0

 العنوان  –أ                         ()شيخالقادر
 

020 

305،156135   023 



41 
 

  210ن 
 

/ اعداد امانة مسجد النخيلة النخيلة المسجد والمزار
، مطبعة النجف االشرف –1لتاريخي والمزارات الملحقة بها

  3102، ءالضيا
 سم 31؛ ص: صور ملونة20
 بابل  –المزارات االسالمية –0
 

305،16131  
  120ك 
 

 
 ، مهدي هادي علي كنونة

سيرة وتاريخ (/ سة في الديوانية ) المراقد والمقامات المقد
ف االشرف: مؤسسة النج –1مهدي هادي علي كنونة

  3102، النبراس للطباعة
 سم 32؛ ص050

 العنوان  –أ     المزارات االسالمية ) الديوانية ( –0
 
 

022 

306،3 
  010د 
 

 
 الدليمي، حيدر حسين 

بغدا:  –1ن الدليمييبقلم حيدر حس /الناطقدفاعا عن القران 
  3102، شركة نجمة الصباح للطباعة

 (  25؛ ) انصار االمام المهدي) عج ( –1سم30ص؛ 21
      العنوان –أ       ، دفع مطاعن عنالقران الكريم –0
 السلسلة  –ب
 

022 

306،2  
  326ع 

 
 ، حميد عباس العارضي

الكذب الصريح في الروايات الصحيح/ تاليف حميد عباس 
  3102، بغداد: مؤسسة ثائر العصامي –1العارضي

 سم 32؛ ص022
       العنوان  –أ   ، دفع مطاعن عن الحديث الشريف –0
 السلسلة  –ب
 

025 

301،0 
  151م 
 

 
 ، عبد العالي المنصوري

: عرض ونقد موجز الهم يية المحرانيموقفات مع ابن ت
 / شبهاته حول االمام محمد بن الحسن العسكري ) ع (

نجمة : شركة بغداد –1عبد العالي المنصوريتاليف 
  3102، الصباح

 ( 021؛ انصار االمام المهدي ) ع ()  –1سم32ص؛ 011
ة، احمد عبد يميابن ت –3(   دعوة اسالميةالوهابية)  –0

 العنوان  –أ   (المهدي، المنتظر)امام –2    (الحليم ) سلفي
 

026 
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331،2  
  122ح 

 
 علي نعمة حيدر

عجمية الصول الفاظ القران الكريم/ : دراسة مالقرانيالمعجم 
بغداد: الجامعة   –1تاليف حيدر علي نعمة/ احمد علي نعمة

  3102، العراقية
 سم 32؛ 2 –0مج 

  (احمد علي نعمة ) م. م –أ    معاجم  –القران الكريم –0
 العنوان  –ب
 

021 

331،1 
 010ت

 
 ، أحسان حاجم التميمي

ية النص المقدس في : دراسة لفاعلشعرالروادالقرآنية في 
بغداد:  –1النص االبداعي/ أحسان حاجم التميمي

 3102دارالشؤون الثقافية ، 
 سم 32؛ ص362

 العنوان –أ          دراسات –القرآن الكريم  –0
 

020 

331،1  
 111ث 
 
 
 
 
 
 

 
 حميد ادم ، ثويني

بغداد:  –1يني/  تاليف حميد ادم ثودراسات قرانية واسالمية
  3102، )د. ن(
 سم 32؛ ص351

        دراسات  –االسالم –3دراسات   –القران الكريم –0
 العنوان  –أ

 

021 

331،1  
  212ح 

 
 ، طالل عبد القادر عيفان الحديثي

سات ونفحات من روح القران الكريم/ تاليف طالل عبد لم
  3102، حديثة: مطبعة اليسر –1القادرعيفان الحديثي

 سم 32؛ ص032
 العنوان  –أ        تفسير –القران الكريم –0
 

051 

331،1  
  033ر 
 

 
 ، فليح الركابي

ي الفيض االلهي/ فليح االشراف القراني اضاءات فكرية ف
  3102، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة –1الركابي

 (  035؛ ) الموسوعة الثقافية –1سم30ص؛ 000
 السلسلة  –ب      العنوان  –أ    دراسات –القران الكريم0
 

050 

331،1  
  321ض 

 
 ضاري مظهر صالح 

053 
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صوفي الجمال وجالل الجمال في القران الكريم من منظور 
بغداد: دار الشؤون الثقافية  –1... الخ/ ضاري مظهر صالح

  3102، العامة
 (  60) دراسات قرانية ؛  –1سم32ص؛ 530

الزخرفة  –2   الخط  –3   دراسات  –القران الكريم –0
 السلسلة  –ب   العنوان      –أ      االسالمية

 

331،1  
  323ع 

 
 ، وزارة التربية العراق

: تالوة ومعانية للصف الثاني المتوسط من القران الكريم
ورة االنبياء الى اخر سورة القصص/ لجنة في وزارة اول س
  3102، بغداد: وزارة التربية –1 3ط –1التربية
 سم 32؛ ص211

 العنوان  –دراسة وتدريس     أ –القران الكريم –0
 

052 

331،1  
  021ع 

 
 ، انس عبد المجيد العمري

تاليف انس عبد المجيد  /قران العظيم وام الكتابال
  3102، الموصل: جامعة الموصل –1العمري

 سم32؛ ص220
سورة  –القران الكريم –3   دراسات  –القران الكريم –0 

 العنوان  –أ           الفاتحة
 

052 

331،1  
  123ف 

 
 ، زياد علي دايحالفهداوي

الفهداوي، بسمة  ح/ زياد علي دايالعتاب في القران  الكريم
  3102، بغداد: مكتبة الوان –1خالد احمد الجودي

 سم 32؛ ص022
 ، بسمة خالد احمدالجودي –أ   دراسات –القران الكريم –0
 العنوان  –ب                        ( م 1)م 

 

055 

331،0  
  202م 

 
 محمد عبد الفتاح شاهين 

ة جمر؛ تهات/ محمد عبد الفتاح شاهيناليقين في عصر الشب
بغداد: مكتب السيد للطباعة  –1محمد جعفر احمد

  3102، والحاسوب
 سم 30؛ ص313

محمد جعفر احمد  –أ ا    موعاتمج –القران الكريم –0
 العنوان –ب           ()مترجم

 

056 

330،02   051 
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 ، سراء قيس اسماعيل محمود االوسي  151أ 
 /يرالقراني في سورة يوسف: دراسة لغوية بالغيةعلل التعب

بغداد: دار  –1االوسي سراء قيس اسماعيل محمود
  3102، الفراهيدي

 سم 32؛ ص (213)  0ج 
القران  –3    تفسير –يوسفسورة  –القران الكريم –0

 العنوان  –أ        بالغة –الكريم
 

330،2 
  560خ 

 
 ، محمود الكاظمي الخزعلي 

ان قرلة واالقسام في التفسير ايات القالقل واالمث رمختص
بغداد: مكتب  –1الخزعليالكاظمي / اعداد محمود الكريم

  3102، الفراشة للحاسبات
 سم 32؛ ص (016)  0ج 
 العنوان –أ      تفسير –ايات القالقل –القران الكريم –0
 

050 

332  
  511ح 

 
 ، جمال عبد الكريم مصطفى الموصلي الحسيني

م جمال عبد الكري تأليف/ لفاروق للتفريق بين الضاد والظاءا
  3102،الموصل: سلسبيل –1يمصطفى الحسيني الموصل

 سم 30؛ص 50
قراءات  –القران الكريم –3       الفاظ –القران الكريم –0
 العنوان  –أ

 

051 

332 
  132ص 

 
 ، منال صالح الدين عزيز الصفار

/ منال صالح الدين عزيز لتقابل الداللي في القران الكريما
  3102، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة –1لصفارا

 (  61؛ ) دراسات قرانية –1سم32ص؛ 316
 السلسلة  –ب    العنوان –أ      الفاظ –القران الكريم –0
 

061 

332  
  163م 
 

 
 ميعاد يوسف نصر هللا 

لتركيبة في سورتي النبأ والغاشية: الظواهر الصوتية غير ا
رفت  يوسف ي، مدراسة داللية/ ميعاد يوسف نصر هللا

 3102 ،: مكتب النوربغداد –1كاظم
 سم32؛ ص02
دراسات  –القرآن الكريم –3      الفاظ  –القرآن الكريم –0
 العنوان  –ب     (م1ميرفت يوسف كاظم)م –أ

 

060 

332،3  063 



44 
 

 ابراهيم شيخان كميت  323ا
التمني في القرآن الكريم: دراسة اسلوبية/ ابراهيم شيخان 

 3102، بغداد: دار المدينة الفاضلة –1كميت
 سم32ص؛ 251

 العنوان  –أ         اعراب –القران الكريم –0
 

332،3 
 361ر

 
 سعدون بن احمد بن علي ،الربعي

موازنة دراسة وصفية  :لغة القرآن بين الزجاج والزمخشري
سعدون بن احمد بن  / تاليففي الصوت والصور والداللة

 3102، الحلة: دار الفرات للثقافة واالعالم –1علي الربعي
 سم32؛ ص311

 العنوان  –أ       اعراب –القران الكريم –0
 
 

062 

332،3 
 311ط

 
 زينب سالم ايوب شاهين  ،الطائي

االلف زينبية الحروف/ اعداد زينب سالم ايوب شاهين 
 3102، الموصل: دار الموصل –1الطائي

 سم30؛ ص30
 العنوان  –أ         اعراب –القران الكريم  –0
 

062 

332،3 
 112ع

 
 ، رضا هادي حسون العقيدي

العموم الصرفي القران الكريم/ تاليف رضا هادي حسون 
: المركز التقني، بغداد –1مزيدة ومنقحة3ط –1العقيدي
3102 
 سم32؛ ص231

 العنوان  –أ          اعراب –القران الكريم –0
 

065 

332،3 
 12ل

 
 ليث زاهد توفيق

 –1المبين/ ليث زاهد توفيق ن رب العالمين آيات الكتابيتبي
 3102، ن ( .) د  :بغداد
 سم30ص ؛ 11
 العنوان  –أ       اعراب –القران الكريم  –0
 

066 

335 
 123س

 
 ، حسن طه حسن السنجاري
 –1قرانية/ حسن طه حسن السنجاري أذشقبسات وا

 3102، الموصل: مكتبة الميثاق

061 
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 سم32؛ ص221
 العنوان  -أ        بالغة –القران الكريم  –0
 

335 
 531ع

 
 ، عقيد خالد العزاوي

م الرسعني/ لالماالبيان القراني في تفسير رموز الكنوز 
 3102، بغداد: الوان –1عقيد خالد العزاوي

 سم32؛ ص312
تفسير  –القران الكريم –3       بالغة –القران الكريم  –0
            ( الرسعني، عبد الرزاق بن رزق هللا ) مفسر –أ

 العنوان  –ب
 

060 

335 
 230ف

 
 ، نجم الفحام

انموذجا/ تاليف اعجاز القراني والنبوي: الشريف الرضي 
 ،المدينة الفاضلة للطباعة والنشر : داربغداد –1نجم الفحام

3102 
 سم32ص؛ 321

 دراسات  –القران الكريم –3    بالغة –القران الكريم –0
احمد بن الحسين بن  ، محمد بن ابيالشريف الرضي –أ

 العنوان  –ب       (موسى ) لغوي
 

061 

335 
 533م

 
 مشتاق عباس معن 

: مقابلة تداولية مدمجة الصوتي للمسكوكات القرانية الداءا
بغداد:  –1علم الداللة المقامي/ مشتاق عباس معن في ضوء

 3102، دار الفراهيدي للنشر
 سم32؛ ص003

دراسات  –القرآن الكريم –3 علم الداللة –القرآن الكريم –0
 العنوان  –أ

 

011 

335 
 51و

 
 وسن محمود لطيف 

في القرآن الكريم: دراسة بالغية  لصبر واالبتالءآيات ا
 3102، دمشق: امل الجديدة –1داللية/ وسن محمود لطيف

 سم32؛ ص223
دراسات  –القرآن الكريم –3     بالغة  –القرآن الكريم –0
 العنوان  –أ

 

010 

331 
 121ز

 
 ، احمد قاسم عبد الرحمن محمد الزيدي

013 
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مد قاسم عبد / احالمنهج التربوي في تفسير سيد قطب
، بغداد: ديوان الوقف السني –1الرحمن محمد الزيدي

3102 
سلة الدراسات االسالمية ) سل –1سم35ص؛ 212

 ( 011؛ المعاصرة
 سيد قطب ) رجل دين (  –3    تفسير –القرآن الكريم –0
 السلسلة  –ب          العنوان –أ

 

331 
 121ز

 
 ضياء ، الزيدي

مقارنة بين تفسير آل محمد : دراسة قرآنية التفسير المقارن
ن  1بغداد: ) د –1 3ط  –1لذي قدمه ...الخ / ضياءالزيديا
) ،3102 

 (005) انصار االمام المهدي ) عج (؛  –1سم31؛ ص10
 : الراي واالجتهاد في المفهوم (( ى))يتضمن الحلقة االول

       العنوان  –أ    االمامية  –تفسير –القرآن الكريم –0
 السلسلة  –ب
 

012 

331 
 303ع

 
 عبداالله حسن شكري 

في الفكر القرآني/ تاليف قصة خلق االنسان وقضية الوجود 
 3102:  ) د ـ ن ( ، بغداد  –1عبد االله حسن شكري

 سم30ص ( ؛ 300)   3ج
 العنوان  –أ     تفسير  –القرآن الكريم  –0
 

012 

331 
 021ع

 
 عبد الكريم وتوت 

 –1الكريم/ تاليف عبد الكريم وتوتمعالم الهداية في القرآن 
 3102، بغداد: مكتب العين للطباعة

 ( 0؛ ) سلسلة النور المبين –1سم32ص؛ 311
 السلسلة –ب     العنوان –أ     تفسير –القرآن الكريم –0
 

015 

331 
 531ع

 
 ، عقيد خالد العزاوي

وظائف السياق في التفسير القرآني/ تاليف عقيد خالد 
، بغداد: مكتبة الوان –1شاكر الكبيسيالعزاوي، محمد 

3102 
 سم32؛ ص001

الكبيسي، محمد شاكر  –أ    تفسير –القرآن الكريم –0
 العنوان  –ب            ( م1)م
 

016 
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331 
 230ف

 
 ، نجم الفحام

ا ( انموذج: دراسة في المنهج بحر العلوم ) التفسير بالماثور
المدينة الفاضلة للطباعة  : داربغداد –1/ تاليف نجم الفحام

 3102، والنشر
 سم32؛ ص321

دراسات  –القرآن الكريم –3   تفاسير  –القرآن الكريم  –0
 العنوان  –أ

 

011 

331 
 230ف

 
 ، نجم الفحام

ر الحديثة للقرآن الكريم/ تاليف نجم التفسير ومنهج التفاسي
، المدينة الفاضلة للطباعة والنشر : داربغداد –1الفحام

3102 
 سم32؛ ص260

دراسات  –القرآن الكريم –3   تفاسير  –القرآن الكريم –0
 العنوان  –أ

 

010 

331 
 51ق

 
 ، طارق حمودي منصور القيسي

 / اعداد طارق حمودي منصورشذرات من التفسير
 3102، ن (  .: ) د بغداد  –1منقحة3ط  –1القيسي
 سم21؛ ص300

 العنوان  –أ       التفاسير –القرآن الكريم –0
 

011 

331 
 352ن

 
 ، علي الناصري

القرآن الكريم من كتب المشابهات/ اعداد  جمع تفسير آيات
، بغداد: شركة نجمة الصباح للطباعة –1علي الناصري

3102 
) اصدارات انصار االمام المهدي؛  –1سم33ك؛  0ج في2

003) 
العنوان  –أ   البدع الدينية  –3  تفسير –القرآن الكريم –0
 السلسلة –ب
 

001 

331،266 
 215ق

 
 القريشي، جميل منادي عناد 

: دراسة اكاديمية رات العلمية الى الدولة المهدويةاالشا
نادي عناد / جميل مكشف عن االشارات القرآنية ...الخت

 3102، بغداد: مطبعة ابو رعد –1القريشي
 سم32؛ ص261

000 



48 
 

التاريخ  –3التفاسير النحوية  –القرآن الكريم –0
 العنوان  –أ        المهدي المنتظر ) عج ( –االسالمي

 

331،23 
 622ا

 
 ، علي عباس آل ابي تراب االعرجي

م(: النص القرآني في روايات اهل البيت ) عليهم السال
علي عباس آل ابي تراب / دراسة ومعجم في الكتب االربعة

 3102، دمشق: دار تموز للطباعة –1االعرجي
 سم35 ص ؛632

 العنوان  –أ         تفسير االمامية –القرآن الكريم –0
 

003 

331،23 
 153أ

 
 ، زكي االنصاري
: قراءة في السؤالين االول والثاني من الجزء ويلهقد جاء تأ

بغداد:  –1من كتاب المتشابهات/ بقلم زكي االنصارياالول 
  3102، شركة نجمة الصباح

؛ االمام المهدي) اصدارات انصار  –1سم30؛ ص010
062  ) 

المهدي المنتظر  –3االمامية  –تفسير –القران الكريم –0
 السلسلة  –ب            لعنوانأ –أ      عج ( )
 

002 

330 
  163أ 

 
 هـ ( 002ـ  121، محمد  بن علي بن محمد ) ن القطانبا

 /في انتفاع الميت بالقران العظيم القول باالحسان العميم
ن عيسى المعروف محمد بن علي بن محمد بلشمسي الدين 

تحقيق رغدان مجيد ؛  دراسة وبمحمد بن القطان العسقالني
 ،المطبعة الغربية للطباعة والنشر :االنبار –1محمد الهيتي

3102  
 سم 31؛ ص10
، رغدان مجيد محمد الهيتي –أ    ةتالو –القران الكريم –0
 العنوان –ب           ( محقق)
 

002 

330  
  032أ 
 
 
 

  
 
 

 
 امتثال محمد صالح مهدي 

التالوة : اسئلة وحلول لطالب القراءات في احكام المختار
ية والدرة الطينية والربع الشواذ/ امتثال صالح والشاطب

  3102، دجلة : مطبعة انواربغداد –1مهدي
 سم 32؛ ص311

 العنوان  –أ     القراءات ) االربعة (  –القران الكريم –0
 

005 
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330  
  321ص 

 
 
 
 
 

 
 صبرية يحيى حمودي 
قراءة حمزة الكوفي الروائي خلق  هالقران الكريم وبهامش

 –1ية/ صبرية يحيى حموديبوخالد من طريق الشاط
  3102، الموصل: ) د . ن (

 سم 21؛ ص612
 وان العن –أ        القراءات  –القران الكريم –0

006 

330،2  
  212م 

 
 مديحة صالح مهدي 

اءة االمام ابن كثير االصول والحجة مع فرش الحروف لقر
: دار طيبة الرياض –1من الشاطبية/ اعداد صالح مهدي

 هـ0222، راءالخض
 (  2) اصول القراءات العشر؛  –1سم32ص؛ 212

العنوان  –أ        القراءات ) العشرة ( –القران الكريم –0
 السلسلة  –ب 
 

001 

330،5 
 032أ

 
 صالح مهديامتثال محمد 

دليل السفرة: زيادات الطيبة على الشاطبية والدرة ويليه 
 –1الخ / امتثال محمد صالح مهدياصول القراءات ... 

 .3102، بغداد : مطبعة أنوار دجلة
 سم 32؛ ص005

 العنوان –أ     االربعة عشر()القراءات  –القران الكريم –0
 

000 
 

331،2 
  332ج 

 
 جبار جاسم مكاوي 

وتقديم عبد  / جبار جاسم مكاوي تحقيقدعاء كميل في ظالل
 3102: دار الفرات للثقافة، الحلة –1الحليم عوض الحلي

 سم 35؛ ص516
الحلي، عبد الحليم عوض  –أ    االدعية واالوراد –0
 السلسلة  –ب               محقق()
 

001 

331،50 
 212ش 

 

 
 ، مخلف شريدة

والقران الكريم/  الرياضيالالواقعية العلمية في المنطق 
 3102، ية: دار الباوبغداد –1مخلف شريدة

 (  1) سلسلة الالواقعية العلمية؛  –1سم32ص؛ 03
 السلسلة  –ب   العنوان –أ    القران الكريم والرياضيات –0
 

011 

330،1  
  513ح 

 
 ، حسين لحسناويا

010 



51 
 

، بغداد: ) د . ن ( –1التجويد/ حسين الحسناوياساسيات 
3102  

 ( 0) سلسلة ورتل القران ترتيال؛  –1سم30ص؛ 22
 السلسلة  –ب    العنوان –أ   تجويد  –القران الكريم –0
 

330،1  
  530خ 

 
 ، محمد كاظم الخشالي

محمد كاظم / اعداد اية المربد الى التالوة والتجويدهد
  3102، بغداد : ) د . ن ( –1الخشالي البغدادي

 سم 31؛ ص16
 العنوان  –أ       تجويد –القران الكريم –0
 

013 

330،1  
 033ر 

 
 ، ابو سكندر الركابي

لقران برواية حفص عن عاصم هبة المنان في علم حروف ا
النجف  –1ظم واعداد ابو سكندر الركابي/  نالكوفي

  3102، ليعالء الوائ ة: مطبعاالشرف
 سم 32، ص 331

 العنوان  –أ        تجويد –القران الكريم –0
 

012 

330،1  
  531غ 

 
 كاظم  ، محيالغزاوي

 –1االفنان في عالم تجويد القران/ محي كاظم الغزاوي
  3102، بغداد: مطبعة االهرام

 سم 32؛ ص056
 العنوان  –أ         تجويد  –القران الكريم –0
 

012 

330،1 
  360ف 
 

 
 فاضل عدام الزم 

ج تدريب برنام قييبين التجويد القراني والتذوق الموس
بغداد:  –1لتطوير مهارات المتعلمين/ فاضل عدام الزم

  3102، الفرات للطباعة
 سم 32؛ ص060

القران الكريم والموسيقى  –3    تجويد –القران الكريم –0
 العنوان  –أ

 

015 

330،1  
 523ن
 

 
 ، عادل عباسالنصراوي

 ثالث رسائل في تجويد القران الكريم للعاملي واالحسائي
وكاشف الغطاء: دراسة وتحقيق: عادل عباس 

 3102، بيت الحكمة بغداد: –1النصراوي

016 



51 
 

 سم 32ص ؛ 310
ـ العاملي، محمد الجواد  3تجويد     –القران الكريم –0

        (االحسائي، احمد بن زين الدين ) قارئ –2( )قارى
            ، هادي عباس ) رجل دين (الكاشف الغطاء –2
 العنوان  –أ

 

331 
  51ح 

 
 ، احمد الحسن 
 –1الحسن/ احمد هم االلحاد ايات الربوبية في الكونو
  3102، روت: نجمة الصباحبي

 سم32؛ ص602
 العنوان  –أ        االلوهية –3     االلحاد والملحدون –0
 

011 

331،0  
 011ح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هـ ( 0110الحموي، احمد بن محمد ) .. ـ 

النحوية والبيانية والفقهية/ احمد بن باحث مالرسالة في 
محمد مكي الحموي؛ تحقيق عادل عبد الرحمن الشنداح، 

بغداد:  –1حسن الحديثي ، عبد هللاعقيد خالد العزاوي
  3102، الوان
 سم 32؛ ص11
الشنداح، عادل عبد  –أ    مباحث عامة –القران الكريم –0

  قق(، عقيد خالد ) محالعزاوي –ب      ) محقق (الرحمن
 العنوان  –د     ، عبد هللا حسن ) محقق (الحديثي –ج

010 

331،0  
  13م 

 
 منى ابراهيم عبيد حسين 

دالالت االمانة في القران الكريم والحديث النبوي الشريف 
تاليف منى ابراهيم عبيد  /ية ()دراسة موضوعية دالل

 3102، : ) د . ن (بغداد –1حسين
 سم 32ص؛ 030

 –الحديث الشريف  –أ   مباحث عامة  –القران الكريم –0
 العنوان –أ        شرح 

 

011 

331،2  
  030أ 
 

 
 االمام، كرم عبد العزيز محمد امين 
 عبد العزيز / تاليف كرمفواتح الرحمات شرح دالئل الخبرات

  3102، بغداد: ) د . م ( –1محمد امين االمام
 سم 30؛ ص011

 العنوان –االدعية واالوراد           أ –0
 

311 

331،2  310 
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 323ج 
 

 ، عبد الرزاق علي الجبرائلي
ليف عبد الرزاق /  تالدعاء والمعرفة من القران الكريمكنز ا

 3102، بغداد: مكتب زاكي للطباعة –1علي الجبرائلي
 سم 30؛ ص15
 العنوان  –أ     القران الكريم –3الوراد    االدعية وا –0
 

331،2  
  511ح 

 
 ، حسين طه الحسني

دعاء ختمة القران الكريم من تفسير القران الكريم للجاللين 
رحمن السديسي امام المسجد ومعالي الشيخ الدكتور عبد ال

ة : مطبعبغداد –1حسين طه الحسيني / جمع ترتيبالحرام
  3102، ابن العريب

 سم 32؛ ص21
 العنوان  –أ     واالرشادالوعظ  –3   االدعية واالوراد –0
 

313 

331،2  
  032ص 

 
 صالح مهدي حاوي 

ادعية العتره في الزيارة والعمرة/ اعداد صالح مهدي 
  3102، بغداد: مطبعة سومر –1حاوي

 سم 30؛ ) دون ترقيم (
 العنوان  –أ        االدعية واالوراد –0
 

312 

331،2  
  251م 

 
 محسن ذنون علي 
 /مع االسالميفي تربية الفرد والمجت فضل الذكر ومكانته

  3102، :) ر. ن ( ) د . م ( –1اعداد محسن ذنون علي
 سم 30؛ ص15
 العنوان  –أ      العبادات –3       االدعية واالوراد –0
 

312 
 

331،2  
  233م 
 

 
 ، سعد الدين عطا المختار

من القران الكريم والسنة المطهرة/ سعد كشف الكروب 
  3102، عة الموصل: جامالموصل –1المختارالدين عطا 

 سم00؛ ص65
 العنوان  –أ      الطب الشعبي –3      االدعية واالوراد –0
 

315 
 

331،2030 
  132خ 

 
 ، ستار محمود الخفاجي

الحلة:  –1االنسان ونفس االنسان/ ستار محمود الخفاجي
  3102، مؤسسة دار الصادق الثقافية

 سم 32؛ ص03

316 
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 العنوان  –أ       الكريم واالنسانالقران  –0
 

331،25  
  121م 

 
 مهدي هادي علي 

: النجف –1تاليف مهدي هادي علي /القران والعلم الحديث
  3102، النبراس للطباعةمؤسسة 

 سم 06؛ ص061
 العنوان  –أ       القران الكريم والعلم الحديث –0
 

311 
 

331،5  
  121ب 

 
 هللا احمد، محمد عبد البنجويني

محمد عبد هللا / صة سيدنا موسى ) ع (المنهج الحركي في ق
  3102، بغداد: ديوان الوقف السني –1احمد البنجويني

؛ ) الدراسات االسالمية المعاصرة –1سم32ص؛ 510
312  ) 

            موسى ) ع ( )نبي ( –3          قصص االنبياء –0
 السلسلة  –ب                  العنوان –أ

 

310 
 
 

331،5  
  121ب 

 
 ، محمد عبد هللا احمدالبنجويني

/ قصة سيدنا موسى ) عليه السالم (المنهج الحركي في 
بغداد: ديوان الوقف  –1محمد عبد هللا احمد البنجويني

  3102، السني
) الدراسات االسالمية  –1سم32ص( ؛ 226)  3ج 

 (  312؛ المعاصرة
         دراسات  –القران الكريم –3    قصص االنبياء –0
 السلسلة  –ب            العنوان  –أ

 

311 
 
 

331،1 
 312ب 

 
 ، هادي ناصر سعيد الباق

د عي/ تاليف هادي ناصر ساالعجاز العلمي في القران الكريم
النسانية : منظمة المتطوعين ابغداد –1 3ط  –1الباقر

  312، للسالم االخضر العراقية
 ( 0؛ ) سلسلة العقائدية –1سم21ص؛ 61
 السلسلة –ب      العنوان –أ     اعجاز –القران الكريم –0
 

301 
 
 
 
 
 
 

331،1  
  212ح 

 
 ، حسام حميد الحديثي

اعجاز القران في النبات والحيوان/ اعداد حسام حميد 
  3102، مكتبة عدنان: دار وبغداد –1الحديثي

 سم 32؛ ص225

300 
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 العنوان  –أ       اعجاز –القران الكريم –0
 

331،1  
 212ح 

 
 ، طالل عبد القادر عيفان الحديثي
الل عبد القادر عيفان / تاليف طاز القران الكريمفي اعج
  3102، بغداد، ) د . ن ( –1الحديثي

 سم 30؛ ص66
 العنوان  –أ       اعجاز –القران الكريم –0
 

303 

331،1  
  530ع 

 
 عزام محمد شكر 

 –1محمد شكرام عز/ تاليف بيانية في القران الكريم اسئلة
  3102: مطبعة السالم، الموصل

 سم 30ص؛ 053
تفسير  –القران الكريم –3       اعجاز –القران الكريم –0
 العنوان  –أ

 

302 

321 
 133ج 

 
 ، عبد هللا جاسم كردي الجنابي
 هللا عبد / تاليفالملتقطة على اختصار علوم الحديثاالمالي 

 3102، ديالى: جامعة ديالى –1الجنابي جاسم كردي
 سم32؛ ص026

 العنوان  –أ       الشريف، علوم الحديث –0
 

302 

321 
 150م

 
 ، نورالدين جميل ابراهيم بن منديل الموصلي

/ اعداد وتحقيق الموصلية شرح المنظومة البيقونيةالقالئد 
: الموصل –1ل بن ابراهيم بن منديل الموصلينورالدين جمي

 3102سلسبيل، 
 سم32؛ ص001

 العنوان  –أ        شرح  –الحديث الشريف –0
 

305 

321،2 
 010هـ

 
 ، عبد اللطيف الهميم

: بغداد –1الموسوعة الحديثة/ تاليف عبد اللطيف الهميم
 3102ديوان الوقف السني، 

 ) موسوعة الحديث الشريف ( –1سم32؛ 6ـ5ج 2مج 
            العنوان –أ       موسوعات –الحديث الشريف –0
 السلسلة  –ب
 

306 

321،2  301 



55 
 

 ، عبد اللطيف الهميم 010هـ
بغداد:  –1اليف عبد اللطيف الهميم/ تالموسوعة الحديثة

 3102، ديوان الوقف السني
 ) موسوعة الحديث الشريف ( –1سم21؛ 1ـ0ج 2مج
       العنوان  –أ        موسوعات –الحديث الشريف –0
 السلسلة  –ب

323 
 111ب

 
 هـ(250ـ202البيهقي، خلف احمد بن الحسين ) 

/ تاليف ابي بكر احمد بن الحسين كتاب القراءة خلف االمام
هللا طه عبدهللا ناصر بن علي البيهقي: دراسة وتحقيق عبد

 3102، الموصل: جامعة الموصل –1السلماني
 سم35؛ ص336

القرآن الكريم اية  –3       اسناد –الحديث الشريف –0
 طه عبدهللا ناصر ) محقق( السلماني، عبدهللا –أ      الفاتحة

 العنوان  –ب
 

300 

323 
 611ع

 
 ، ماجد بن احمد العطية

(/ تاليف  / اال ياب علي ) عليه السالمحديث سد االبواب
بالء: العتبة الحسينية كر –1وتحقيق ماجد بن احمد العطية

 3102، يةقسم الشؤون الفكر –المقدسة
؛ م الشؤون الفكرية والثقافية) قس –1سم30ص؛ 051

10) 
علي بن ابي طالب  –3   اسناد  –الحديث الشريف –0
 السلسلة  -ب    العنوان –أ     الفقه الشيعي –2      (امام)
 

301 

323،0 
 110ع

 
 ، ناظم العقيلي

 –1لة فيرواية )) كتاب هللا وسنتي((/ بقلم ناظم العقيليرسا
 3102، بغداد: شركة نجمة الصباح

؛ صدارات انصار االمام المهدي) ع () ا –1سم32ص؛ 22
012) 

 السلسلة  –ب   العنوان –أ  (الحديث الشريف )الضعيف –0
 

331 

321،1 
 230أ

 
 االربلي، اسعد بن ابراهيم 

االربعون حديثا في الفضائل والمناقب : رواية / اسعد بن 
مشتاق صالح المظفر .ـ كربالء : ابراهيم االربلي؛ تحقيق 

 3102العتبة الحسينية المقدسة ـ قسم الشؤون الفكرية ، 
 سم32ص؛ 15

330 



56 
 

ـ الحديث الشريف ) االربعون حديثا ( أـ المظفر ، مشتاق  0
 ب ـ العنوان            صالح ) محقق (

 

321،1 
 110ع

 
 العقيلي ، ناظم 

القائم )عليه السالم( / االربعون حديثا في المهديين وذرية 
 3102تاليف ناظم العقيلي .ـ بغداد : ) د ـ ن ( ، 

سم .ـ ) اصدارات انصار انسام المهدي ؛ 30ص ؛ 025
032) 

           أـ العنوان        ـ الحديث الشريف ) االربعون حديثا ( 0
 ب ـ السلسلة 

 

333 

321،1 
 212م

 
 مديحة صالح مهدي
النووية وتتمة الخمسين مع فوائد الحديث االحاديث االربعين 

لالطفال / مديحة صالح مهدي .ـ بغداد : مؤسسة ثائر 
 3102العصامي ، 

 سم33ص؛ 62
ـ االسالم ـ دراسة  3ـ الحديث الشريف ) االربعون حديث ( 0

 أـ العنوان             وتدريس
 

332 

321 
 010ت

 
 التميمي، عباس فاضل جبر 

االصالب الزاكية الى االرحام الطاهرة / نور المصطفى من 
 3102عباس فاضل جبر التميمي .ـ بغداد : مكتب قرطبة ، 

 سم30ص ؛ 212
 أـ العنوان            ـ السيرة النبوية0
 

332 

321 
 232د

 
 الدراجي، هاشم داخل حسين 

قراءات جديدة فيسيرة النبي محمد) ص ( / تاليف هاشم 
حسن مجيسر الساعدي .ـ داخل حسين الدراجي، ايمان 

 3102النجف االشرف : دار التميمي للنشر، 
 سم31ص ؛ 021

ـ السيرة النبوية الشريفة أـ الساعدي ، ايمان عباسمجيسر 0
 ب ـ العنوان              ) م ـ م ( 

 

335 

321 
 300ز

 
 الزاملي ، علي كاظم شرهان 

ل : باباالحاديث العقائدية / تاليف عليكاظم شرهان الزاملي.ـ 
 3102دار الفرات للثقافة ، 

336 



57 
 

 سم32ص ؛ 351
 أـ العنوان      ـ الحديث الشريف ، علوم 3ـ السنة النبوية 0
 

321 
 222ك

 
الكردري ،تاج الدين عبد الغفور بن لقمان بن محمد ) ... ـ 

 هـ (563
روض المتنزهين وانس المحاضرين : يشتمل على نسب 

/ تاج الدين عبد الغفور بن  سيد المرسلين واالنبياء ...الخ
لقمان بن محمد الكردري ابو المفاخر ؛ دراسة وتحقيق 

 3102ظاهر احمد قادر .ـ بغداد : ) د ـ ن ( ، 
 سم35ص ؛ 065

   أـ ظاهر احمد قادر ) محقق (     ـ السيرة النبوية الشريفة0
 ب ـ العنوان 

 

331 

321 
 233م

 
 المختار ، سعدالدين عطا

يين صلى هللا عليه وسلم / سعد الدين عطا محمد خاتم النب
 3102المختار .ـ الموصل : جامعة الموصل ، 

 سم01ص ؛ 22
 أـ العنوان             ـ السيرة النبوية0
 

330 

321،11 
 153أ

 
 االنصاري ، عايد براك محمود خلف 

السالم (عند  مالبداعة في علو منزلة اهل البيت ) عليه
المسلمين / عايد براك محمود خلف االنصاري.ـ تكريت : 

 3102مطبعة تكريت ، 
 سم32ص ؛ 321

 أـ العنوان             ـ السيرة النبوية ـ دراسات0
 

331 

321،11 
 300ع

 
 عبدهللا احمد عبد العزيز حمد 

محاوالت اغتيال الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( ووجوه 
 االعجاز فيذلك / عبدهللا احمد عبد العزيز حمد .ـ بغداد : 

 3102) د ـ ن ( ، 
 سم01ص؛ 62
 أـ العنوان           ـ السيرة النبوية ـ دراسات0
 

321 



58 
 

321،00 
 012ح
 
 
 
 
 
 

 
 الحميري، عبد الرزاق غافل 

النجاة / تاليف عبد الرزاق غافل طريق الحسين سفينة 
 3102الحميري.ـ بغداد : دار الضياء، 

 سم32ص ؛ 02
ـ السيرة النبوية 0ـ الحسين بن علي بن ابي طالب) امام ( 0

 أـ العنوان             ـ اهل البيت

320 

321،00  
 536خ 
 
 
 
 

 
 الخزاعي ، ماجد جياد 

القواللرضي في منزلة االمام الرضا ) عليه السالم (  / ماجد 
  3102جياد الخزاعي .ـ كربالء: مطبعة الزوراء ، 

 سم 32ص ؛ 311
 أـ العنوان             ـ الرضا علي بن موسى ) امام (0
 

323 
 
 
 
 

321،5 
  531ع 

 
 العزاوي ، كيالن خضر 

 / تاليف كيالن االصنام واالوثان واالنصاب في القران الكريم
 3102خضر العزاوي .ـ بغداد : دار ومكتبة عدنان ، 

 سم 32ص ؛ 056
 أـ العنوان       ـ القران الكريم واالصنام 3     ـ االصنام0

322 
 
 

321،0  
  213أ 

 
 االديب ، عادل 

االمام علي ابن طالب ) ع ( ادوار محورية وقيادة متميزة 
 ،في االسالم / عادل االديب .ـ بغداد : مطبعة المغرب 

3102 
 سم 32ص ؛ 210

ـ السيرة اهل البيت  3طالب ) ع ( ) امام (  ابي ـ علي بن 0
 أـ العنوان 

 

322 

321،0 
 511أ

 
 االصفي ، محمد مهدي

الحسين ) ع ( دوره الثقافي االمام زين العابدين علي بن 
والسياسي / محمد مهدي االصفي.ـ النجف االشرف: مطبعة 

 3102مجمع اهل البيت ) ع ( ، 
 ( 033سم .ـ ) الثقافة االسالمية ؛ 01ص ( ؛ 061)  0ق
ـ السيرة  3    ـ زين العابدين ، علي بن الحسين ) امام (0

       أـ العنوان       ـ االسالم والسياسة 2     النبوية ـ اهل البيت
 ب ـ السلسلة 

 

325 



59 
 

321،0 
 010ت

 
 التميمي ، حسين محسن علي

الشموس الساطعة من انوار خولة الشافعة / تاليف حسين 
 3102محسن علي التميمي .ـ بغداد : ثامر االبراهيمي، 

 سم35ص ؛ 033
ـ السيرة ـ اهل البيت  3ـ خولة بنت الحسين ) اهل البيت ( 0

 أـ العنوان 
 

326 

321،0 
 010ت

 
 التميمي ، لمياء كاظم 

يها السالم ( / اعداد لمياء كاظم موالتي فاطمة ) عل
 3102التميمي.ـ كربالء المقدسة : مطبعة الزوراء، 

 سم31ص ؛ 002
 أـ العنوان        ـ فاطمة بنت محمد ) بنت الرسول (0
 

321 

321،0  
 122ج 

 
 الجوذري، عبد العظيم عباس 

السفير مسلم بن عقيل وولديه محمد وابراهيم / عبد العظيم 
.ـ الحلة :  دار  الفرات للثقافة  3عباسالجوذري .ـ ط 

  3102واالعالم ، 
 سم 32ص ؛ 012

ـ السيرة النبوية ـ اهل البيت  3ـ مسلم بن عقيل ) امام (  0
 أـ  العنوان 

 

320 
 
 

321،0  
 122ج 

 
 الجوذري، عبد العظيم عباس 

شذرات من حياة االمام القاسم ) ع ( ابن االمام الكاظم ) ع ( 
.ـ الحلة:  دار  الفرات  2/ عبد العظيم عباس الجوذري .ـ ط 

 ،3102  
(   5سم .ـ ) سلسلة تراث القاسم ، 32؛   P.2 ص31

 الكتاب باللغتين العربية واالنكليزية
 ) امام ( لقاسم بن موسى بن جعفر الكاظم ـ ا 0
 ب ـ السلسلة    أـ  العنوان    رة النبوية ـ اهل البيتـ السي 3
 

321 
 
 



61 
 

321،0  
  511ح

 
 الحسني ، نبيل 

هذه هي فاطمة وهي قلبي وروحي التي بين جنبي ) النبي 
المصطفى صلى هللا عليه واله وسلم (/ دراسة وتحليل نبيل 
الحسني .ـ كربالء  المقدسة : قسم الشون الفكرية والثقافية 

 ،3102  
 سم 32ص ( ؛ 202) 0ج
ـ السيرة  3ـ فاطمة الزهراء بنت محمد ) بنت الرسول (  0

 أـ العنوان          النبوية ـ اهل البيت
 

321 

321،0  
  511ح

 
 الحسني ، نبيل 

هذه هي فاطمة وهي قلبي وروحي التي بين جنبي ) النبي 
المصطفى صلى هللا عليه واله وسلم (/ دراسة وتحليل نبيل 
الحسني .ـ كربالء المقدسة  : قسم الشون الفكرية والثقافية 

 ،3102  
 سم 32ص ( ؛ 253) 3ج
ـ السيرة النبوية ـ  3ـ فاطمة الزهراء )بنت النبي محمد (  0

 أـ العنوان           اهل البيت
 

320 

321،0  
  511ح

 
 الحسني ، نبيل 

هذه هي فاطمة وهي قلبي وروحي التي بين جنبي ) النبي 
المصطفى صلى هللا عليه واله وسلم (/ دراسة وتحليل نبيل 
الحسني .ـ كربالء  المقدسة : قسم الشون الفكرية والثقافية 

 ،3102  
 سم 32ص ( ؛ 213) 6ج
ـ السيرة  3   بنت محمد ) بنت النبي ( ـ فاطمة الزهراء 0

 أـ العنوان         النبوية ـ اهل البيت
 

323 

321،0  
  511ح 

 
 حسين علي جثير 

امامه العسكري ) عليه السالم ( اطالله على المجتمع 
المدني / تاليف حسين  علي جثير .ـ بغداد : ) د. ن ( ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 032

ـ السيرة  3علي الهادي ) امام ( ـ العسكري ، الحسن بن 0
 أـ العنوان      ـ االسالم والمجتمع2النبوية ـ اهل البيت 

 

322 

321،0  
  511ح 

 
 حسين علي جثير 

322 



61 
 

النهضة العلمية والفكرية البي محمد الحسن العسكري )عليه 
السالم ( : دراسة تحليلية / تاليف حسين  علي جثير .ـ 

  3102بغداد : ) د. ن ( ، 
 سم 30ص ؛ 16
ـ المجتع  3ـ العسكري ، حسن بن علي ) امام   (    0

 أـ العنوان       ـ السيرة ـ اهل البيت 2االسالمي 
 

321،0  
  121ز 

 
 الزيدي ، ضياء االنصاري 

الرؤيا فيمفهوم أل البيت عليهم السالم / ضياء االنصاري 
  3102.ـ بغداد : ) د . ن ( ،  3الزيدي .ـ ط 

 (  001سم .ـ ) اصدارات االمام المهدي ؛ 30ص ؛ 53
         ـ المهدي المنتظر ) امام ( 3      ـ السيرة ، اهل البيت0

 سلسلةب ـ ال        أـ العنوان
 

325 

321،0  
  211ش 

 

 
 الشريفي ، ابراهيم عكاب نايف 

مشحرات السبطين الحسن والحسين / تاليف ابراهيم 
  3102عكابنايف الشرفي .ـ بغداد :) د . ن ( ، 

 سم 351ص ؛ 021
                                            ـ السيرة النبوية ) الحسن والحسين ) ع ( ـ اهل البيت 0
 أـ العنوان            ـ االنساب واالعراف3
 

326 

321،0 
  311ط 

 
 الطائي ، عبد اللطيف 

علي االكبر القدوة المثالية للشباب المسلم / عبد اللطيف 
  3102) د . ن ( ،   :الطائي .ـ .ـ بغداد 

 سم 30ص ؛ 53
ـ السيرة النبوية ـ  3    ـ علي االكبر بن الحسين ) امام ( 0

 أـ العنوان            اهل البيت
 

321 

321،0  
  502ع 

 
 العسكري ، صباح 

هذه فاطمة الزهراء ) عليها السالم ( .ـ بابل : المركز 
 3102الثقافي للطباعة والنشر ، 

 سم 32ص ؛ 031
ـ السيرة ـ  3     ـ فاطمة  بنت محمد ) بنت الرسول (  0

 أـ العنوان             اهل البيت
 

320 

321،0  
  360ك 

 
 الكاظمي ، عماد 

321 



62 
 

النهضة الحسينية الخالدة قراءة تحليلية لنصوصها / عماد 
  3102الكاظمي .ـ بغداد : جمعية ابو طالب عليه السالم ، 

سم .ـ ) سلسلة حسين مني وانا من حسين ؛ 30ص ؛ 62
1  ) 
ـ السيرة النبوية ـ اهل  3    ـ الحسين بن علي ) امام ( 0

 ب ـ السلسلة     أـ العنوان       البيت
 

321،0  
  202م 

 محمد عصفور سلمان 
المختصر في سيرة وتاريخ اهل البيت ) عليهم  السالم ( 

تاليف محمد عصفور سلمان .ـ ديالى : المطبعة المركزية ، 
3102 
 سم32ص؛ 031

        ـ االسالم ـ تاريخ 3    ـ السيرة النبوية ـ اهل البيت0
 أـ العنوان 

 

351 

321،0 
 202م

 
 المحمداوي ، علي صالح رسن 

ابوطالب بن عبد المطلب : دراسة في سيرته الشخصية 
وموقعه من الدعوة االسالمية / علي صالح رسن 

 3102المحمداوي.ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 
 (52سم .ـ ) دراسات تاريخية ؛ 32ص ؛ 301

لسيرة ـ ا 3    ـ عبد المناف بن عبد المطلب ) عم النبي (0
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان    النبوية ـ اهل البيت

 

350 

321،0 
 221م

 
 المدرس ، عالءالدين 

النسب والمصاهرة بين اهل البيت والصحابة مع رؤية في 
.ـ  1السيرة االجتماعية ...الخ / عالءالدين المدرس .ـ ط

 3102بغداد : دار االرقم للنشر ، 
 سم32ص ؛ 212

ـ االنتساب 2  ـ المصاهرة 3  النبوية ـ اهل البيتـ السيرة 0
 أـ العنوان           العرب

 

353 

321،0 
 561م

 
 المسعودي، ابراهيم خليل بريهي

آل بيت المصطفى ) عليهم السالم ( فيالكتاب العزيز والسنة 
النبوية المطهرة / ابراهيم خليل بريهيالمسعودي .ـ حلة : 

  3102مكتب الندى للطباعة واالستنساخ ، 
 سم21ص ؛ 356

 أـ العنوان    ـ فقه الشيعة 3   ـ السيرة النبوية ـ اهل البيت0
 

352 



63 
 

321،0 
 151م

 
 المنصوري ، عبد العالي 

فاطمة ) عليها السالم ( صديقة شهيدة / عبد العالي 
 3102المنصوري .ـ ) بغداد ( : ) د ـ ن ( ، 

سم .ـ ) اصدارات انصار االمام المهدي )عليه 30ص؛ 215
 ( 021السالم ( ؛

ـ السيرة ـ اهل البيت  3ـ فاطمة الزهراء ) بنت الرسول ( 0
 ب ـ السلسلة          أـ العنوان

 

352 

321،0 
 121م

 
 مهدي هادي علي 

حياة االمام الحسن المجتبى ) ع ( وبيان مظلوميته / مهدي 
 3102هادي علي.ـ النجف االشرف: مؤسسة النبراس، 

 سم32ص؛ 023
ـ السيرة ـ اهل  3   ـ الحسن بن علي بن ابي طالب) امام (0

 أـ العنوان          البيت
 

355 

321،0 
 121م

 
 مهدي هادي علي

 مظلومية االمام علي الهادي) ع ( / مهدي هادي علي .ـ 
 3102) بغداد ( : ) د ـ ن ( ، 

 سم31ص ؛ 065
ـ السيرة ـ اهل البيت  3    ـ الهادي ، مهدي علي) امام (0

 أـ العنوان 
 

356 

321،0 
 151م

 
 الموسوي، عدنان محمد قاسم الشاعر الحسيني

البشير ) ص ( / عدنان محمد  الدر النثير في سيرة اوالد
قاسم الشاعر الحسيني الموسوي .ـ بغداد : مكتب الثورة ، 

3102 
 سم32ص( ؛ 011)  0ج
 أـ العنوان      ـ السيرة النبوية ـ اهل البيت0
 

351 

321،0 
 310و

 
 الوائلي ، خلود هاشم جوحي 

فاطمة الزهراء ) عليها السالم ( بيت عظمة الدور وصغر 
هاشم جوحي الوائلي .ـ بغداد : دار االرقم ،  العمر / خلود

3102 
 سم30ص ؛ 23
  ـ السيرة ـ اهل البيت 3ـ فاطمة الزهراء) بنت الرسول ( 0

 أـ العنوان 

350 



64 
 

 

321،1 
 333أ

 
اتباع امير المؤمنين من الصحابة في الكوفة .ـ كربالء 

المقدسة : العتبة العباسية المقدسة ـ قسم االشؤون الفكرية 
 3102الثقافية ، 

 سم32ص ؛ 312
 طالب ) امام (  ـ عليبن ابي3    ـ الصحابة والتابعون 0
 

351 

321،1 
 153أ

 
 االنصاري، عابد براك محمود خلف 

اهل بيعتي العقبة من االنصار ) رض ( : سيرهم ومناقبهم / 
عابد براك محمود خلف االنصاري.ـ سامراء: جامعة 

 3102سامراء ، 
 سم35ص ؛ 232

 أـ العنوان            ـ الصحابة والتابعون0
 

361 

321،1 
 123ب

 
 البغدادي ، محمد 

مسلم بن عقيل / تاليف محمد البغدادي .ـ كربالء : العتبة 
الحسينية المقدسة ـ قسم الشؤون الفكرية والثقافية ، 

3102 
سم .ـ ) قسم الشؤون الفكرية والثقافية ؛ 32ص ؛ 356
302 ) 

 ب ـ السلسلة     أـ العنوان    ) صحابي ( ـ مسلم بن عقيل0
 

360 

321،1 
 312ج

 
 الجبوري، حمدية صالح 

نماذج من اصحاب االئمة ) عليهم السالم ( في الميزان / 
حمدية صالح الجبوري.ـ دمشق: تموز للطباعة والنشر 

 3102والتوزيع ، 
 سم32ص ؛ 006

 أـ العنوان       ـ الصحابة والتابعون0
 

363 

321 
 151م

 
 الجابري الموسوي، علي
بين المخلوق والخالق))سلسلة في اصول  كشف الحقائق

الدين والعقيدة االسالمية / علي الموسوي الجابري.ـ بغداد : 
 3102مطبعة الفرات ، 

 سم 32ص ( ؛ 321ط ـ ق ) 
 العنوان -أ     ـ التوحيد  3     ـ علم الكالم0
 

362 



65 
 

320 
 223ب

 
 د الكريم البدراني، هشام بن عب

ايقاف الجدليات في بحث اسماء هللا والصفات / هشام بن 
عبد الكريم البدراني.ـ الموصل : دار العبادلة للدراسات ، 

3102 
 سم30ص ؛ 22
 أـ العنوان     ـ االلهيات 3    ـ االسماء الحسنى0
 

362 

320 
 231ع

 
 العزاوي، عبد الرزاق علي الجبرائيلي 

وخلق الكون / عبد  واسراره لماذا خلقناهللا عجائب الكون 
الرزاق الجبرائيلي العزاوي.ـ بغداد : مكتب زاكي للطباعة ، 

3102 
 سم30ص ؛ 032

 أـ العنوان     ـ هللا 3    ـ االلهيات ) علم الكالم (0
 

365 

320 
 233م

 
 المختار ، سعد الدين عطا

عد س حدائق االيمان : االيمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله /
الدين عطا المختار.ـ جامعة الموصل : دار ابن االثير ، 

3102 
 ص01ص ؛ 22
 أـ العنوان        ـ االيمان ) االسالم (0
 

366 

322 
 511أ

 
 االصفي، محمد مهدي 

العمل والجزاء في القرآن الكريم / محمد مهدي االصفي .ـ 
 3102النجف االشرف : مطبعة اهل البيت ) ع ( ، 

 ( 035.ـ ) الثقافة االسالمية ؛ سم 01ص ؛ 62
ـ القرآن الكريم ـ تفسير  3   ـ الثواب والعقاب في االسالم0

 ب ـ السلسلة           أـ العنوان
 

361 

322 
 511أ

 
 االصفي، محمد مهدي 

معادالت العمل والعامل والجزاء في القران  / محمد مهدي 
، االصفي .ـ النجف االشرف : مطبعة اهل البيت ) ع ( 

3102 
 ( 036سم .ـ ) الثقافة االسالمية ؛ 01ص ؛ 20
ـ القرآن الكريم ـ تفسير  3  ـ الثواب والعقاب في االسالم 0

 ب ـ السلسلة         أـ العنوان
 

360 



66 
 

322 
 316ر

 
 الربيعي ، اسامة عالء أل جالل 
ر والتسيير : دراسة يمفتاح الغيب : االنسان بين التغي

تفسيرية لالفعال القدرية ... الخ / اسامة عالء أل جالل 
 3102بغداد: مؤسسة البركة للنشر ، الربيعي .ـ 

 سم 32ص ؛ 031
ـ االيمان ) االسالم (  3     ـ القضاء والقدر ) االسالم (  0

 أـ العنوان 
 

361 

322 
 611س 

 
 السعيدي ، عادل 

يوم الخالص ) يوم الرب العظيم المخوف (/بقلم عادل 
  3102بغداد : د . ن ( ،  السعيد .ـ 

 ( 00سم .ـ ) اصدارات انصار االمام المهدي ؛ 30ص ؛ 22
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان       ـ عالمات الساعة0
 

311 

322 
 110ع

 
 لي، ناظم يالعق

اليماني والسفياني / دراسة في شخصية اليماني الموعود : 
تاليف ناظم العقيلي  .ـ بغداد شركة نجمة الصباح للطباعة ، 

3102 
سم .ـ ) اصدارات انصار االمام المهدي ؛ 33ص ؛ 01

033) 
         ـ المهدي المنتظر ) امام (  3    ـ عالمات الساعة0

 ب ـ السلسلة                أـ العنوان
 

310 

322 
 211غ

 
 الغريفي ، احسان 

سلسلة المناهل العقائدية للشباب : معرفة المعاد / اعداد 
احسان الغريفي .ـ كربال ء المقدسة : العتبة العباسية 

المقدسة ـ قسم الشؤون الفكرية والثقافية شعبة االعالم ، 
3102 

 (2سم .ـ ) سلسلة المناهل العقائدية للشباب ؛ 30ص ؛ 16
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان    ارـ الجنة والن 3ـ الموت 0
 

313 

322 
 11ن

 
 نون

االنوار الربانية : اركب حصان ربك ـ وادع الخلق لرؤية 
الخير ، واكتشاف انفسهم / نون .ـ بغداد  : دار اليوسف ، 

3102 
 سم32ص ( ؛ 122)  2ـ0ج

312 
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 أـ العنوان        ـ االيمان 3        ـ السمعيات0
 

326 
 51ح

 
 الحسن ، علي حاتم 

التفكير الداللي عند المعتزلة / تاليف علي حاتم الحسن .ـ 
.ـ منقحة ومزيدة .ـ بنغازي : دار الكتاب الجديد المتحدة  3ط
 ،3102 

 سم32ص ؛ 012
            ـ الفكر االسالمي 3 ـ المعتزلة ) فرقة اسالمية ( 0

 أـ العنوان 
 

312 

326 
 62س

 
 سعد طاهر جرجيس 

المعتزلة واثرهم في الحياة الفكرية للمسلمين / تاليف سعد 
طاهر جرجيس .ـ ) د ـ م ( : مؤسسة الرواس للدراسات 

 3102والبحوث ، 
 سم32ص ؛ 11
 أـ العنوان             ـ المعتزلة ) فرقة اسالمية ( 0
 

315 

321 
 153أ

 
 االنصاري ، ابو محمد 

.ـ  2نصاري .ـ طالشيعة على محك االختبار / ابو محمد اال
 3102بغداد : شركة نجمة الصباح للطباعة ، 

سم .ـ ) اصدارات انصار االمام المهدي ) ع ( 30ص ؛ 01
 (63؛ 
 ب ـ السلسلة         ـ الشيعة أـالعنوان0
 

316 

321،0 
 153أ

 
 االنصاري صبيح عبد الرحمن 

 2معاني انتظار القائم / صبيح عبد الرحمن االنصاري .ـ ط
منقحة ومزيدة .ـ ) بغداد ( : مطبعة سفينة النجاة ، .ـ 

3102 
 سم30ص ؛ 21
 ـ االمامة ) فقه الشيعة (0
 أـ العنوان        ـ المهدي المنتظر ) عج ( ) امام (3
 

311 

321،0  
  153أ 

 
 االنصاري، ضياء الزيدي 

المهدي والمهديين في القران والسنة / ضياء االنصاري 
.ـ بغداد : شركة نجمة الصباح للطباعة 2الزيدي .ـ ط 

  3102والنشر ، 

310 
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سم .ـ ) اصدارات انصار االمام المهدي ؛ 30ص ؛ 061
20 ) 
            أـ العنوان      ـ المهدي المنتظر ) ع ( ) امام (  0

 ب ـ السلسلة 
 

321،0  
  153أ 
 

 
 االنصاري ، عابد براك محمود خلف

االئمة االثنا عشر من اهل البيت ـ عليهم السالم ـ وشهادات  
علماء االسالم لهم / عابد براك محمود خلف االنصاري .ـ 

 3102سامراء : جامعة سامراء ، 
 سم 32ص ؛ 026

ـ السيرة ـ اهل البيت  3  ـ االمانة ) االئمة االثنى عشر ( 0
 أـ العنوان 

 

311 

321،0  
 153أ

 

 
 االنصاري ، عبد الرزاق 

كيف نعرف المهدي ) عليهالسالم ( / عبد الرزاق االنصاري 
 3102.ـ بغداد : شركة نجمة الصباح للطباعة ، 

 سم 33ص؛ 306
ـ المهدي المنتظر )  امام (  3       ـ االمامة عند الشيعة 0

 أـ العنوان 
 

301 

321،0  
  215ح 

 
 الحريشاوي ، محمد 

الطريق الى االمام المهدي )  مكن هللا له في االرض ( / 
.ـ بغداد : شركة نجمة الصباح  2محمد الحريشاوي .ـ ط 

  3102للطباعة ، 
 (  00اصدارات انصار االمام المهدي ؛ )سم .ـ 30ص؛ 35
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان     ـ المهدي المتنظر ) امام (0
 

300 

321،0  
  212د 
 

 
 الديراوي ، عبد الرزاق 

مابعد االثني عشر اماما / عبد الرزاق الديراوي .ـ بغداد : 
  3102شركة نجمة الصباح ، 

سم .ـ ) اصدارات انصار االمام المهدي ) ع( 30ص ؛ 003
  025؛ 
ـ المهدي المنتظر ؛ محمد بن  3   (ـ االمامة ) فقه الشيعة 0

 ب ـ السلسلة       أـ العنوان        الحسن ) امام (
 

303 

321،0 
  121ز 

 
 الزيدي ، علي 

302 
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اسئلة جديدة حول االمام المهدي ) عج ( / علي الزيدي .ـ 
  3102بيروت : مؤسسة االندلس ، 

 سم 32ص ؛ 223
 ) عج ( ـ المهدي المنتظر3    ) فقه الشيعة (  ـ االمامة0
 أـ العنوان        ) امام( 

 

321،0 
 110ع
 
 
 
 

 العقيلي ، ناظم 
 .ـ بغداد : 3ايقاظ النائم الستقبال القائم / ناظم العقيلي .ـ ط

 3102)  د ـ ن ( ،  
 سم30ص ؛ 60
 أـ العنوان        ـ المهدي المنتظر ) امام (0

302 

321،0 
 110ع
 
 
 

 
 العقيلي ، ناظم 

.ـ 2على مفكري رؤية القائم / ناظم العقيلي .ـ طالرد القاصم 
 3102بغداد  : شركة نجمة الصباح للطباعة والنشر ، 

 (06سم .ـ ) انصار االمام المهدي ؛ 31ص ؛ 12
ـ المهدي ، محمد بن الحسن  3    ـ االمامة ) فقه الشيعة (0

 السلسلة   –ب     أـ العنوان      العسكري ) عج ( ) امام (
 

305 

321،0 
 110ع
 

 
 العقيلي ، ناظم 

رسالة في رواية االصبع بن نبا تة / تاليف ناظم العقيلي  .ـ 
 3102بغداد : شركة نجمة الصباح ، 

سم .ـ ) اصدارات انصار االمام المهدي ؛ 30ص؛ 000
020 ) 

ـ المهدي المنتظر ) امام ( 3      ـ االمامة ) فقه الشيعة (0
 لة ب ـ السلس         أـ العنوان

 

306 

321،0 
 121ز 

 
 الزيدي ، علي 

بحوث جديدة حول االمام المهدي كتاب يبحث فيكفية التعامل 
  3102... الخ  / علي الزيدي .النجف : مؤسسة االندلس ، 

 سم 32ص ؛ 511
 ـ المهدي المنتظر ) عج (3      ـ االمامة) فقه الشيعة (0
 أـ العنوان         ) امام( 

 

301 

321،0  
 121ز 

 
 الزيدي ، ضياء 

 2المهديين في حديث اهل البيت ) ع ( / ضياء الزيدي .ـ ط 
  3102.ـ بغداد : شركة نجمة الصباح المحدودة ، 

300 
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 س(26سم .ـ  ) انصار االمام المهدي ) ع ( ؛ 00ص ؛ 22
 ب ـ السلسلة         أـ العنوان      االمامة ) المهديين (

 

321،0 
 311ص

 
 الصافي ، عبد الحسين حسن 

واقترب الوعد الحق ))قراءة عصرية لحركة الظهور 
المقدس (( / اعداد وتنظيم عبد الحسين حسن الصافي .ـ 

 3102النجف االشرف : مؤسسة النبراس للنشر ، 
 سم32صر، 300

ـ عالمات  3  محمد بن الحسن ) امام (ـ المهدي المنتظر،0
 أـ العنوان        الساعة 

 

301 

321،0 
 110ع

 
 العقيلي ، ناظم 

.ـ بغداد : ) د ـ ن ( ،  3فشل المنتظرين / ناظم العقيلي .ـ ط
3102 

 سم .ـ ) انصار االمام المهدي) ع ( ( 31ص؛ 20
  ـ المهدي ، محمد بن الحسن العسكري ) عج ( ) امام ( 0

 ب ـ السلسلة         أـ العنوان
 

311 

321،0 
 150ف

 
 الفيصلي ، بشار 

بحث حول ضرورة وجوه ممهد لالمام صاحب العصر 
والزمان االمام محمد بن الحسن المهدي ) ع ( / تاليف 

 3102بشار الفيصلي .ـ بغداد : شركة نجمة الصباح ، 
 سم .ـ ) انصار االمام ) ع ( (31ص ؛ 32
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان    ـ المهدي المنتظر ) عج ( 0
 

310 

321،0 
 163ك

 
 كنعان جليل ابراهيم 

هـ ( / 200هـ الى 00مرعو المهدوية والسفارة من ) 
تاليفكنعان جليل ابراهيم .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية 

 3102العامة ، 
 ( 062سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 200

ـ المهدي المنتظر ) امام (  3    ـ االمامة ) فقه الشيعة (0
 ب ـ السلسلة       لعنوانأـ ا       ـ الثقافة االسالمية3
 

313 

321،0 
 202م

 
 المحمداوي ، سناء 

312 
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كيف تعرف المهدي ) عج ( من خالل حركة ظهوره وصفاته 
.ـ بغداد :  3وعمره الشريف / تاليف سناء المحمداوي .ـ ط

 3102دار الكتاب العربي ، 
 سم35ص؛ 323

  أـ العنوان   ـ االمامة عند الشيعة  3    المنتظر ـ المهدي0
 

321،0 
 512م

 
 المنصوري، حسين 

الدعوة اليمانية في كتب السنة / بقلم حسين المنصوري.ـ 
 3102.ـ بغداد : شركة نجمة الصباح للطباعة والنشر ، 2ط

 ( 021سم.ـ ) انصار االمام المهدي ؛ 30ص؛ 005
 السلسة –ب    أـ العنوان   (ـ المهدي المنتظر)ع( )امام0
 

312 

321،0 
 121م
 
 
 

 
 
 
 

 
 المهدي ، هادي علي 

 –1 االمام المهدي ) عج ( زعيم العالم / مهدي هادي علي
منقحة ومزيدة .ـ النجف االشرف: مؤسسة النبراس  3ط

  3102للطباعة ، 
 سم32ص ؛ 061

ـ االمامة ) فقه  3   ـ المهدي ، محمد بن الحسن ) امام (0 
 أـ العنوان        الشيعة (

 

315 

321،0  
  151م 

 
 الموسوي ، اسماعيل 

اخبار الظاهرين في المهدي والمهديين / اسماعيل الموسوي 
  3102.ـ بغداد : ) د . ن ( ،  3.ـ ط 
 (  023؛  2سم .ـ ) انصاراالمام المهدي 32ص ؛ 201

ـ المهدي ، محمد بن الحسن  3     ـ االمامة ) المهديين0
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان       )عج( ـ امام

 

316 

321،0  
  151م 

 
 الموسوي ، ضياء  

المهدي ولي هللا / ضياء الموسوي .ـ بغداد : نجمة الصباح 
  31022للطباعة والنشر ، 

 سم .ـ ) انصار االمام المهدي ( 31ص ؛ 26
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان     ـ المهدي المنتظر ) عج ( 0
 

311 

321،00 
 153أ 
 

 
 االنصاري ، عبد الرزاق 

قانون معرفة الحجة / عبد الرزاق االنصاري .ـ بغداد : 
 3102شركة نجمة الصباح ، 

310 



72 
 

 اصدارات انصار االمام المهدي ( )سم .ـ 30ص ؛ 05
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان    ـ المهدي المنتظر ) عج ( 0
 

321،5  
  613ع 

 
 العطواني ، حسين صالح جميل القريشي 

البهائيون : النشأة والمعتقد / تاليف حسين صالح جميل 
العطواني.ـ بغداد : مكتب احمد الدباغ للطباعة ،  القريشي
3102  

 سم 32ص ؛ 11
 أـ العنوان        ـ البهائية ) فرقة دينية (0
 

311 

351،1 
  316ر 

 
 الربيعي ، حسن كريم ماجد 

ماجد المدخل لدراسة الشريعة االسالمية / حسن كريم 
.ـ النجف االشرف : مكتبة دار السالم  2الربيعي .ـ ط 

  3102القانونية ، 
 سم 32ص ؛ 336

 أـ العنوان       ـ الشريعة االسالمية ـ دراسات0
 

211 
 

350 
  316ر 

 
 الربيعي ، حسن كريم ماجد 

علم اصول الفقه االسالمي  / حسن كريم ماجد الربيعي .ـ 
.ـ النجف االشرف : مكتبة دار السالم القانونية ،  2ط

3102  
 سم 32ص ؛ 250

 أـ العنوان        ـ الشريعة االسالمية ـ دراسات0
 

210 
 

350 
  211م 
 

 
 المحّنة ، كمال 

المفيد في كفاية االصول / كمال المحّنة .ـ بغداد : مطبعة 
  3102السيماء ، 

 سم 32ص ؛ 201
 أـ العنوان        ـ الفقه االسالمي ، اصول 0
 

213 

351،2  
  202م 

 
 محمد عجاج جرجيس

مصطلحات فقهية في اعراف العشائر العراقية / محمد 
  3102عجاج جرجيس .ـ الموصل : الجبل العربي ، 

 سم 32ص ؛ 026
 أـ العنوان       ـ الفقه االسالمي ـ معاجم 0
 

212 
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350 
  132ب 

 
 البهادلي ، جواد احمد 

مختصر المفتاح في اصول الفقه المقارن / جواد احمد 
.ـ النجف االشرف : مطبعة مجمع اهل  3البهادلي .ـ ط 
  3102البيت ) ع ( ، 

 سم 32ص ؛ 221
 أـ العنوان       ـ الفقه االسالمي ، اصول 0
 

212 

350  
  211م
 

 
 المالحويش ، حامد 
العقائد / تاليف المالحويش .ـ ط وفقه المنية المسترشد في 

  3102مية ، سالال.ـ ) بغداد ( : جمعية التربية ا 2
 سم 32ص ؛ 015

 أـ العنوان      ـ    الفقه االسالمي ـ اصول  0
 

215 

350،0  
  531ع 

 
 العزاوي ، عقيد خالد 

محسن الجن واثرها في تربية المسلم / عقيد خالد العزاوي 
  3102.ـ بغداد:مكتبة الوان ، 

 سم 32ص ؛ 066
) فقه اسالمي (  حبسال –3   ـ العقوبات ) فقه اسالمي ( 0

 أـ العنوان 
 

216 

350،03  
  231ح 

 
 الحدبي ، سمير طه احمد 

اليقين في اتباع سنة خاتم االنبياء والمرسلين / سمير طه 
  3102احمد الحدبي .ـ الموصل : سلسبيل لالستنساخ ، 

 سم 30ص ؛ 055
 أـ العنوان       ـ االسالم ـ تعاليم 3     ـ السنة النبوية 0
 

211 

350،333 
  151م 
 

 
 الموسوي ، رحيم البخاتي 

على ضوءالطب  اضرار الخمور ولحم الخنزير والميتة
والشريعة / رحيم البخاتي الموسوي .ـ بغداد : مؤسسة ثائر 

 3102العصامي ، 
 سم30ص ؛ 012

 أـ العنوان       ـ الفقه االسالمي ) الحكم التكليفي (0
 

210 
 

353 
 232ن

 
 النجار ، مزا حم مهدي ابراهيم 

211 
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الوجيز في فقه العبادات / مزاحم مهدي ابراهيم النجار .ـ 
 3102مجمع الوليد الطباعي ،  تكريت :

 سم32ص ؛ 011
 أـ العنوان        ـ العبادات ) فقه اسالمي (0
 

353،3 
 511ح

 
 الحسيني ، عباس فاضل ياسين 

مبحث االمامة في الصالة / عباس فاضل ياسين الحسيني .ـ  
 3102بغداد: ) د ـ ن ( ، 

 سم31ص ؛ 50
 أـ العنوان             ـ الصالة 0
 

201 

353،3 
 1س

 
 3102سن التكليف .ـ النجف االشرف : دار البذرة ، 

 ( 2سم .ـ ) سلسلة علمو ابنائكم ؛32ص ؛ 23
 أـ السلسلة          ـ الصالة ) تعليم (0
 

200 

353،3 
 025ع

 
 عبد المحسن علي محمد 

الصالة اسرارها ومعانيها / بقلم عبد المحسن علي محمد ، 
 3102ديالى : جامعة ديالى ، ابي عبدهللا العراقي .ـ 

 سم30ص؛ 00
 ب ـ العنوان    ( م1أـ العراقي، ابي عبدهللا )م    ـ الصالة0
 

203 

353،3 
 151م

 
 الجابري  الموسوي ، علي

الصالة سفينة االعمال / علي الموسوي الجابري.ـ بغداد : 
 3102مطبعة الفرات ، 

 سم32ص ؛ 63
 أـ العنوان         ـ الصالة0
 

202 

353،31 
 511أ

 
 االصفي، محمد مهدي

االعتكاف ) رحلة الى هللا ( / محمد مهدي االصفي.ـ النجف 
 3102االشرف : مطبعة مجمع اهل البيت ، 

 سم00ص ؛ 20
 أـ العنوان       ـ االعتكاف في المساجد0
 

202 

353،31 
 360ك

 
 الكاظمي ، مشتاق طالب 

205 
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اعداد مشتاق كيفية صالة التوبة للنا شئة /  هدية السماء
طالب الكاظمي ؛ رسوم فردوس منعم .ـ بغداد : دار الكليم ، 

3102 
 سم30ص؛ رسوم ملونة ؛ 03
 رسوم ( أـ فردوس منعم )     ـ الصالة ) التوبة (0

 ب ـ العنوان 
 

353،31 
 233م

 
 المختار ، سعد الدين عطا 

قيام الليل / سعد الدين عطا المختار .ـ الموصل : دار ابن 
 3102االثير، 

 سم06ص ؛ 31
 أـ العنوان        ـ النوافل 3      ـ صالة ) الليل (0
 

206 

353،5 
 302س

 
 السامرائي ، احمد عبد الغفور 

الحج ورحلة العمرة / تاليف احمد عبد الغفور السامرائي .ـ 
.ـ منقحة ومزيدة .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ،  3ط

3102 
 (31الموسوعة االسالمية ؛ سم .ـ ) سلسلة 30ص ؛ 13
 ب ـ السلسلة         أـ العنوان      ـ الحج0
 

201 

353،5 
 311ع

 
 العاني ، بالل ماجد طه 

رحلتي في الطريق الداء مناسك الحج : تجربة واقعية في 
السفر الى بيت هللا الحرام / بالل ماجد طه العاني .ـ االنبار : 

 3102مركز النهرين التخصصي للعيون ، 
سم .ـ ) سلسلة اصدارات مركز النهرين 30ص؛ 313

 (3للعيون ؛ 
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان    ـ الطواف ـ الكعبة 3   ـ الحج0
 

200 

352 
 012ح

 
 الحميد ، سليمان الخلف بن خلف 

نظرات في المعامالت المالية المعاصرة / سليمان الخلف بن 
 3102خلف .ـ بغداد : مطبعة امير البغدادي ، 

 سم 32ص ؛ 212
 أـ العنوان         ـ المعامالت ) فقه اسالمي (0
 

201 

352 
 012ح

 
 الحميد ، سليمان الخلف بن خلف 

231 
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فقه المعامالت المالية ، من البيوع المنهي عنها / سليمان 
الخلف بن خلف الحميد .ـ بغداد : مطبعة امير البغدادي ، 

3102 
 سم35ص ؛ 506

 أـ العنوان       اسالمي (ـ المعامالت) فقه 0
 

352،110 
 522خ
 
 

 
 

 

 
 الخزرجي ، وسام فائق النجار 

جامع المواريث / وسام فائق النجار الخزرجي.ـ بغداد : 
 3102مطبعة الكلمة ، 

 سم32ص؛ 10
 أـ العنوان         ـ المواريث0
 

230 

352،110 
 151م

 
 الموسوي ، رحيم البخاتي 

/ رحيم البخاتي الموسوي .ـ بيروت  الوجيز في تقسيم االرث
 3102: جعفر العصامي للطباعة الفنية ، 

 سم32ص ؛ 11
 أـ العنوان         ـ التركات 3      ـ المواريث0
 

233 

351،0 
 316ر

 
 الربيعي ، خليل 

الثورة في االسالم / خليل الربيعي .ـ بغداد : ) د ـ ن ( ، 
3102 
 سم33ص ؛ 036

 أـ العنوان        الحكمـ االسالم ـ نظرية 0
 

232 

351،0 
 151م

 
 المنصوري ، عبد العالي 

الشورى في الميزان : بيان موجز ونقد لنظرية الشورى في 
الحكم االسالمي / عبد العالي المنصوري .ـ بغداد : شركة 

 3102نجمة الصباح المحدودة ، 
 ( 006سم .ـ ) انصار االمام المهدي؛ 32ص ؛ 011

أـ العنوان         ـ االسالم ، نظرية الحكم 3    ـ الشورى0
 ب ـ السلسلة 

 

232 

351،3  
  515ع 
 
 
 

 
 العزيز ، حسين قاسم 

مسائل في التراث وكتاب الخراج وصنعة الكتابة القدامة بن 
جعفر ) بعض المالحظات السريعة ( / حسين قاسم العزيز .ـ 

  3102السليمانية : مؤسسة زين ، 

235 
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 (  000سم .ـ ) دار الثقافة والنشر الكردية ؛ 33ص ؛ 321
     أـ العنوان         ـ التاريخ االسالمي3       ـ الخراج0

 ـ السلسلة ب 
 

351،5 
  263ع 

 
 عبد الرضا حسن جياد 

تطور مؤسسة القضاء في العصور االسالمية / عبد الرضا 
  3102حسن جياد .ـ النجف االشرف : مطبعة المارد ، 

 سم 32ص؛ 001
أـ العنوان      تاريخ -القضاءـ  3     ـ القضاء في االسالم0

  

236 

350،6  
  622أ 

 
 االعرجي ، عالء 

 عالءاقولها وقلبي مفعم بها اهال ياابن فاطمة / بقلم 
  3102االعرجي .ـ بغداد : شركة نجمة الصباح ، 

 سم .ـ ) اصدارات انصار االمام المهدي ( 32ص ؛ 26
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان      ـ فقه الشيعة 0
 

231 

350،6  
 123ب 
 

 
 البغدادي ، علي عبيد 

عاشوراء واالهداف العظمى في فكر االمام الخامنئي ) دام 
.ـ بغداد : المركز  2ظله (/ تاليف علي عبيد البغدادي .ـ ط 

 للدراسات 
 سم 33ص ؛ 53
 العنوان -أ   ـ الفكر االسالمي ـ دراسات 3  ـ فقه الشيعة 0
 

230 

350،6  
  01ع 

 
 علي خليفة جابر  

لي عبد الخالق الطيار .ـ غدير الصدر / علي خليفة جابر ، ع
النجف االشرف : دار جامعة الصدر للطباعة والنشر ، 

3102 
 سم 32ص ؛ 051

، محمد محمد صادق ) رجل ـ الصدر 3    ـ فقه الشيعة 0
 ب ـ العنوان      (م1( أـ الطيار، علي عبد الخالق )مدين

 

231 
 

350،6  
  123م

 
 المغربي ، توفيق محمد 

سقوط الصنم : صنم عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم / 
توفيق محمد المغربي .ـ بغداد : شركة نجمة الصباحوالنشر 

 ،3102  

221 
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سم .ـ ) اصدارات انصار االمام المهدي ؛ 33ص ؛ 015
053  ) 

 ب ـ السلسلة        أـ العنوان      ـ فقه الشيعة 0
 

351 
  522خ 
 
 

  
 
 
 

 
 الخزرجي، فارس فالح 

اثر اعتبار المصالح والمفاسد في الفتوى لجمع الكلمة / 
تاليف فارس فالح الخزرجي .ـ الموصل : مركز دار الحكمة 

  3102لتحفيظ القران الكريم ، 
 سم 30ص ؛ 36
 أـ العنوان        ـ الفتاوي الشرعية 0

220 

351  
  021ع 

 
 الفكري ، محمد علي 

/ تاليف محمد علي الفكري ؛ تحقيق فتوى شيخ االزهر 
وتعليق علي ناجي الربيعي .ـ بغداد : مؤسسة الهدف 

  3102للدراسات ؛ 
 سم 32ص ؛ 022

ـ محمود  2   ـ الوحده االسالمية 3    ـ الفتاوي االسالمية 0
 أـ العنوان        شلتوت ) رجل دين (

 

223 

361،1  
  531م 

 
 المشايخي ، سعدون جميل الحسيني 

دليل الكتاب والسنة في حقيقة التصوف / تاليف سعدون 
  3102جميل المشايخي الحسني .ـ ديالى : مطبعة فنون ، 

 سم 32ص ؛ 611
 أـ العنوان    ـ االسالم ـ دراسات  3  ـ التصوف ـ دراسات 0
 

222 

361،15610  
  633ش 

 
 شعبان عبد هللا سعيد 

االثر االجتماعي والسياسي للطرق وفرق الصوفية في والية 
م ( / 0011ـ  0011الموصل في القرن التاسع عشر ) 

شعبان عبد هللا سعيد .ـ بغداد : دار جيا للطباعة والنشر ، 
3102  
 سم 32ص ؛ 321

 أـ العنوان (     ـ التصوف االسالمي ـ تاريخ ) الموصل  0
 

222 

311 
  012ص 

 
 الصميدعي ، علي فليح عبد هللا 

225 
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اهل الذمة في المغرب االقصى من الفتح االسالمي حتى 
نهاية دولة الموحدين / علي فليح عبد هللا الصميدعي .ـ 

  3102عمان : دار غيداء للنشر ، 
 سم 32ص؛ 355

 أـ العنوان        ـ المسيحيون 3     ـ اهل الذمة 0
 

311،1  
  511و 

 
 حيميد وسن حسين م 

اثر اهل الذمة في الحركة الفكرية في العراق وبالد الشام 
ومصر ... الخ / تاليف وسن حسين محيميد .ـ بغداد : دار 

  3102الفراهيدي ، 
 ( 003سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 351

          ـ االسالم والمسيحية 3    ـ اهل الذمة ـ دراسات 0
 السلسة –ب     أـ العنوان       ـ المسيحية ـ تاريخ 2
 

226 

316،6111561  
  231م 

 
 المحاويلي ، امجد سعد شالل 

ت التبشيرية االلمانية ) البروتستانية ( ياالبعثات واالرسال
ة / تاليف ي( : دراسة تحليل 0006ـ 0020في فلسطين 

امجد سعد شالل المحاويلي ، عدي محمد كاظم السبتي .ـ 
 3102للطباعة ،  نبابل : مكتب بينا

 سم 32ص ؛ 61
مد ، عدي محأـ السبتي   ـ االرساليات التبشيرية ـ فلسطين0

 ب ـ العنوان         كاظم 
 

221 

310 
  263ع 
 

 
 عبد الرضا حسن جياد 

تطور العقائد واالديان في بالد وادي الرافدين وسوريا وشبه 
جزيرة العرب من التدوين الى التوجيد / عبد الرضا حسن 

  3102جياد .ـ النجف : مطبعة المارد ، 
 سم 31ص ؛ 52
 أـ العنوان       ـ تاريخ ـ الديانات 3   ـ الديانات القديمة0
 

220 

310 
 333ل 

 
 البان ، رينيه 

المعتقالت الدينية في بالد وادي الرافدين / تاليف رينيه 
البات ؛ تعريب ابونا ، وليد الجادر .ـ بغداد : وزارة الثقافة ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 225

، وليد ب ـ الجادر   ـ الديانات القديمة أـ ابونا ) مترجم ( 0
 ج ـ العنوان        )مترجم ( 

221 
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310،3 
  511ح 

 
 حسين عبد االمير يوسف 

الجبر واالختيار في الديانات السماوية / حسين عبد االمير 
 3102يوسف .ـ بغداد : مؤسسة ثائر العصامي ؛ 

 سم 32ص ؛ 022
 أـ العنوان      ـ الديانات المقارنة 3   ـ القضاء والقدر 0
 

221 

310،300 
 513أ

 
 اسوار تحسين علي 

االدنى القديم : دراسة مقارنة / تماثيل االلهة االم في الشرق 
اسوار تحسين علي .ـ جامعة بابل : مركز بابل للدراسات 

 3102الحضارية والتاريخية ، 
 سم32ص ؛ صور ؛ 021

ـ الشرق االوسط ـ  2   ـ الديانات المقارنة  3    ـ االلهة0
 أـ العنوان         تاريخ

 

220 

310،15  
  263ع 

 
 عبد الرضا عوض 

العلمية في الحلة : نشاتها وانعكاساتها االسباب الحوزة 
م / عبد الرضا 0522ـ 0061هـ / 150ـ  563والنتائج 

 3102عوض .ـ الحلة : دار الفرات للثقافة واالعالم ، 
 سم 32ص ؛ 616

 ـ الحلة تاريخ 3   ـ التعليم الديني ) الحوزةالعلمية ( 0
 أـ العنوان        هـ (150ـ  563)  

 

223 

316،03 
 511ح

 
 الحسيني ، ابو الحسين 

اثر السبي البابلي على اعادة كتابة التوراة مع نبذة مختصرة 
عن التهود اليهودي/ ابو الحسين الحسيني .ـ قم : مطبعة 

 3102قرطبة ، 
 سم32ص ؛ 036

 أـ العنوان      ـ اليهودية  3     ـ التهود0
 

222 

311 
 728ب 

 
 بقال ، رائد حسون 

المندائيون : نبذة تعريفية / اعداد رائد حسون بقال الصابئة 
.ـ بغداد: ديوان اوقاف الديانات  3، عدي اسعد خماس.ـ ط

 3102المسيحية وااليزيدية والصابئة المندائية ، 
 سم30ص ؛ صور ملونة ؛ 21
 ب ـ العنوان      ( م1اسعد خماس)م أـ عدي    ـ الصابئة0

222 



81 
 

 

311 
 016س

 
 سميع داود 

المندائية ادبا ومعتقدات / سميع داود .ـ بغداد : ديوان 
 3102اوقاف الديانات ، 

 سم31ص ؛ 003
 أـ العنوان        ـ الصابئة0
 

225 
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 العلوم االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213،10 
 231م 

 
 مراياتي ، كامل جاسم 

فعل االجتماعي وصناعة القرار : قراءة سوسيولوجيةفي ال
ون بارسونز وافكار ماكس فيبر / تاليف لكاضوء نظرية ت

  3102كامل جاسم المراياتي .ـ بغداد : بيت الحكمة ، 
 سم 33ص ؛ 330

 أـ العنوان      ـ علم ـ نظريات 3   ـ االجتماع  0
 

226 

213،3 
 101د 

 
 ديمون ، انتوني 

االعالم بين الحقيقة والتزيف : ازمة كوسوفو انموذجا / 
الموصل انتوني ديمون ؛ ترجمة عمر عبد الغفور القطان .ـ 

  3102: دار الجيل العربي ، 

221 
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 سم 30صور ؛  ،ص11
 ـ يوغوسالفيا ) كوسوفو ( ـ تاريخ 3   ـ االعالم الدولي 0
 ان ب ـ العنو    ـ القطان ، عمر عبد الغفور ) مترجم (  2 

 

213،3 
 111س 

 
 السنوي ، معتصم زكي 

التحديات الجديدة في عصر االتصاالت الحديثة / معتصم 
  3102زكي السنوي .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية ، 

 سم 30ص ؛ 012
 أـ العنوان         ـ االعالم ـ دراسات0
 

220 

213،32 
 113ز 

 
 زينب محمد طه 

هـ / 656ـ 221وسائل االتصال واالعالم في العراق للمدة ) 
.ـ بغداد : دار م ( / زينب محمد طه 0350ـ  0155

 3102الشؤون الثقافية العامة، 
 ( 50سم .ـ )دراسات ؛ 32ص ؛ 211

 ـ وسائل االعالم ـ تاريخ3     ـ وسائل االعالم ـ العراق 0
 ب ـ السلسلة          أـ العنوان  

 

221 

212،22 
 300س
 

 
 سالم محمد عبود 

التنمية المستراحة والتكاليف البيئية / سالم محمد عبود .ـ 
  3102بغداد : دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية ، 

 سم 32ص؛521
 أـ العنوان        ـ التنمية االجتماعية 0
 

251 

212،2022 
 131ر 

 
 الرواف ، االء سعد لطيف كريم 

الذكاء التواصلي في عصر االنترنت / االء سعد لطيف كريم 
  3102الرواف .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  036سم .ـ ) الموسوعة الثقافية ؛ 00ص؛ 011
  أـ العنوان     ـ االنترنت 3      ـ االتصال ) علم االجتماع( 0

 ب ـ السلسلة 

250 

212،6 
 503أ 

 
 اسماء جميل 

في المجتمع العراقي  همظاهروبعض العنف االجتماعي 
.ـ بغداد : دار  3مدينة بغداد انموذجا / اسماء جميل .ـ ط 

  3102الشؤون الثقافية العامة ، 
 ( 25) دراسات ؛  سم .ـ32ص ؛ 013

253 
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( ـ  دـ المجتمع العراقي ) بغدا 3    ـ العنف االجتماعي0
 ة ب ـ السلسل      أـ العنوان      دراسات

 

212،6 
 123أ 

 
 افراح جاسم محمد 

العنف االسري ضد الزوجة : دراسة ميدانية بغداد/ افراح 
  3102جاسم محمد .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية ، 

 ( 61سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 203
 ئلية(ـ العنف ) العالقات العا 3     ـ العنف) المراة ( 0
 السلسة –ب       وانأـ العن     ـ العنف االجتماعي2
 

252 
 

212،635 
 210ع 

 
 العجيلي، محمد صالح ربيع 

ع ربيع العجيلي مثلث الرعب العالمي : االرهاب / محمد صال
  3102الوي ، مجد: دار  ن.ـ عما
 سم 32ص ؛ 335

 أـ العنوان       مشاكل االجتماعيةالـ  3    ـ االرهاب 0
 

252 

212،635 
 210ع 

 
 العجيلي، محمد صالح ربيع 

ع ربيع مثلث الرعب العالمي : الجريمة  / محمد صال
  3102الوي ، : دار مجد نالعجيلي .ـ عما

 سم 32ص ؛ 355
 أـ العنوان        ـ الجريمة 3      ـ االرهاب0
 

255 

212،635 
 210ع 
 
 
 
 
 

 
 العجيلي، محمد صالح ربيع 

صالع ربيع العجيلي مثلث الرعب العالمي : الجهل  / محمد 
  3102: دار مجدالوي ،  ن.ـ عما
 سم 32ص ؛ 221

 أـ العنوان        ـ الجهل 3     ـ االرهاب0
 

256 

212،3 
 123س
 

 
 السوداني ، مناف محمد 

التنمية البشرية في العراق / التحليل المكاني لمؤشرات 
 الم فاضل علي .ـ بغداد :مناف محمد السوداني ، س

  3102( ، ) د . ن 
 سم 32: خرائط ؛ 003

        ( م1أ ـ سالم فاضل علي)م    ـ الجغرافيا البشرية ـ العراق 0
 ب ـ العنوان 

 

251 
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212،3 
 312ز
 
 
 
 
 
 
 

 
 الزبيدي ، محمد يوسف الكرعاوي 

دراسة في طبيعة سكان السهل الرسوبي ) ابناء االهوار( / 
الكرعاوي.ـ اعداد وتقديم محمد يوسف حسين الزبيدي  

 3102ن ، يبغداد : اتحاد الناشرين العراقي
 سم 32ص؛ 000

      ـ االهوار ـ السكان3 ـ الجغرافية البشرية ـ السكان   0
 أـ العنوان 

250 

212،3 
 621س 

 
 السعدي ، عباس فاضل 

سكان العراق : دراسات في اسسه الديمقراطية وتطبيقاته 
.ـ بغداد : مكتب  الجغرافية / تاليف عباس فاضل السعدي

 3102الغفران ، 
 سم 32؛ 211

         ـ العراق ـ سكان3    ـ الجغرافية البشرية ـ العراق0
 أـ العنوان 

 

251 

212،311 
 323ع 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العراق، وزارة التربية 

الجغرافية البشرية للصف السادس االدبي / تاليف محسن 
وزارة التربية ، .ـ بغداد :  5) واخرون ( .ـ ط لي ...عبد ع
3102 
 سم 23ص : ايض؛ 312

أـ محسن عبد    ـ الجغرافية البشرية ـ دراسة وتدريس0
 أـ العنوان         علي ) م . م (

261 

212،30 
 312ب

 
 الباقر ، هادي ناصر سعيد 

االيكولوجية البشرية في النظرية والتطبيق / هادي ناصر 
االنسانية للسالم  سعيد الباقر ) بغداد ( : منظمة المتطوعين

 ،3102 
 (5سم .ـ ) السلسلة العلمية ؛ 32ص ؛ 016

 السلسلة -ب       أـ العنوان      ـ البيئة واالنسان0
 

260 

215 
 021ب 
 

 
 البكري، ياسين 

التنشئة االجتماعية السياسية والتحول الديمقراطي في 
العراق / تاليف ياسين البكري، هالة كريم تركي .ـ بغداد : 

 3102وزارة الثقافة العامة ، 
 سم 32ص؛ 231

263 
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ـ الديمقراطية ـ العراق 3    ـ االحوال االجتماعية ـ العراق0
 أـ العنوان 

 

215 
 023ذ 

 
 ذكرى عبد المنعم ابراهيم 

تريف مدينة بغداد : دراسة انثروبولوجية الوزيرية 
ذكرى عبد المنعم ابراهيم .ـ  والعطيفية انموذجا / تاليف
 3102بغداد : دار ميزوبوتاميا ، 

 سم 32ص؛ 501
 أـ العنوان       ـ بغداد ـ االحوال االجتماعية0
 

262 

215 
 311ط 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الطائي ، عالية يحيى عبد محمد 

الحياة االجتماعية في بغداد في القرنين الخامس والسادس 
وزي / عالية جالهجريين من خالل كتاب المنتظم البن ال

محمد الطائي .ـ بغداد : دار الكتب العلمية ، يحيى عبد 
3102 
 سم 32ص ؛ 020

 أـ العنوان   ـ بغداد ـ تاريخ 3  ـ بغداد ـ االحوال االجتماعية0

262 

215 
 032ع 

 
 عماد عبد السالم رؤوف

تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بغداد / عماد عبد 
  3102السالم رؤوف .ـ بغداد : دار الكتب العلمية ، 

 سم 32ص ؛ 012
ـ بغداد ـ االحوال  3    اق ـ االحوال االجتماعيةرـ الع0

 أـ العنوان       االجتماعية
 

265 

215،323 
 521أ 

 
 االسدي ، ناصر حسين 

حديث مع الشباب : باقة مالحضات تنموية / ناصر حسين 
  3102االسدي .ـ بغداد : ملتقى الشباب الثقافي ، 

 سم .ـ ) سلسلة ثقافية الحياة ( 31ص ؛ 051
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان     ـ الشباب 0
 

266 

215،20 
 111م 

 
 موفقسالم نوري 

قوامة الرجل : قراءة فيالوجدان االموباكي / موفق سالم 
نوري .ـ الموصل : جامعة الموصل ، دار ابن االثير للطباعة 

  3102والنشر ، 
 (  51سم .ـ ) سلسلة الكتاب الجامعي ؛ 32ص ؛ 11

261 
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 ب ـ السلسلة       أـ العنوان     ـ الرجل0
 

215،23 
 503أ 

 
 جميل رشيد  اسماء

صورة المراة العراقية وانعكاساتها على صور الذات : 
دراسة ميدانية في مدينة بغداد / اسماء جميل رشيد .ـ بغداد 

  3102: دار ميزوبوتاميا ، 
 سم 32ص ؛ 312

 أـ العنوان     ـ المراة في المجتمع3    ـ المراة في العراق0
 

260 

215،23 
 316ن 

 
 ناهضة مطير حسن 

 ة االخر لهادراسات في تاريخ المراة العراقية من خالل نظر
وتوجهاتها الفكرية / ناهضة مطير حسن .ـ دمشق : تموز 

 3102طباعة ، 
 سم 32ص ؛ 003

 أـ العنوان دراسات        –ـ المراة العراقية  0
 

261 

215،23 
 321هـ 

 
 هادي عزيز 

/ تاليف هادي عزيز  3112اوضاع المراة العراقية قبل وبعد
 3102للبحث والتطوير ،  .ـ بغداد : مركز المعلومة

 سم32ص ؛ 011
 أـ العنوان        ـ المراة العراقية ـ دراسات 0
 

211 

215،5611 
 130ح 

 
 الحيالي ، نور الدين 

ارية من اجل تاسيس قواعد ... الخ / يالعبيد والعبودية االخت
 3102نور الدين الحيالي .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 

سم .ـ ) السلسلة الذهبية لتحقيق التنمية 32ص، 032
 (  3السياسية ؛ 

 ب ـ السلسلة        أـ العنوان    ـ العبيد 0
 

210 

215،0111561 
 62س 

 
 سعد سلوم

، التحديات / سعد االقليات في العراق : الذاكرة، الهوية
سلوم .ـ بغداد :مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية 

 ،3102  
 سم 32؛   Pص ؛ ح د ح 251

 أـ العنوان      ـ االقليات ـ العراق 0
 

213 
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216 
 352ب 

 
 البازركان ، صباح

ـ  0012دليل كتاب كركوك واصداراتهم المطبوعة ) 
بغداد : ) د . ن ( ،  -1( / اعداد صباح البازركان 3111
3102  
 سم 30ص ؛ 011

 ـ الثقافة ـ كركوك        أـ العنوان  0
 

212 

216 
 11ج 

 
 ون س، فان جوف

ون جوف ؛ ترجمة محمد ايت لعيم ، نصر سالقراءة / فان
 3102دار المامون ، الدين شكير .ـ بغداد : 

 سم 32ص ؛ 053
ب ـ نصر    ) مترجم (أ ـ محمد ايت لعميم    ـ الثقافة 0

 ج ـ العنوان        ) مترجم ( الدين شكير
 

212 

216 
 53ح 
 

 
 حسب هللا يحيى 

التنوع الثقافي في الثقافة واالبداع / حسب هللا يحيى .ـ بغداد 
  3102: دار الثقافة والنشر الكردية ، 

 (  11سم .ـ ) دار الثقافة والنشر الكردية ؛ 32ص؛ 201
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان    ـ الثقافة ـ مجموعات 0
 

215 

216 
 010خ 
 

 
 الخليل ، سمير 

النقد الثقافي من النص االدبيالى الخطاب / سمير الخليل .ـ 
  3102بيروت : دار الجواهري ، 

 سم 33ص ؛ 023
 أـ العنوان      ـ الثقافة العربية ـ نقد 0
 

216 

216 
 131ر 
 

 
 رهبة سودي حسين 

: دراسة  0150ـ 0130المثقف والسلطة في العراق 
جتماعية ـ سياسية ـ رهبة سودي حسين .ـ بغداد : دار ا

  3102الشؤون الثقافية العامة ، 
 (  062سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 206

(  0150ـ 0130ـ العراق ـ تاريخ )  3ـ العراق ـ الثقافة  0
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان

 

211 

216 
 62س 

 
 سعد مطر عبود 

210 
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اشكالية المثقف والدولة :  الرؤية ـ المنهج ـ  االدوار  
   3102/سعدمطرعبود .ـ بغداد : مكتب زاكي ، 

 سم 32ص ( ؛  66)  0ج 
 عنوان أـ ال     ـ الدولة ـ دراسات  3    ـ الثقافة  0
 

216 
 302ص 

 
 صالح هويدي 

مقاربات نقدية في الثقافة والتراث / صالح هويدي .ـ بغداد : 
  3102دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  031سم .ـ ) الموسوعة الثقافية ؛ 00ص ؛ 321
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان     ـ الثقافة0
 

211 

216 
 651ع 
 

 
 عبد العزيز ابراهيم 

تحقيق النص : قراءة في الروايتين االولى والثانية / عبد 
 3102العزيز ابراهيم .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية ، 

 (  030سم .ـ ) الموسوعة الثقافية ؛ 31ص ؛ 011
   أـ العنوان     ـ االدب العربي ـ نقد 3   ـ الثقافة العامة 0

 ب ـ السلسلة 
 

201 

216 
 531غ 

 
 الغزاوي ، يعقوب 

الفواكه الثقافية / يعقوب الغزاوي .ـ بغداد شركة دار 
  3102الحوراء ، 

 سم 32ص( 032)  3ك 
 أـ العنوان         ـ الثقافة0
 

200 

216 
 22ف 
 

 
 الفرح ، كريم عبد الحسين 

الحركة الفكرية في بغداد / كريم عبد الحسين الفرح .ـ بغداد 
  3102ين العراقيين ، ي: اتحاد الناشر

 سم 32ص ؛ 011
 أـ العنوان        ـ بغداد ـ الثقافة 3     ـ العراق ـ الثقافة 0
 

203 
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216 
 135ف 
 
 
 

 
 

 
 الفواز ، علي حسن

في نقد الدولة والمدينة  باتاسئلة الثقافة العراقية : مقار
،  ياوالجماعة / علي حسن الفواز .ـ بغداد : دار ميزوبوتام

3102  
 سم 32ص ؛ 022

 أـ العنوان      ـ الثقافة العربية ـ العراق 0
 

202 

216 
 360ك 
 

 
 كاظم سعد الدين 

بحوث في الثقافة العالمية / تحرير وترجمة كاظم سعد الدين 
  3102.ـ بغداد : دار المامون للترجمة ، 

 سم 32ص ؛ 553
 أـ العنوان         ـ الثقافة  0
 

202 

216 
 322ن 

 
 نادر كاظم 

استعماالت الذاكرة في المجتمع تهددي مبتلى بالتاريخ / نادر 
  3102كاظم .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 ( 012سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 321
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان   ـ الثقافة العربية ـ دراسات  0
 

205 

216 
 311ن 

 
 نايف عبوش 

تجليات معاصرة في الثقافة العربية االسالمية / تاليف نايف 
  3102عبوش .ـ الموصل : دار ابن االثير ، 

 سم 32ص ؛ 010
 أـ العنوان         ـ الثقافة العربية 0
 

206 

216،162 
 010د 

 
 الدليمي ، خضر شهاب احمد 

الوظيفة االتصالية والثقافية لبيوت الثقافة في العراق : 
في البيت الثقافي لمحافظة بابل للمدة من  حيةدراسة مس

/ خضر خلف شهاب  3111/  2/  0لغاية  0/2/3110
  3102احمد الدليمي .ـ ) د . م ( : دار الكتب العلمية ، 

 سم 32؛   P5-1ص ؛ 316

 أـ العنوان      راتؤتمـ البيوت الثقافية ) بابل ( ـ م 0
 

201 

216،11 
 230ح
 

 
 الحجامي ، عبد الجبار وحيد  

200 



91 
 

 
 
 

 

دراسات وافكار معرفية / عبد الجبار وحيد الحجامي .ـ بغداد 
  3102:مكتب زاكي للطباعة ، 

 سم32ص ؛ 320
 أـ العنوان        ـ الثقافة ـ دراسات 0

216،11 
 53ح 

 
 حسب هللا بهي 

الكورد : قراءة في ثقافة جذورها عريقة واشجارها يقظة / 
  3102.ـ بغداد :وزارة الثقافة ،  3حسب هللا بهي .ـ ط 

 سم 32ص ؛ 020
       ـ المجتمع الكردي ـ دراسات  3   ـ الثقافة ـ دراسات  0

 أـ العنوان 
 

201 

216،11 
 211ش 

 

 
 الشريف ، رزوقي 

العقالنية والتنويرفي الفكر العربي المعاصر : قراءة في 
مشروع ناصيف نصار / رزوقي الشريف .ـ بغداد : دار 

  3102مكتبة عدنان ، 
 سم 32ص ؛ 303

نصار                     ـ ناصيف  3     ـ الفكر العربي ـ دراسات0
 أـ العنوان            اجتماعي () مفكر

 

211 

216،3 
 133ث 

 
 ثناء محمد صالح عبد الرحيم 

قراءات في علم االجتماع السياسي رؤيا استشراقية / تاليف 
بغداد : بيت الحكمة ،  -1 ثناء محمد صالح عبد الرحيم

3102  
 سم 30ص ؛ 332

 أـ العنوان        ـ االجتماع السياسي ، علم 0
 

210 

216،22 
 311ط 

 
 الطائي ، نعمة دهش فرحان 

سوسيو لسانيات نهج البالغة / نعمة دهش فرحان الطائي .ـ 
  3102بغداد : دار المرتضى ، 

 سم 32ص؛ 200
 أـ العنوان    ـ البالغة العربية  3، علم االجتماع اللغويـ  0
 

213 

216،1 
 202أ

 
 احمد ابراهيم احمد 

ثقافة الحرمان الجنسي : دراسة انثروبولوجية / احمد 
 3102بغداد : دار ومكتبة عدنان ، ابراهيم احمد .ـ 

 عددالصفحات 

212 



92 
 

 

 أـ العنوان         ـ التربية الجنسية0
 

216،0 
 203آل 

 
 آل جالل ، جميل صادق محمد رضا 

فن الحب الزوجي / جميل صادق محمد رضا آل جالل .ـ 
 3102بغداد : مؤسسة البركة للنشر ، 

 سم32ص؛ 031
 أـ العنوان        ـ المرأة 3     ـ الزواج 0
 

212 

211،13 
 513ح
 

 
 الحسناوي ، رسول فرهود هاني

االرياف في الفرات االوسط : دراسة اهل االقطاع وحياة 
عامة / تاليف رسول فرهود هاني الحسناوي .ـ النجف : 

 3102مؤسسة النبراس للطباعة ، 
 سم32ص ؛ صور ؛ 213

          ـ الريف ) الفرات االوسط ( 3    ـ الريف العراقي0
 أـ العنوان 

 

215 

211،13 
 301ش

 
 الشبلي، هالل كاظم حميري

: دراسة 0150ـ 0123الريف في الصحافة العراقية 
تاريخية / هالل كاظم حميريالشبلي.ـ النجف: مطبعة الميزان 

 ،3102 
 سم32ص؛ 552

 أـ العنوان     ـ الصحافة ـ العراق 3    العراقي ـ الريف0
 

216 

211،16 
 612س

 
 السعيدي، قاسم ناصر 

المجتمع المدعي الواقع والطموح / قاسم ناصر السعيدي .ـ 
 3102بغداد : مكتب دار االرقم للطباعة ، 

 سم30ص؛ 21
 أـ العنوان        ـ المجتمع المدني0
 

211 

211،16 
 501م
 
 
 
 
 

 
 المشكور ، قاسم 

تأمالت في قيم مدنية / قاسم المشكور .ـ بغداد : مكتب دار 
 3102االرقم ، 

 سم32ص؛ 12
 ـ العنوان ـ المجتمع المدني        أ 0

210 
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211،1616 
060ع  

 
 العراق ، مركز المعلومة للبحث والتطوير 
/ اعداد 3102دليل المنظمات غير الحكومية في العراق 

مركز المعلومة للبحث والتطوير .ـ بغداد : مؤسسة فريد 
3102ريش ،   

سم32ص ؛ 233  
ـ المجتمع المدني ـ ادلة  3    المدني ـ المنظماتـ المجتمع 0

 أـ العنوان 
 

211 

211،1611561 
 153ر
 
 
 
 
 

 
 ريسان عزيز 

ديموعراقية : قراءة سيسو ـ انثروبولوجية في المجتمع 
/ ريسان عزيز .ـ بغداد : دار 3112العراقي عقب احداث 
 3102الفراهيدي للنشر ، 

 سم32ص؛ 323
 ـ العراق ـ االحوال االجتماعية 3 ـ المجتمع العراقي     0
 العنوان-أ

211 

211،1611561 
 301ع
 
 

 
 عبد االمير صبار 

ية في العراق / عبد االمير ماالنامية : العولمة االسالمية االم
 3102.ـ  بغداد: دار الفرات ،  3صبار .ـ ط

 سم30ص ؛ 021
 العنوان أـ       ـ المجتمع العراقي ـ دراسات0
 

210 

211،15613011 
 221ب

 
 محمد فهد  بدري

بحث تاريخي في :العامة بغداد في القرن الخامس الهجري 
.ـ  3الحياة االجتماعية لجماهير بغداد / بدري محمد فهد .ـ ط

 3102بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 
 (0سم .ـ ) مدن عراقية ؛ 32ص ؛ 230

      العنوان-أ     بغداد ( ـ دراساتـ المجتمع العراقي ) 0
 ب ـ السلسلة 

 

213 

201 
 061ع

 
 عبد اللطيف حسن شومان 

السالسل الزمنية واالرقام القياسية / تاليف عبد اللطيف 
حسن شومان ، نزار مصطفى الصراف .ـ بغداد : دار 

 3102الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية ، 
 سم32ص ؛ 206

212 



94 
 

أـ الصراف ، نزار   ـ االرقام القياسية  3ـ االحصاء 0
 ب ـ العنوان         (م1مصطفى )م

 

201 
 531ع

 
 العزاوي، رحيم يونس كرو

  statisticsاالحصاء. الطرق االحصائية 
StaitiaL=MethodsL    رحيم يونس كرو العزاوي .ـ /

 3102بغداد : دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية ، 
سم .ـ ) سلسلة المنهل في الرياضيات 32ص ؛ 311

 والعلوم التربوية (
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان       ـ االحصاء0 

 

212 

231،10 
 132ب

 
 البهادلي ، طالب حسين 

الفلسفة السياسية عند االثني عشرية بين النص والتأويل / 
 ية العامةطالب حسين البهادلي .ـ بغداد : دار الشؤون الثقاف

 ،3102 
 ( 66سم .ـ ) دراسات ؛32ص؛ 526

أـ العنوان     ـ السياسة ـ دراسات 3    ـ السياسة ـ فلسفة0
 ب ـ السلسلة 

 

215 

231،10 
 312ع

 
 العبيدي ، عمر جمعة عمران 

العولمة والتحول الديمقراطي في الوطن العربي / عمر  
 3102جمعة عمران العبيدي .ـ بغداد : دار الفراهيدي ، 

 سم .ـ )السلسلة العراقية تطبع  (32ص ؛ 320
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان      ـ العولمة السياسية0
 

216 

231،10 
 335خ

 
 الخباز ، خليل احمد 

مفتاح الحرب العالمية الثالثة : مجموعة مقاالت  العراق
نشرت بالصحف العراقية والعربية / خليل احمد الخباز .ـ 

 3102:  ) د ـ ن ( ، بغداد 
 سم31ص ؛ 061

ـ العراق ـ االحوال السياسية  3        ـ السياسة ـ مقاالت0
 أـ العنوان 

 

211 

231،10 
 321ط

 
 طارق حرب 

 3102اد : دار ومكتبة عدنان ، لطائف / طارق حرب .ـ بغد
 سم32ص ؛ 211

210 



95 
 

 أـ العنوان       ـ السياسة ـ نقد 0
 

231،10 
 010ع 

 
 العكيلي ، لطيف عبد سالم 

مقاالت همس وسط الضجيج / لطيف عبد سالم العكيلي .ـ 
  3102بغداد : مطبعة الميثاق ، 

 سم 32ص ؛ 053
           ـ العراق ـ االحوال السياسية 3   ـ الساسة ـ نقد 0

 أـ العنوان 
 

211 

231،011 
 202م 

 
 محمد نعناع 

مستقبل العراق السياسي وبناء الدولة / محمد نعناع .ـ بغداد 
  3102: دار المرتضى ، 

 سم 32ص ؛ 005
 ـ العراق ـ االحوال السياسية 3    ـ الدولة ) دراسات ( 0
 أـ العنوان  

 

201 

231،01 
 216و 

 
 وديع عبد الباقي زيني 

الدولة حتى اشعار اخر / وديع عبد الباقي زيني .ـ ) د . م ( 
 3102: ) د ـ ن ( ، 

 سم32ص؛ 002
 أـ العنوان        ـ الدولة ) تاريخ (0
 

200 

231،5 
 133ج

 
 الجنابي، ميثم

/ ميثم  3112ـ 0160جدول في النوتاليتارية العراقية  
 3102بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، الجنابي .ـ 

 (60سم .ـ ) سلسلة ؛ 32ص ؛ 316
 (3112ـ  0160ـ العراق ـ تاريخ ) 3  ـ السياسة ـ فكر0
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان    ـ العراق ـ االحوال السياسية2
 

203 

231،56 
 103س

 
 السهالني، عقيل جعيز شمخي 

ـ  0101جنوب افريقيا   سياسة التمييز العنصري في اتحاد
: دراسة في التاريخ السياسي / عقيل جعيز شمخي  0160

 3102السهالني .ـ بغداد : دار الفراهيدي ، 
 سم32ص ؛ 206

ـ 0101ـ جنوب افريقيا ـ تاريخ )  3   ـ التفرقة العنصرية0
 أـ العنوان        (0160

202 



96 
 

 

231،561 
 120أ

 
 أيرالند ، فيليب 

العراق : دراسة في تطوره السياسي ، كتاب يبحث في 
نشوء الدولة العراقية وتقدمها / تاليف فيليب أيرالند ؛ 

.ـ بغداد : دار ميزوبوتاميا  3ترجمة جعفر خياط .ـ ط
  3102للطباعة والنشر ، 

 سم32ص ؛ 611
أـ خياط ، جعفر ) مترجم (    ـ العراق ـ االحوال السياسية0

 ب ـ العنوان 
 

202 

231،0 
 135ف

 
 الفواز ، علي حسن 

الديمقراطية والهوية الوطنية : مقاربات فيقوبيا الدولة 
والهوية واالمن الثقافي / علي حسن الفواز .ـ بغداد : دار 

 3102الفراهيدي ، 
 سم .ـ ) سلسلة العراقية تطبع( 32ص ؛ 330

أـ العنوان     ـ االحوال السياسية ـ العراق 3ـ الديمقراطية 0
 ب ـ السلسلة 

 

205 

231،152 
 221ن

 
 (: الموصل 3103:  22الندوة العلمية ) 

حركات التغير العربية الريادة والمسار : وقائع الندوة 
( التي نظمها مركز الدراسات االقليمية  22العلمية الى ) 

...الخ / تحرير سناء عبدهللا عزيز الطائي .ـ الموصل : 
 3102ز الدراسات االقليمية ، جامعة الموصل مرك

 (  22العددسم .ـ ) سلسلة شؤون اقليمية ؛ 32ص ؛ 211
ـ الوطن العربي ـ  3   ـ االحوال السياسية ـ الوطن العربي0

ب ـ العنوان    أـ الطائي ، سناء عبدهللا ) محور (    ندوات
 ج ـ السلسلة 

 

206 

231،15515 
 123م

 
 ميثاق خيرهللا جلود 

القرار العباسي في دول الخليج العربي / تاليف صناعة 
ميثاق خيرهللا جلود ، واثق محمد براك السعدون .ـ الموصل 

 3102: جامعة الموصل ، 
 (22سم .ـ ) سلسلة شؤون اقليمية ؛32ص ؛ 012

أـ السعدون , واثق    ـ دول الخليج ـ االحوال السياسية0
 لسلسلة ج ـ ا    ب ـ العنوان     (م1حمد البراك )مم
 

201 

231،1561  200 



97 
 

 البدري ، مالك  221ب
مالك البدري .ـ  مباديء متواضعة على الطريق / تاليف

 3102بغداد : دار المرتضى ، 
 سم 32ص ؛ 031

 أـ العنوان        ـ العراق ـ االحوال السياسية0
 

231،1561 
 311ن

 
 نايف محمد صالح 

 نايف محمد صالح .ـمستقبل العملية السياسية في العراق / 
 3102بغداد : مطبعة الخيال ، 

 سم30ص ؛ 316
 أـ العنوان       ـ العراق ـ االحوال السياسية0
 

201 

230 
 316ر
 

 
 الربيعي، خليل 

الدولة في الفكر االسالمي المعاصر / خليل الربيعي .ـ بغداد 
 3102: ) د ـ ن ( ، 

 سم32ص ؛ 310
 أـ العنوان    النظم االسالميةـ  3ـ نظم الحكومة ) الدولة ( 0
 

231 

230،13 
 233ع
 
 

 
 

 

 
 عبد الجبار احمد عبدهللا 

الفيدرالية والالمركزية في العراق / عبد الجبار عبدهللا .ـ 
 3102بغداد : مركز المعلومة للبحث والتطوير ، 

 سم33ص ؛ 022
 أـ العنوان      ـ الدولة االتحادية 0
 

230 

230،0 
 131د

 
 الدهان ، عقيلة عبد الحسين 

مفهوم الديمقراطية وتطبيقاتها في العراق / عقيلة عبد 
الحسين الدهان .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

3102 
 (63سم .ـ ) ثقافة ديمقراطية ؛ 32ص ؛ 062

 ب ـ السلسلة      أـ العنوان    ـ الديمقراطية ـ العراق0
 

233 

230،0 
 01ع

 
 علي وتوت 

الديمقراطية وحقوق االنسان منظور اجتماعي / تاليف علي 
 3102وتوت .ـ بغداد : دار المدينة الفاضلة للطباعة ، 

 سم 32ص ؛ 363
 أـ العنوان      ـ حقوق االنسان 3    ـ الديمقراطية0

232 
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232،2 
 012ح

 
 حميد حنون خالد 

مكتبة حقوق االنسان / حميد حنون خالد  .ـ بغداد : 
 3102السنهوري ، 

 سم 32ص ؛ 213
 أـ العنوان        ـ حقوق االنسان0
 

232 

232،6 
 560خ

 
 الخزعلي ، امل هندي 

المواطنة : دراسة نظرية وتطبيقية / امل هندي الخزعلي .ـ 
 3102بغداد : دار الفراهيدي للنشر ، 

 سم .ـ ) سلسلة العراقية تطبع(32ص ؛ 026
 ب ـ السلسلة        نوانأـ الع     ـ المواطنة0
 

235 

232،6 
 136م
 
 

 
 

 

 
المواطنة : رؤية في اشكاليات البناء واالندماج المجتمعي / 

سحر قدوري ... ) وآخرون ( .ـ ديالى : جامعة ديالى ، 
3102 
 سم32ص ؛ 000

 ( م1أـ سحر قدوري )م       ـ المواطنة0
 

236 

232،356111 
 132ف

 
 الفؤادي ، فيصل 

الحركة االنصارية من تاريخ الكفاح المسلح من تاريخ 
( /  0101ـ 0110النصار الحزب الشيوعي العراقي ) 

 3102فيصل الفؤادي .ـ بغداد : دار الرواد المزدهرة ، 
 سم32ملحق صور ؛ +ص262

 أـ العنوان      ـ الحزب الشيوعي ـ العراق0
 

231 

232،13 
 531ج

 
 الجزائري ، محمد نجاح محمد 

ا على التوازن مالعسكرية االيرانية واثرهاالمكانات 
/ محمد نجاح محمد 3112االستراتيجي االقليمي بعد 

الجزائري / قحطان كاظم الخفاجي .ـ بغداد : ) د ـ ن ( ، 
3102 
 سم32ص ؛ 231

     ـ ايران ـ القوات المسلحة 3    ـ االستراتيجية ـ ايران0
 نوان ب ـ الع       (م1قحطان كاظم )مأـ الخفاجي ، 

 

230 

232،13  231 
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 الربيعي ، دينا محمد جبر  316ر
البعد المستقبلي في التخطيط االستراتيجي االسرائيلي / دينا 

 3102محمد جبر الربيعي .ـ بغداد : مكتب الغفران ، 
 أـ العنوان        ـ االستراتيجية ـ اسرائيل0
 

231،31305 
 311س
 
 

 
 ستيفن ، فرانز 

المتحدة الدبلوماسية االلكترونية الطريق روسيا والواليات 
لفتح االبواب / فرانز ستيفن ، تحربغ اوستين ؛ ترجمة 

طارق محمد ذنون الطائي .ـ الموصل : مطبعة الشاملة ، 
3102 
 سم 32ص ؛ 010

دولية ـ العالقات ال 3     ـ الدبلوماسية ) معالجة بيانات (0
ب ـ الطائي ، طارق محمد    ( م1أـ اوستين ، تحربغ )م

 ج ـ العنوان        ذنون ) مترجم ( 
 

221 

231،231520 
 332ج

 
 الجابري ، خليل حمود عثمان 

 بريطانيا والمملكة العربية السعودية : تاريخ وعالقات 
( / تاليف خليل حمود عثمان الجابري .ـ  0125ـ 0121) 

 3102دمشق : امل الجديدة ، 
 سم32ص ؛ 213

ـ السعودية ـ  3  نيا ـ العالقات الدولية ـ السعوديةـ بريطا0
 أـ العنوان         العالقات الدولية ـ بريطانيا

 

220 

231،522112 
 216ع
 

 
 العريض ، بيان عبيد 

/ بيان  0115ـ 0111تاريخ العالقات العمانية ـ االمريكية 
 3102عبيد العريض .ـ بغداد : دار الجواهري ، 

 سم32ص ؛ 330
ـ امريكا ـ  3  سلطنة عمان ـ العالقات الدولية ـ امريكاـ 0

 أـ العنوان       العالقات الدولية ـ سلطنة عمان
 

223 
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231،56112 
 312ج
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جامعة بغداد . مركز الدراسات الدولية 

التحوالت السياسية واالجتماعية في الوطن العربي والدور 
مراجعة وتحرير كوثر االمريكي / تاليف مجموعة باحثين ، 

 3102عباس الربيعي .ـ بغداد : جامعة بغداد ، 
 سم32ص ؛ 052

ـ امريكا ـ  3  ـ الوطن العربي ـ العالقات الخارجية ـ امريكا0
ـ الربيعي ، كوثر أ    العالقات الخارجية ـ الوطن العربي

 ـ العنوان ب         عباس ) تحرير (

222 

231،560155 
 123ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عقراوي ، منهل الهام عبدال 
( : دراسة في 3112-0132العالقات التركية ـ االيرانية ) 

العالقات السياسية واالقتصادية / منهل الهام عبد ال 
عقراوي ، فراس صالح خضر الجبوري ، محمد حمزة 

 3102حسين الدليمي .ـ الموصل : جامعة الموصل ، 
 سم32ص ؛ 221

ـ ايران ـ العالقات  3   جية ـ ايرانـ تركيا ـ  العالقات الخار0
( م1لجبوري ـ فراس صالح خضير )مأـ ا    الخارجية ـ تركيا

 ج ـ العنوان       (م1الدليمي ، محمد حمزة حسين )م ب ـ

222 

231،56015610 
 120ل

 
 لندكرين ، اسا

 السياسة التركية حيال اقليم كوردستان العراق،  اسا
احمد .ـ بغداد : دار  لندكرين ؛ ترجمة مصطفى نعمان

 3102المرتضى ، 
 سم32ص ؛ 311

ـ كوردستان ـ  3   ـ تركيا ـ العالقات الدولية ـ كوردستان0
 (أـ مصطفى نعمان احمد ) مترجم    العالقات الدولية ـ تركيا

 ب ـ العنوان 
 

225 

231،561123 
 302ص

 
 صالح خضر محمد 

ـ  0110نشأة ونشاط القنصلية البريطانية في بغداد ) 
( / صالح خضر محمد .ـ بغداد : دار الكتب العلمية ، 0102
3102 

 سم325ص ؛ 01
ـ بغداد ـ  3    ـ العراق ـ العالقات الخارجية ـ بريطانيا0

 أـ العنوان       السفارات والقنصليات
 

226 

231،561153  221 
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 الزيدي ، سنان صادق حسين  121ز
/  0102ـ 0061التحديث في اليابان واثره في العراق 

سنان صادق حسين الزيدي، جعفر عباس حميدي .ـ بغداد : 
 3102مصر مرتضى ، 

 سم32ص  ؛ 016
ـ اليابان ـ  3    ـ العراق ـ العالقات الخارجية ـ اليابان0

( م1أـ جعفر عباس حميدي )م    العالقات الخارجية ـ العراق
 ب ـ العنوان 

 

231،561112 
 010ع

 
 العكيلي ، حسين حافظ 

العراق في االستراتيجية االمريكية الشرق االوسط / حسين 
 3102حافظ العكيلي .ـ بغداد : مكتب غفران ، 

 سم32ص ؛ 300
ـ اميركا ـ  3    ـ العراق ـ العالقات الخارجية ـ امريكا0

 أـ العنوان        العالقات الخارجية ـ العراق
 

220 

231،12 
 316ر

 
 الربيعي ، نصار 

 RoLeof  Vsheدور الهيمنة االمريكية في العالقات الدولية 

 National Relations kwhv    نصار الربيعي .ـ بيروت/

 3102: الدار العربية للعلوم ، 
 سم32ص ؛ 215

 أـ العنوان        ـ اميركا ـ العالقات الخارجية0
 

221 

231،12 
 621س

 
 السعدون ، حميد حمد 

من الداخل للسلوك السياسي الخارجي االمريكي / رؤية 
حميد حمد السعدون ، حسين حافظ العكيلي .ـ بغداد : مكتب 

 3102الغفران ، 
 سم32ص ؛ 061

أـ العكيلي ، حسين حافظ     ـ اميركا ـ العالقات الخارجية0
 ب ـ العنوان         (م1)م
 

221 

231،12156 
 123ث

 
 ثورب ، وبالرد .أ

المتحدة والشرق االقصى / وبالرد ثورب .أ.ـ بغداد الواليات 
 3102: جامعة بغداد ، 

 سم302( ص ؛  001)  0ج
              ـ اميركا ـ العالقات الخارجية ـ الشرق االوسط0
 أـ العنوان   ـ الشرق االوسط ـ العالقات الخارجية ـ اميركا  3

220 
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230،20 
 332ج

 
 الجابر ، ضياءعبدهللا االسدي 

لية الجزائية لعضو المجلس النيابي : دراسة مقارنة ولمسؤا
/ تاليف ضياء عبدهللا االسدي الجابري ، علي سعد عمران 

 3102.ـ بيروت : مكتب زين الحقوقية ، 
 سم32ص ؛ 316

ـ الدعوى الجنائية ـ  3   ـ العراق ـ الهيئات التشريعية 0
    (م1أـ علي سعد عمران )م    العراق ) مجلس النواب (

 ب ـ العنوان 
 

223 
 

230،20 
 620ع

 
 العراق . وزارة العدل 

/ وزارة 3103شورى الدولة العام  مجلس قرارات وفتاوى
 3102العدل .ـ بغداد : مطبعة الوقف الحديثة ، 

 سم32ص ؛ 263
 أـ العنوان        ـ العراق ـ مجلس الشورى0
 

222 

230،20136 
 133أ

 
 
 
 
 
 
 

 
 االنباري ، صباح صادق جعفر 

 0111( لسنة  65قانون مجلس شورى الدولة رقم ) 
وتعديالته / صباح صادق جعفر االنباري .ـ بغداد : صباح 

 3102صادق جعفر االنباري ، 
 سم .ـ ) موسوعة القوانين العراقية (31ص ؛ 55
       ـ العراق ـ مجلس شورى الدولة ـ قوانين وتشريعات0

 ب ـ السلسلة       أـ العنوان 

222 

230،23 
 021ح
 
 
 
 
 
 

 
 الحمدي ، صبري فالح 

حركات التحرر الوطني في المغرب العربي في مناقشات 
( : دراسة  0150ـ  0151مجلس النواب العراقي )

تاريخية / صبري فالح الحمدي .ـ بغداد : بيت الحكمة ، 
3102 
 (  21سم .ـ ) سلسلة كتب ثقافية شهرية ؛ 33ص ؛ 231

        أـ العنوان     ـ العراق ـ مجلس النواب ـ مؤتمرات0
 ب ـ السلسلة 

 

225 

230،23 
 113ع

 
 العراق . مجلس النواب : الدائرة االعالمية 

مجلس النواب العراقي : انجازات الدورة االنتخابية الثانية 
 3102الثانية .ـ بغداد : المجلس ، السنة التشريعية 

226 
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 (CDسم .ـ ) يحتوي على قرص ) 21ص ؛ 212

 أـ العنوان       ـ العراق ـ مجلس النواب 0
 

230،2225 
 332ج

 
 الجابري ، محسن محمد حسن 

مختارو بغداد / محسن محمد حسن الجابري .ـ بغداد : دار 
 3102الكتب العلمية ، 

 سم32ص ؛ 016
 ـ المجالس  3     المختارين ( ـ العراقـ المجالس ) 0

 ـ االنتخابات ـ العراق  2        ) المختارين ( ـ بغداد
 

221 

221،0 
 316ر

 
 الربيعي ، قحطان لفتة عطية 

مباديء علم االقتصاد والمالية العامة / تاليف قحطان لفتة 
 3102عطية الربيعي .ـ بغداد : مطبعة الكتاب ، 

 سم32ص ؛ 321
 أـ العنوان        االقتصاد ـ نظرياتـ 0
 

220 

221،03 
 216و

 
 وديع عبد الباقي زيني 

االنظمة االقتصادية عرض تاريخي موجز / وديع عبد الباقي 
 3102زيني .ـ ) بغداد ( : مكتب الناعور ، 

 سم32ص ؛ 111
 أـ العنوان     ـ االسالم واالقتصاد 3      ـ النظم االقتصادية0
 

221 

221،033 
 312ب

 
 الباقر ، هادي ناصر سعيد 

نظرية اقتصاد البيت الرأسمالي الحر / هادي ناصر سعيد 
الباقي .ـ بغداد : منظمة المتطوعين االنسانية للسالم 

 3102االخضر العراقية ، 
 (0سم .ـ ) السلسلة االقتصادية ؛ 31ص ؛ 020

 أـ العنوان       ـ الرأسمالية ـ العراق0
 

251 

221،0522 
 612ج

 
 جعفر باقر علوش 

االقتصاد الرياضي : تحليل المشكالت االقتصادية باسلوب 
/ جعفر باقر Mathematial  EConomicsرياضي 

 3102علوش .ـ واسط : جامعة واسط ، 
 سم32ص ؛ 312

 أـ العنوان      ـ االقتصاد القياسي 3    ـ االقتصاد الرياضي0
 

250 
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221،05221305 
 315ك

 
 الكبيسي ، محمد صالح 

مقدمة في االحصاء االقتصادي / محمد صالح الكبيسي ، 
 3102محمد حسن رشم .ـ ) بغداد ( : المكتبة القانونية ، 

 سم32ص ؛ 311
أـ محمد حسن   ـ االقتصاد الرياضي ) معالجة بيانات ( 0

 ب ـ العنوان       (م1رشم )م
 

253 

223،03 
 01ع

 
 العلي ، اسعد حميد 

ادارة المصارف التجارية مدخل ادارة المخاطر ،/ اسعد حميد 
 3102العلي .ـ بغداد : الذاكرة للنشر ، 

 سم32ص ؛ 536
 أـ العنوان         ـ البنوك التجارية0
 

252 
 

223،0330 
 360ف

 
 الفاضلي ، خولة عيسى صالح 

وسائل االستثمار الماليفي الميزان التجاري في الدولة 
االسالمية حتى القرن الرابع الهجري / خولة عيسى العربية 

 3102صالح الفاضلي .ـ بغداد : مكتبة الغفران ، 
 سم30ص ؛ 16
 أـ العنوان     ـ االسالم واالقتصاد  3   ـ البنوك االسالمية 0
 

252 

223،615 
 152ع

 
 العراق . رئاسة مجلس الوزراء

مجلس / 3100انجازات الهيئة الوطنية لالستثمار للعام 
الوزراء .ـ بغداد : المجلس الهيئة الوطنية لالستثمار ، 

3102 
 سم32ص ؛ 016

 أـ العنوان         ـ االستثمار ـ العراق ـ تقاريرسنوية0
 

255 

223،11 
 01ع

 
 علي خضر محمد 

االعتمادات المستندية النظرية والتطبيق العملي/ تاليف علي 
 3102خضر محمد .ـ بغداد : دار الفراهيدي ، 

 سم32ص ؛ 202
 أـ العنوان       ـ االعتمادات المستندية 0
 

256 

223،11 
 603ن 

 
 نعمان حافظ 

251 
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االعتمادات المستندية انواعها واحكامها / نعمان حافظ .ـ 
 3102بيروت : شركة ) غدين غلوري ش ـ م ـ م ( ، 

 سم32ص ؛ 053
 أـ العنوان      ـ االعتمادات المستندية 0
 

222،0322 
 302م

 
 ماهر يعقوب موسى 

اهمية استخدام الغاز الطبيعي في انتاج الطاقة الكهربائية في 
ماهر يعقوب موسى ، نجاة عباس حسين .ـ  العراق / تاليف

 3102بغداد : مكتب زاكي للطباعة ، 
 سم32ص ؛ 016

ـ نجاة عباس  3  ـ الطاقة الكهربائية ) الغاز الطبيعي ( 0
 ب ـ العنوان         (م1حسين )م

 

250 

222،10111561 
 012أ

 
 االميري ، شهاب محسن عباس 

العراق واالستراتيجية المائية / شهاب محسن عباس 
 3102االميري.ـ بغداد : مطبعة ايالف ، 

 سم32ص ؛ 301
 أـ العنوان           ـ المياه ـ العراق0
 

251 

222،10111561 
 312ع

 
 العبيدي ، قيس حمادي 

المياه في حوض دجلة والفرات وانعكاساتها على ازمة 
مستقبل ...الخ / قيس حمادي العبيدي .ـ الموصل : جامعة 

 3102الموصل، 
 (  25سم .ـ ) سلسلة شؤون اقليمية ؛ 32ص ؛ 206

 السلسة –ب        أـ العنوان    ـ المياه ـ العراق0
 

261 

222 
 212م

 
 مجيد مسعود 

ار المنتجين والمستهلكين في التعاونيات : نظام حماية صغ
اقتصاد السوق / مجيد مسعود .ـ) بغداد ( : دار الرواد 

 3102المزدهرة ، 
 أـ العنوان         ـ الجمعيات التعاونية0
 

260 



116 
 

220،116 
 312ع

 
 العبيدي ، رسل ياسين 

ايلول 00على الطاقة في افريقيا بعد احداث  التنافس الدولي
والتهميش / رسل ياسين العبيدي ، ؛ جدلية الهيمنة 3110

 3102قحطان كاظم الخفاجي .ـ بغداد : ) د ـ ن ( ، 
 سم32ص؛ 322

فاجي ، أـ الخ    ايلول (00ـ افريقيا ـ تاريخ ) بعد احداث 0
 ب ـ العنوان         (م1قحطان كاظم )م

263 

220،31303 
 012أ 
 

 
 االمير ، فواد قاسم 

الموقعة من قبل حكومة اقليم الجديد في عقود النفط والغاز 
ـ االمير . طية لالقليم / فؤاد قاسمفكردستان والسياسة الن

  3102بغداد : دار الغد ، 
 سم 35ص ؛ 311

 أـ العنوان        ـ النفط ـ اقتصاديات ـ كردستان 0
 

262 

220،31303 
 302ص

 
 صالح ياسر حسن 

ي المستحيلة فالربوع النفطية وبناء الديمقراطية الثنائية 
اقتصاد / صالح ياسر حسن .ـ بغداد : مركز المعلومة للبحث 

 3102والتطوير ، 
 سم32ص ؛ 301

 أـ العنوان      ـ البترول ـ اقتصاديات 0
 

262 

220،31303 
 130ع

 
 العنبكي ، عبد الحسين 

اقتصاد العراق النفطي: فوضى تنموية .. خيارات االنطالق / 
بغداد : مركز العراق للدراسات ، عبد الحسين العنبكي .ـ 

3102 
سم .ـ ) سلسلة اصدارات مركزالعراق 32ص ؛ 362

 (51للدراسات ؛ 
 أـ العنوان        ـ البترول ـ اقتصاديات ـ العراق0
 

265 

220،25 
 350ج

 
 جاسم محمد حافظ 

التكامل الصناعي ـ  الزراعي : مفهومه واشكال هياكله 
نظري( / تاليف جاسم محمد التنظيمية واالدارية ) مدخل 

 3102حافظ .ـ بغداد : مطبعة الفرح ، 
 سم32ص ؛ 026

 أـ العنوان     ـ التكامل الزراعي 3   ـ التكامل االقتصادي0

266 
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220،5310 
 123ب

 
 البغدادي ، عادل 

//التسعير pricing and  pricing  strategyاستراتيجية 

 3102( ،  / عادل البغدادي .ـ ) د ـ م ( : ) د ـ ن
 سم .ـ ) سلسلة المعرفة (32ص ؛ 20
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان      ـ االسعار ـ نظريات0
 

261 

220،11305 
 225م

 
 المدرس ، عالء الدين شمس الدين 

الحوكمة واالدارة والتمييز في الهيئات والمنظمات 
والشركات المعاصرة / عالء الدين شمس الدين المدرس .ـ 

 3102دار الرقيم ، بغداد : 
 سم32ص ؛ 06
 أـ العنوان       ـ الشركات ) االدارة ( ـ معالجة بيانات0
 

260 

220،10 
 101ر

 
 وولف ، فنمزيد

السقوط في هاوية االزمة : االقتصاد العالمي ، النفط ، 
( : م1ترجمة سعدناجي طه .ـ )دالحرب / فنمزيد وولف ؛ 

 3102دار الرواد المزدهرة ، 
 سم32ص ؛ 310

 ـ النفط ـ اقتصاديات أـ سعد ناجي طه  3  ـ االقتصاد الدولي0
 ب ـ العنوان       ) مترجم (

 

261 
 

220،121 
 131ج

 
 جيانوف ، أ ف 

نظرية اقتصاد الفالح / بقلم أ . ف . جيانوف ؛ ترجمة وديع 
 3102عبد الباقي زيني .ـ ) د ـ م ( : ) د ـ ن ( ، 

 سم32ص ؛ 521
 أـ وديع عبد الباقي زيني    روسيا ـ التنمية االقتصادية  –0

 ب ـ العنوان         ) مترجم (
 

211 

220،1565 
 132ز

 
 الزيادي ، محمد صالح حنيور

ـ 0131سوريا في سنوات االزمة االقتصادية العالمية  
: دراسة تاريخية / محمد صالح حنيور الزيادي .ـ  0122

  3102دمشق : تموز للطباعة، 
 سم32ص ؛ 263

 أـ العنوان      ـ سوريا ـ االحوال االقتصادية0

210 
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220،1561 
 010د

 
 دليلك رسم السياسات االقتصادية في الحكومات المحلية /
عماد محمدعلي ...) وآخرون ( .ـ بغداد : مؤسسة النور 

 3102الجامعة ، 
سم .ـ ) سلسلة اصدارات تقدمها مؤسسة 32ص ؛ 003

 النور الجامعة (
أـ عماد محمدعلي) م (     ـ العراق ـ السياسة االقتصادية0

 ب ـ السلسلة 
 

213 

220،1561 
 131ك

 
 الكناني ، كامل كاظم بشير 

في العراق بين ارث الماضي وتطلعات ارجوحة التنمية 
المستقبل ...الخ / كامل كاظم بشير الكناني .ـ بغداد : دار 

 3102الدكتور للعلوم ، 
 سم32ص ؛ 562

 أـ العنوان       ـ العراق ـ االحوال االقتصادية0
 

212 

220،1561 
 612م

 
 مظهر محمد صالح قاسم 

رؤية في  االقتصاد الريعيالمركزي ومأزق انفالت السوق :
المشهد االقتصادي العراقي الراهن / تاليف مظهر محمد 

 3102صالح قاسم .ـ بغداد : بيت الحكمة ، 
 سم30ص ؛ 030

 العنوان  أـ        ـ العراق ـ التنمية االقتصادية0
 

212 

221،10 
 133ج

 
 الجنابي ، هيثم عبد القادر 

ـ الجنابي .اساسيات علم االقتصاد الكلي / هيثم عبد القادر 
 3102بغداد : دار الكتب العلمية للطباعة ، 

 سم32ص ؛ 033
 أـ العنوان         ـ االقتصاد الكلي ـ نظريات0
 

215 

221،003 
 031ش

 
 الشاله ، عبداالمير شمخي 

حقوق االنسان في الميزان / عبداالمير شمخي الشاله .ـ 
 3102بغداد : دار الرواد المزدهرة ، 

 سم 32ص ؛ 322
 أـ العنوان        حقوق االنسان ـ قوانين وتشريعات ـ0
 

216 

221،3  211 
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 غينوف ، انطوان غير  111غ
فكرة عامة عن بعض االنظمة القضائية االوربية / اعداد 

 انطوان غينوف ، ادم فيبالك ، ماريا كدازيا بينيديني   
 3102.ـ بغداد : منشورات بعثةاالتحاد االوربي ، 

 سم00ص ؛ 033
أـ فيبالك ادم     ـ القانون ـ العراق 3   القانون المقارنـ 0
 ج ـ العنوان     (م1ـ بينيديني مارياكدازيا)م ب   ( م1)م
 

221،1 
 521أ

 
 االسدي ، ضياء عبدهللا الجابر 

ابحاث في القانون العام / ضياء عبدهللا الجابر االسدي .ـ 
 3102بيروت : مكتبة زين الحقوقية واالدبية ، 

 سم32ص ؛ 226
 العنوان  أـ         ـ القانون ـ بحوث0
 

210 

221،1 
 511ح

 
 الحسيني ، عمار عباس 

الوجيز في منهج البحث القانوني / تاليف عمار عباس 
 3102( ، ن1.ـ النجف االشرف : )د 2.ـ طالحسيني

 سم32ص ؛ 315
 أـ العنوان         ـ القانون ـ بحوث0
 

211 

221،1 
 311ن

 
 نايف محمد صالح 

قضايا قانونية / تاليف نايف محمد صالح .ـ بغداد : مطبعة 
 3102الخيال ، 

 سم32ص ؛ 015
 العنوان  أـ         ـ القانون ـ دراسات0
 

201 

220 
 315ف

 
 فائز ذنون جاسم 
. الدولي العام والمبادىء العا مة. المصادر مبادىء القانون

بغداد : مكتبة صباح ، االشخاص / فائز ذنون جاسم .ـ 
3102 
 سم32ص ؛ 316

 العنوان  أـ         ـ القانون الدولي العام0
 

200 



111 
 

 

22001366 
 311ص

 
 عبد الواحد حسون  الصائغ ، علي

ـ 0121موقف دول ميثاق سعد آباد من االحداث االقليمية ) 
( / علي عبد الواحد حسون الصائغ .ـ دمشق :  0125

 3102تموز للطباعة ، 
 سم32؛  ص230

 أـ العنوان    ـ الشرق االوسط ) سعد آباد ( ـ اتفاقيات 0

203 

220،1366 
 031ع 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العالق ، عالء ابو الحسن اسماعيل 

رغواي للمفاوضات التجارية واالتفاقيات الدولية لجولة اال
 المتعددة االطراف / اعداد وترجمة عالء ابو الحسن

العالق ، فائزة غني ناصر، مصطفى جاسم محمد  اسماعيل
  3102.ـ بغداد : دار المامون ،

 سم 32ص ؛ 161
          (م1أـ فائزة غني ناصر )م       ـ االتفاقيات الدولية0

 ج ـ العنوان      ( م1ب ـ مصطفى جاسم محمد )م

202 

220،323 
 300م

 
 المالكي ، هادي نعيم 

يم المالكي .ـ بغداد : مكتبة المنظمات الدولية / هادي نع
 3102السيسبان ، 

 سم32ص ؛ 256
 أـ العنوان         ـ المنظمات الدولية0
 

202 

220،32 
 131ك

 
 الكناني، طا لب شغاتي 

دور المنظمات الدولية واالقليمية في مواجهة االرهاب / 
 3102طالب شغاتي الكناني .ـ بغداد : دار االمير للطباعة ، 

 سم32ص ؛ 256
 أـ العنوان     ـ االرهاب 3   ـ المنظمات الدولية واالقليمية0
 

205 
 
 
 
 
 
 

220،200 
 133ب
 
 
 
 
 
 

 
 البياتي ، رفعت صبري سلمان 

حقوق االنسان في دساتير العالم العربي دراسة تحليلية 
بيروت : دار  -1مقارنة / رفعت صبري سلمان البياتي 

 3102الفارابي ، 
 سم 32ص ؛ 301

 العنوان -أ      االنسان )قانون دولي(حقوق -0
 

206 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

220،200 
 202م

 
 محمد ثامر 

مطبعة  -1حقوق االنسان االسرية والسياسية / محمد ثامر 
 3102الكتاب ، 

 سم 32ص ؛ 002
 العنوان -أ      حقوق االنسان )قانون دولي(-0
 

201 
 

220،11 
 101د

 
 الدولة ، عز الدين عبد هللا 

الجنائية للسلطات العليا والرئاسية امام القانون المسوؤلية 
الموصل  -1الدولي الجنائي العام /عز الدين عبد هللا الدولة 

 3102: دار الجيل العربي ، 
 سم 35ص ؛ 250

 العنوان  -القانون الدولي الجنائي  أ-0

200 

223،111561 
 350ق

 
 قاسم هيال رسن 

/ قاسم 3115مالحظات عن دستور جمهورية العراق لسنة 
.ـ النجف االشرف : مكتبة دار السالم  3هيال رسن .ـ ط

 القانونية 
 سم32ص ؛ 011

 أـ العنوان         ـ العراق ـ الدستور0
 

201 

223،111561 
 131ك 

 
 الكناني ، خالد عبد الجبار 

قرارات مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( الملغاة وقرارات 
واوامر االلغاء حسب نشرها في جريدة الوقائع العراقية 

/ اعداد خالد عبد الجبار الكناني 3103لغاية كانون االول ، 
، جواد حيدر علي القره لوسي .ـ بغداد : مكتبة الصباح ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 51
أـ القره لوسي ، جواد     تـ العراق ـ قوانين وتشريعا0

 ب ـ العنوان       حيدر علي ) معد ( 
 

211 

223،111561 
 202م

 
 محمد عبد الرزاق محمود 

لكي الينهش العراقيون العراقيين / تاليف محمد عبد الرزاق 
 3102محمود .ـ بغداد : مطبعة الفائق ، 

 سم30ص ؛ 016
 أـ العنوان      ـ العراق ـ الدستور0
 

210 



112 
 

223،13 
 151م

 
 الموسوي ، جالل عبد المطلب هاشم 

تدويل الدساتير الوطنية : دراسة تحليلية استقرائية ...الخ / 
جالل عبد المطلب هاشم الموسوي .ـ بغداد : دار الشؤون 

 3102الثقافية العامة ، 
 (060سم .ـ ) قانون ؛ 32ص ؛ 321

              نوانأـ الع        ـ القانون الدولي 3      ـ الدساتير0
 ب ـ السلسلة 

 

213 

223،1202 
 021ش

 
 الشكري ، سمير هادي سلمان 

القواعد الدولية المنظمة/ القتسام المياه ومشكلة توزيع مياه 
حوضي دجلة والفرات بين تركيا والعراق / تاليف سمير 

 3102هادي سلمان الشكري.ـ بغداد : مطبعة السيماء ، 
 سم32ص ؛ 302

 أـ  العنوان       االقليمية ـ قوانين وتشريعاتـ المياه 0
 

212 

223،160 
 323أ

 
 ابراهيم عبد الهادي سليم 

مسؤلية المهندس المدني في القانون المدني/ تاليف ابراهيم 
 3102عبد الهادي سليم .ـ الموصل : العال للطباعة ، 

 سم32ص ؛ 036
          ـ الموظفون ) المهندسون ( ـ قوانين وتشريعات 0
 اـ العنوان         ـ القانون المدني 3

212 
 

223،160 
 623ج 

 
 الجامعة العراقية 

النظام القانوني لموظفي وزارةالتعليم العلمي والبحث العلمي 
/ اعداد قسم الشؤون القانونية في الجامعة العراقية .ـ بغداد 

  3102: الجامعة ، 
 سم32ص ؛ 062

 ـ قوانين وتشريعات(ـ الموظفون ) التعليم الجامعي  0 
 أـ العنوان  

 

215 

223،160 
 311ش

 
 الشاوي ، سرى حارث عبد الكريم 

النظام القانوني لخدمة موظفي الخدمة الجامعية : دراسة 
مقارنة / سرى حارث عبد الكريم الشاوي .ـ بغداد : دار 

 3102ميزوبوتاميا للطباعة والنشر ، 
 سم32؛ ص 323

216 



113 
 

       ـ الموظفون ) التعليم الجامعي ( ـ قوانين وتشريعات0
 أـ العنوان 

 

223،160 
 210ع

 
 العجيلي ، لفتة هامل 

التحقيق االداري في الوظيفة العامة ) اجراءات وضماناته 
وحجيته ( / لفتة هامل العجيلي .ـ بغداد : مطبعة الكتاب ، 

3102 
 سم32ص ؛ 012

 أـ العنوان      ـ الموظفون ـ تأديب ـ قوانين وتشريعات 0
 

211 

223،561 
 312ج

 
 الجبوري ،محمود خلف 

خلف الجبوري .ـ  القضاءاالداري في العراق / تاليف محمود
 3102( ، ن1بغداد : )د

 سم32ص ؛ 011
 أـ العنوان         ـ القضاءاالداري ـ العراق0
 

210 

223،561 
 012ع

 
 العكيدي ، داوود حسن احميد 

اثر السيادة والرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية ـ 
دراسة مقارنة / داوود حسن احميد العكيدي .ـ الموصل : 

 3102مطبعة الشاملة للطباعة والنشر ، 
 سم32ص ؛ 320

ـ االتفاقات  3    ـ الرقابة دستورية القوانين ـ العراق0
 عنوان أـ ال        الدولية 

 

211 

222 
 123ز

 
 الزيداوي ، جمال ناصر جبار 

العدالة االنتقالية في العراق هيئة دعاوى الملكية انموذجا / 
تاليف جمال ناصر جبار الزيداوي ؛ اعداد صباح صادق 
جعفر االنباري .ـ بغداد : صباح صادق جعفر االنباري ، 

3102 
 سم32ص ؛ 232

أـ االنباري ، صباح صادق      ـ الملكية ) قانون مدني (0
 ب ـ العنوان         جعفر ) معد (

 

511 

222،10 
 123هـ

 
 الهنداوي سعدعدنان 

دراسات وبحوث امنية / سعد عدنان الهنداوي .ـ بغداد : 
 3102وزارة الداخلية ، 

510 



114 
 

 سم 32ص ؛ 332
 أـ العنوان       ـ العراق ـ االمن العام ـ قوانين وتشريعات0
 

222،10 
 123هـ

 
 الهنداوي ، سعد عدنان 

المجموعة التشريعية الخاصة بقوى االمن الداخلي ...الخ / 
 3102اعداد عدنان الهنداوي .ـ بغداد : وزارة الداخلية ، 

 سم32ص ( ؛ 636) 3ج
 أـ العنوان     ـ العراق ـ االمن العام ـ قوانين وتشريعات 0
 

513 

222،13 
 133أ

 
 االنباري ، صباح صادق جعفر 

/  3102( لسنة 30قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 
صباح صادق جعفر االنباري .ـ بغداد : صباح صادق جعفر 

 3102االنباري ، 
 سم32ص ؛ 32
 العنوان  أـ        ـ الملكية العامة ـ العراق0
 

512 

222،135 
 610ن
 

 
 النعيمي ، محمود عبدهللا حسين 

للعقار / محمود عبدهللا حسين النعيمي .ـ التنفيذي  آثار البيع
 3102الموصل : دار الجيل العربي ، 

 سم32ص ؛ 10
 العنوان  أـ         ـ ملكية العقارات ـ العراق0
 

512 

222،12 
 210د

 
 الدخيل ، احمد خلف حسين 

المالية العامة من منظور قانوني/ احمد خلف حسين الدخيل 
 3102الدين : مطبعة جامعة تكريت ، .ـ صالح 

 سم32ص ؛ 325
 العنوان  أـ       ـ المالية العامة ـ قوانين وتشريعات0
 

515 

222،112 
 133أ

 
 االنباري ، صباح صادق جعفر 

مجموعة قوانين االثار والتراث والسياحة / اعداد صباح 
صادق جعفراالنباري .ـ بغداد : صباح صادق جعفر االنباري 

 ،3102 
 سم30ص ؛ 032

 أـ العنوان         ـ االثار ـ قوانين وتشريعات0
  

516 

222،56110  511 



115 
 

 133أ
 

 االنباري ، صباح صادق جعفر 
وتعديالته / اعداد صباح 0101لسنة 10قانون العمل رقم 

.ـ بغداد : صباح صادق جعفر 3صادق جعفر االنباري .ـ ط
 3102االنباري ، 

 سم30ص ؛ 011
 أـ العنوان     ـ قوانين وتشريعات ـ العراقـ العمل والعمال 0
 

225،13062 
 132م

 
 المياحي ، عمار فوزي 

( لسنة 12شرح قانون غسيل االموال العراقي رقم ) 
: دراسة مقارنة / عمار فوزي المياحي .ـ بغداد : 3112

 3102مكتبة الصباح ، 
 سم32ص ؛ 356

 أـ العنوان    ـ جرائم االموال ) غسيل ( ـ قوانين وتشريعات0
 

510 

225،12 
 021خ

 
 خلدون محمود رشيد 

تاليف خلدون /حق الدفاع الشرعي كسبب من اسباب االباحة 
 3102محمود رشيد .ـ بغداد : مكتب زاكي للطباعة ، 

 سم32ص ؛ 031
 أـ العنوان        ـ الدفاع عن النفس ) قوانين (0
 

511 

225،0 
 316ر
 

 
 الربيعي ، كاظم حسن 

الوجيز في الحقوق العينية االصلية والتبعية / كاظم حسن  
 3102.ـ بغداد : مطبعة العسكري ،  2الربيعي .ـ ط

 سم32ص ؛ 311
    ـ الحقوق العينية التبعية 3    ةليـ الحقوق العينية االص0

 أـ العنوان 
 

501 

225،561 
 132م

 
 المياحي ، فوزي كاظم 

ئم واحكام تطبيقات في القانون الجنائي العراقي : جرا
قضائية جزائية / اعداد فوزي كاظم المياحي ، عدنان زيدان 

 3102العنبكي .ـ بغداد : مكتبة الصباح ، 
 سم32ص ؛ 011

         ـ القانون الجنائي ـ العراق ـ الجريمة والمجرمون 0
 ب ـ العنوان      ( م1ـ العنبكي ، عدنان زيدان )مأ

 

500 

226،106 
 321س

 
 الساري ، اياد احمد سعيد 

503 
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الوالية واحكامها في زواج القاصر في قانون االحوال 
الشخصية العراقي والشريعة االسالمية : دراسة قانونية 

فقهية ـ قضائية ...الخ / اياد احمد سعيد الساري .ـ بغداد : 
 3102المكتبة القانونية ، 

 سم32ص ؛ 311
  ) فقه اسالمي ( ـ الزواج3ـ الزواج ـ قوانين وتشريعات 0

 أـ العنوان 
 

226،1066 
 130ع

 
 العنبكي ، عدنان زيدان 

في قانون االحوال الشخصية معززة بقرارات  دروس عملية
محكمة التمييز االتحادية / اعداد عدنان زيدان العنبكي .ـ 

 3102بغداد : مكتبة صباح ، 
 سم32ص ؛ 050

         ـ االحوال الشخصية ـ قوانين وتشريعات ـ العراق 0
 أـ العنوان 

 

502 

226،1066 
 132ع

 
 العوادي ، حمزة جبر علي 

المرشد العملي التطبيقي في قانون االحوال الشخصية رقم 
/ اعداد حمزة جبر علي العوادي .ـ بغداد  0151لسنة  000

 3102: مكتب هاني للطباعة ، 
 سم32ص ؛ 321

          ـ االحوال الشخصية ـ قوانين وتشريعات ـ العراق0
 أـ العنوان 

 

502 

226،13 
 033ك 

 
 عبد الرضا  ، حسين عبد هللاالبيالك

عبد هللا النظام العام العقدي : دراسة مقارنة / حسين عبد 
  3102( ، ن1البي .ـ بغداد : )دالرضا الك

 سم 32ص ؛ 016
ـ القانون المدني ـ دراسات  3ـ العقود ـ قوانين وتشريعات 0

 أـ العنوان 
 

505 

226،1221 
 620ع

 
 العراق . وزارة العدل 

دليل مراجعي التسجيل العقاري والمديريات والمالحظيات 
( / اعداد مكتب المفتش العام لوزارة العدل  0التابعة لها ) 

 3102.ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 
 سم33ص ؛ 031

 أـ العنوان       ـ الشهر العقاري ـ ادلة 0

506 
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226،1221 
 531ع

 
 ، عبدهللا غزاي سلمان العزاوي

اجراءات التسجيل العقاري : دراسة تطبيقية في احكام 
 3قانون التسجيل ...الخ /عبدهللا غزاي سلمان العزاوي .ـ ط

 3102( ، ن1.ـ منقحة ومزيدة .ـ بغداد : )د
 سم32ص ؛ 330

 أـ العنوان        العقاري ـ الشهر0
 

501 

226،15 
 601م

 
 المعموري ، غانم عمران عبود 

الوصية الواجبة واحكامها ، دراسة مقارنة مع مجموعة من 
قرارات محكمة التمييز االتحادية وسائل عملية / غانم 

عمران عبود المعموري .ـ الحلة : دار االرقم للطباعة ، 
3102 

 سم31ص ؛ 00
ـ محاكم النقض واالجرام ـ  3لمدني ) وصايا ( ـ القانون ا0

 أـ العنوان        العراق
 

500 

226،153 
 511ح

 
 الحسون ،عبد الحسين  صباح صيوان 

احكام ميراث البنت في الشريعة االسالمية والقانون / عبد 
الحسين صباح صيوان الحسون .ـ بغداد : المكتبة القانونية 

 ،3102 
 سم32ص ؛ 020

     ـ االسالم والقانون  3ـ المواريث ـ قوانين وتشريعات 0
 أـ العنوان 

 

501 

15206 ،226 
 620ع
 
 
 
 

 
 العراق . وزارة العدل 

دليل مراجعي دائرة رعاية القاصرين والدوائرالتابعة لها / 
اعداد مكتب المفتش العام لوزارة العدل .ـ بغداد : وزارة 

 3102العدل ، 
 سم30ص ؛ 33
 أـ العنوان      القانون المدنيرعاية القاصرين ـ ادلةـ 0

531 

226،56111 
 301ل

 
 الالمي ، جبار جمعة 

الوجيزة في شرح االعمال التجارية / جبار جمعة الالمي .ـ 
  3102بغداد : مكتبة القانون والقضاء ، 

 سم 32ص ؛ 361

530 
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 أـ العنوان        ـ القانون التجاري ـ العراق 0
 

226،56111 
 631ك

 
 الكعبي ، منذر عودة 

تشريعات تجارية وهندسية / تاليف منذر عودة الكعبي.ـ 
 3102بغداد : مكتب المستشار الدكتور صالح شبر ، 

سم .ـ ) من سلسلة البحوث والكتب الصادرة 32ص ؛ 361
 من مكتب المستشار الدكتور صالح شبر ( 

دسة ـ قوانين ـ الهن 3    ـ القانون التجاري ـ العراق0
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان       وتشريعات

 

533 

226،1561 
 032ف

 
 الفالحي ، محمد ابراهيم 

القضاء المستعجل والوالئي في التشريع العراقي: دراسة 
تحليلية مقارنة / تاليف محمد ابراهيم الفالحي .ـ بغداد : 

 3102مكتبة الصباح ، 
 سم32ص ؛ 000

ـ القانون المدني ـ دراسات    3المدني ـ العراق ـ القانون 0
 أـ العنوان 

 

532 

221،111 
 312ز

 
 الزبيدي ، سلمان عبيد عبدهللا 

اسئلة الكفاءة للمتقدمين للمعهد القضائي االسئلة وحلولها 
..الخ / سلمان عبيد عبدهللا  3102لغاية  3115سنة 

 3102الزبيدي .ـ بغداد : صباح صادق جعفر االنباري ، 
 سم32ص؛ 302

          ـ القضاءـ دراسات 3   ـ االحكام الجنائية ـ دراسات 0
 أـ العنوان 

 

532 

221،111 
 210ع

 
 العجيلي ، لفتة هامل 

دراسات في القانون المدني / تاليف لفتة هامل العجيلي .ـ 
 3102بغداد : مطبعة الكتاب ، 

 سم32ص ؛ 316
 أـ العنوان          ـ القانون المدني ـ دراسات 0
 

535 

221،10 
 032ع

 
 عماد عبدهللا محمد 

536 
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اتفاق التحكيم واجراءات المحاكم / عماد عبدهللا محمد .ـ 
 3102بغداد : مكتبة الصباح ، 

 سم 35ص ؛ 000
 أـ العنوان       ـ التحكيم ) القضائي ( 0
 

221،102 
 51ح

 
 الحسن ، عدنان سدخان 
واقعية عن عمل القضاء العراقي  في اورقة القضاء: رؤية

وعن كيفية اعداد القضاة مهنيا / عدنان سدخان الحسن .ـ 
 3102بغداد : مكتبة الصباح ، 

 سم32ص ؛ 13
 أـ العنوان      ـ القضاء ) مهنة ( 3   ـ القضاة ـ العراق 0
 

531 

221،102 
 311ن

 
 نايف محمد صالح 

بغداد : مطبعة آراء قضايا قضائية / نايف محمد صالح .ـ 
 3102الخيال ، 

 سم30ص ؛ 062
 أـ العنوان        ـ القضاء ـ دراسات 0
 

530 

221،106 
 620ع

 
 العراق . وزارة العدل 

دليل مراجعي دائرة الكتاب العدول والدوائر التابعة لها / 
اعداد مكتب المفتش العام لوزارة العدل .ـ بغداد : وزارة 

 3102العدل ، 
 سم30ص ؛ 00
 أـ العنوان      القانون المدني ) كاتب العدل ( ـ ادلةـ 0
 

531 

221،13 
 612ج

 
 جعفر ناصر حسين 

من 3103احكام وقرارات المحكمة االتحادية العليا لعام 
/ اعداد جعفر ناصر حسين اصدارات مجلة التشريع والقضاء

 3102، فتحي الجواري .ـ بغداد : مكتبة صباح ، 
 سم 32ص ؛ 213؛  5مج
أـ الجواري ، فتحي    المحاكم الدستورية ـ العراق ـ 0
 ب ـ العنوان         (م1)م
 

521 

221،12 
 210ع

 
 العجيلي ، لفتة هامل 

يز االتحادية .ـ القسم المدني يالمختار من قضاء محكمة التم
  3102/ اعدادلفتة هامل العجيلي .ـ بغداد : مطبعة الكتاب ، 

520 
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 سم 32ص ( ؛ 350)  2ج
 أـ العنوان       النقض واالبرام ـ العراق ـ محاكم 0
 

221،12 
 210ع 
 

 
 العجيلي ، لفتة هامل 

ز االتحادية قسم القانون يالمختار من قضاءمحكمة التمي
المدني واالصالح الزراعي/ اعداد لفتة هامل العجيلي .ـ 

  3102بغداد : مطبعة الكتاب ، 
 سم 32ص ( ؛ 352)  2ج 
 أـ العنوان         ـ محاكم النقض واالبرام 0
 

523 

221،12 
 531م

 
 المشاهدي ، خليل ابراهيم 

اتعاب المحاماة فيقضاء محكمة التمييز االتحادية : قرارات 
، دريد سلمان ة / اعداد خليل ابراهيم المشاهديتمييزي

 3102الجنابي .ـ بغداد : مكتبة صباح ، 
 سم32ص ؛ 001

أـ الجنابي، دريد سلمان   واالبرام ـ العراق ـ محاكم النقض0
 ب ـ العنوان        (م1)م
 

522 

221،16 
 01م

 
 مكي عبد الواحد كاظم 

المرشد العملي المبسط لقانون االثبات / اعداد مكي عبد 
 3102الواحد كاظم .ـ كربالء : دار الناشر الحسيني ، 

 سم32ص ؛ 52
نون المرافعات ـ العراق ـ قا 3          ـ االثبات ) قانون (0

 أـ العنوان 
 

522 

221،111 
 31ح

 
 الحبة ، قيس يحيى 

االحكام في الدعوى المدنية ) دراسة مقارنة ( قيس يحيى 
 3102الحبة .ـ الموصل : مطبعة الشاملة ، 

 سم32ص ؛ 351
 ـ الدعوى المدنية  3   ـ االحكام ) قانون المرافعات (0
 العنوان –أ

 

525 

221،111 
 030س

 
 سالم زيدان 

الفرق بين القرار والحكم القضائي في الدعوى المدنية / 
 3102سالم زيدان .ـ  الموصل : دار الجيل العربي ، 

 سم .ـ ) من منشورات دار الجيل العربي (32ص ؛ 020

526 



121 
 

      أـ العنوان    ـ قانون المرافعات ـ العراق ) قرارات (0
 ب ـ السلسلة 

 

221،111 
 321ف

 
 فاروق داوود سلمان 

 احكام الحجز االداري على االحوال بموجب القانون رقم 
وتعليماته ...الخ / اعداد فاروق داوود 0150( لسنة  00) 

 3102سلمان .ـ بغداد : صباح صادق جعفر االنباري ، 
 سم31ص ؛ 20
 أـ العنوان         ـ الحجز االداري 0
 

521 

221،56112 
 531ر

 
 رزاق جبار علوان 

المختار من قضاء محكمة االستئناف بصفتها التمييزية 
لمحكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية / رزاق جبار 

 3102علوان .ـ بغداد : مكتبة الصباح ، 
 سم32ص ؛ 556

 أـ العنوان      ـ محاكم االستئناف ـ العراق 0
 

520 

221،56112 
 210ع
 
 
 

 
 

 

 
 العجيلي ، لفتة هامل 

المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد / الرصافة 
االتحادية بصفتها التمييزية / اعداد لفتة هامل العجيلي .ـ 

 3102بغداد : مطبعة الكتاب ، 
 سم32ص ؛ 602

 أـ العنوان        ـ محاكم االستئناف ـ العراق0
 

521 

221،11 
 512م

 
 المشهداني، عمار سعدون حامد 

شرح قانون التنفيذ / عمار سعدون حامد المشهداني .ـ 
 3102الموصل : جامعة الموصل ، 

 سم32ص ؛ 222
 أـ العنوان        ـ تنفيذ االحكام ـ العراق0
 

521 

221،1561 
 01م

 
 مكي عبد الواحد كاظم 

المرشد العملي المبسط الحكام قانون المرافعات المدنية رقم 
موجز ...الخ / اعداد مكي عبد : شرح 0161( لسنة  02) 

.ـ كربالء : دار الناشر الحسيني ،  3الواحد كاظم .ـ ط
3102 

 سم32ص ؛ 11

520 
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 أـ العنوان        ـ قانون المرافعات ـ العراق0
 

220،12 
 133ب

 
 البياتي ، رفعت صبري سلمان 

القضاء واالنتهاكات الخدمية لحقوق االنسان ورد شباب 
سلمان البياتي .ـ بيروت : دار التغيير/ رفعت صبري 

 3102الفارابي ، 
 سم32ص ؛ 011

ـ حقوق االنسان ـ قوانين  3     ـ القضاء ) قضايا ( 0
 أـ العنوان         وتشريعات

 

523 

220،12 
 351غ

 
 غازي فيصل مهدي 

القضاء االداري : دراسة قانونية حديثة مقارنة ...الخ / 
مزيدة  3عبيد .ـ ط تاليف غازي فيصل مهدي، عدنان عاجل
 3102ومنقحة .ـ النجف : مؤسسة النبراس ، 

 سم32ص ؛ 325
        ( م1أـ عدنان عاجل عبيد )م       ـ القضاء االداري0

 ب ـ العنوان 
 

522 

220،56112 
 032ص

 
 صالح حنون عليوي

اشواك على درب العدالة : مالحظات ونقد / صالح حنون 
 3102جعفر االنباري ، عليوي .ـ بغداد : صباح صادق 

 سم32ص ؛ 331
 أـ العنوان         العراق –ـ القضاءاالداري0
 

522 

220،656130 
 133أ

 
 االنباري ، عبد الرزاق علي 

ـ  025النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي 
هـ / عبد الرزاق علي االنباري .ـ بغداد : دار الكتب 656

 3102العلمية ، 
 سم32ص؛ 215

ـ بغداد ـ تاريخ ـ العصر  3      القضاء ـ بغداد ـ تاريخـ 0
 أـ العنوان           العباسي

 

525 

220،1561 
 311ن

 
 نايف محمد صالح 

االجراءات القضائية الصحيحة اساس قرارات االحكام 
العادلة / نايف محمد صالح .ـ بغداد : مطبعة الخيال ، 

3102 

526 
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 سم32ص ؛ 302
 أـ العنوان          ـ القضاء ـ العراق0
 

251،1113 
 123ف 

 
 فيحاء عبد هللا يعقوب 

التحكم المؤسسي وستراتيجية ووظيفة التدقيق / فيحاء عبد 
هللا يعقوب ، سالم محمد عبود.ـ بغداد : دار الدكتور للعلوم 

  3102االدارية واالقتصادية ، 
 سم32ص ؛201

         ( م1أـ سالم محمد عبود )م    ـ التخطيط االداري 0
 ب ـ العنوان 

 

521 

250،15 
 601ع 

 
 العراق . وزارة العلوم والتكنولوجيا 

التقرير السنوي وزارة العلوم والتكنولوجيا / اعداد دائرة 
التخطيط والمتابعة بالتعاون مع دوائر وتشكيالت الوزارة .ـ 

  3102بغداد : الوزارة ، 
 سم 30ص ؛ 306

 أـ العنوان        التكنولوجيا ـ تقارير سنوية –0
 

520 

250،561 
 321ط 

 
 طارق حرب 

وزراء بغداد من عهد الوزير االول الغالل العباسي عام 
هـ  / طارق حرب .ـ بغداد  3103هـ حتى وزارة سنة 023

  3102: دار ميزوبوتامبا ، 
 سم 32ص ؛ 55
االسالمي ـ العصر تاريخ الـ  3     ـ الوزارات ـ العراق 0

 أـ العنوان        ـ الوزارات ـ تاريخ 2     العباسي
 

521 

253،0211561 
 202أ 
 

 
 احمد حسام محمد

خبرات مدينة عراقية في العمل مع الحكومات المحلية / 
احمد حسام محمد ، محمد رضا عباس .ـ بغداد : مؤسسة 

  3102النور الجامعة ، 
سم .ـ ) اصدارات مؤسسة النور الجامعة 36ص ؛ 00

NUF   ) 

     ( م1ـ االدارة المحلية ـ العراق، محمد رضا عباس )م0
 ج ـ السلسلة          ب ـ العنوان

 

551 
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253،0211561 
 22ف 

 
 فرح ضياء حسين مبارك

الحكومات المحلية /فرح ضياء حسين مبارك .ـ بغداد : 
 3102جامعة بغداد ، 

 سم32؛ ص 032
 آـ العنوان       ـ االدارة المحلية ـ العراق 0
 

550 
 

253،31 
 326ع 

 
 العراق. وزارة التخطيط 

تقيم المشاركة والشراكة واالدراك العام في تقديم الخدمات 
: بغداد  في العراق : دراسة حالة ... الخ / الوزارة .ـ 

  3102مطبعة الكتاب ، 
 سم 30ص ؛ 211

 أـ العنوان       وزارة التخطيطـ العراق ـ  0

553 

253،21561 
 103أ 
 

 
 ايمان شاكر محمد 

تطبيق نظام ادارة التكاليف المتكامل في الوحدات الحكومية 
الخدمية / ايمان شاكر محمد.ـ بغداد : دار الدكتور للعلوم 

  3102االدارية واالقتصادية ، 
 سم 32ص؛ 352

 أـ العنوان      ـ السياسة المالية3   ـ الميزانية ـ العراق 0
 

552 

252،01 
 121و

 
 الوندي ، بشير 

االمن المفقود دور االستخبارات والتنمية في استتباب االمن 
 3102/ بشير الوندي .ـ بغداد : دار الصفار ، 

 سم32ص ؛ 250
 أـ العنوان      ـ االمن القومي 3   ـ المخابرات ـ العراق0
 

552 

252،2135 
 620ع
 
 
 
 
 
 

 
 العراق . وزارة العدل

دليل مراجعي دائرة التسجيل العقاري والمديريات 
والمالحظيات التابعة لها / اعداد مكتب المفتش العام لوزارة 

 3102العدل .ـ بغداد : وزارة العدل ، 
 سم30ص ؛ 031

 أـ العنوان       ـ العراق ـ وزارة العدل ـ ادلة0

555 



125 
 

252،1215 
 213ع 

 
 العراق . وزارة الثقافة 

وزارة الثقافة .ـ  /3103التقرير االحصائي السنوي لعام ، 
  3102بغداد : الوزارة ، 

 سم 21ص ؛ 012
 أـ العنوان     ـ وزارة الثقافة ـ تقارير سنوية 0
 

556 

253،52 
 221ب 
 
 

 
 البدري ، احمد طالل عبد الحميد 

قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقود االدارية : 
عبد الحميد البدري .ـ بغداد : طالل دراسة مقارنة / احمد 

  3102اميا ، تدار ميزويو
 سم 32ص ؛ 362

 أـ العنوان        ـ العقود االدارية0
 

551 

255،13 
 133ب

 
 البياتي ، رياض 

تاليف رياض البياتي مشكلة االمن الوطني العراقي الى اين / 
 3102.ـ الحلة : دار الفرات للثقافة ، 

 سم32ص ؛ 312
 أـ العنوان       ـ العراق ـ االمن القومي0
 

550 

13 ,255 
 112ز

 
 الزهيري ، عماد ياسين سيد سلمان 

محطات في طريق فن وعلم العرب / تاليف عماد ياسين سيد 
 3102سلمان الزهيري .ـ بغداد : دار الجواهري، 

 سم32ص ( ؛ 052) 0ج
 أـ العنوان         ـ الحرب 0
 

551 

255،12 
 300س

 
 سالم محمد عبود 

االمن الوطنيبين البطالة والتنمية : دراسة مستقبلية في 
الواقع العراقي / سالم محمد عبود ، سعد عبد الستار طالب 

 3102.ـ بغداد : دار الدكتور للعلوم ، 
 سم32ص؛ 312

ـ االعراق  2ـ البطالة ـ العراق  3القومي  ـ العراق ـ االمن 0
م(      1أـ سعد عبد الجبار طالب )م   التنمية االقتصادية

 العنوان  –ب
 

561 

255،20 
 031ع

 
 ابراهيم خليل تحرير  ،العالف

560 
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تاريخ الجيش العراقي وتطوره ودوره الوطني / تحرير 
جامعة ابراهيم خليل العالف ، قتيبة رزو، محمد الجليلي .ـ 

 3102الموصل : دار ابن االثير للطباعة ، 
سم .ـ ) مركز الموصل للدراسات 32ص ؛ 210

 (0االستراتيجية والمستقبلية ؛ 
              ( أـ قتيبة رزو ) محرر      ـ العراق ـ الجيش0 

 ب ـ السلسلة    ج ـ العنوان   ( ب ـ الجليلي، محمد ) محرر
 

255،0 
 133ب

 
 ، رياض البياتي

السالح الروسية التشيكية /  جية في صفقةتيقراءة استرا
  3102رياض البياتي .ـ الحلة : دار االرقم ، 

 سم 32ص ؛ 51
 أـ العنوان       راق علتيجية ـ اـ االسلحة االسترا0
 

563 

256 
 212أ 

 
 اثير محمد شهاب 
ة ، اشكالينة في الثقافة العربية ازمة هويةاخوة يوسف: االدا

.ـ بغداد : دار  الوطن / تحرير وتقديم اثير محمد شهاب
  3102، الشؤون الثقافية

 (  2سم .ـ ) سلسلة تجارب ؛ 32ص ( ؛ 215ج ) 
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان     ـ الثقافة العربية0
 

562 

263،1 
 331ر 

 
 الدباغ ، احسان حسن 

الشباب بين االنحراف واالستقامة ودور االسرة المسلمة في 
التوعية / اعداد احسان حسن الدباغ ، سرى معتصم توحلة 

  3102.ـ الموصل : سلسبيل لالستنساخ ، 
 سم 31ص ؛ 25
   ( م1عتصم توصلة )مأـ سرى م      ـ الشباب ـ رعاية 0

 ب ـ العنوان 
 

562 

262،1 
 10ق 

 
 القيم ، هيثم عبد الخالق  

متطلبات واجراءات السالمة في مواقع العمل / تاليف هيثم 
  3102: دار نور العلى ،  بغداد عبد الخالق .ـ 

 سم 03ص ؛ صور ملونة ؛  02
 أـ العنوان        ـ السالمة العامة  0
 

565 

262،1 
 521أ 

 
 االسدي ، ناصر حسين 

566 
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بال عشوائيات / ناصر  ازمة التجاوز ... قراءة في عراق
  3102، البصائر حسين االسدي .ـ بيروت : دار ومكتبة

 سم .ـ ) سلسلة ثقافة الحياة ( 31ص ؛ 331
االسكان )أزمة(                   -3المشاكل االقتصادية        -العراقـ 0
 السلسلة  -العنوان        ب -أ

 

262،020 
 312ج 
 
 
 

 
 

 

 
 الجبوري ، احمد صالح 

الحرب العدوانية : الحرب على العراق ) دراسة قانونية / 
  3102احمد صالح الجبوري .ـ الموصل : دار الجيل ، 

 سم 35ص ؛ 212
      زو االمريكي على العراق غـ ال 3     ـ جرائم الحرب 0

 أـ العنوان 
 

561 

262،062 
 513ح 
 

 
 الحسناوي ، ماجد عبد الغفار 

ين ) ع ( / تاليف ماجد يين العسكرمجريمة تفجير قبة االما
  3102عبد الغفار الحسناوي .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 

 سم 32ص ؛ 06
 أـ العنوان      ـ سامراءدميرـ التخريب والت 0
 

560 

265،66 
 351م

 
 مازن بشير محمد 

مبادىء عالج واصالح المجرمين / مازن بشير محمد .ـ 
 3102زاكي ، بغداد : مكتب 

 سم32ص ؛ 312
 أـ العنوان        ـ الخدمة االجتماعية للمجرمون0
 

561 

260 
 300س

 
 سالم محمد عبود 

تسويق الخدمات التأمينية ) مدخل استراتيجي ( / سالم 
محمد عبود ، سعد علي ريحان المحمدي ، عالء عبد الكريم 

 3102البلداوي .ـ بغداد : دار الدكتور للعلوم ، 
 سم35؛  ص223

أـ المحمدي، سعد علي    ـ التامين ) خدمات ( 0
    ( م1ب ـ البلداوي، عالء عبد الكريم )م    (م1ريحان)م

 ج ـ العنوان 
 

511 

261،22 
 612س

 
 السعيدي ، حميد بليبص 

510 
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الكشفية بين النظرية والتطبيق / حميد بليبص السعيدي ، 
 3102 عزيز كريم الحجامي .ـ كربالء : جامعة كربالء ،

 سم32ص ؛ 301
    ( م1أـ الحجامي، عزيز كريم )م     الكثافة ـ دراساتـ0

 ب ـ العنوان 
 

211،0 
 131خ

 
 ، ايمان عباس الخفاف

نظريات التعلم والتعليم / ايمان عباس الخفاف .ـ عمان : دار 
 3102المناهج للنشر ، 

 سم32ص ؛ 220
 أـ العنوان       ـ العلماء ـ تراجم 3ـ التعليم ـ نظريا   0
 

513 

211،0 
 62س

 
 سعد مطر عبود 

نقد المنهج قراءة نقدية تحليلية للمنهج التعليمي 
( ن1)د: بغداد  والميثودولوجي / تاليف سعد مطر عبود .ـ 

 ،3102 
 سم32ص ؛ 010

ـ الثقافة 2     ـ المجتمع ـ دراسات 3     ـ التعليم ـ فلسفة0
 أـ العنوان 

 

512 

211،00 
 513ح

 
 الحسناوي ، حسين 

د والتقويم / حسين الحسناوي .ـ بغداد : التعليم بين النق
 3102( ، ن1)د

 سم30ص ؛ 52
 أـ العنوان     ـ التعليم ـ  اغراضه واهدافه 0

512 

211،02 
 033ع 

 
 عالء حسين صبري 

التعليم المهني مبادىء وفلسفة ) متراجم ( / عالء حسين 
  3102صبري .ـ بغداد : وزارة التربية ، 

 (  30سم .ـ ) بحوث تربوية ؛ 32ص ؛ 16
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان    ـ التعليم المهني ـ دراسات 0
 

515 

211،05 
 331د

 
 ، مقداد اسماعيل الدباغ

الدباغ .ـ بغداد : جامعة فلسفة التربية / مقداد اسماعيل 
 3102بغداد ، 

 سم32ص ؛ 022

516 
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 اـ العنوان        ـ علم النفس التربوي0
 

211،05 
 033س
 
 
 
 

 
 

 

 
 سماء تركي داخل 

علم النفس التربوي اسس منهجية / تاليف سماء تركي 
داخل ، حيدر كريم الموسوي .ـ بغداد : مكتب نور الحسن ، 

3102 
 سم32ص ؛ 013

    (م1ي    أـ الموسوي، حيدر كريم )مالنفس التربوـ علم 0
 ب ـ العنوان 

 

511 

211،1 
 132خ

 
 الخفاجي ، عبد الحسين احمد 

محاضرات في منهج البحث التربوي / اعداد عبد الحسين 
 3102احمد الخفاجي .ـ ديالى : جامعة ديالى ، 

 سم32ص ؛ 013
 أـ العنوان        ـ البحث التربوي0
 

510 

210،111 
 321ت

 
تاريخ المدرسة المستنصرية في بغداد / تاليف مجموعة من 

 3102الباحثين .ـ بغداد : دار الكتب العلمية ، 
 سم32ص ؛ 332

          ـ المدرسة المستنصرية 3   ـ المدارس التاريخية0
 أـ العنوان 

 

511 

210،111 
 302خ

 
 خالد خليل حمودي 

دراسة تاريخية معمارية فنية المدرسة المرجانية في بغداد : 
 3102/ خالد خليل حمودي .ـ بغداد : دار الكتب العلمية ، 

 سم32ص ؛ 262
   ـ بغداد ـ المدرسة المرجانية  3    ـ المدارس التاريخية0

 أـ العنوان 
 

501 

210،111 
 311ع

 
 العاني ،عبد الستار نايف علي

 مدرسة القاضي المخرجي في بغداد واثرها في الحياة
الثقافية في العراق خالل القرنين السادس والسابع الهجريين 
/ عبد الستار نايف علي العاني .ـ بغداد : دار الكتب العلمية 

 ،3102 
     ـ مدرسة القاضي المخرجي 3   ـ المدارس التاريخية 0

 أـ العنوان 

500 



131 
 

 

210،111 
 032ع

 
 عماد عبد السالم رؤوف 
العباسي / عماد عبد السالم رؤوف مدارس بغداد في العصر 

 3102.ـ بغداد : دار الكتب العلمية ، 
 سم32ص ؛ 053

       ـ المدارس ـ بغداد 3     ـ المدارس ـ العراق ـ تاريخ0
 العنوان  أـ
 

503 

210،3 
 513ا

 
 اشواق نصيف جاسم 

كراسة تعريفية بالتربية العملية الدارات المدارس / اعداد 
منى خليفة عجيل .ـ ديالى : جامعة  اشواق نصيف جاسم ،

 3102ديالى ، 
 سم32ص ؛ 03
 ( م1أـ منى خليفة عجيل )م   ـ المدارس ـ تنظيم وادارة 0

 ب ـ العنوان 
 

502 

210،3 
 212ح

 
 ، هدى ابراهيم عبد الرزاق الحديثي

االدارة التعليمية بين المدرسين والطلبة / هدى ابراهيم عبد 
 3102:مطبعة اليسر ، الرزاق الحديثي .ـ حديثة 

 سم35ص ؛ 211
 أـ العنوان       ـ االدارة التعليمية0
 

502 

210،3 
 335ع

 
 العباسي، سالم الياس محمد

المرجع الوافي في العمل االداري المدرسي / سالم الياس 
الموصل : العال للطباعة والنشر ،  -1محمد العباسي 

3102 
 سم32ص ؛ 221

 العنوان  -تنظيم وادارة       أ –المدارس -0
 

505 

210،3 
 352ن

 
 ، عالء حاكم لناصرا

ء حاكم االدارة واالشراف التعليمي الثانوي / اعداد عال
 3102( ، ن1الناصر.ـ بغداد : )د

 سم32ص؛ 003
 أـ العنوان       ـ االدارة التعليمية0
 

506 

210،33  501 



131 
 

 

 الكعبي ، علي حوشي محمد  631ك
االرشادي المساعد لغرض ومعالجة مشكالت الطلبة الدليل 

في المدارس / علي حوشي محمد الكعبي .ـ بغداد : مطبعة 
 3102السيماء ، 

 سم30ص ؛ 021
 أـ العنوان   ـ التوجيه الفني التربوي المدرسون ـ تدريس 0
 

210،331 
 133ب

 
 البياتي ، عدنان حكمت 

التعليم التعاوني بين عبق الماضي وزهو المستقبل / عدنان 
 3102: ) د ـ ن ( ، بغداد  حكمت البياتي .ـ 

 ص 00ص ؛ 26
 اـ العنوان       ـ التعليم التعاوني 0
 

500 

210،331 
 131خ

 
 ، ايمان عباس الخفاف

التعليم التعاوني /ايمان عباس الخفاف .ـ عمان : دار 
 3102ع ، المناهج للنشر والتوزي

 سم32ص ؛ 231
 أـ العنوان         ـ التعليم التعاوني0
 

501 

210،211 
 302س 

 
 الساعدي، محمد كريم 

المسرح البصري : دراسة في اليات تاسيس مسرح بصري 
للصم والبكم / محمد كريم الساعدي .ـ بغداد : دار الفراهيدي 

 ،3102. 
 (  3سم .ـ ) سلسلة العراقية ؛ 32ص ؛ 066

 ب ـ السلسلة    أـ العنوان     المسرح التعليميـ  0
 

511 

233 ,210 
 132خ

 
 ، عبد الحسين احمد الخفاجي

/ اعداد ي والتوجيه التربويمحاضرات في االرشاد النفس
عبد الحسين احمد الخفاجي .ـ ديالى : جامعة ديالى ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 025

 أـ العنوان     ـ االرشاد النفسي 3   ـ التوجيه التربوي 0
 

510 



132 
 

 

 اللغات 

210،233 
 12ل  
 
 
 
 

 
 ليث كريم حمد 

االرشاد النفسي في التربية والتعليم ادبيات برامج دراسات / 
  3102ليث كريم حمد .ـ ديالى : جامعة ديالى ، 

 سم 32ص ؛ 363
 أـ العنوان        ـ االرشاد النفسي 0

513 

210،233 
 12ن 
 
 

 
 نور بدري نوري 

اثر التدخل االرشادي باسلوب النمذجة لتنمية الشخصية 
المسالمة لدى طالبات المرحلة االعدادية / نور بدري نوري 

  3102.ـ بغداد : وزارة التربية ، 
 سم( 31سم .ـ ) بحوث تربوية ؛ 33ص ؛ 16
أـ العنوان   ـ علم النفس التربوي  3   ـ التوجية التربوي  0

 ب ـ السلسلة 
 

512 

210،011 
 163ب 
 
 
 

 
 البيضاني ، جواد كاظم 

تاريخ الصحافة التربوية في العراق / تاليف جواد كاظم 
  3102البيضاني .ـ بغداد : دار الكوثر للطباعة ، 

 سم 32ص ؛ 012
 أـ العنوان     ـ الصحافة المدرسية ـ العراق0

512 
 
 
 

 
 

213،3 
 512م 
 

 
 مزهر جاسم 

الحقيبة االدارية : الدارات المدارس االبتدائية / مزهر جاسم 
  3102.ـ مؤسسة ثائر العصامي ، 

 سم 32ص ؛ 021
 أـ العنوان      ـ المدارس االبتدائية ـ تنظيم وادارة 0
 

515 

213،300 
 131خ 

 
 الخفاف ، ايمان عباس 

التعليم البيئي في رياض االطفال / ايمان عباس الخفاف .ـ 
  3102عمان : دار المناهج ، 

 سم32ص ؛  231
 أـ العنوان       ـ التربية البيئية 3ـ رياض االطفال 0
 

516 



133 
 

 

 

213،300 
 212غ
 
 
 
 
 
 
 

 
 الغريري ، سعدي جاسم عطية 

رياض االطفال : فلسفتها ـ مناهجها ـ برامجها ـ نظمها ـ 
نشاتها التاريخية / تاليف سعدي جاسم عطية الغريري ، 

 3102حسن محمد قاسم النعامنة .ـ بغداد : دار المرتضى ، 
 سم35ص ؛ 203

  (م1لنعامنة ، حسن محمد قاسم )مأـ ا   ـ رياض االطفال0
 ب ـ العنوان

 

511 

213،25122 
 62ر

 
 رعد مهدي رزوقي 

اعداد رعد مهدي استراتيجيات معاصرة في تدريس العلوم / 
ير االمير ، عادل كامل شبيب .ـ بغداد : رزوقي ، فاطمة سم

 3102( ، ن1)د
سم .ـ ) اصدارات مركز العراق للدراسات ؛ 32ص ؛ 366

51) 
 ـ العلوم 3ـ العلوم ) التعليم ااالبتدائي ( ـ طرق التدريس 0

           اـ العنوان    ) التعليم الثانوي ( ـ طرق تدريس 
 سلة السل -ب
 

510 

213،60 
 310و

 
 الوائلي ، كريم عبيد 

قواعد اللغة العربية للصف الخامس االبتدائي / تاليف كريم 
عبيد الوائلي ، عبد العباس عبد الجاسم ، تركي عبد الغفور 

.ـ ) بغداد ( : وزارة التربية العامة للمناهج ،  6الراوي .ـ ط
3102 

 سم30ص ؛ 05
 أـ العنوان    دراسة وتدريس ـ اللغة العربية ـ النحو ـ0
 

511 

213،622 
 235ك

 
.ـ بغداد :  2: المستوى الثالث .ـ ط كراسة الخط العربي

 3102وزارة التربية ، المديرية العامة للمناهج ، 
 سم30ص ؛ 21
 ـ الخط ) التعليم االبتدائي ( ـ دراسة وتدريس 0
 

611 
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213،1 
 136ر

 
تاليف طارق شعبان الرياضيات للصف الثالث االبتدائي / 
) بغداد ( : وزارة  2الحديثي ...) واخرون ( .ـ بغداد .ـ ط
 3102التربية ـ المديرية العامة للمناهج ، 

 سم30ص ؛ 015
 ـ الرياضيات ) تعليم ابتدائي ( ـ دراسة وتدريس أـ الحديثي0

 ( م1، طارق شعبان )م
 

610 

02 ,213 
 231ق

 
للصف السادس االبتدائي/ القرآن الكريم والتربية االسالمية 

.ـ وزارة 2تاليف هاشم ناصر محمود .. )وآخرون(.ـ ط
 .3102التربية : المديرية العامة للمناهج ، 

 سم21ص؛ 031
 ـ القرآن الكريم ـ تعليم ابتدائي ـ دراسة وتدريس0
 أـ هاشم ناصر محمود )م.م( 

 

613 
 

213،02 
 050م

 
ي .ـ الثالث  االبتدائ الملزمة االثرائية  للتربية الدينية للصف

 3102.ـ بغداد : ديوان الوقف الشيعي ،  3ط
 سم21ص ؛ 52
 ـ التربية االسالمية ) التعليم  االبتدائي ( ـ دراسة وتدريس0
 

612 

212،10 
 312ر

 
 رائد عبد دراج 

فصول في التعليم الثانوي واالدارة واالشراف واالرشاد 
.ـ ضياءعاكفرائد عبد دراج  ، جهان التربوي / تاليف 

 3102بغداد : دار الجودة للطباعة ، 
 سم32ص ؛ 050

أـ جهان ضياء عاكف      ـ التعليم الثانوي ـ واهدافه0
 ب ـ العنوان        ( م1)م
 

612 

212،326 
 332م

 
مبادىء االحصاء لطلبة الفرع التجاري المرحلة االولى / 

بغداد اني ...) واخرون ( .ـ دتاليف كمال علوان خلف المشه
 3102: وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني ، 

 سم21ص ؛ 000
ـ االحصاء ـ دراسة  3ـ التعليم التجاري ـ دراسة وتدريس 0

    ( م1اني ، كمال علوان خلف )مأـ المشهد     وتدريس
 العنوان –ب
 

615 
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212،33 
 310و

 
 الوائلي ، كريم عبيد 

ـ التكميل / تاليف كريم عبيد  كتاب القراءة لتعليم الكبار
 3الوائلي ، باقر جواد محمد ، تركي عبد الغفور الراوي .ـ ط

 3102.ـ بغداد : وزارة التربية ـ المديرية العامة للمناهج ، 
 صسم23ص ؛ 15
      ( م1أـ باقر جواد محمد )م    ـ تعليم الكبار ـ القراءة0

 لعنوان اـ ا    ( م1ب ـ الراوي، تركي عبد الغفور )م
 

616 

210،135 
 212ط

 
 الطريحي ، فاهم حسين 

اللجان االمتحانية الجامعية : تعليمات وواجبات وكلية 
التربية للعلوم االنسانية انموذجا / اعداد فاهم حسين 

الطريحي ، حسين ربيع حمادي .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 
 3102التربية للعلوم االنسانية ، 

 سم33ص ؛ 21
أـ حسين ربيع    ـ كلية التربية للعلوم االنسانية ـ ادلة 0

 ب ـ العنوان       ( م1حمادي )م
 

611 

310،163 
 130م

 
: الجامعة 3102: 05المؤتمر العلمي السنوي ) 

 المستنصرية ( 
وقائع المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر تحت شعار 

المستنصرية ، نحو جامعة منتجة للمعرفة .ـ بغداد : الجامعة 
3102 
 سم32ص ؛ 232

 أـ العنوان        ـ الجامعات والكليات ـ مؤتمرات0
 

610 

210،162 
 131و

 
وقائع الندوات العلمية لقسم البستنة وهندسة الحدائق 

/ اعداد ايمان جابر عبد الرسول  3102ـ  3103
 3102...)واخرون ( .ـ بغداد : كلية الزراعة ، 

 سم32ص ؛ 65
 ( أـ ايمان جابر عبد الرسول )م    زراعة ـ ندوات ـ كلية ال0
 

611 

210،1152 
 210ع

 
 العجيلي ، محمد صالح ربيع 

التعليم العالي في الوطن العربيالواقع واستراتيجيات 
المستقبل / محمد صالح ربيع العجيلي .ـ عمان : دار صفاء 

 للنشر 
 سم35ص ؛ 325

601 
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 أ ـ العنوان       ـ التعليم العالي ـ الوطن العربي0
 

210،016 
 010ج

 
 الجليلي ، مقداد احمد 

اعادة هندسة عملية اعداد الموازنة الجارية بالتطبيق على 
جامعة الموصل / مقداد احمد الجلبي ، وحيد محمودرمو .ـ 

  3102الموصل : جامعة الموصل ، 
 ( 61سم .ـ ) الكتاب الجامعي ؛ 32ص ؛ 35
أـ وحيد محمود رمو     ـ الجامعات والكليات ـ الميزانية  0
 ج ـ السلسلة       ب ـ العنوان        (م1)م
 

600 

210،01 
 513ح 

 
 الحسناوي، موفق عبد العزيز 

عبد العزيز التربية والتعليم / تاليف موفق  كتابات في
 3102الحسناوي .ـ بغداد : دار الدكتور للعلوم ، 

 سم 32ص ؛ 001 
 أـ العنوان      ـ الجامعات والكليات ـ توجيه وارشاد 0 

 

603 

210،01 
 063س 

 
 ، عبد العظيم رهيف السلطاني

المطبوع من مؤلفات تدريس كلية التربية للعلوم االنسانية ـ 
( ن1بغداد : )د جامعة بابل / عبد العظيم رهيف السلطاني .ـ 

 ،3102  
 سم 31ص ؛ 05
          وغرافيةيلببـ التعليم ـ 3    ـ مناهج ـ جامعة بابل 0

 أـ العنوان 
 

602 

210،323 
 350ق 

 
 قاسم هيال رسن 

قواريرمسك الختام :مالحظات حول السنة التحضرية 
لدكتوراه القانون الخاص في جامعة كربالء للعام 

/ اعداد قاسم هيال رسن .ـ النجف 3102ـ  3103يالدراس
  3102االشرف : مكتبة دار السالم القانونية ، 

 سم 32ص؛ 013
ـ القانون الخاص ـ دراسات 3  ـ القانون الرسائل الجامعية0

 أـ العنوان 
 

602 

200،16 
 133ج

 
 الجنابي ، عبد الستار شنين 

605 
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اقتصادية : دراسة تاريخية غرفة تجارة النجف االشرف
 ،بد الستار شنين الجنابي .ـ النجف: غرفة تجارةوثائقية / ع

3102 
 سم32؛ ص111

ـ الغرف التجارية ـ النجف 3ـ العراق     ـ الغرف التجارية0
 أـ العنوان 

 

15 ,202 
 111ص

 
 ، علي الصوفي

 = التقارير ةكتاباالتصاالت الداخلية)
internalcommanication -ect ـ/علي الصوفي. 

 3102( ، ن1م( : )د1)د
 سم.ـ ) المعرفة ( 21ص ؛ 20
 أـ العنوان        سلكية ـ تقاريرالـ االتصاالت السلكية وال0

 ب ـ السلسلة 
 

606 

201،115515 
 233ع

 
 عبد الجبار ناجي  

حوض الخليج العربي مصدرا للثروة والمالحة والتجارة في 
العاشر الميالدي ( التاريخ االسالمي ) القرن الرابع الهجري 

 3102/ تاليف عبد الجبار ناجي .ـ بغداد : بيت الحكمة ، 
 سم32؛  3ـ 0ج
ـ الخليج العربي ـ التاريخ 3  ـ عالمة الخليج العربي 0

           االسالمي القرن الرابع الهجري / العاشر الميالدي
 أـ العنوان 

 

601 

200،03 
 015أ

 
 االلوسي ، سالم 

الذاكرة العراقية / سالم االلوسي .ـ بغداد : شارع الرشيد في 
 3102دار ميزوبوتاميا ، 

 سم30ص ؛ 005
 اـ العنوان       ـ الشوارع ـ بغداد ) شارع الرشيد (0
 

600 

215 
 302ح

 
 حامد حسين علوان 

فن االتكيت والبروتوكول وادارة المؤتمرات / حامد حسين 
 3102علوان .ـ بغداد : دار االحمدي للطباعة ، 

 سم33ص ؛ صور ملونة ؛ 322
 أـ العنوان       ـ اداب السلوك 0
 

601 

215  631 
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 حامد عزيز حبوب  302ح
حامد في . السالم عليكم : لماذا هذا التشويه واالهمال!؟؟ / 

 3102( ، ن1عزيز حبوب .ـ بغداد )د
 سم30ص ؛ 23
 ـ السلوك االجتماعي 2ـ اداب السلوك  3ـ المجامالت 0
 اـ العنوان  

 

210،11561 
 015أ

 
 ، سالم االلوسي

مباحث في التراث الشعبي / سالم االلوسي.ـ بغداد : مجلس 
 3102الدكتورة امال كاشف الغطاء الثقافي ، 

 سم32ص ؛ 355
 اـ العنوان      ـ الفولكلور العراقي0
 

630 

210،11561 
 335ع

 
 عباس حمدان خلف 

بغداد :  مذكرات ابن القرية / تاليف عباس حمدان خلف .ـ 
 3102( ، ن1)د

 سم30ص ؛ 301
 أـ العنوان        ـ الفلكلور العراقي0
 

633 

210،11561 
 631ك

 
 ، كريم علكم الكعبي

االهوار بيئة ساحرة ، وخيرات وافرة اهوار ميسان نموذجا 
د .ـ بغدا ي: دراسة اجتماعية ـ فولكلورية / كريم علكم الكعب

 3102، : دار الفراهيدي للنشر
 (3سم .ـ ) سلسلة العراقية تطبع ؛ 32ص ؛ 311

 أـ العنوان     ب ـ السلسلة       ـ الفولكلور العراقي0
 

632 

210،11561 
 350هـ

 
 الهاشمي ، فؤاد طه محمد البغدادي 

الصحائف البغدا دية : نبذ وخواطر ، ذكريات وطرائف ، 
ؤاد طه محمد الهاشمي اعالم واقالم / ف احداث واحاديث ،

 3102: دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر ، البغدادي 
 سم30ص ؛ 011

 أـ العنوان       ـ الفولكلور العراقي0
 

632 

210،00 
 030ط

 
 طالل ناظم علوان 
ن : االخطاء االضافية / طالل ناظم علواالتامين من الحريق

 3102 ،.ـ بغداد : دار الدكتور للعلوم

635 
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 سم32ص ؛ 003
 أـ العنوان        ـ التامين ضد الحرائق0
 

210،3 
 201أ

 
 ادمون السو 

الشعبية / جمع واعداد ادمون السو .ـ  اساطيرنا وحكاياتنا
 3102نينوى : مطبعة نصيبين ، 

 سم32ص ؛ 026
 أـ العنوان       ـ االساطير العربية ـ العراق0
 

636 

210،3 
 010أ

 
 امولي ، مايك 

/ جمعها مايك امولي؛  Yorubas   Talesحكايات اليوربا 

 3102العصرية ،  ةتوفيق حنون المعموري.ـ بابل : المطبع
 سم31ص ؛ 013

حنون          أـ المعموري، توفيق     ـ االدب الشعبي االفريقي0
 ب ـ العنوان        ) مترجم ( 

 

631 

210،3 
 522خ

 
 الخزرجي ، لفتة عبد النبي 

مباحث في االدب الشعبي: مفردات شعبية امثال شعبية 
...الخ / لفتة عبد النبي الخزرجي.ـ الحلة : دار الفرات ، 

3102 
 سم32ص ؛ 023

 أـ العنوان         ـ االدب الشعبي ـ العراق0
 

630 

210،3 
 300ع

 
 ، عادل العامل

عادل العامل .ـ بغداد  العالمي / ترجمةحكايات من الفولكلور
 3102: دار المأمون للترجمة ، 

 سم31ص ؛ 316
 أـ العنوان       ـ االدب الشعبي  3     ـ الفولكلور0
 

631 
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211،01 
 31ك

 
 كبة ، نجاح هادي 

بية وعلم النفس / نجاح هادي كبة مقاربات بين اللغة واالدب والتر
 3102بغداد : دار الشؤون الثقافية ،  -1

 (010سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 316
 أـ العنوان   ـ علم النفس التربوي  3النفس   ـ اللغة ـ علم0

 ب ـ السلسلة 
 

622 

210  622 

210،1 
 015أ

 
 االلوسي ، محمود شكري 

امثال العوام في مدينة دار السالم / تاليف محمود شكري 
بغداد : .ـ  3تحقيق هيثم عبد السالم محمد .ـ ط  االلوسي ؛

 3102دار الشؤون الثقافية العامة ، 
 ( 025سم .ـ ) معاجم موسوعات ؛ 32ص ؛ 320

 ـ هيثم عبد السالم محمدأ     ـ االمثال العامية ـ العراق0
 ب ـ العنوان        ) محقق (  

 

621 

210،156130 
 302س
 
 
 
 

 
 السامرائي ، عبد االله محمد 

االله محمد السامرائي .ـ  اشهر االمثال البغدادية / تاليف عبد
 3102بغداد : مكتب هاني ، 

 سم32ص ؛ 315
 أـ العنوان   ـ االمثال العامية ـ بغداد 0
 

620 

210،1123 
 261ف
 
 
 
 
 

 
 الفرطوسي ، قاسم موسى 

االمثال الشعبية في االهوار / قاسم موسى الفرطوسي .ـ 
 3102بغداد : ) د ـ ن ( ، 

 سم32ص ؛ 011
 أـ العنوان   ـ االمثال العامية ـ العمارة 0

623 
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 بوبونا ، زينا  يدا 131ب
اللسانيات االدراكية / تاليف زينا يدا بوبونا ، يوسف ستيرنين ؛ 

 3102ترجمة تحسين رزاق عزيز .ـ بغداد : بيت الحكمة ، 
 (21سم .ـ ) سلسلة كتب ثقافية شعرية ؛ 32ص ؛ 231

                     أـ ستيرنين ، يوسف ) م ـ م (    ـ اللغة ، علم 0
 د ـ السلسلة   ج ـ العنوان   ب ـ تحسين رزاق عزيز ) متر جم ( 

 

215،3 
 31ح

 
 الحجية ، زكي عبد الحميد 

د عبد الحمي مفردات فارسية : بغداديات عزيز الحجية / تاليف زكي
 3102اتحاد الناشرين العراقيين ، .ـ بغداد : 3.ـ طالحجية 

 سم32ص ؛ 000
 أـ العنوان    ـ اللهجات 0
 

625 

210،3 
 050ز
 
 
 
 

 
 الزلزلي ، حسن سرحان جاسم 

مشكالت الترجمة االدبية / تاليف حسن سرحان جاسم الزلزلي .ـ 
 3102بغداد : دار المأمون ، 

 (  1سم .ـ ) سلسلة اوراق المأمون ؛06ص ؛ 01
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان   ـ الترجمة 0
 

626 

210،3  
  612س 

 
 السعيدي ، عبد علي 

 دراسات في الترجمة والثقافة / 
  Studies on Translation .. ect    عبد علي السعيدي .ـ /

 3102بغداد : دار الفراهيدي ؛ 
 سم .ـ ) سلسلة العراقية ( 32ص  ؛ 026

 ب ـ السلسلة   أـ العنوان  ـ الثقافة  3ـ الترجمة ـ دراسات  0
 

621 

210،3 
 101س

 
 سيليسكوفيتش ، دانيكا

مالحظات في الترجمة في  كتابة الالكالم واللغة والذاكرة : دراسة 
تاليف دانيكا سيليسكوفيتش ؛ ترجمة ايمان فاضل .ـ  التعاقبية /

 3102بغداد : دار المأ مون ، 
 سم32ص ؛ 316

 ب ـ العنوان    مترجمة (أـ ايمان فاضل )   ـ الترجمة 0
 

620 

210،3 
 202م

 
 محمد درويش 

صناعة الترجمة / تاليف محمد درويش .ـ بغداد : دار المأمون 
 3102للترجمة ، 

621 
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 ( 0سم .ـ ) سلسلة من اوراق المأمون ؛30ص؛ 023
 ب ـ السلسلة   أـ العنوان   ـ الترجمة 0
 

201،0 
 231ح

 
 حمد محمودالعربي ، عبد الرزاق ا

 علم الوضع دراسة في فلسفة اللغة بين علماء اصول ...الخ / عبد
.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ، 3الرزاق احمد محمود العربي.ـ ط

3102 
 (0سم .ـ ) سلسلة الدراسات االسالمية المعاصرة ؛32ص ؛ 320

        أـ العنوان   ـ فقه اللغة العربية  3ـ اللغة العربية ـ فلسفة 0
 ب ـ السلسلة 

 

621 

201،0 
 01ع

 
 علي زويني

.ـ بغداد : بيت   مباحث في اللغة وعلم اللغة / تاليف علي زويني
 3102الحكمة ، 

 سم33ص ؛ 313
 أـ العنوان  ـ اللغة العربية ـ دراسات  3ـ اللغة العربية ـ علم  0
 

620 

201،0 
 360ف

 
 فاضل ثامر 

المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب  اللغة الثانية في اشكالية
النقدي العربي الحديث / فاضل ثامر .ـ بغداد : دار ميزوبوتاميا 

 3102للطباعة ، 
 سم35ص ؛ 352

 أـ العنوان   ـ االدب العربي ـ نقد  3ـ اللغة العربية ـ فلسفة 0
 

623 

201،1 
 010د

 
 الدليمي ، طه هاشم 

جامعة ديالى : المطبعة .ـ  اضاءات لغوية / طه هاشم الدليمي
 3102المركزية ، 

 سم32ص ؛ 301
 أـ العنوان   ـ اللغة العربية ـ معاجم  3ـ اللغة العربية ـ دراسات 0
 

622 

201،1 
 51و

 
 وسن عبد المنعم 

رؤى في فضاءات المسدي/ وسن عبد المنعم .ـ بغداد : مطبعة 
 3102المجمع العلمي، 

 سم 32ص ؛ 025
     ـ المسدي، عبد السالم ) لغوي(  3ـ اللغة العربية ـ دراسات 0

 أـ العنوان 

622 
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201،103 
 31ك

 
 كبة ، نجاح هادي 

في المنظور التربوي : اساليب ميسرة لتوصيل اللغة العربية 
ؤون الثقافية العامة ، شللدارسين / نجاح هادي كبة .ـ بغداد : دار ال

3102 
 (032الموسوعة الثقافية ؛سم .ـ ) 31ص ؛ 000

 ب ـ السلسلة   أـ العنوان   ـ اللغة العربية ـ طرق تدريس 0
 

625 

201،13 
 323أ

 
ابحاث في اللغة / تاليف اسراء عريبي فدعم ...) وآخرون ( .ـ 

 3102بغداد : ) د ـ ن ( ، 
 سم32ص ؛ 205

 أـ اسراءعريبي فدعم ) م ـ م (   ـ اللغة العربية ـ ابحاث 0
 

626 

203 
 335ح
 

 
 الحباشة ، صابر 

تداولية / صابر الحباشة .ـ دراسات وترجمان في العلوم الداللية وال
 3102بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (015سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 030
           ـ الترجمة ـ دراسات  3ـ اللغة العربية ـ الداللة اللفظية 0

 أـ العنوان ب ـ السلسلة 
 

621 

202،3 
 360ك

 
 كاظم سعدالدين 

قاموس لغة الزهور / كاظم سعد الدين .ـ بغداد : بيت الحكمة ، 
3102 

 (1سم .ـ ) سلسلة قواميس بيت الحكمة الوجيزة ؛31ص ؛ 01
 ة ب ـ السلسل أـ العنوان  ـ اللغة االنكليزية ـ معاجم ـ اللغة العربية 0
 

620 

202،5 
 312ج

 
 الجبوري، محمد فليح 

قائض القرن االول الهجري / محمد نتوظيف اساليب البديع في 
فليح الجبوري .ـ دمشق : تموز للطباعة والنشر والتوزيع ، 

3102 
 سم32ص ؛ 312

 أـ العنوان     ـ البديع ) بالغة عربية ( 0
 

621 
 

205،0 
 532أ

 
 هـ(606االستراباذي ، محمد بن الحسين ) ..

651 
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شرح الكافية / محمد بن الحسين المسائل الخالفية  النحوية في 
االسترابا ذي ؛ تحقيق نافع علوان بهلول الجبوري .ـ بغداد : دار 

 3102الفراهيدي ، 
 (002سم .ـ ) دراسات ؛32ص ؛ 203

 أـ الجبوري ، نافع علوان بهلول     ـ اللغة العربية ـ النحو 0
 ج ـ السلسلة    ب ـ العنوان      ) محقق ( 

 

205،012 
 360ك

 
 كاظم سعد الدين 

قاموس القواعد واالعراب / تاليف كاظم سعد الدين .ـ بغداد : بيت 
 3102الحكمة ، 

 (01سم .ـ ) سلسلة قواميس بيت الحكمة الوجيزة ؛00ص ؛ 16
 أـ العنوان     ـ معاجم  ـ اللغة العربية ـ النحو0
 

650 

205،011 
 010ت

 
 التميمي ، حيدر 

اللغة واالدب : مجموعة ابحاث مهداة الى منوال المعرفة بين 
لدي / اعداد حيدر التميمي ، االستاذ الدكتور كريم حسن ناصح الخا

 3102لخفاجي .ـ بغداد : دار الفراهيدي للنشر ، بان ا
 سم32ص ؛ 212

الخالدي ، كريم حسين ناصح  -3لغة العربية ـ النحو ـ دراسات ـ ال0
 أـ العنوان   ) لغوي ( 

 

653 

205،011 
 136ق

 
قواعد اللغة العربية للصف االول المتوسط / تاليف عبد االله 

 3102.ـ بغداد : وزارة التربية ،  2ابراهيم ...) وآخرون ( .ـ ط
 سم32ص ؛ 061

                           ـ اللغة العربية ـ قواعد ـ دراسة وتدريس 0
 عبد االله ابراهيم ) م ـ م ( أـ 
 

652 

205،011 
 151م

 
 الموسوي ، موسى حسين 

دراسات في اللغة والنحو : مجموعة بحوث منتخبة / تاليف موسى 
 3102، حسين الموسوي .ـ الحلة : مؤسسة دار الصادق الثقافية 

 سم32ص ؛ 322
 أـ العنوان      ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات0
 

652 

205،2 
 230ف

 
 الفحام ، نجم 

655 
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واالصوليين واثره على االختالف في االحكام ين ب االمر بين النحو
الشرعية / تاليف نجم الفحام .ـ بغداد : دار المدينة الفاضلة ، 

3102 
 سم32ص ؛ 010

 ـ اللغة العربية والدين االسالمي 3  ـ المدارس النحوية 0
 أـ العنوان 

 

205،2 
 121م

 
 مهدي صالح سلطان 

مهدي صالح سلطان .ـ بغداد مسائل الخالف النحوي بين الكوفيين / 
 3102: دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 ( 051سم .ـ ) سلسلة لغة ؛32ص ؛ 323
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان      ـ المدارس النحوية ـ دراسات 0
 

656 

205،5 
 023ح

 
 مداني ، خديجة زبار حال

.ـ بغداد : دار  دراسات صرفية موازنة / خديجة زبار الحمداني
 3103الفراهيدي ، 

 سم32ص ؛ 016
 أـ العنوان     ـ اللغة العربية ـ الصرف0
 

651 

205،5 
 151ق

 
 القيسي ، زهير احمد 

النفط في التراث العربي والعالمي / زهير احمد القيسي .ـ بغداد : 
 3102دار الفراهيدي ، 

 (سم .ـ ) سلسلة العراقية32ص ؛ 021
ـ التراث العربي ـ 2ـ النفط ـ دراسات  3ـ اللغة العربية ـ االشتقاق 0

 ب ـ السلسلة   أـ العنوان   دراسات 
 

650 

201 
 213م

 
 المحياوي ، عبد الحسن خضير عبيد 

الدر النثير في المصباح المنير : دراسة في اللهجات العربية في 
المحياوي .ـ قاموس المصباح ...الخ / عبد الحسن خضير عبيد 

 3102بغداد : مؤسسة ثائر العصامي ، 
 سم32ص ؛ 201

 ـ الفيومي ، احمد بن محمد بن علي  3ـ اللغة العربية ـ اللهجات 0
 أـ العنوان      ) م ـ م (

 

651 

201،2 
 622أ

 
 االعرجي ، محمد حسين 

661 
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ولد / محمد حسين االعرجي .ـ بغداد : دار مشذرات من العامي وال
 3102، ميزوبوتاميا 

 سم32ص ؛ 260
 أـ العنوان    ـ اللهجة العربية ـ معاجم 0
 

201،1561 
 01ع

 
 علي ثويني 

ويني ث االلسنة العراقية : امالي وشجون في الذاتية الثقافية / علي
 3102.ـ بغداد : دار ميزوبوتاميا ، 

 سم35ص ؛ 216
 أـ العنوان    ـ اللهجات العراقية ـ دراسات 0
 

660 

201،156130 
 061ع

 
 عبد اللطيف ثنيان 

صفحات من قاموس العوام في دار السالم / عبد اللطيف ثنيان .ـ 
 3102بغداد : دار الكتب العلمية ، 

 سم32ص ؛ صور ؛ 251
 أـ العنوان   ـ اللهجة البغدادية ـ معاجم 0
 

663 

200،13 
 010ت

 
 التميمي ، هدى علي 

التميمي .ـ بغداد : دار المأمون ، تعليم الترجمة / ترجمة هدى علي 
3102 
 (02سم .ـ ) سلسلة اوراق المأمون ؛00ص ؛ 012

 ب ـ السلسلة    أـ العنوان    ـ الترجمة العربية 0
 

662 

200،13  
  201م 

 
 محمود عطية فرحان 

 خطوات عملية نحو الترجمة في العربية الى االنكليزية وبالعكس =
 Piactical  Step..etc  اعداد وتاليف محمود عطية فرحان .ـ /

  3102بغداد : مكتب ابو غيداء ، 
 سم 31ص ؛ 011

 ) الكتاب باللغتين العربية واالنكليزية ( 
 ـ الترجمة العربية   أـ  العنوان  0
 

662 

200،133  
  202م 

 
 محمد حسن عالوي  

مفاتيح الترجمة التحريرية تطبيقات عملية / محمد حسن عالوي .ـ 
  3102بغداد : دار المامؤن للترجمة ، 

 (  33سم .ـ ) سلسلة اوراق المامون ؛ 00ص ؛ 016
 ) الكتاب باللغتين العربية واالنكليزية ( 

665 
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 ب ـ السلسلة    أـ العنوان    ـ الترجمة االنكليزية  0
 

200،23 
 003أ 

 
االمالء للمرحلة المتوسطة ) للصفوف االولى والثانية والثالثة / 

.ـ بغداد :  01ط  -ي ... ) واخ ( .تاليف عبد الجبار عبد هللا االلوس
  3102وزارة التربية ، المديرية العامة للمناهج ، 

 سم 30ص ؛  056
أـ االلوسي ، عبد    ـاللغة العربية ـ قواعد االمالء والهجاء  0

 عبد هللا ) م . م ( الجبار 
 

666 

232،0 
  360ك 

 
 كاظم سعد الدين

قاموس االلسنية انكليزي ـ عربي /  تاليف كاظم سعد الدين .ـ بغداد 
  3102: بيت الحكمة ، 

 00سم .ـ ) سلسلة قواميس بيت الحكمة الوجيزة ؛ 31ص ؛ 003
 ) 
 يزية ـ معاجم ـ اللغة العربية أـ العنوان لـ اللغة االنك0

 ب ـ السلسلة 
 

661 

225 
  660أ 

 
 االعظمي، رعد جمعة 

 دروس اساسية في قواعد اللغة الفرنسية " 
Cours essential de lagrammaire francaise 

  3102/ اعداد رعد جمعة االعظمي .ـ بغداد : مطبعة انور دجلة ، 
 سم 32ص ؛ 006

 ، اللغة الفرنسية ـ قواعد أـ العنوان  0

 

660 

5115 ,210 
  122ك 
 

 
 كوردستان موكرياتي 

بعض جوانب النحو الكوردي /كوردستان موكرياتي .ـ بغداد : دار 
  3102الثقافة والنشر الكردية ، 

 سم31ص ؛ 01
 ـ اللغة الكرديةـ قواعد أـ العنوان 0
 

661 

211،152 
 122م 

 
 منذر علي عبد المالك 

 قاموس المصطلحات السومرية ـ االكدية نقال عن كتاب 

 Elemcntarysameviqn..etc 
جمع واعداد وترجمة / منذر علي عبد المالك .ـ بغداد : جامعة  

 3102بغداد ، 
 سم 32ص؛ 311

611 
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 ـ اللغة السومرية ـ معاجم أـ العنوان 0
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 العلوم الطبيعية والرياضيات

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

511،103  
  130ع 

 
 العنبكي ، علي مطيني علي  

ني علي العنبكي .ـ يالوجيز في تدريس العلوم / تاليف علي مط
  3102المجتمع العربي للنشر ،  : مكتبةعمان 
 سم 32ص ؛ 051

 أـ العنوان    ـ طرق التدريس  ـ  ـ العلوم  0
 

610 

516،2   613 
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 (د ا: بغد3103:  0النسوي )   المؤتمر العلمي الوطني    600م 
ة يالعلوم الهندسالنسوي االول :  بحوث المؤتمر العلمي الوطني

وجيا ، لوجية / المؤتمر .ـ بغداد : وزارةالعلوم والتكنلوالتكن
3102  

 سم 21ص (  ؛ 303) 3ج 
 أـ العنوان    ـ العلوم ـ مؤتمرات  0
 

516،2  
  600م 

 
 : بغداد ( 3103: 0وي ) نسالمؤتمر العلمي الوطني ال

النسوي االول : العلوم ي بحوث المؤتمر العلمي الوطن
وجيا ، ل/ المؤتمر .ـ بغداد : وزارةالعلوم والتكناالجتماعية 

3102  
 سم 21ص(  ؛ 010)  5ج
 ـ العلوم ـ مؤتمرات أـ العنوان  0
 

612 

516،2  
  600م 

 
 : بغداد ( 3103: 0وي ) نسالمؤتمر العلمي الوطني ال

بحوث المؤتمر العلمي الوطني النسوي االول : العلوم الزراعية/ 
  3102وجيا ، لالمؤتمر .ـ بغداد : وزارةالعلوم والتكن

 سم 21ص(  ؛ 213)  2ج
 أـ العنوان    ـ العلوم ـ مؤتمرات  0
 

612 

516،2  
  600م 

 
 : بغداد ( 3103: 0وي ) نسالمؤتمر العلمي الوطني ال

الصحية بحوث المؤتمر العلمي الوطني النسوي االول : العلوم 
  3102وجيا ، ل/ المؤتمر .ـ بغداد : وزارةالعلوم والتكنوالطبية 

 سم 21ص(  ؛  353)  2ج
 ـ العلوم ـ مؤتمرات أـ العنوان  0
 

615 

516،2  
  600م 

 
 : بغداد ( 3103: 0وي ) نسالمؤتمر العلمي الوطني ال

 الطبيعيةبحوث المؤتمر العلمي الوطني النسوي االول : العلوم ا
  3102وجيا ، ل/ المؤتمر .ـ بغداد : وزارةالعلوم والتكن

 سم 21ص(  ؛ 501) 0ج 
 ـ العلوم ـ مؤتمرات أـ العنوان  0
 

616 

511  
  032ف 

 
 فالح حسن عبد اللطيف 

مقاالت في التقدم العلمي / فالح حسن عبد اللطيف .ـ النجف  
  3102االشرف : مطبعة الميزان ، 

 سم 32ص ؛ 060

611 
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 أـ العنوان    ـ العلم ـ دراسات  0
 

511،03  
  62ر 
 

 
 رعدمهدي رزوقي 

االتجاهات المعاصرة في تدريس العلوم / تاليف رعد مهدي 
رزوقي ، نادية حسين يونس .ـ بغداد : مكتبة الكلية التربوية 

  3102للطبع والنشر ، 
 سم 32ص ؛ 200

 أـ نادية حسين يونس ) م . م (   ـ العلوم ـ طرق تدريس 0
 ب ـ العنوان  

 

610 

501،0 
  212 ش
 

 
 مخلف ، شريدة 

الالواقعية العلمية / مخلف شريدة .ـ بغداد : دار البادية ، 
3102  
 سم 30ص ؛ 251

 أـ العنوان    ـ الرياضيات ـ نظريات  0
 

611 

501،0 
  212 ش
 

 
 مخلف ، شريدة 

ماهي الالواقعية العلمية) معلومات اولية وتعريفية / مخلف  
  3102شريدة .ـ بغداد : دار البادية ، 

 (  0سم .ـ ) سلسلة الالواقعية العلمية ؛ 32ص ؛ 13
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان    ـ الرياضيات ـ نظريات  0
 

601 

501،0 
  212 ش
 
 
 
 
 

 
 مخلف ، شريدة 

مبادى الرياضيات  الالواقعية / مخلف شريدة .ـ بغداد : دار  
  3102البادية ، 

 (  01سم .ـ ) سلسلة الالواقعية العلمية ؛ 32ص ؛ 52
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان    ـ الرياضيات ـ نظريات  0
 

600 

501،0 
  212 ش
 

 
 مخلف ، شريدة 

ال : اسؤالالواقعية اجوبة مختصرة لثالثين مناقشات علمية في 
المجموعة الثانية  / مخلف شريدة .ـ بغداد : دار البادية ، 

3102  
 (  05سم .ـ ) سلسلة الالواقعية العلمية ؛ 32ص ؛ 51
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان    ـ الرياضيات ـ نظريات  0
 

603 

501،0  602 
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  212 ش
 

 مخلف  ، شريدة
مناقشات موجزنظرية الالواقعية العلمية العامة / مخلف شريدة 

  3102.ـ بغداد : دار البادية ، 
 (  06سم .ـ ) سلسلة الالواقعية العلمية ؛ 32ص ؛ 21
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان    ـ الرياضيات ـ نظريات  0
 

501،0 
  212 ش
 

 
 مخلف ، شريدة 

نظريات في الهندسة  الالواقعية العلمية / مخلف شريدة .ـ بغداد 
  3102: دار البادية ، 

 (  01سم .ـ ) سلسلة الالواقعية العلمية ؛ 32؛ (ص 51) 0ج 
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان    ـ الرياضيات ـ نظريات  0
 

602 

501،0 
  212ش 

 

 
 مخلف  ، شريدة

/ مخلف شريدة .ـ بغداد : دار  نظريات في الهندسة الالوجود 
  3102البادية ، 

 (  00سم .ـ ) سلسلة الالواقعية العلمية ؛ 32ص ؛  50) 3ج 
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان    ـ الرياضيات ـ نظريات  0
 

605 

1 ,501 
  136ر 

 
للصف الثالث المتوسط / تأليف طارق شعبان الرياضيات 

: وزارة التربية، المديرية   .ـ )بغداد(2الحديثي... )واخ( .ـ ط
 3102العامة للمناهج ، 

 سم30ص ؛ 301
ارق شعبان طآ ـ الحديثي   ـ الرياضيات ـ دراسة وتدريس 0

 )م.م(
 

606 

1 ,501  
 136ر 

 
تأليف عبد علي حمودي    الرياضيات للصف الخامس العلمي/

.ـ بغداد وزارة التربية ، المديرية العامة  5الطائي... )وآخ( .ـ ط
 3102للمناهج ، 

 سم30ص ؛ 300
آ ـ الطائي عبد علي      ـ الرياضيات ـ دراسة وتدريس 0

 حمودي )م.م(
 

601 

51305 ,501 
 012أ 

 
 أموري هادي كاظم

/ أموري   spssتخدام االحصاء التطبيقي: اسلوب تحليلي باس

هادي كاظم، خالد ضاري الطائي، عبدالمنعم كاظم الشكري.ـ 
 .3102بغداد: الذاكرة للنشر، 

600 
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 سم.32ص ؛ 211
 ضاري أـ الطائي ، خالد   ـ االحصاء التطبيقي )معالجة بيانات(0

 ج ـ العنوان   ب ـ الشكري ، عبدالمنعم كاظم )م.م(   )م.م( 
 

305 ،501 
 136ر

 
الرياضيات فرع الحاسبات وتقنية المعلومات الصف الثالث/ 
تأليف علي يوسف عبدهللا.ـ بغداد : وزارة التربية المديرية 

 .3102العامة للتعليم المهني ، 
 سم.21ص ؛ 325

الرياضيات ـ دراسة وتدريس  -3ـ الرياضيات )معالجة بيانات( 0
 أـ علي يوسف عبدهللا )م(

 

601 

531،2  
  612م
 

 
 المطيري ، عبد هللا مجيد علي 

 الموسوعة العلمية الفلكية : االحرف 
C – D – E –F   تاليف عبد هللا علي المطيري .ـ بغداد : بيت /

  3102الحكمة ، 
 سم 30ص ( ؛ 211)  3ج 
 أـ العنوان      ـ الفلك ـ موسوعات  0
 

611 

531،230  
  212م 
 

 
 مجيد محمود جراد 

التقويم الهجري العالقة بين الحسابات العلمية الفلكية والرؤية 
...الخ / اعداد مجيد محمود جراد .ـ بغداد : ديوان الوقف السني 

 ،3102  
م .ـ ) سلسلة الدراسات االسالمية س21ص ؛ 321

 ب ـ  السلسلة    أـ العنوان     ( 0؛المعاصرة
 

610 
 

531،2  
  131ر 

 
 فائيل بطي ر

فائيل بطي .ـ ردائرة معارف عامة /  0132لسنة تقويم العراق 
  3102.ـ بغداد : دار ميزوبوتاميا ،  3ط 

 سم 35ص ؛ 311
 أـ العنوان    قويم الميالدي تـ ال0
 

613 

521 
  213ع 
 

 
 عدنان احمد العبد 

فيزياء الشمس والكواكب / عدنان احمد العبد .ـ بيروت : دار 
  3102الجواهري ، 

 سم 32ص ؛ 251
 أـ العنوان      ـ الكواكب 2ـ الشمس  3ـ الفيزياء  0

612 
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521،11  
  151ف 
 

 
 الفيزياء للصف االول المتوسط / تاليف قاسم عزيز محمد ... 

 3102التربية، .ـ بغداد : وزارة  5) واخرون ( .ـ    ط 
 سم 21ص ؛ 033

 ) م . م  (  محمدأـ قاسم عزيز   ـ الفيزياء ـ دراسة وتدريس  0
 

612 

521،11  
  151ف 
 

 
 الفيزياء للصف السادس العلمي  / تاليف قاسم عزيز محمد ... 

 3102.ـ بغداد : وزارة التربية،  3ط ) واخرون ( .ـ  
 سم 21ص : ايض ؛ 203

 ) م . م  (   محمدأـ قاسم عزيز   ـ الفيزياء ـ دراسة وتدريس  0
 

615 

521،1  
  301س 

 
 
 
 
 
 
 

 
 سامي عبد علي  

الكيمياء العامة لطلبة كلية الزراعة والغابات / تاليف سامي عبد  
علي ، سامي حامد حسين ، معاذ عبد هللا النجار .ـ الموصل : 

  3102 ،جامعة الموصل 
 سم 32ص ؛ 336

     أـ سالم حامد حسين ) م , م (        ـ الكيمياء ـ دراسات  0
 ج ـ العنوان      جار ، معاذ عبد علي حب ـ ال

 

616 

1  ،521  
  101ك 
 

 
(  للصف السادس العلمي /   CHEMISISTRI الكيمياء =) 

.ـ بغداد :  3تاليف عمار هاني الدجيلي ...) واخرون ( .ـ ط 
 3102وزارة التربية ؛ 

 سم21ص ؛ 231
 أـ الدجيلي ، عمار هاني ) م . م (   الكيمياء ـ دراسة تدريسـ 0
 

611 

520،11  
  312ج 

 
 الجبوري ، صبحي عطية 

تركيب : دراسة الرنين النووي المغناطيسي من االطياف الى ال
ي عطية الجبوري ، لمعان جناب الحيالي ، عملية / ترجمة صبح

  3102الجنابي .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ،  راحمد شاك
 سم 32ص ؛ 301

أـ الحيالي ، لمعان جناب    اسات ـ الكيمياء الفيزيائية ـ در 0
 ج ـ العنوان  ب ـ الجنابي ، احمد شاكر ) مترجم (      مترجم ()
 

610 

520،11  
  610ن 
 

 
 النعيمي ، عامر فاضل داود 

611 
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بة المرحلة الثالثة الخواص االنتقالية لالكيمياء الفيزياوية لط
للغازات والكيمياء المركبة / عامر فاضل داود النعيمي .ـ ديالى : 

  3102جامعة ديالى ، 
 سم 32ص ؛ 013

 أـ العنوان         ـ الكيمياء الفيزيائية ـ دراسات 0
 

520،32  
  021ع 
 

 
 عبد المجيد صالح حمد 

يد صالح الذري والجدول الدوري / عبد المج الذرة والتركيب
  3102حمد .ـ الموصل : جامعة الموصل، 

 (  62سلسلة الكتاب الجامعي ؛ ) سم .ـ32ص ؛ 221
 ةب ـ السلسل      ـ العنوان  أ      ـ التركيب الذري 0 

 

111 

522 
  131ك 

 
 الكناني ، انتصار رحيم 

تقانات كيمياء النسيج / تاليف انتصار رحيم الكناني .ـ الموصل 
  3102: العال للطباعة والنشر، 

 سم 32ص ؛ 001
 أـ العنوان       ـ النسيج ـ تحليل  3ـ الكيمياء التحليلية    0 

 

110 

522،111  
  010ج 

 

 
 جميل موسى ضباب 

 تحليل الكيميائي االلي الطرائق وتقنيات حديثة في 
Methods- 

And Moderhnigues …ect   جميل موسى ضباب .ـ بغداد /

  3102: دار الدكتور للعلوم ، 
 سم 32ص ؛ 262

 أـ العنوان         ـ الكيمياء التحليلية ـ دراسات  0
 

113 

521،111  
  300س 

 
 سالم حامد حسين 

الكيمياء العضوية لطلبة كلية الزراعة والغابات / تاليف سالم 
سامي عبد علي ، خالد فتحي الشاهري .ـ حامد حسين ، 

  3102الموصل : جامعةالموصل ، 
 سم 32ص ؛ 66
أـ سامي عبد علي ) م . م (    ـ الكيمياء العضوية ـ دراسات  0

 ج ـ العنوان      ) م . م ( فتحي ب ـ الشاهري ، خالد 
 

112 

550 
 351غ

 
 غازي عطية زراك 

112 
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جيولوجيا المناجم واالستكشاف المعدني / تاليف غازي عطية 
 3102صالح الدين : جامعة تكريت ،  -1زراك 
 سم 21ص ؛ ايض ؛ 515

 العنوان -أ      المناجم   -3      الجيولوجيا -0
 

550،05 
  011م 

 
 االموي ، فليح حسن كاظم 

الجوية المرئية / فليح حسن كاظم االموي .ـ ديالى :  اهروالظ
  3102جامعة ديالى ، 

 سم 32ص ؛ 21
 أـ العنوان        علمـ الظواهر الجوية ،  0
 

115 

550،25  
  312م 

 
 ماهر يعقوب موسى 

تغيرات بيئة اهوار جنواب العراق وتاثيراتها الجغرافية : دراسة 
ة / تاليف ماهر يعقوب موسى ، عبير يحيى احمد الساكني .ـ يبيئ

  3102بغداد : مكتب زاكي ، 
 سم 32ص ، 223

أـ الساكني ، عبير يحيى      ر ـ االهوا 3     ـ المياه ـ العراق 0
 ب ـ العنوان          مترجم (احمد )

 

116 

550،20  
  251م 
 

 
 المحسن ، اسباهية يونس 

ومور فولوجيا اشكال سطح االرض / اسباهية يونس الجي
  3102المحسن .ـ الموصل : العال للطباعة ، 

 سم 32ص ؛ 305
 أـ العنوان    فولوجيا رـ الجيومو 0
 

111 

550،5  
  303ف 
 

 
 الفتالوي ، نعمه محسن 

ة / نعمة محسن الفتالوي .ـ بغدادى : دار االنواء التحليلي
  3102الفراهيدي للنشر ، 

 سم 32ص ؛ 322
 أـ العنوان       ـ االرصاد الجوية  0

110 
 
 
 

 
 

550،61561  
  511د 

 
 ، ساالر علي خضر  ييالدز

التحليل العلمي لمناخ العراق : دراسة للمنظومات الضغطية 
:  ي .ـ بغداديسية والثانوية / تاليف ساالر علي خضر الدزيالرئ

 3102دار الفراهيدي للنشر ، 
 سلسلة العراقية تطبع ( )سم .ـ 35ص ؛ 322

111 
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 ب ـ السلسلة     أـ العنوان      مناخ الـ العراق ـ  0
 

550،61561  
  511د 

 
 ي ، ساالر علي خضر يالدز

 يي/ تاليف ساالر علي خضر الدز القديم والمعاصر مناخ العراق 
 3102،  الشؤون الثقافية العامة .ـ بغداد : دار 

 (  55) دراسات ؛ سم .ـ 35ص ؛ 211
 ب ـ السلسلة         أـ العنوان           ـ العراق ـ مناخ 0
 

101 

553،111  
  311ط 

 
 الطائي ، ذنون عبد الرحمن ذنون  

المعاون والصخور الصناعية / ذنون عبد الرحمن ذنون الطائي 
  3102.ـ الموصل : جامعة الموصل ، 

 سم 32ص ؛ 32
 أـ العنوان           ـ الجيولوجيا ـ دراسات  0
 

100 

511،1  
  01ع 
 

 
علم االحياء : للصف السادس العلمي / تاليف حسين عبد المنعم 

.ـ وزارة التربية : المديرية العامة  3داود ...) واخرون ( .ـ ط 
  3102للمناهج ، 

 سم 21ص ؛ 213
أـ حسين عبد المنعم         تدريسـ االحياء ، علم ـ دراسة و 0

 م . م ( داود )
 

103 

510،3  
 053ح 

 
 الحمزاوي ، مجيد كاظم عباس 

/  د في النباتاتيا الجزيئية لتحمل االجهاجفسيولوجيا والبيولو
ترجمة مجيد كاظم  عباس الحمزاوي .ـ النجف : مطبعة الميزان 

 ،3102  
 سم 32ص ؛ 200

 واالنكليزيةالكتاب باللغتين العربية 
 أـ العنوان       نمو - ـ النبات 3     ـ النباتات ـ فسيولوجيا  0
 

102 

510،3  
 522خ 
 

 
 
 
 

 
 الخزرجي ، طالب عويد  

طالب عويد الخزرجي تأليف : تشريح النبات مبادى وتطبيقات / 
  3102، زهراء بكر محمد .ـ كركوك : مطبعة فضولي ، 

 سم 32ص ؛ 221
            أـ زهراء بكر محمد ) م . م (      ـ النبات ـ تشريح 0

 ب ـ العنوان 
 

102 



158 
 

511،31 
 030س 

 
 
 

 
 

 
 سالم فاضل علي 

   البيئة والتلوث اسس ومبادى وتطبيقات / سالم فاضل علي .ـ 
  3102تنوير للطباعة ، ) د . م ( مكتبة 

 سم 32ص ؛ 330
 أـ العنوان          ـ  تلوث البيئة  0
 

105 

503،00  
  612س 

 
 السعيدي ، ابراهيم حسن محمد 

تصنيف االعناب / تاليف ابراهيم حسن محمد السعيدي .ـ 
  3102الموصل : العال للطباعة والنشر ، 

 سم 32ص ؛ 512
 أـ العنوان             ـ  العنب ـ  دراسات 0
 

106 
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 التكنولوجيا ) العلوم التطبيقية (
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612،3  
  50ر 
 
 

 
 الرسم الصناعي المرحلة الثالثة : 

( نواخروتاليف نبيل كاظم عبد الصاحب ...)تكنولوجيا صناعي / 
  3102.ـ بغداد : وزارة التربية ،  3.ـ ط

 سم 21ص : ايض؛ 000
ـ الصناعة ـ دراسة  3   ـ الرسم الميكانيكي ـ دراسة وتدريس 0

م عبد الصاحب أـ نبيل كاظ          يم المهنيلـ التع 2  يس وتدر
 ) م ( . 

 

101 

612،3  
  010ع 

 
العلوم الصناعية المرحلة االولى ـ اختصاص الكهرباء / تاليف  

.ـ بغداد : وزارة  3سمير ابراهيم عبود ...) واخرون ( .ـ ط 
  3102التربية ، 

 سم 21رسوم توضيحية ؛ ؛ ص 061
التعليم -3   ـ الرسم الميكانيكي ) كهرباء ( ـ دراسة وتدريس  0

 ب ـ العنوان      أـ سمير ابراهيم عبود ) م (      المهني 
 

100 

612،3  
  010ع 

 
العلوم الصناعية المرحلة االولى ـ تكنولوجيا صناعية  / تاليف  

.ـ بغداد :  3نبيل كاظم عبد الصا حب  ...) واخرون ( .ـ ط 
  3102، المديرية العامة للتعليم المهني –وزارة التربية 

 سم 21ص  ؛ 023
ـ الصناعة ـ  3      ـ الرسم الميكانيكي ـ دراسة وتدريس  0

                       ـ التعليم المهني 2          دراسة وتدريس 
 ( م1أـ نبيل كاظم عبد الصاحب  ) م 

 

101 

311 ,612 
 50ر

 
 الرسم الهندسي و الصناعي  الفرع الصناعي / المرحلة االولى )

 3( .ـ ط) واخرونراف  ...عام (  / تاليف سعد عباس خضر الص
  3102.ـ بغداد : وزارة التربية ، 

 سم 30ص : ايض؛ 013
يم المهني لـ التع 3       ـ الرسم الهندسي ـ دراسة وتدريس  0

 خضر )م . م ( عباس راف ، سعد صأـ ال
 

131 

601،30  
  221ت

 
التدريب العملي : االجهزة الطبية المرحلة الثالثة / تاليف حبيب 

  3102واخرون ( .ـ بغداد : وزارة التربية ، حسن شهاب ...) 
 سم 21ص ؛ 316

      ـ الصناعة ـ دراسة وتدريس  3        االجهزة الطبية ـ  0
 أـ حبيب حسن شهاب ) م . م (          ـ التعليم المهني  2
 

130 



161 
 

601،30  
  50ر
 

 
الرسم الصناعي : االجهزة الطبية الصف الثالث / تاليف حبيب 

  3102زارة  التربية ، سن شهاب ... ) واخ ( .ـ بغداد : وح
 سم 21ص ؛ 06
        ـ الصناعة ـ دراسة وتدريس 3      ـ االجهزة الطبية   0
 أـ حبيب حسن شهاب ) م . م (         ـ التعليم المهني 2
 

133 

601،30  
  010ع 

 
علوم صناعية ـ اجهزة طبية ـ الصف االول / تاليف حبيب حسن 

.ـ بغداد : وزارة التربية ،  2ط  -1 شهاب ...) واخرون (
3102  
 سم 21ص ؛  002

       ـ الصناعة ـ دراسة وتدريس 3        ـ االجهزة الطبية  0
 ( أـ حبيب حسن شهاب ) م . م          ـ التعليم المهني 2
 

132 

30 ,601 
 010ع

 
سن العلوم الصناعية : االجهزة الطبية الصف الثالث/ حبيب ح

شهاب ... )وآخ(.ـ بغداد : وزارة التربية المديرية العامة للتعليم 
 3102المهني، 

 سم.21ص؛ 353
        ـ الصناعة ـ دراسة وتدريس3          ـ االجهزة الطبية0
 أـ حبيب حسن شهاب )م.م(           ـ التعليم المهني2
 

132 

30 ,601 
 15ق 
 

 
 
 
 

 
 قيس جياد خلف

قيس جياد خلف.ـ   تقنيات االجهزة واالختبارات الفسيولوجية/
 3102ديالى : المطبعة المركزية ، 

 سم32ص ؛ 032
 أـ العنوان         ـ الطب ـ دراسات3        ـ االجهزة الطبية0

135 

601،30  
  221ن 

 
لمرحلة الثالثة / تاليف حبيب االتدريب العملي : االجهزةالطبية 

حسن شهاب...) واخرون ( .ـ بغداد : وزارة التربية ـ المديرية 
  3102العامة للتعليم المهني، 

 سم 21ص ؛ 316
ـ التعليم المهني  2       ـ االجهزة الطبية  ـ دراسة وتدريس  0

 أـ حبيب حسن شهاب ) م . م (
 

136 

600،100  
  131ك 
 

 
 الكناني ، انتصار رحيم 

131 
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جي / تاليف انتصار رحيم الكناني تقانات في علم االمراض النس
  3102العال للطباعة والنشر ،  .ـ الموصل :

 سم 32ص ؛ 320
 أـ العنوان            ، علم ـ امراض ـ االنسجة 0
 

600،3  
 012ص 

 
 ي غانم، لؤ الصميدعي

د ، عب الصميدعيتشريع وفسلجة الجهاز التنفسي / لؤي غانم 
  3102الكريم حسين اسماعيل .ـ الموصل : جامعة الموصل ، 

 (  56سم .ـ ) الكتاب الجامعي ؛ 32ص ؛ 326
أـ عبد الكريم حسين اسماعيل       ـ الجهاز التنفسي ـ تشريع  0

 ج ـ السلسلة     ب ـ العنوان           ) م . م ( 
 

130 

603،122  
  311ط 

 
 الطائي ، مؤيدعبد علي 

اسس الفسلجة الرياضية : كتاب منهجي لطالب الدراسة االولية 
... الخ / تاليف مؤيد عبد علي الطائي .ـ بابل : جامعة بابل ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 303

 أـ العنوان            وجيولـ التاثير الفسيـ التربية البدنية  0
 

131 

602 
 151ق 

 
 القيسي ، مفاز صالح 

 ك السيطرة علىياة الصحية :قوانيين سهلة تضمن لقوانين الح
حياتك الصحية / مفاز صالح القيسي .ـ ) بغداد ( : مطبعة دار 

  3102الحروف ، 
 سم 03ص ؛ 20
 أـ العنوان            العامة صحةالـ  0
 

121 

602،3  
 121ت 

 
التغذية : الصف الثالث ـ فنون تطبيقية / تاليف خالد عبد الرحمن 

  3102شاكر ...) واخرون ( .ـ بغداد : وزارة التربية ، 
 سم 23ص : ايض ؛ 322

ـ خالدة عبد الرحمن شاكر أ         ـ التغذية ـ دراسة وتدريس 0
 ( ) م . م

 

120 

602 
  31ج 

 
 الجاف ، علي اسماعيل 

والبيئي االم والطفل والتغذية / تاليف وترجمة التثقيف الصحي 
  3102اميا ، تعلي اسماعيل الجاف .ـ بغداد : دار ميزوبو

 سم 32ص ؛ 363

123 
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 أـ العنوان         ةيئــ صحةالب 3ـ الصحةالعامة      0
 

602،0 
 621س

 
 السعدي ، علي حمود 

 عمان :دار -1أساسيات الطب العدلي /علي حمود السعدي
 3102الرضوان ، 

 سم32ص ؛ 626
 العنوان  -أ          الطب الشرعي  -0
 

122 

602،23  
  136خ 
 

 
 الخياط ، عبد علي حبيب 

تاليف  /اليا واعضاء جسم االنسان السامة على ختاثير المواد 
  3102مكتبة عدنان ، ور االخياط .ـ بغداد : دعلي حبيب عبد 
 سم 30ص ؛ 030

 أـ العنوان       ـ صحية البيئة  3        ـ الجغرافية الطبية 0
 

122 

605،2  
  112م 
 

 
 مهند جميل محمود 

لمحات عن المركبات العضوية الدوائية / مهند جميل محمود .ـ 
  3102بغداد : مطبعة انوار دجلة ، 

 سم 32ص ؛ 011
 أـ العنوان          ـ االدوية ) العضوية ( 0
 

125 

605،03 
  132س 

 

 
 ب عبد الحميدحسيسهاد 

يب ستقنيات وسائل العالج الطبيعي والطب البديل / اعداد سهاد ح
عبد الحسن .ـ بغداد : دار الدكتور للعلوم عبد الحميد ، امال داود 
  3102االدارية واالقتصادية ، 

 سم 32؛  ص026
أـ امال داود عبد الحسن ) م . م (           ـ العالج الطبيعي  0

 ب ـ العنوان 
 

126 

003 ,605 
 032ع

 
 عمار صاحب حمزة حاير

 اير.ـحمختصر االعشاب في روعة الكتاب / تألليف عمار صاحب 
 3102 ،بغداد : مؤسسة ثائر العصامي

 سم32ص؛ 261
 أـ العنوان        باتات الطبيعيةنـ ال3       ـ الطب الشعبي 0
 

121 

605،1531  
  523ن 

 
 النصراوي ، حسين غانم 

120 
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مها / حسين غانم النصراوي .ـ بيروت :  سموومدخل الفطريات 
  3102مركز الحرية للطباعة والنشر ، 

 سم 32ص : صور ؛ 310
 أـ العنوان           ـ الفطريات ) سموم ( 0
 

606،263  
  13م 

 
 منى نصيب سعيد  

.ـ بغداد: ) د.ن ( ، داء السكري / تاليف منى نصيب سعيد 
3102  

 سم 32ص ؛ 66
 أـ العنوان           ـ السكر ) مرض ( 0
 

121 

606،5053  
  312ز 

 
 الزبيدي ، هيثم احمد 

التوحيد ) طبيعته ، تشخيصية ، طرئف عالجه ( / هيثم احمد 
  3102الزبيدي .ـ ديالى : جامعة ديالى ، 

 سم 32ص ؛ 66
 أـ العنوان         ـ الشخصية ـ اضطرابات  0
 

121 

606،011152  
 201م 
 

 
 محمود قاسم محمد 

الوقاية من االمراض النفسية وعالجها في الطب العربي 
 االسالمي / تاليف محمود قاسم محمد .ـ الموصل : جامعة

  3102الموصل ، 
 (  60سم .ـ ) ساسلة الكتاب الجامعي ؛ 32ص ؛ 011

              ـ الطب االسالمي 3         ـ الطب النفسي عند العرب 0
 أـ العنوان ب ـ السلسلة 

 

120 

601،1363  
  032ع 

 
 عمار صاحب حمزة 

في االسعافات االولية / عمار صاحب حمزة .ـ بيروت : المرشد 
  3102ئر العصامي ، موسسة ثا

 سم 32ص ؛ 16
 أـ العنوان                ـ االسعافات االولية 0
 

123 

601،0131  
  321ج 

 
 ج ـ ادورد 

الطب الرياضي للمدربين والمعالجين / تاليف ادورد .ج ، مايكل 
.ـ النجف   ، ترجمة محمد جاسم محمد الخالدي .ج ، بيتزز

  3102االشرف  : جامعة الكوفة ، 
 سم 32ص ؛ 331

122 
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      أـ ج ـ مايكل ) م . م (         ـ الطب الرياضي ـ دراسات  0
     ، محمد جاسم محمد ج ـ الخالدي        ب ـ بيتزز ) م . م ( 

 د ـ العنوان                ) مترجم ( 
 

601،0131  
  063س 

 

 
 السلطاني ، عباس حسين عبيد 

الطب الرياضي واصابات الرياضيين / تاليف حسين عبيد 
  3102جامعة بابل ،  : السلطاني .ـ بابل

 سم 32ص ؛ 301
 أـ العنوان             ـ الطب الرياضي ـ دراسات 0
 

122 

600،3  
  202م  

 
 محمد عبد الهادي غالي 

المراة والجنين / محمد عبد الهادي غالي .ـ بغداد : دار 
  3102الفراهيدي للنشر ، 

 سم32ص، ايض؛ 023
 أـ العنوان             ـ المراة الحامل  0
 

125 

631،110  
  212ش 

 
 
 
 
 

 
 شريدة، مخلف 

شريدة .ـ بغداد : دار البادية ، االستقالة في الالواقعية / مخلف 
3102  

 سم 32ص ( : ايض ؛ 51)  0ج 
 أـ العنوان            ـ الهندسة ـ نظريات  0

126 

631،110  
  212ش 

 

 
 شريدة، مخلف 

العلمية  في الالواقعية / مخلف شريدة .ـ بغداد : دار البادية ، 
3102  

 سم 32ص ( : ايض ؛ 321)  5ج 
 أـ العنوان                ـ الهندسة ـ نظريات 0
 

121 

631،110  
  212ش 

 

 
 شريدة، مخلف 

محاضرات  في نظرية  الالواقعية  العلمية / مخلف شريدة .ـ 
  3102بغداد : دار البادية ، 

 سم  .ـ ) سلسلة الالواقعية العلمية ( 32ص ( ؛ 562)  0ج 
 ب ـ السلسلة          أـ العنوان           ـ الهندسة ـ نظريات  0
 

120 

631،110  
  212ش 

 
 شريدة، مخلف 

121 



166 
 

الثوابت في الالواقعية / مخلف شريدة .ـ بغداد : دار البادية ،  
3102  

 سم 30ص ( ؛ 13)  3ج 
 أـ العنوان             ـ الهندسة ـ نظريات 0
 

631،110  
  212ش 

 

 
 شريدة، مخلف 

الالواقعية وهندسة الالوجود   شرح نظرية المفاهيم في ) الهندسة
  3102/ مخلف شريدة .ـ بغداد : دار البادية ، 

سم .ـ ) سلسلة الالواقعية العلمية ، المفاهيم 32ص ؛ 052
 المجموعة الكاملة ( 

 ب ـ السلسلة         أـ العنوان          ـ الهندسة ـ نظريات 0
 

151 

631،110  
  212ش 

 

 
 شريدة، مخلف 

لمفاهيم  في الالواقعية / مخلف شريدة .ـ بغداد : دار البادية ، ا
3102  

 سم 32ص ( ؛ 32)  2ج 
 أـ العنوان           ـ الهندسة ـ نظريات  0
 

150 

631،112  
  010ج 
 

 
 ر يالجميلي ، سعد خض

تاليف سعد فسة ... الخ / اجماليات المكان بين التدهور والمن
  3102ر الجميلي .ـ بغداد : مكتبة احمد الدباغ ، يخض

 سم.32ص ؛ 212
 أـ العنوان           ـ الجمال ، علم  3            ـ التصميم 0
 

153 

631،00  
  232ع 
 

 
 ذاري ، حيدر العّ 

بابل ،  ذاري .ـ حلة : جامعةة / حيدر العّ يتشغيل المواد الهندس
3102  
 سم 32ص ؛ 206

 أـ العنوان             الهندسية  المواد ـ 0
 

152 

631،5  
 352ي 

 
 الياسري ، صدى عبد الخالق حسن

ة : مواد صغيرة لبناء كبير / االستدامونية  النانو في االنشاء تق
د . ن ( ،  )تاليف صدى عبد الخالق حسن الياسري .ـ ) د . م ( :

3102  
 سم32ص ؛ 15
 ن أـ العنوا              جيا النانووـ تكنول 0

152 



167 
 

 

630،123  
  231ع 
 

 
العراق ، رئاسة مجلس الوزراء ـ هيئة المستشارين 

 ( 3121ـ  3102 )  االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ـ
  3102،التقرير النهائي .ـ بغداد :رئاسة مجلس الوزراء 

 سم 21ص ؛ 001
 أـ العنوان           ـ الطاقة البترولية 0
 

155 

630،2  
 111ع 

 
 ور فعبد الغني عبدالرزاق عبد الغ

حماية نظم القدرة الكهربائية / عبد الغني عبد الرزاق عبد الغفور 
  3102جامعةالموصل ،   .ـ الموصل :

 سم 32ص ؛ 551
 أـ العنوان         ـ الكهرباء ـ دراسات  0
 

156 

630،011 
  221ت 

 
، الصف الثالث / صيانة المصاعد الكهربائيةالتدريب العملي : 

تاليف ضياء عبد الرزاق غفوري ...) واخرون ( .ـ بغداد :وزارة 
  3102التربية المديريةالعامة للتعليم المهني ، 

 سم 21ص ؛ 366
    ـ الصناعة ـ دراسة وتدريس  3         ـ المصاعد صيانة  0
 رزاق غفوري ) م . م ( أـ ضياء عبد ال        ـ التعليم المهني  2
 

151 

630،011 
 010ع 

 
: صيانة المصاعد الكهربائية، الصف الثالث /  العلوم الصناعية

تاليف رعد مهدي فرحان  ...) واخرون ( .ـ بغداد :وزارة 
  3102التربية المديريةالعامة للتعليم المهني ، 

 سم 21ص ؛ 310
   دراسة وتدريسـ الصناعة ـ  3           ـ المصاعد صيانة  0
 أـ رعد مهدي فرحان  ) م . م (               ـ التعليم المهني 2
 

150 

632،23  
  316ن 
 

 
 
 
 

 
 ناهضة مطير حسن

سة تاريخية في جغرافية ااالمراض واالوبئة في العراق: در
  3102ناهضة مطير حسن.ـ دمشق : تموز للطباعة ، ....الخ / 

 سم 30ص ؛ 13
       ـ االوبئة ـ العراق 3        ـ الجغرافية الطبية ـ العراق  0

 أـ العنوان 

151 



168 
 

631،21156130 
   151س 

 
 سوسة ، احمد 

.ـ بغداد :  3فييضانات بغدادفي التاريخ / احمد سوسة .ـ ط 
  3102دارميزوبوتاميا ، 

 سم 32: ايض ؛  2 – 0ت 
 أـ العنوان           ـ بغداد ـ فياضانات ـ تاريخ  0
 

161 

631،5  
  316ر 

 
 سيالربيعي ، بلقيس عيدان لو

      نظام الري واالصالح الزراعي في العراقخالاللعصر العباسي
الربيعي .ـ بغداد : دار  سيهـ ( / بلقيس عيدان لو222ـ023)  

  3102الشؤون الثقافية ، 
 ( 52سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 332

       أـ العنوان          لعباسي ( ا ـ الري ـ العراق ) العصر 0
 ب ـ السلسلة

 

160 

630،2  
  010ع 

 
صناعية ـ محطات وشبكات ومعالجة المياه  ـ الصف العلوم ال

الثاني / تاليف حسن علي عمران ...) واخرون (.ـ بغداد : وزارة 
  3102العامة للتعليم المهني،  يريةالتربية المد

 سم 21ص ؛  310
 ـ الصناعة ـ دراسة وتدريس 3        ـالصرف الصحي    0
 أـ حسن علي عمران  ) م . م (           ـ التعليم المهني  2 

 

163 

630،2  
  331ك 

 
 الكتبي ، جعفرنزار 

المدخل الى تصميم منظومات الماء والصرف الصحي / جعفر 
  3102نزار الكتبي .ـ بغداد : مطبعة دار السالم ، 

 سم 32ص ؛ 62
 أـ العنوان             ـ الصرف الصحي 0
 

162 

631،30  
  50ر

 
صناعي ـ ميكانروبكس ـ  سيارات الصف الثالث  / تاليف الرسم ال

.ـ بغداد : وزارة  3.ـ ط ...) واخرون (نبيل كاظم عبد الصاحب 
  3102رية العامة للتعليم المهني، يالمد- التربية 

 سم 21؛  : ايض ص 002
   ـ الصناعة ـ دراسة وتدريس  3          ة يانالسيارات ـ ص 0
 () م   نبيل كاظم عبد الصاحب أـ              ـ التعليم المهني  2
 

162 

620،2135 
 523ع

 
 وزارة الزراعة  1العراق 

165 



169 
 

بغداد : الوزارة  -1لزمات الزراعية / وزارة الزراعة تدليل المس
 ،3102 

 سم 32ص : ايض ؛ 022
 العنوان  -أ           ادلة –العراق  –اآلالت الزراعية -0
 

620،530 
 121ن

 
 النوري ، محمد عبد الوهاب 

 معجم مصطلحات تكنلولوجيا البذور= 
k-sivasbhaaahiam  shirk  yadav            ترجمة محمد /

 3102الموصل : دار ابن االثير ،  -1عبد الوهاب النوري 
 ( 21)الكتاب الجامعي ،  -1سم 32ص ؛ 322

 السلسلة  -ب        العنوان   -أ          تكنلوجيا  –البذور -0
 

166 

623،1 
 130ح

 
 الحيالي ، محمد عبد الكريم محمد 

فهرست االسماء العلمية للنباتات واالفات الزراعية المنتشرة في 
الموصل :  -1العراق / اعداد محمد عبد الكريم محمد الحيالي 

 3102العال للطباعة والنشر ، 
 سم 35ص ؛ 020

 العنوان  -أ          العراق -االفات الزراعية  -0
 

161 

622 
  11م 

 
 منى نصيب سعيد 

فوائد النباتات / تاليف منى نصيب سعيد .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 
3102  

 سم 32ص ؛ 05
 أـ العنوان             ـ النباتات ـ تغذية 0
 

060 

625،1032  
  10ش 

 
 الشوك ، رائد حكمت جاسم

االنفاق البالستيكية الواطئة / رائد حكمت جاسم الشوك .ـ بغداد : 
  3102وزارة التربية ، 

 سم 32ص + صور ملونة ؛ 12
 أـ العنوان           ـ الزراعة المحمية ـ ) البيوت الزجاجية ( 0
 

061 
 
 

626،213  
  1ف 

 
فن التفصيل والخياطة : المالبس الرجالية للصف الثالث ـ فنون 

تطبيقية / تاليف خالدة عبد الحسين محسن ...) واخرون ( .ـ 
  3102وزارة التربية المديرية العامة للتعليم المهني ، 

 سم 21ص؛ 312

111 



171 
 

ـ خالدة عبد الحسين محسن 3       ـ الخياطةـ دراسة وتدريس0
 ) م . م ( 

 

620 
  013ل 

 
 لمياء ياسين زغير 

مبادى في االقتصاد المنزلي / لمياء ياسين زغير ، مها مازن 
  3102كامل .ـ بغداد : دار الفراهيدي للنشر ، 

 سم 32ص ؛ 326
      أـ مها مازن كامل ) م . م (           ـ االقتصاد المنزلي 0

 ب ـ العنوان 
 

110 

621،0  
  513ح 

 
 الحسناوي ، ماجد عبد الغفار 

تنمية قدرة الطفل االبداعية / تاليف ماجد عبد الغفار الحسناوي.ـ 
  3102) د . م ( ) د . ن ( ، 

 سم 32ص ؛ 16
 أـ العنوان             ـ االطفال ـ رعاية  0
 

113 

626،1030  
  132خ  

 

 
 الخفاجي ، زهرة 

د بغدامصطلحات ومعاجم في التقنية الحيوية / زهرة الخفاجي .ـ 
  3102: جامعة بغداد ، 

 سم 21ص ؛ 132
 أـ العنوان            ـ الهندسة الوراثية ـ معاجم 0
 

112 

626،5  
  151ل 
 

 
 نليسن ، ستيف

 تغذية الطيور الداجنة التجارية 
Commercial  Poultry  nutrion  ليسن ،  ن/ تاليف ستيف

جون دي سمرس ، ترجمة علي جواد رزوقي .ـ ديالى : جامعة 
  3102ديالى ، 

 سم 32ص ؛ 221
    أـ سموس ، جون دي  ) م . م (           ـ الطيور ـ تغذية 0

 ج ـ العنوان           ب ـ علي جواد رزوقي ) مترجم ( 
 

112 

620،006  
  511ب 
 

 
 شمخي  البزوني ، ثجيل

جيل شمخي العجاز العلمي في النحل / اعداد ثوا اعجاز القران
  3102البزوني .ـ ) بغداد ( : ) د . ن ( ، 

 سم 32ص + صور ملونة ؛ 256

115 



171 
 

        اعجاز ـ القران الكريم  3ـ عسل النحل ) عالج (        0
 أـ العنوان 

 

622،511  
  132ع 
 

 
 عبد الهادي نعمةخليفة

التثليج المرحلة الثالثة / تاليف الرسم الصناعي تكييف الهواء و
دي نعمة خليفة ، احسان كاظم عباس ، اصبيح وسمي اعبد اله

.ـ بغداد : وزارة التربية ـ المديرية العامة للتعليم 3مايد .ـ ط 
  3102المهني ، 

 سم 30ص: ايض ؛ 021
     ليم المهنيعـ  الت 3       ـ تكييف الهواء ـ دراسة وتدريس0

ب ـ اصبيح وسمي عايد           أـ احسان كاظم عباس ) م . م (
 ) م . م ( ج ـ العنوان

 

116 

621،0  
  312ر 

 
 رافد حميد سليمان 

أنا والحاسوب / اعداد رافد حميد سليمان .ـ بغداد : دار ثقافة 
  3102االطفال ، 

 (  2سم .ـ ) سلسلة العلمية ؛ 21ص ؛ 31
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان            ثقافيةـ االطفال ـ رعاية  0
 

111 

621،0  
  350ق 
 
 

 
 
 
 

 
 القاسمي  ، محمد 

احب مدرستي / اعداد محمد القاسمي ، رسوم فردوس منعم .ـ  
  3102بغداد : العتبة الكاظمية المقدسة ، 

 سم .ـ ) اقرا لون ( 23ص ؛ رسوم ملونة ؛ 03
أـ فردوس منعم ) رسوم (           ـ االطفال ـ رعاية ثقافية  0

 د ـ السلسلة        ج ـ العنوان          ب ـ هدى نعيم ) تلوين (

110 

621،0  
  212م 

 
 مجيد كاظم 

م عباس احمد .ـ بغداد : الغاز شعرية / تاليف مجيد كاظم ، رسو
  3102فة االطفال ، دار ثقا

تسلية وهوايات سم .ـ ) سلسلة كتب 32ص ؛ رسوم ملونة ؛ 31
 (  3؛ 
    أـ عباس احمد ) رسام (           ـ االطفال ـ رعاية ثقافية 0

 ج ـ السلسلة           ب ـ العنوان
 

111 

621،0  
  202م 

 
 محمد حبيب مهدي 

101 



172 
 

مهدي ، رسوم عماد  هذا لوني هذا اسمي / تاليف محمد حبيب
  3102يونس .ـ بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

 (  2يات ؛ اة وهو) سلسلة كتب تسلي سم .ـ32ص ؛ 05
       أـ عماد يونس ) رسام (         ـ االطفال ـ رعاية ثقافية 0

 ـ السلسلة  ج         ب ـ العنوان  
 

621،0  
  603م 

 
 المعمار ، عمار حسين 

تربية الطفل المسلم في المجتمع العربي الطفل العراقي في لندن 
حسين المعمار .ـ ) د . م ( : مطبعة  رعماانموذجا / تاليف 

  3102الغربي ، 
 سم 32ص ؛ 320

        ـ المجتمع الغربي ـ دراسات  3بية االطفال          ـ تر 0
 أــ العنوان 

 

100 

621،50  
  311ر

 
 رائقة عبد القادر 

نضع معا / اعداد رائقة عبد القادر ، تصميم خليل جاسم .ـ بغداد 
  3102: دار ثقافة االطفال ، 

سم .ـ ) السلسلة مكتبة الطفل 32ص ؛ رسوم ملونة ؛ 05
 ( 6يات ؛ اسلسلة كتب تسلية وهو

            (م مأـ خليل جاسم ) مص           ـ االطفال ـ تصاميم0
 السلسلة  ـ ب           ـ العنوان  أ

 

103 

55 ,621 
 051ر

 
 رمزية محمد علي  

تسالي  / تاليف رمزية محمد علي  ، رسوم تصميم ختام حميد  
  3102.ـ بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

 ( 2سم .ـ )سلسلة تسلية وهويات ؛ 32ص ؛ رسوم ملونة ؛ 32
         ـ العنوان أ         ـ االطفال ـ العاب أـ ختام حميد  ) رسامة  ( 0
 ـ السلسلة  ب
 

102 

650،21  
  133ز 

 
 الزيباري ، جعفر خانو بابا حسين 

جعفر سالت الحكومية اطار قطري وحاالت عملية / تاليف راالم
  3102حسين الزيباري .ـ الموصل : جامعة الموصل ،  خانو بابا

 سم 32ص ؛ 023
          ـ االرشيف والمحفوظات 3      ت االداريةالساـ المر 0

 أـ العنوان 
 

102 

651،1305   105 



173 
 

  612س 
 

 سعود جايد مشكور 
النظام المحاسبي الموحد )أطرنظرية وتطبيقات عملية (/ سعود 

  3102جايد مشكور .ـ النجف االشرف ، مطبعة الميزان ؛ 
 سم 32ص ؛ 213

 أـ العنوان          ـ المحاسبة ـ نظم معلومات  0
 

651،11  
  331غ 
 

 
 الغبان ، فائزة ابراهيم محمود 

ة المتخصصة / تاليف فائزة ابراهيم محمود يالنظم المحاسب
.ـ بغداد : الذاكرة  2الغبان ، ثائر صبري محمود الغبان .ـ ط 

  3102للنشر والتوزيع ، 
 سم 32ص ؛ 511

لغبان ، ثائر صبري محمود أـ ا           ـ المحاسبة ـ دراسات 0
 ب ـ العنوان              ( ) م . م

 

106 

651،23  
 300س

 
 سالم محمد عبود 

ة التكاليف في المنظمات الصحية / سالم محمد يقات محاسبيتطب
عبود .ـ بغداد : دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 211

            مستشفياتالـ  3         ـ محاسبة التكاليف ـ دراسات 0
 أـ العنوان 

 

101 

651،20  
  612س 

 
 سعود جايد مشكور  

مبادى المحاسبة المالية نظرة معاصرة / تاليف جايد مشكور ، 
مثنى ، العلي نعيم جاسم ، اسعد منشد محمد .ـ السماوة : جامعة 

3102  
 سم 32ص ؛ 213

              أـ علي نعيم جاسم ) م .م (            ـ المحاسبة 0
 ج ـ العنوان              ب ـ اسعد منشد محمد ) م . م  (

 

100 

651،16 
  231ج 

 
 الججاوي ، طالل محمد علي 

المحاسبة والتحاسب الضريبي ) االساسيات والمفاهيم 
( / تاليف طالل محمد علي الججاوي ، هيثم علي  اتوالتطبيق

  3102محمد العنبكي .ـ بغداد : مطبعة الكتاب ، 
 سم 32ص ؛ 210

أــ العنبكي ؛ هيثم علي          قـ الضرائب ـ محاسبة ـ العرا 0
 ب ـ العنوان           م . م ( محمد )

101 



174 
 

 

111 ,650 
 301ف 

 
 الفتلي ، عقيل 

االدارة الحديثة : دراسات في المفهوم والمصطلح / تاليف عقيل 
  3102الفتلي .ـ بغداد : مطبعة الثقليين ، 

 سم 30ص ( ؛ 216) 0ج 
 أـ العنوان          ـ االدارة ـ دراسات 0
 

111 

650،05  
  121د 
 

 
 الدوري ، عمر علي كامل 

تقيم االداء المصرفي : االطار المفاهيمي والتطبيقي / عمر علي 
  3102كامل الدوري.ـ بغداد : دار الدكتور للعلوم ، 

 سم 32ص ؛ 313
 أـ العنوان            ـ البنوك ـ تنظيم وادارة  0
 

110 

650،05  
  132ز 
 

 
 زياد نجم عبد 

 بد .ـمسائل وحلول في االدارة المالية / اعداد زياد نجم ع
  3102) د . م ( : ) د . ن ( ، 

 سم 32ص ؛ 013
 أـ العنوان            ـ االدارة المالية ـ دراسات  0
 

113 

650،203212  
  010د 

 
  3102دليل الدورات التدريبية لعام 

.ـ بغداد : وزارة التربية المديريه العامة  االستثمارقسم التدريب و
  3102للتعليم المهني ، 

 سم 32ص ؛ 012
 ـ الدورات التدريبية ـ ادلة  0
 

112 

650،2103  
  010ت  

 
 التميمي ،رعد فاضل حسن 

 يجي / تاليفتمبادى السالسل الزمنية ؛ نماذج التخطيط االسترا
ي .ـ بغداد : كرعد فاضل حسن التميمي ، عدي طه رحيم العنب

  3102مطبعة الكتاب ، 
 سم 32ص ؛ 015

    أـ عدي طه رحيم ) م . م (         االستراتيجيطيط خـ الت 0
 العنوان -ب
 

112 

650،212  
  012ح 

 
 حميد لطيف نصيف 

112 



175 
 

واثارها على رية في عقود المشاريع االنشائية االوامر التغي
لطيف نصيف .ـ بغداد : دار  يف حميدلكفلة والمدة / تاال

  3102ميزوبوتاميا ، 
 سم 35ص ؛ 062

قوانيين  - ـ المشروعات  3       المشروعات االنشائيةـ ادارة 0
 أـ العنوان         وتشريعات

 

650،01115613  
  315ك 

 
 الكبيسي ، حمدان عبد المجيد 

اسواق بغداد / حمدان عبد المجيد الكبيسي .ـ بغداد : دار الكتب 
  3102العلمية ، 

 سم 32ص ؛ 221
 أـ العنوان          ـ بغداد ـ تاريخ  3         ـ بغداد ـ االسواق  0
 

116 

650،01305  
  133ج 

 
 الجنابي ، فارس عبد هللا 

منقحة .ـ  3اساسيات التسوق / فارس عبد هللا الجنابي .ـ ط 
  3102بغداد : مطبعة الكتاب ، 

 سم 32ص؛ 352
 أـ العنوان           ـ ادارة التسوق ) معالجة بيانات (  0
 

111 

650،563  
  012ج 
 

 
 حميد لطيف نصيف 

ادارة الجودة الشاملة تطبيقات في عقود المشاريع االنشائية / 
  3102حميد لطيف نصيف .ـ بغداد : دار ميزوبوتاميا ، 

 سم 32ص ؛ 312
         ـ المشاريع االنشائية ـ ادارة 3         ـ ضبط الجودة  0

 أـ العنوان 
 

110 

650،561  
  132ب 
 

 
 البغدادي ، عادل 

 تطوير المنتج 

Product   Development= ) عادل البغدادي .ـ ) د . م /           :

  3102) د . ن ( ، 
 سم .ـ ) سلسلة المعرفة ( 21ص ؛ 30
 السلسلة -ب        أـ العنوان        ـ جودة االنتاج ) تطوير ( 0
 

111 

650،10  
  012ن 

 
 نمير نجيب نعوم  

 االدارة المخزنية 

011  
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 Inventorg  management =   نمير نجيب نعوم .ـ ) د . م /

  3102( : ) د . ن ( ، 
 سم 01ص ؛ 20
 العنوان -أ         ـ المخازن ـ تنظيم وادارة 0
 

650،05  
  313ب 
 

 
 البياتي ، عبد هللا 
عبد هللا البياتي .ـ ) د . م (  =Customercareاالهتمام بالزبون 

  3102: ) د . ن ( ، 
 المعرفة (  ةسم .ـ ) سلسل21ص ؛ 32
              أـ العنوان          ـ ادارة المبيعات ) فن البيع (  0

 ب ـ السلسلة 
 

010 

650،10203  
  212ف 

 
 الفريجي ، محسن عبد علي 

مدخل صناعة المستقبل / محسن عبد االدارة االستراتيجية : 
علي الفريجي ، حيدر نعمة غالي الفريجي .ـ بغداد : مطبعة 

  3102المغرب ، 
 سم 32ص ؛ 350

                     ـ االستراتيجية  3            ـ ادارة االعمال 0
 ب ـ العنوان           أـ الفريجي ، حيدر نعمة غالي ) م . م ( 

 

013 

660،62  
  311ن 
 

 
 نايف عبوش حسن 

نجمي العراقي / تاليف نايف  الماقتصاديات صناعة الكبريت 
  3102عبوش حسن  .ـ  الموصل : جامعة الموصل ، 

 سم 32ص ؛ 322
 أـ العنوان            ـ الكبريت ) تكنولوجيا ( 0
 

012 

663،5  
  201م 
 

 
 
 
 

 
 محمود مهدي بربوتي

كيمياء وتكنلوجيا الكبريت وحامض الكبريتيك / تاليف محمود 
  3102مهدي بربوتي .ـ بغداد : مطبعة المجمع العلمي ، 

 سم 32ص ؛ 262
       ـ الكيمياء غير الفلزية 3         ـ الكبريت ) تكنلوجيا (  0

 أـ العنوان 
 

012 

610،53  
  010ع 

 
العلوم الصناعية اللحام وتشكيل المعادن المرحلة االولى / تاليف 

.ـ بغداد :  3ابتهال عبد الرزاق محمود ...) واخرون ( .ـ ط 
  3102وزارة التربية ـ المديرية العامة للتعليم المهني ، 

015 
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 سم 30ص : ايض ؛ 311
                                ـ لحام المعادن ـ دراسة وتدريس 0
 أـ ابتهال عبد الرزاق محمود) م . م (           ـ التعليم المهني  3
 

651،3  
  111ص 

 

 
 الصوفي ، علي 

/ علي الصوفي .ـ ) د . م (  =Pubicvelations العالقات العامة

  3102: ) د . ن ( ، 
 سم .ـ ) المعرفة ( 21ص ؛ 62
 ب ـ السلسلة           أـ العنوان          ـ العالقات العامة 0
 

016 

661،651350  
  132غ 
 

 
 الخفاجي ، زهرة محمود 

 تفاعالت الكوثر وتصميم البوادي 
Pering and  PrimerDesign / ، زهرة محمود الخفاجي

  3102حسن محمود ابو المعالي .ـ بغداد : مطبعة الزوراء ، 
 سم 21ص؛ 216

أـ ابو المعالي        ـ الهندسة الوراثية ) معالجة بيانات (  0
 ب ـ العنوان            حسن محمود ) م . م ( 

 

011 

660،112  
 612م 
 

 
 المظفر ، سامي عبد المهدي 

الموسوعة التكنولوجية الكيميائية / ترجمة وتاليف سامي عبد 
المهدي المظفر .ـ بغداد : منشورات المجمع العلمي العراقي ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 536

 أـ العنوان             الصناعية ـ موسوعات  ةولوجيلنكـ الت0
 

010 

600،160  
  215أ 

 
حسن اجهزة طبية التدريب العلمي الصف االول / تايف حبيب 

  3102.ـ بغداد : وزارة التربية ،  2شهاب ...) واخرون ( .ـ ط 
 سم 21ص : ايض ، 013

ـ التعليم المهني  3          ـ االجهزة الطبية ـ دراسة وتدريس 0
 أـ حبيب حسن شهاب ) م ( 

 

011 

600،160  
  123ب 

 
 البغدادي ، شكري محمد نوري  

االت حفر االسنان / شكر محمد نوري البغدادي .ـ بغداد : ) د . 
  3102ن ( ، 
 سم 32ص ؛ 010

 أـ العنوان         ـ طب االسنان  3          ـ االجهزة الطبية 0

001 
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611،1305  
  610ن 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 النعيمي ، فاضل عباس 

 كراسة تصميم واجهات المنشات باستخدام برنامج 
3Dsmax-7  اعداد فاضل عباس النعيمي .ـ نينوى : وزارة /

 3102االعمار واالسكان ، 
 سم32ص ؛ 01
                 صفات ) معالجة بيانات (اعقود ومو ـ المباني ـ 0

 أـ العنوان 

000 

611،11561  
  521أ 
 

 
 االسدي ، ناصر 

مبادى النهضة العمرانية في العراق والعالم االسالمي / ناصر 
  3102 ،االسدي .ـ كربالء : مكتب العالمة ابن فهد الحلي

 سم 00ص ؛ 23
 أـ العنوان            ـ التعمير ـ العراق  0
 

003 

610،136  
  012ح 

 
 حميد لطيف نصيف  

يد / حميد لطيف الناتجة عن عقودالتشي الجنائية  ليةوالمسؤ
  3102اميا ، ت.ـ بغداد : دارميزيونصيف 

 سم 32ص ؛ 215
     أـ القانون المقارن            ـ البناء ـ قوانين وتشريعات 0
 العنوان -ب
 

002 

612،11 
  010ع 

 
العلوم الصناعية :اختصاص التجارة الصف االول / تاليف نبيل 

.ـ بغداد : وزارة التربية  3مهدي محمود ...) واخرون ( .ـ ط 
  3102المديرية العامة للتعليم المهني ، 

 سم 21ص ؛ 331
ـ الصناعة ـ دراسة  3     ـ التجارة ـ دراسة وتدريس  0

 مهدي محمود ) م . م (  ـ التعليم المهني أـ نبيل 2       وتدريس
 

002 

612،11 
  010ع 

 
تجارة الصف الثاني / تاليف نبيل مهدي العلوم الصناعية :

.ـ بغداد : وزارة التربية المديرية  3محمود ...) واخرون ( .ـ ط 
  3102العامة للتعليم المهني ، 

 سم 21ص ؛ 311
ـ الصناعة ـ دراسة  3          ـ التجارة ـ دراسة وتدريس 0

 ـ التعليم المهني أـ نبيل مهدي محمود ) م . م (  2       وتدريس

005 
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 الفنون ، الفنون الجميلة والزخرفية
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103،5  
 660أ 

 
 االعظمي ، والء خالد احمد 

 اجمل حدائق العالم ) تصميم ، انشاء ، تنسيق ، ديكور ( للفترة 
/  اعداد وتاليف والء خالد احمد ( 3102ـ ق . م ـ 612) 

  3102االعظمي .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 
 سم 23ص + صور ملونة ؛ 333

 أـ العنوان       ـ الحدائق ـ تنسيق0
 

006 

100 
  021ش 

 
 الشمري ، رضا عبد الجبار 

مقبرة وادي السالم بين اهمية الوظيفة وضغط استعماالت االرض 
في مدينة النجف الكبرى / رضا عبد الجبار الشمري ، حيدر عبود 

  3102كزاز .ـ الديوانية : جامعة القادسية ، 
 سم 32ص + صور ؛  012

       ) م . م (  رأـ حيدر عبود كزا    ـ النجف االشرف ـ المقابر  0
 ب ـ العنوان 

 

001 

132،2  
  232د 

 
 الدراجي ، حميد محمد حسن 

مظاهر العمارة التراثية في مدينة بغداد/ حميد محمد حسن 
  3102العامة ،  الثقافية الدراجي .ـ بغداد : دار الشؤون

 (  050سم .ـ ) درامات ؛ 32ص ؛ 310
 ب ـ السلسلة   أـ العنوان     ـ العمارة االسالمية ـ بغداد 0
 

000 

130،2  
  211م 

 
 ي طه المالحويش ، لؤ 

لحضري مع اشارات خاصة للعراق / سياسات تمويل االسكان ا
  3102ي طه المالحويش .ـ بغداد : دار  الدكتور للعلوم ، لؤ

 سم 32ص ؛ 230
 ـ االسكان الحضري ـ العراق أـ العنوان  0
 

001 

121  
  350ج 
 
 
 
 
 
 

 
 جاسم عاصي  

فلسفته في لوحات الفنان بشير مهدي .ـ بغداد : وجدل  الوجود 
  3102دائرة الفنون التشكيلية ، 

 ( 1ـ ) السلسلة الثقافية الفنية ؛ سم .30ص + صور ملونة ؛ 20
 ـ بشير مهدي ) رسام ( 2    ـ الرسم 3    ـ الفنون التشكيلية 0
 ب ـ السلسلة       ـ العنوان  أ 

 

031 

121  
  121ز 

 
 د الزيدي ، جوا

030 
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سعد الطائي موحيات العالمة وتعميق الصلة بالمكان / جواد 
  3102الزيدي .ـ بغداد : دائرة الفنون التشكيلية ، 

 ( 3ـ ) السلسلة الثقافية الفنية؛ سم .30ص + صور ملونة ، 20
    سعد ) رسام (ـ الطائي، 2  ـ الرسم  3   الفنون التشكيلية –0

 أـ العنوان     ب ـ السلسلة 
 

121  
  121ز 

 
 الزيدي ، جواد 

رة نار / جواد الزيدي .ـ بغداد : ذاكقاسم حمزة حكايا الطين وال
  3102الفنون التشكيلية ، 

 (03) السلسلة الثقافية الفنية ؛  سم .ـ30، ص + صور ملونة20
     ـ قاسم حمزة ) نحات ( 2ـ النحت    3   نون التشكيليلةـ الف 0

 أـ العنوان   ب ـ السلسلة 
 

033 

121  
  320ع 

 
 عادل كامل  

: دائرة بغداد .ـ ئلة النحات ومشقراته /عادل كاملمنعم فرات اس
  3102الفنون التشكيلية ، 

 ( 6ـ ) السلسلة الثقافية الفنية ؛ سم .30ص + صور ملونة ، 20
   ـ منعم فرات  ) نحات (  2ـ النحت    3فنون التشكيليلة  ـ ال 0

 أـ العنوان   ب ـ السلسلة 
 

032 

121  
  350ع 

 
 االمير  عبدعاصم 

.ـ بغداد : دائرة عاصم عبداالمير /المعنى لسالم الدباغ : غواية ا
  3102الفنون التشكيلية ، 

 (  5سم .ـ ) السلسلة الثقافية الفنية ؛ 32ص؛20
     ـ الدباغ سالم ) رسام (  2ـ الرسم   3  ـ الفنون التشكيلية  0

 أـ العنوان   ب ـ السلسلة 
 

032 

121  
  531ع 
 
 
 
 

 
 

 
 العزاوي ، قاسم  

ـ .ة حافلة باالبداع/ قاسم العزاوي عبد الجبار البناء : مسيرة فني
  3102بغداد : دائرة الفنون التشكيلية ، 

 (  1سم .ـ ) السلسلة الثقافية الفنية ؛ 32ص+ صور للوحات ؛20
( أ ـ البناء عبد الجبار  ) نحاتـ النحت   3  ـ الفنون التشكيليلة 0

 ـ السلسلة  جـ العنوان   ب 
 

035 

121  
   601م 

 
 المعموري ، ناجح 

036 
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الرمز االسطوري في الفن العراقي الحديث الفنان جواد سليم 
انموذجا / ناجح المعموري .ـ بغداد : دائرة الفنون التشكيلية ، 

3102  
 (  0سم .ـ ) السلسلة الثقافية الفنية ؛ 32ص ؛20
      ـ جواد سليم ) فنان (  2ـ النحت   3   يليةـ الفنون التشك 0

 ب ـ السلسلة     أـ العنوان  
 

121  
   151م

 
 الموسوي ، شوقي  

 / شوقيأطيان واطياف وبشرسعد شاكر النقيب في سرائر الرمز:
  3102لفنون التشكيلية ، الموسوي  .ـ بغداد : دائرة ا

 (  01سم .ـ ) السلسلة الثقافية ؛32ص ؛20
      ـ سعد شاكر ) نحات  (  2ـ النحت   3ـ الفنون التشكيليلة  0

 ب ـ السلسلة     أـ العنوان  
 

031 

121  
   151م

 
 الموسوي ، شوقي  

شاكر حسن ال سعيد ذاكرة بالحاقات / شوقي الموسوي  .ـ بغداد 
  3102: دائرة الفنون التشكيلية ، 

 ( 00ـ ) السلسلة الثقافية الفنية ؛سم .30ص+ صور ملونة  ؛20
ـ أل سعيد ، شاكر  حسن  2ـ الرسم   3ـ الفنون التشكيليلة  0
 رسام(   أـ العنوان   ب ـ السلسلة )
 

030 

121  
   151م

 
 الموسوي ، شوقي  

اد ومدن / شوقي نزيهة سليم : ذاكرة الجلد والتراث الوان واجس
  3102الموسوي  .ـ بغداد : دائرة الفنون التشكيلية ، 

 (  2سم .ـ ) السلسلة الثقافية الفنية ؛32ص ؛20
   ـ نزيهة سليم ) رسامة (   2ـ الرسم    3ـ الفنون التشكيليلة  0

 لسلة أـ العنوان   ب ـ الس
 

031 

121،11  
 533خ 
 
 
 
 
 

 
 الخشاب ، وجدان 

سفر تشكيلي / وجدان الخشاب .ـ الموصل : العال للطباعة والنشر 
 ،3102  

 ( 3سم ) سلسلة النقد التشكيلي ؛ 32ص + صور ملونة ؛ 036
 ـ الفنون التشكيلية ـ نقد أـ العنوان ب ـ السلسلة  0
 

021 

121،11561 
  512ن 

 
 النصير ، ياسين 

020 
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وتاميا ميزوبي / ياسين النصير .ـ بغداد : دارالمدينة والفن التشكيل
 ،3102  

 سم 30ص؛313
 أـ العنوان       ـ الفنون التشكيلية ـ العراق 0
 

121،1  
  212غ 
 

 
 يري، قاسم حسين علي رالغ

ـ ي .فن النحت بين التقليد والحداثة / قاسم حسين علي الغرير
  3102بغداد : دار الشؤون الثقافية ؛ 

 ( 051سم .ـ ) فنون ؛ 32ص ؛ 231
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان   ـ النحت ـ دراسات 0
 

023 

121،1561  
  213ع 

 
 العراق . وزارة الثقافة 

التراث الثقافي المفقود : االعمال الفنية المسروقة من المتحف 
الوطني للفن الحديث / الوزارة .ـ بغداد : دار المامؤن للترجمة 

  3102والنشر ، 
 سم 30ص + صور ملونة ؛ 613

        أـ المتحف الوطني ـ بغداد    ـ الفنون التشكيلية ـ العراق 0
 أـ العنوان 

 

022 

121،21152  
  151ق 

 
 القيسي ، ناهض عبد الرزاق دفتر 

هـ ( وما بعدها / ناهض 656ـ 026نقود مدينة السالم : بغداد ) 
عبد الرزاق دفتر القيسي .ـ بغداد : دار الكتب العلمية للطباعة ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 001

 أـ العنوان      ـ النقود ـ العراق 3   ـ النقود االسالمية  0
 

022 

121،31  
  12هـ 

 
 هند عبد المجيد حسون بالل 

المعرفة السليمة في االحجار الكريمة / تاليف هند عبد  المجيد 
  3102: ) د . ن ( ، بغداد  حسون بالل .ـ 

 سم 35ص ؛ 350
 أـ العنوان      ـ االحجار الكريمة 3  ـ المجوهرات  0
 

025 

120،5  
  311ط 
 

 
 الطائي ، حسين 

الكاريكاتير واالمثال الشعبية / رسم وتعليق حسين الطائي .ـ بغداد 
  3102: مكتبة زاكي ، 

 سم 00ص ( ؛ رسوم ؛ 25)  3ج

026 
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 أـ العنوان       ـ االمثال الشعبية 3     ـ الكاريكاتير 0
 

120،611  
  132ج 
 
 

  
 
 
 

 
 الجواري ، لميعة جاسم محمد كاظم 

وحدة الوجودواثرها في الرسم العراقي المعاصر / لميعة جاسم 
جاسم محمد كاظم الجواري .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة 

 ،3102  
 (  002سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 253

            أـ العنوان    سم ـ العراقرـ ال 3   ـ الرسم ـ دراسات 0
 ب ـ السلسلة 

 

021 

120،1323  
  350ك 

 
 ، جيان كاسو

رين / تاليف جيان كاسو ؛ ترجمة لؤي فن الرسم في القرن العش
  3102اش .ـ بغداد : دار المامؤن للترجمة والنشر ، مثنى بكت

 ( 32سم .، ) سلسلة اوراق المامون ؛ 32ص ؛022
 ـ الفن ـ تاريخ 3   لعشرين ( ا ـ الرسم ـ تاريخ ) القرن 0
 ج ـ السلسلة    ب ـ العنوان   رجم (اش ،لؤي مثنى ) متأـ بكت 

 

020 

125،2  
  13ص 

 

 
 صفا لطفي

/ تاليف صفا لطفي .ـ بابل : دار  ةتصاميم وزخارف اسالمي 
  3102االرخم ، 

 مس30ص + رسوم ملونة ؛ 010
 أـ العنوان       ـ الزخرفة 0
 

021 

125،5  
  330ف 
 

 
 
 

 

 
 الفتال ، علي 

حرف يدوية وهويات شعبية / علي الفتال .ـ كربالء : منشورات 
  3102دار الفتال ، 

 سم 30ص ؛ 052
 أـ العنوان    ـ التراث العراقي ـ دراسات    3ـ الحرف اليدوية  0

021 

125،6010 
  350ب 
 

 
 باسم ذنون 

الف الحرف واللون / تاليف باسم ذنون .ـ الموصل : مطبعة الديار 
 3102، للطباعة

 سم 32ص ؛001
 أـ العنوان    مـ الخطاطين ـ تراج3   الخط العربي  –0
 

020 

125،6010  023 



185 
 

  121د 
 

 الدوري ، فالح حسن 
( /  0101ـ  0121مسيرة الخط العربي في العراق منذ عام ) 

  3102فالح حسن الدوري .ـ بغداد : مطبعة السطور ، 
 سم 32ص + صور ؛ 031

 أـ العنوان       تاريخـ الخط العربي ـ  0
 

60100 ،125 
  335ع 

 
 العباسي ، يحيى سلوم 

العربي / يحيى سلوم العباسي.ـ بغداد : الخط صفحات من تاريخ 
 3101دار الفراهيدي،

 تطبع (  سم .ـ )سلسلة العراقي32ص ؛ 00
                                                أـ العنوان                                                                                                                       ـ الخط العربي ـ تاريخ  0
 

022 

156،130  
  231أ 
 

 
 هـ (  621ـ  550ن يحيى ) بابن الديني، محمد بن سعيد 

من ذيل تاريخ مدينة السالم بغداد /  ابي عبد هللا محمد بن سعيد 
يحيى المعروف ابن الديني ؛ دراسة وتحقيق سعدي عبد الرزاق 

  3102دفتر القيسي .ـ بغداد : دار الكتب العلمية ؛ 
 سم 32ص ؛ 201

أـ القيسي ، سعدي عبد     ـ الرجال ـ تراجم 3  ـ بغداد ـ تاريخ  0
 ب ـ العنوان     حقق ( الرزاق دفتر ) م

 

022 

101،156  
 350ب 
 

 
 باسم يوسف يعقوب 

دراسة في الموسيقى العربية / باسم يوسف يعقوب .ـ بغداد : 
  3102مصر مرتضى للكتاب العراقي ، 

 سم 21ص ؛  022
 أـ العنوان       ـ الموسيقى العربية 0
 

025 

101،156 
  335ع 

 
 العباسي ،حبيب ظاهر 

بغداد : دار  –وبحوث موسيقية / حبيب ظاهر العباسي .دراسات 
  3102الثقافة والنشر الكردية ، 

 ( 036سم .ـ ) دار الثقافة الكردية ؛ 32ص ؛ 301
 ب ـ العنوان    أـ العنوان  ـ الموسيقى العربية ـ دراسات 0
 

026 

102  
  350ب 

 
 باسم يوسف يعقوب 

.ـ  3االيقاع في الموسيقى العربية / باسم يوسف يعقوب .ـ ط 
  3102بغداد : وزارة الثقافة ، 

 سم 32؛  (ص011)  0ج 

021 



186 
 

 ـ االيقاع وموسيقى   أـ العنوان   3ـ الموسيقى العربية 0
 

110،2211 
  110ع

 
 عقيل مهدي يوسف 

التشكيل الجمالي ) مقارنة فنية (/ عقيل مهدي يوسف .ـ بغداد : 
  3102دار ميزوبوتاميا ، 

 سم 32ص ؛ 350
 أـ العنوان      ـ السينما ـ دراسات 0
 

020 

110،2211561  
  133ب 

 
 البياتي ، ضياء 

/ ضياء البياتي .ـ   0103ـ  0121زمن السينما العراقية مابين 
  3102 بغداد : مطبعة اليقظة ،

 سم 32ص ، 050
 أـ العنوان       ـ السينما ـ العراق 0
 

021 

110،221 
 031ج 

 
 جمان حالوي  

سقوط المختارة عاصمة الزنج/ جمان حالوي .ـ بغداد : دار 
  3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 ( 305سم .ـ ) سينما ؛ 32ص ؛ 231
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان    ـ االفالم السينمائية 3  ـ السيناريو 0
 

051 

110،221 
  003س 

 
 ن يالسلمان ، حس

ليلة حب / حسين السلمان .ـ بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ، 
3102  
 ( 053سم .ـ ) سينما ؛ 32ص؛ 201

 السلسلة-ب   أـ العنوان   ونارييـ الس 3  الم السينمائيةـ االف 0
 

050 

113،1322 
 511ح 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حسين علي كاظم 

نظريات االخراج : دراسة في المالمح االساسية لنظرية االخراج / 
تاليف حسين علي كاظم .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

3102  
 سم .ـ ) االيداع المسرحي ( 32ص ؛ 030

        أـ العنوان   ـ المسرح ـ نظريات3ـ االخراج المسرحي   0
 ب ـ السلسلة 

 

053 

113،1322 
 213ع 

 
 عدنان منشد  

052 



187 
 

 بغداد: –1العراق / عدنان منشد االخراج المسرحي في
  3102دارميزوبوتاميا للطباعة ، 

 سم 30ص؛ 003
 أـ العنوان     ـ المسرح ـ العراق 3   ـ االخراج المسرحي 0
 

113،1322 
  360ك 

 
 كاظم عمران موسى 

الرؤى االخراجية لعروض مسرحيات العرب للمسرح العربي 
  3102والعراقي / كاظم عمران موسى .ـ بغداد : دار الفراهيدي ، 

 سم 32ص ؛ 336
       مسرحيات العراقية ـ دراساتلـ ا 3  ـ االخراج المسرحي  0

 أـ العنوان 
 

052 

113،135 
 13م 

 
 منى سلمان محمد 

ابحاث في فلسفة المكان المسرحي / منى سلمان محمد .ـ بغداد : 
  3102دار الفرهيدي للنشر ، 

 سم 32ص ؛ 021
 أـ العنوان       ـ الديكور المسرحي 0
 

055 

113،131 
  510أ 

 
 اسيل ليث احمد 

التحوالت الفنية لفن التذكر وتوظيفها في العرض المسرحي 
دي للنشر ، ياسيل ليث احمد .ـ بغداد : دار الفراه / المعاصر 

3102  
 ( 015سم .ـ ) دراسات ؛ 35ص ؛ 310

         أـ العنوان    ـ المسرح ـ دراسات3  ـ المسرح ـ مكياج 0
 ب ـ السلسلة 

 

056 

130 ,113 
  202أ 
 

 
 احمد شرجي 

: الممثل بوصفه عالمة وحامل للعالمات / بسميولوجيا الممثل
  3102احمد شرجي .ـ دمشق : صفحات للدراسات والنشر ، 

 سم30ص ؛ 010
 أـ العنوان    ـ المسرح ـ نظريات  3ـ الممثلون والممثالت  0
 

051 

113،11  
  511ح 

 
 حسين علي هارف 

مسرح خيال الظل والمسرح في وء : دراسة لعبة الظل والض
االسود / تاليف حسين علي هارف ، زينب عبد االمير احمد .ـ 

  3102بغداد : دراسة ومكتبة عدنان ، 

050 



188 
 

 سم 30ص ؛ 006
        (ينب عبد االمير احمد )م . مأـ ز   ـ المسرح ـ دراسات  0

 ب ـ العنوان 
 

113،11  
  113م 

 
 المهناوي ، منتهى طارق حسين

ية النص المسرحي المعاصر / منتهى وبية في بنالتحوالت االسل
  3102مكتبة عدنان ، وطارق حسين المهناوي .ـ بغداد : دار 

 سم 32ص ؛ 310
 أـ العنوان       ـ المسرح ـ دراسات 0
 

051 

113،1152 
  135أ 

 
 ، عبد الواحد ابن ياسر

/ عبد ربي الحديث والرؤية الماساوية في المسرح الع المأساة
  3102.ـ بغداد : دار مكتبة عدنان ،  الواحد ابن ياسر

 سم 32ص ؛ 211
 أـ العنوان     ـ المسرح ـ نقد  3   ـ الوطن العربيـ المسرح  0
 

061 

113،11561 
  221ب 
 

 
 بدري حسون فريد 

قصتي  مع المسرح / بدري حسون فريد .ـ بغداد : دار الشؤون 
 3102،الثقافية العامة 

 (  02ي ؛ حداع المسرسم .ـ ) سلسلة االب32ص ( ؛ 215)  3ج
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان         العراق - ـ المسرح  0
 

060 

113،11561 
  301س 

 

 
 سامي عبد الحميد 

المسرح العراقي في مائة عام / سامي عبد الحميد .ـ بغداد : دار 
  3102الشؤون  الثقافيةالعامة ، 

 (  021سم .ـ ) مسرح ؛ 32ص ؛ 611
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان         ـالمسرح ـ العراق ـ تاريخ 0
 

063 

113،11561  
  101ق 
 
 
 

  
 

 
 القبلة جي ، اديب 

العراق / اديب القبلة جي .ـ بغداد  يعاما من مسيرة المسرح ف 11
  3102: وزارة الثقافة ، 

 سم 32ص ؛ 205
 أـ العنوان        ح  العراق ـ المسر 0
 

062 

112،123 
  012ح 

 
 حميد حسين علي حبيب 

062 



189 
 

علومات المفيدة / حميد الكنوز والمكلمة السر الحديثة بحزمة من 
  3102حبيب.ـ بغداد : مكتبة حميد ،  حسين علي

 سم 32ص ؛ 011
 أـ العنوان          ـ كلمات متقاطعة 0
 

116،16  
  032ص 

 
 صالح وهاب شاكر 

المبادى االدارية لطالب التربية الرياضية / صالح وهاب شاكر .ـ 
  3102بغداد : مطبعة االيك ، 

 سم 32ص ؛ 363
 أـ العنوان           ـ الرياضة البدنية ـ تنظيم وادارة 0
 

065 

116،110 
 11و

 
 وجيه محجوب 

 علم حركة االنسان الموصوف بالمهارة / تاليف وجيه محجوب
وعد عبد الرحيم فرحان ، احمد وليد عبد الرحمن .ـ بغداد : مطبعة 

 3102شركة دار االحمدي ، 
 سم 32ص ؛ 301

أـ وعد عبد الرحيم فرحان )            تربية البدنية ـ دراساتالـ 0
 ج ـ العنوان       ـ احمد وليد عبد الرحمن ) م . م (  ب         م . م (

 

066 

116،1103  
  612س 

 
 السعيدي ، حميد بليبص 

مدرس التربية الرياضية / حميد دليل الرياضة المدرسية لمعلم و
يبص السعيدي ، عزيز كريم الحجامي .ـ النجف االشرف : دار بل

  3102الضياء للطباعة والنشر ، 
 سم 32ص ؛ 311

أـ الحجامي ، عزيز كريم         ـ التربية البدنية ـ طرق تدريس  0
 ب ـ العنوان          ) م . م ( 

 

061 

116،111 
  312ر 

 
 رافد مهدي قدوري

جوهر التعليم الحركي / رافد مهدي قدوري.ـ ديالى : جامعة ديالى 
  3102ـ كلية التربية ، 

 سم 32ص ؛ 031
   ـ التعليم العربي 3      ـ التربية البدنية ـ التدريب ) الحركي ( 0

 أـ العنوان 
 

060 

116،101 
  15ق 

 
 قيس جياد خلف 

061 



191 
 

رياضة المعاقين اساسيات منهجية/ تاليف قيس جياد خلف ، عالء 
  3102خلف حيدر .ـ ديالى : جامعة ديالى ، 

 سم 32ص ؛ 010
          أـ عالء خلف حيدر ) م . م (          ـ المعوقون ـ رياضة0

 ب ـ العنوان 
 

116،203  
  221ب 

 
 البدري ، جميل قاسم محمد 

والتدريب الرياضي بكرة اليد / تاليف جميل  علم الحركةلجة فس
 3102قاسم محمد البدري .ـ بغداد : مطبعة السيماء ،

 سم 32ص ؛ 312
 أـ العنوان          ـ كرة اليد ـ تدريب 0
 

011 

116،203 
  62س 

 
 
 

  
 

 
 سعد محسن اسماعيل 

كرة اليد الحديثة : دراسات وبحوث مترجمة / ترجمة سعد محسن 
 .3102:مطبعة السيماء، اسماعيل ، بزار علي جوكل .ـ بغداد 

 سم 32ص ؛ 322 
 ب ـ العنوان       أـ بزار علي جوكل ) م . م (       ـ كرة اليد  0
 

010 

116،232  
 132ع 

 
 العوادي ، علي احمد نجيب 

كرة السلة كلمات ومصطلحات تعديالت قانون ...الخ / اعداد 
وترجمة علي احمد نجيب العوادي .ـ القادسية : جامعة القادسية ، 

3102  
 سم 30ص ؛ 000

 أـ العنوان           ـ كرة السلة 0
 

013 

116،232136 
 261ف 

 
 الفرطوسي ، علي سموم 

ي سموم الفرطوسي القانون الدولي لكرة السلة / ترجمة واعداد عل
  3102.ـ بغداد : مطبعة المهيمن ، 

 سم 30ص ؛ 332
 أـ العنوان          ـ كرة السلة ـ قوانين وتشريعات  0
 

012 

116،22211 
  331س 

 

 
 السبتي ، علي 

: احداث ـ صور 3100ـ 0112تاريخ الدوري العراقي لكرة القدم 
  3102ـ بغداد : مطبعة المغرب ، 1ـ ارقام ـ نتائج / علي السبتي

 سم 32ص ؛ 520
 أـ العنوان     ـ الدورات الرياضية  3      ـ كرة القدم ـ تاريخ 0

012 



191 
 

 

116،223 
  312ر

 
 رافد مهدي قدوري 

/ رافد مهدي قدوري .ـ ديالى :  ITF جوهر التنس االرضي : 

  3102جامعة ديالى ، 
 سم 35ص ؛ 021

 أـ العنوان          ـ التنس 0
 

015 

116،223136  
  231ح 
 

 
 الحربي ، حذيفة ابراهيم 

القانون الدولي للتنس : شرح وتفصيل / حذيفة ابراهيم الحربي .ـ 
  3102النجف االشرف : مطبعة دار الضياء ، 

 سم 33ص ؛ 01
 أـ العنوان          ـ التنس ـ قوانين وتشريعات 0
 

016 

116،223136  
 202م 

 
 محمد حسن هليل 

 القانون الدولي للتنس 
 OFTENNIS   The OFFICAL=  هليل ،  / اعداد محمد حسن

  3102جبار ناجي .ـ بغداد : مكتب نحلة ، عبد الكريم 
 سم 32ص ؛ 11
أـ عبد الكريم  جبار ناصر           ـ التنس ـ قوانين وتشريعات 0

 ب ـ العنوان         ) م . م (
 

011 

116،2161  
  660أ 
 

 
 االعظمي ، قتيبة احمد شهاب الدين 

ة الرياضية لطلبة كليات واقسام التربية ياالدارة والتنظيم في الترب
الرياضية / تاليف قتيبة احمد شهاب الدين االعظمي .ـ الموصل : 

 3102العال للطباعة والنشر ، 
 سم 32ص ؛ 350

 أـ العنوان          ـ التربية البدنية ـ ادارة  0
 

010 

116،211  
  51ح 

 
 الحسو ، ريان عبد الرزاق 

اساسيات فسلجة التدريب الرياضي : كتاب  منهجي لطلبة 
المرحلةالثالثة ...الخ / تاليف ريان عبد الرزاق الحسو ، محمد 

  3102توفيق عثمان حسين اغا .ـ  الموصل : جامعة الموصل ، 
 سم 32ص ؛ 022

أـ اغا محمد توفيق عثمان          ـ التدريب الرياضي ـ دراسات 0
 نب ـ العنوا          حسين) م .م ( 

 

011 



192 
 

116،211  
  316ر 

 
 رافع صالح فتحي 

 وتطبيقات تدريبية فسيولوجية بايو مالتدريب الزائد والمفرط مفاهي
ائية / تاليف رافع صالح فتحي ، ساطع اسماعيل ، سلوان يكيم

  3102صالح .ـ النجف االشرف : دار الضياء للطباعة ، 
 س32ص ؛ 002

 أـ ساطع اسماعيل ) م . م (       ضي ـ دراسات التدريب الريا ـ 0 
 ـ العنوان  ج        ) م . م ( ب ـ سلوان صالح 

 

001 

116،211  
  635م 
 

 
 معتز يونس ذنون 

ة التربية ب منهجي لطلباساسيات التدريب الرياضي : كتا
-1الحسوق الرياضية /  معتز يونس ذنون :ريان عبد الرزا

  3102الموصل : دار ابن االثير لللطباعة ، 
 سم 32ص ؛ 311

 أـ الحسو ـ ريان عبد الرزاق      تب الرياضي . دراساي، التدر 0
 أـ العنوان          م . م ( )  
 

000 

116،2111  
  302ع

 
 العامري ، حازم موسى عبد حسون 

قاتها الميدانية / حازم موسى يالتربية والرياضية المعاصرة وتطب
  3102عبد حسون العامري .ـ النجف  : دار الضياء للطباعة ، 

 سم 32ص؛ 363
 أـ العنوان           ربية البدنية ـ تدريبتـ ال 0
 

003 

116،22136  
  221ف 

 
 فردوس ، مجيد امين 

؛  3102القانون الدولي للجمناستك الفني للسيدات اعتبارا من 
ـ التربية ى امين .ـ ديالى : جامعة ديالترجمة فردوس مجيد 

  3102الرياضية  ، 
 سم33ص ؛ 61
 أـ العنوان         ـ الجمناستك ـ قوانين وتشريعات 0
 

002 

111،3111  
  561م 
 

 
 
 
 

 
 صالح الدين عزيز  مصطفى

تعليم السباحة للمبتدئين / تاليف مصطفى صالح الدين عزيز ، 
  3102جنان سلمان الغبان .ـ بغداد : مطبعة الكتاب ، 

 سم 35ص ؛ 033
ـ الغبان ، جنان سلمان ) م . م (             أ        ـ السباحة ـ تعليم  0

 العنوان ب ـ
 

002 



193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االدب والبالغة 

110،6  
  121ز
 

 
 الزيدي ، خلف دشر

ف خلالطريقة المثلى لتدريب خيل السباق وقصص اخرى / بقلم  
  3102دشر الزيدي .ـ بغداد : مؤسسة مصر للكتاب ، 

 سم 32ص ؛ 11
 أـ العنوان       ـ الخيول ـ تدريب 0
 

005 



194 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

010،15  
  302ع 
 
 
 
 
 

 
 العامري ، كامل عويد 
رجمة وتحرير كامل عويد العامري .ـ معجم النقد االدبي ؛ /ت
  3102بغداد : دار المامؤن ، 

 سم 32ص ؛ 512
 يتضمن مصطلحات معجمية 

 أـ العنوان         ـ االدب ـ معاجم 3        االدب ـ نقد-0
 

006 

010 
  132خ 
 

 
 الخفاجي ، حارث حمزة 

مونادا الخطاب وذرية الوظيفة : دراسة اجرائية في انظمة 
النقد المسرحي المعاصر / تاليف حارث حمزة الخفاجي .ـ 

  3102مكتبة عدنان ، وبغداد : دار 
 سم 30ص ؛ 302

001 



195 
 

           أـ المسرحية ـ نقد        ـ االبداع في المسرحية  0
 ب ـ العنوان 

 

116 ,010 
  221ك 

 
 الكرخي ، حسين حاتم 

مجالس االدب في بغداد / حسين حاتم الكرخي .ـ بغداد : دار 
  3102الكتب العلمية ، 

 سم 32ص ؛ 226
 أـ العنوان        ـ النودي االدبية ـ بغداد  0
 

000 

010،116 
  202م 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 محمد حسن كاظم محي الدين 

المعارك والخصومات االدبية في العراق في القرون الثالثة 
م( واثرها في الحركة االدبية / محمد 3111ـ 0111االخيرة ) 

حسن كاظم محي الدين .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 
3102  
 (  0سم .ـ ) سلسلة نقد ؛ 32ص ؛ 223

العربي ـ العراق ـ أـ الشعر       ـ العراق ـ النوادي االدبية  0
 ة سلب ـ السل        أـ العنوان          دراسات

001 

010،160 
 120ه 

 
 هيثم بهنام بردي 

كتاب أدب طفل عراقيون سريان في مسيرة أدب الطفل العراقي 
بغداد : مطبعة شفيق ،  -1/ اعداد وتقديم هيثم بهنام بردي 

3102 
 ( 2سم)مبدعون عراقيون سريان ، 30ص ؛ 031

 العنوان  -أ        العراق   –ادب االطفال -0
 

011 

010،1600 
  612ج 
 

 
 جعفر علي جاسم 

رسوم يزن احمد  ؛والنجاح : شعر / جعفر علي جاسم  السعي
  3102.ـ بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

سم .ـ ) مكتبة االطفال السلسلة 32ص + رسوم ملونة ؛ 20
 ( 06الشعرية ؛ 

ب ـ العنوان     أـ يزن احمد ) رسام(         ـ شعر االطفال 0
 ج ـ السلسلة 

 

010 



196 
 

010،1600  
  010ج 
 

 
 جليل خزعل 

االميرة بغداد / شعر جليل خزعل ؛ رسوم طه عليوي .ـ بغداد 
  3102: دار ثقافة االطفال ، 

 05سم .ـ ) السلسلة الشعرية ؛ 32ص + رسوم ملونة ؛ 05
 ) 
ب ـ العنوان      عليوي ) رسام (أـ طه      ـ شعر االطفال  0

 ج ـ السلسلة 
 

013 

010،1600 
 511ح

 
 حسين علي رحيم

نجوم السماء :شعر / حسين علي رحيم ؛ رسوم فردوس منعم 
النجف : دار البراق لثقافة االطفال ، -1، طيبة عبد هللا 

3102 
 (0سم ) سلسلة نجوم السماء ؛ 32ص ؛رسوم ملونة ؛ 03

 صوتي  CD))يحتوي على قرص 

طيبة عبد  -ب   فردوس منعم )رسوم(  -أ      شعر االطفال-0
 السلسلة  -د       العنوان  -ج        هللا )رسوم( 

 

012 

010،1600  
  12ر 

 
 رغد متي يوسف 

العصفورة الصغيرة واجنحة االرادة الذهبية / تاليف رغد متي 
يوسف ، رسوم رغد زغلول كساب .ـ بغداد : شركة الديوان 

  3102للطباعة ، 
 سم 32ص + صور ملونة ؛ 13
        لول كساب ) رسامة (غأـ رغد ز      ـ شعر االطفال  0

 ب ـ العنوان 
 

012 

010،1600  
 063س

 
 السلطاني ، حسين عطية علوان 

من اناشيد الطفولة : شعر / حسين عطية علوان السلطاني .ـ 
  3102بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  16سم .ـ ) شعر ؛ 30صور ؛  ،ص 012
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان       ـ شعر االطفال  0
 

015 

010،1600  
  012ف 

 
 فليحة حسن 

حارس االحالم : شعر / فليحة حسن ؛ رسوم جاسم محمد .ـ 
 3102بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

 (  01سم .ـ ) السلسلة الشعرية؛ 32دون ترقيم ؛ 

016 



197 
 

سم.ـ )السلسلة الشعرية 32؛ رسوم ملونة ؛ ـ دون ترقيم 0
،01 ) 
               أـ جاسم محمد ) رسام (        ـ الشعر االطفال0

 ج ـ السلسلة            ان ب ـ العنو
 

010،1600  
  631ك 
 

 
 الكعبي ، فاضل 

اعياد  الناشيد االوالد = شعر / فاضل الكعبي ؛ رسوم ايفان 
  3102حكمت .ـ بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

لة سسم .ـ) مكتبة الطفل ـ السل32رسوم ملونة ؛ ؛ص 20
 (  00الشعرية ؛ 

ب ـ العنوان    حكمت ) رسوم (  ايفانأـ       ـ شعر االطفال 0
 ـ السلسلة ج 
 

011 

010،1600  
  212م  

 
 مجيد كاظم  

هنا بغداد : شعر / مجيد كاظم ؛ رسوم يزن احمد .ـ بغداد : 
  3102دار ثقافة االطفال ، 

 ( 01سم .ـ) السلسلة الشعرية ؛ 32؛ رسوم ملونة  ؛ص 01
                ب ـ العنوان      أـ يزن احمد ) رسام (       ـ شعر االطفال  0
 ـ السلسلة  ج
 

010 

010،1603 
 122ح 

 
 ، حيدر رالحيد 

محطات الحزن والفرح : مسرحيات / حيدر الحيدر .ـ بغداد : 
  3102مطبعة ابابيل ، 

 سم 31ص ؛ 060
 أـ العنوان        ـ مسرحيات االطفال  0
 

011 

010،1603  
 300ع
 

 
 عبد هللا جدعان 

مسرحيات مدرسية / تاليف عبد هللا جدعان .ـ بغداد : ) د . ن 
 ، )3102  
 سم 32ملونة ؛ ص + صور 21
 أـ العنوان          ـ مسرحيات االطفال 0
 

111 

010،1603  
  202م 
 

 
 محمد جبار حسن 

النخلة الشجاعة / تاليف محمد جبار حسن ؛ رسوم طه عليوي 
  3102.ـ بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

 ( 1سم .ـ ) السلسلة المسرحية ؛ 32 ص ؛ رسوم ملونة ؛20

110 
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          أـ طه عليوي ) رسام (       ـ مسرحيات االطفال  0
 ج ـ السلسلة             ب ـ العنوان 

 

010،1602  
 203أ 
 

 
 احالم غضبان 

طيبة الطيبة / تاليف احالم غضبان ؛  رسوم عماد يونس .ـ 
  3102بغداد : وزارة الثقافة ، 

سم .ـ ) السلسلة القصصصية ؛ 32رسوم ملونة ؛ ؛ص 06
22 ) 
ب ـ العنوان     أـ عماديونس ) رسام (      ـ قصص االطفل 0

 ج ـ السلسة 
 

113 

010،1602  
  132ب  

 
 
 

 
 اتركس يب بوتر ،

خياط المدينة قصص مترجمة لالطفال / تاليف بياتركس بوتر 
 3102؛ ترجمة عبد الكاظم الدراجي .ـ بغداد : )  د .ن ( ، 

 سم 32ص ؛ 001
أـ الدراجي ، عبد الكاظم ) مترجم (        ـ قصص االطفال 0
 العنوان  -ب
 

112 

010،1602 
  132ج 

 
 جواد عبد الحسين 

الناجون االربعة / تاليف جواد عبد الحسين ؛ رسوم فاخر  .ـ 
  3102بغداد : دار ثقافةاالطفال ، 

سم .ـ ) مكتبة الطفل السلسلة 32ص ؛ رسوم ملونة ؛ 32
 ( 20القصصية ؛ 

            أـ فاخر حسين ) رسوم (       ـ قصص االطفال 0
 ـ السلسلة  ج     ب ـ العنوان 

 

112 

010،1602  
  115ج 
 

 
 جونسون ، سبنسر 
جونسون ؛ ترجمة عزة حسين كبة سبنسر اغلى هدية / تاليف 

  3102؛ رسوم عماد يونس .ـ بغداد : دار ثقافة االطفال ، 
سم .ـ ) سلسلة الكتب المترجمة ؛ 32ص + رسوم ملونة ؛21
00 ) 
 أـ كبة ،عزة حسين )مترجم (        ـ قصص االطفال0

 د ـ السلسلة         ج ـ العنوان       (ب ـ عماديونس ) رسام
 

115 

010،1602  
 02خ 

 
 الخالدي ، زهرة ابراهيم  

116 
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يفي قصص االطفال/ زهرة ابراهيم كائالموروث الشعبي الح
  3102دار تموز، الخالدي .ـ دمشق:

 سم32ص ، 351
       ـ القصص الشعبية  3      ـ قصص االطفال ـ دراسات 0
 العنوان ـ أ 
 

010،1602  
  612خ 

 
 خضير عباس علوان 

وم ؛رسح الطيب / تاليف خضير عباس علوانوالفالاالفعى
 3102عماد يونس .ـ بغداد: دار ثقافة االطفال ، 

) مكتبة الطفل السلسلة  سم .ـ32رسوم ملونة ؛ ؛ص 21
 ( 20القصصية ؛ 

ب ـ العنوان   أـ عماد يونس ) رسام (      ـ قصص االطفال 0
 ج ـ السلسلة 

 

111 

010،1602  
  232ح 
 
 
 
 
 
 

 
 حداد ، علي 

 دادعلي ح رحلت الينابيع الى الجبال البعيدة /تاليفلماذا 
 3102؛رسوم مها طالب  .ـ بغداد: دار ثقافة االطفال ، 

 ( 2سم .ـ)سلسلة كتب الفتيان ؛ 32؛ رسوم ملونة ؛ص 21
                  أـ مها طالب  ) رسامة  (         ـ قصص االطفال 0

 ج ـ السلسلة        ب ـ العنوان 

110 
 
 
 
 
 
 
 

010،1602  
 111ح 
 
 
 
 
 
 

 
 حنون مجيد 

عماد ؛رسوم  حنون مجيد  /تاليف سليمان الراعي 
 3102.ـ بغداد: دار ثقافة االطفال ،   يونس

سلسلة مكتبة الطفل ال سم .ـ)32رسوم ملونة ؛ ؛ص 21
 (  21القصصية ؛ 

           ( وم ) رس  عماد يونس أـ      ـ قصص االطفال  0
 ج ـ السلسلة         ب ـ العنوان

 

111 
 
 
 
 
 
 
 

010،1602 
 121ز

 
 الزيدي ، سعدي عوض 

ضاء الخرافة افق جديد في قصص االطفال فضاء الحكاية ف
نموذجا : دراسة نقدية / سعدي عوض موسى  والفتيان حسن 

 3102الزيدي .ـ ذي قار : دار الزيدي للنشر ، 
 سم 30ص ؛60
 أـ العنوان         ـ قصص االطفال  0
 

101 



211 
 

010،1602 
 302ش  

 
 شاكر مخلف 

؛ رسوم عماد يونس.ـ السمكة الذهبية / تاليف شاكر مخلف ،
  3102دارثقافة االطفال بغداد : 

سم .ـ ) مكتبة الطفل ـ السلسلة 32؛ ملونةص ؛ رسوم 20
 (  20القصصية ؛ 

          أـ عماد يونس ) رسوم (        ـ قصص االطفال  0
 السلسلة-ج       ب ـ العنوان 

 

100 

010،1602 
  23ش

 
 شذى حسين 

الشمس التنام / تاليف شذى حسين ؛ رسومعماد يونس .ـ 
  3102، بغداد : دار ثقافة االطفال 

سم .ـ ) مكتبة الطفل ـ السلسلة 32ص ؛ رسوم ملونة ؛ 32
 (  26القصصية ؛ 

              أـ عماد يونس ) رسوم (     ـ قصص االطفال  0
 ج ـ السلسلة       ب ـ العنوان 

 

103 

010،1602 
  111ش 

 
 شفيق مهدي 

الف حكاية وحكاية لالطفال / تاليف شفيق مهدي .ـ بغداد : 
  3102ر ، طبع ـ نشدار ومكتبة عدنان 

 سم 30ص ؛ 251
 أـ العنوان          االطفال ـ قصص 0

102 

010،1602 
  111ش 

 
 شفيق مهدي 

شعبية عراقية / اعداد شفيق مهدي ؛ رسوم حنان حكايات 
  3102شفيق .ـ بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

 (  2سم .ـ ) حكايات شعبية ؛ 32ص ؛ رسوم ملونة ؛ 31
 أـ حنان شفيق ) رسام (       ـ قصص االطفال  0

 ـ السلسلة  ج     ب ـ العنوان 
 

102 
 

010،1602 
 030ط 

 
 طالل حسين 

النملة الصغيرة والصرصار  / تاليف طالل حسين ؛ رسوم 
  3102ختام حميد .ـ بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

سم .ـ ) مكتبة الطفل ـ السلسلة 32ص ؛ رسوم ملونة ؛ 21
 (  6المسرحية ؛ 

 أـ ختام حميد ) رسامة (       ـ قصص االطفال  0
 ـ السلسلة  ج       ب ـ العنوان 

 

105 



211 
 

010،1602 
 300ع 

 
 العامل ، عادل 

طائر الحرية  / ترجمة واعداد عادل العامل  ؛ رسوم عماد 
  3102يونس  .ـ بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

سم .ـ ) مكتبة الطفل ـ سلسلة 32ص ؛ رسوم ملونة ؛ 20
 (  1الكتب المترجمة ؛ 

 م ( وأـ عماد يونس  ) رس       ـ قصص االطفال 0
 ـ السلسلة  ج         ب ـ العنوان 

 

106 

010،1602 
 300ع

 
 دعانج عبد هللا

حب خالص / وقصص اخرى / عبد هللا جدعان .ـ بغداد ) د . 
 3102ن ( ، 

 سم 30ص ؛ رسوم ملونة ؛ 21
 أـ العنوان      ـ قصص االطفال0
 

101 

010،1602 
 300ع 

 
 عبد هللا جدعان

هللا جدعان .ـ سالي والمعلمة انوار : مجموعة قصصية / عبد 
 3102بغداد ) د . ن ( ، 

 سم 31ص ؛ رسوم ملونة ؛ 21
 أـ العنوان         ـ قصص االطفال0
 

100 

010،1602 
 202م 

 
 محمد حبيب 

/ تاليف محمد حبيب ؛ رسوم عمر طالل .ـ  االسعادةفي بيتن
  3102بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

سم .ـ ) السلسلة القصصية ؛ 32؛  ص ؛ رسوم ملونة32
22 ) 
               أـ عمر طالل ) رسام (       ـ قصص االطفال  0

 ج ـ السلسلة       ب ـ العنوان 
 

101 

010،1602 
  202م 

 
 محمد سمارة 

قوارير عطرية  / تاليف محمد سمارة  ؛ رسوم رائد مهدي  .ـ 
  3102بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

سلسلة القصصية ؛ السم .ـ ) 32ص ؛ رسوم ملونة ؛ 32
25 ) 
              أـ رائد مهدي  ) رسام (      ـ قصص االطفال  0

 ج ـ السلسلة       ب ـ العنوان 
 

131 



212 
 

010،1602 
 13م 

 
 منى سعيد 

من يوميات مظلة  / تاليف منى سعيد  ؛ رسوم جاسم محمد  
  3102.ـ بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

 ( 21سم .ـ ) سلسلة القصصية ؛ 32؛  ص ؛ رسوم ملونة05
            أـ جاسم محمد  ) رسام (      ـ قصص االطفال  0

 ج ـ السلسلة        ب ـ العنوان 
 

130 

010،1602 
 112م 

 
 منير عبد االمير 

الشمعة الذهبية الكبيرة / اعداد منير عبد االمير ؛ رسوم رائد  
  3102مهدي .ـ بغداد : دار ثقافة االطفال ، 

 (  21سم .ـ ) السلسلة القصصية ؛ 32ص ؛ 21
               أـ رائد مهدي ) رسام (     ـ قصص االطفال  0

 ج ـ السلسلة       ب ـ العنوان 
 

133 

010،0 
 21د 

 
 الدرة، عادل حريز 

مزيدة ومنقحة .ـ  3اوزان الشعر / عادل حريز الدرة .ـ ط 
 3102حديثة : مطبعة اليسر ، 

 سم 32ص؛ 252
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان       ـ الشعر ـ العروض والقوافي 0
 

132 

010،0011 
  360ك 

 
 كاظم سعد الدين 

الشعر في عالم النور / تقديم وترجمة كاظم سعد الدين .ـ بغداد 
  3102: دار المامون للترجمة والنشر ، 

 (  00سم .ـ ) سلسلة اوراق المامون ؛ 31ص ؛ 002
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان        ـ الشعر ـ دراسات 0
 

132 

010،0011 
 202م 

 
 محمد يونس 

/محمد يونس .ـ بغداد : اتحاد البنية الشعرية المنهج والقيمة 
  3102الناشرين العراقيين ، 

 سم 32ص ؛ 332
 أـ العنوان        ـ الشعر ـ دراسات 0
 

135 

010،03  
  132ع 

 
 عبد الواحد محمد 

ات اخرى / ترجمة عبد يرحلة في االزمنة الثالثة ومسرح
  3102: دار المامون للترجمة ، الواحد محمد .ـ بغداد 

136 



213 
 

 سم 30ص ؛ 313
 أـ العنوان         العالمية  ـ المسرحيات0
 

010،02  
 132ع

 
 عبد الواحد محمد 

وجهي الحزين : قصص قصيرة من االدب العالمي  / ترجمة 
  3102عبد الواحد محمد .ـ بغداد : دار المامون للترجمة ، 

 سم 32ص ؛ 301
 أـ العنوان        ة  ـ القصص العالمي0
 

131 

010،0210 
  611ل

 
 لطيف كريم هاشم 

قصص قصيرة من االدب العالمي / ترجمة لطيف كريم هاشم 
  3102.ـ بغداد : مكتب  زاكي ، 

 سم 30ص ( ؛ 331)  3ج 
 أـ العنوان        ـ القصص ـ مجموعات 0
 

130 

010،150 
  21د

 
 الدرة ، عادل 

العروض للمبتدئين / عادل الدرة .ـ االنبار : البيت الثقافي ، 
3102  

 سم31ص ؛ 51
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العروض والقوافي 0
 

131 

011 
  360ك
 

 
 كاظم سعد الدين

ل يصالشعر والقصة في االدبين االندلسي واالوربي علم التا
بغداد : دار  واالدب المقارن / ترجمة كاظم سعد الدين .ـ

 3102المامون للترجمة والنشر ، 
 ( 30اق المامون ؛ ورسم .ـ ) سلسلة ا31ص ؛ 01
 أـ العنوان        ـ االدب المقارن ـ العربي ـ االوربي  0
 ب ـ السلسلة  

 

121 

011 
 512م

 
 مزيري ، شعبان 

كردي / شعبان نوروز في االدب العربي والفارسي وال
 3102للطباعة ، جيا مزيري.ـ بغداد: دار

 (56سم.ـ )منشورات دارجيا، 30ص ؛ 21
ـ االدب المقارن ـ 3     ـ االدب المقارن ـ العربي ـ الفارسي 0
   أـ العنوان       ـ االعياد )نوروز(2        ربي ـ الكرديالع

 ب ـ السلسلة

120 
 



214 
 

 

011 
 20ن

 
 نجم عبدهللا كاظم

نجم عبدهللا  الحديث/مالمح التأثير الغربي في االدب العربي 
 3102كاظم.ـ بغداد : دار المأمون للترجمة والنشر، 

 (3)سلسلة اوراق المأمون ، -سم.33ص ؛ 030
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان       ـ االدب المقارن 0
 

123 

011،111 
  321ص 

 
 صبحي ناصر حسين 

دراسات في االدب المقارن والنقد / صبحي ناصر حسين .ـ 
  3102بغداد : دار الفراهيدي للنشر ، 

 سم 32ص ؛ 010
 أـ العنوان        ـ االدب المقارن ـ دراسات  0
 

122 

011،1025 
 302ع

 
 العامري ، كامل عويد 

الرومانسية الثورية / ترجمة وتقديم كامل عويد العامري .ـ 
  3102بغداد : دار المامون للترجمة ، 

 ( 01سم .ـ ) سلسلة اوراق المامون ؛ 32ص ؛ 061
 ـ السلسلة  ب       ـ العنوان أ        ـ الرومانسية في االدب 0
 

122 

001،1623 
 10ب 

 
 بيل ، غونرود لويثان 

 من مراد الى مراد 

Amurath  To Amurth تاليف غونرود لويثان بيل ؛ /

الساعدي .ـ بغداد : دار ومكتبة ترجمة عبد الهادي فنجان 
  3102عدنان طبع . نشر ، 

 سم 32ص ؛ 012
(  اعدي ، عبد الهادي فنجان) مترجمالس -أ   ـ ادب السياسي 0

 ب ـ العنوان 
 

125 

001،013  
  621س 

 

 
 السعدون ، نبهان حسون 

جماليات النص وتشكيل الخطاب قراءة في سرديات فارس 
سعد الدين السردار/ نبهان حسون السعدون .ـ الموصل : 

 3102مطابع الديار ، 
 (  5سم .ـ ) كتاب شرفات ؛ 30ص ؛ 001

سعد س ـ السردار ، فار 3االدب العربي      ـ الجمالية في 0
 ة ب ـ السلسل       أـ العنوان      الدين ) اديب (

 

126 



215 
 

001،311  
  202أ 

 
 احمد شاكر غضيب 

االدبي: دراسات في االدب االسالمي / احمد شاكر  الكائن
  3102غضيب .ـ بغداد :  دار الفراهيدي للنشر ، 

 سم 32ص ؛ 011
 أـالعنوان      العربي ـ عصر صدر االسالم ـ دراسات ـ االدب 0
 

121 

001،2 
 063س 

 
 السلطاني، طالب خليف جاسم 

محاضرات في االدب العربي ونقده / طالب خليف جاسم  
 3102السلطاني.ـ  بغداد : دار الفرات للثقافة واالعالم، 

 سم 32ص؛015
 أـ العنوان       ـ االدب العربي ـ مقاالت 0
 

120 

001،2 
  133ض 

 
 ضياء الدين احمد 

نجوم افلة : مقاالت في  االدب / ضياء الدين احمد .ـ البصرة 
  3102:مطبعة العتبة ، 

 سم 31ص ؛ 001
 أـ العنوان        الت اـ االدب العربي ـ مق 0

121 

1 ,001 
 23أ 

 
االدب والمطالعة للصف السادس االعدادي للمدارس 
التركمانية والقوميات االخرى/ شياع مسلم العاني .. 

المديرية العامة للمناهج؛ )واخرون( .ـ بغداد: وزارة التربية 
(3102) 

 سم32ص ؛ 005
أـ العاني ، شياع مسلم       ـ االدب العربي ـ دراسة وتدريب0

 بدالجاسم )م.م(ب ـ عبدالعباس ع      )م.م( 
 

121 

001،1  
  21ع 

 
 عدي عدنان محمد 

ء للجاحظ في الضوء منهجي بروب بنية الحكاية في الجال
وغريماس / عدي عدنان محمد .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية 

  3102العامة ، 
 (  61سم .ـ ) دراسات  نقدية ؛ 32ص ؛ 323

ـ الجاحظ ، عمر بن بحر  3      راساتالعربي ـ د ـ االدب 0
ـ رغريماس  2    ـ االدب الروسي ـ دراسات  2        ()اديب

 ب ـ السلسلة         أـ العنوان        (، بروب ) اديب روسي
 

120 

001،11   123 



216 
 

 حبولي ، احمد الياس حسن   310ح 
اس حسن ب العربي / جمعها ورتبها احمد اليقطوف من االد

حبولي .ـ موصل : سلسبيل لالستنساخ والخدمات الطباعية ، 
3102  
 سم 32ص ؛  262

 أـ العنوان        ـ االدب العربي ـ دراسات  0
 

001،11  
  122م 

 
 منذر عبد الحر 

حصاد االبداع االعمال الفائزة بمسابقة دار الشؤون الثقافية 
 ،اعداد منذر عبد الحر) الدورة الرابعة ( / 3100العامة لعام 

  3102ناصر .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العام ،  يسبلق
 سم .ـ ) سلسلة فعالية وانجازات ( 32ص ( ؛ 221)  0ج 
أـ بلقيس ناصر ) معد (       ـ االدب العربي ـ جوائز مكافات 0

 ب ـ العنوان 
 

122 

001،0  
  362س 

 
 الساعدي ، عارف 

مسارات المعرفة االدبية مجموعة ابحاث مهداة الى روح 
المرحوم الدكتور علي جواد الطاهر / اعداد عارف الساعدي ، 

  3102خالد خليل هويدي .ـ بغداد : مكتبة عدنان ، 
 سم 32ص ؛ 251

(  ـ الطاهر ، علي جواد ) اديب 3    اتـ االدب العربي ـ دراس0
 ب ـ العنوان       أـ خالدة خليل هويدي )م ـ م (

 

122 

0 ،001 
  312ظ 

 
 فتحي  الظاهر ، عبد هللا

نوادر الجليس من فرائد العقد النفيس / عبد هللا فتحي الظاهر 
  3102: جامعة الموصل ، .ـ الموصل 

 (  51سم .ـ ) سلسلة الكتاب الجامعي ؛ 32ص ؛ 205
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان      ـ االدب العربي ـ مجموعات 0
 

125 

001،0  
  202م 

 
 محمد حسين عالوي غيبي 

اضاءات في االدب والحياة / تاليف محمد حسين عالوي غيبي 
.ـ النجف االشرف : مؤسسةالنبراس للطباعة والنشر ، 3.ـ ط 

3102  
 سم 32ص ؛ 261

 أـ العنوان       ـ االدب العربي ـ مجموعات 0
 

126 

001،0113   121 



217 
 

 الحسن ، كريم جبر   51ح 
كريم جبر راسات في االدب االسالمي : قراءة معاصرة / د

 3102الحسن .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 
 ( 21سم .ـ ) سلسلة دراسات ؛ 32ص ؛ 000

      أـ العنوان     ـ الشعر الديني  3ـ االدب االسالمي       0
 ب ـ السلسلة 

 

 

001،01002  
  220أ 

 
 أبورحمة ، اماني 

نهايات مابعد الحداثة ارهاصات عهد جديد / اماني ابو رحمة 
  3102مكتبة عدنان ، و.ـ بغداد : دار

 سم 32؛ 231
 أـ العنوان        ـ االدب العربي ـ نقد ) مابعد الحداثة ( 0
 

120 

001،0132  
 312ج 

 
 الجبوري ، زهير 

ي سرد العراقاليرية وتطبيقية في مرايا السرد : مقاربات تنظ
.ـ بغداد : اتحاد الناشرين  3الحديث / زهير الجبوري .ـ ط 

  3102العراقيين ، 
 سم 32ص ؛ 060

 أـ العنوان     ـ االدب العربي ) السرد ( ـ العراق 0
 

121 

001،011301  
  163أ 

 
 انعام داود سلوم 

االمومة والنبوة في ادب القرن االول الهجري / انعام داود 
  3102سلوم .ـ بغداد : دار الفراهيدي ، 

 (  010سم .ـ )  دراسات ؛ 32ص ؛ 313
ـ الشعر العربي ـ العصر  3     ـ المرأة في االدب العربي 0

 ب ـ السلسلة       أـ العنوان        االسالمي ـ دراسات
 

151 

001،1  
  232ح 

 
 الحداد ، حاكم 

اسرار الروح مقاالت ودراسات نقدية / حاكم الحداد .ـ  بغداد: 
  3102عيون للطباعة والنشر ، 

 سم 32ص ؛ 021
 أـ العنوان          ـ االدب العربي ـ تاريخ ونقد  0
 

150 

1 ،001 
 021ش

 
 الشمري ، ثائر سمير حسن

أبحاث نقدية /ثائر سمير حسن الشمري.ـ عمان : دار 
 3102الرضوان للنشر، 

153 
 



218 
 

 سم32ص ؛ 061
 أـ العنوان      ـ االدب العربي ـ نقد 0
 

1 ،001 
 220ع

 
 عبدالرحمن عبدهللا أحمد

النقد الثقافي الخطاب النقدي العربي العراق أنموذجا 
/عبدالرحمن عبدهللا أحمد .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية 

 .3102العامة ،
 (30سم .ـ )نقد؛ 32ص ؛ 223

 أـ العنوان       ـ الثقافة العربية 3     ـ االدب العربي ـ نقد 0
 ب ـ السلسلة

 

152 
 

1 ،001 
 225م 

 
 المدرس ، فارس عزيز

تأريخ االدب العربي منذ النشأة وحتى العصر الحديث في 
فارس عزيز   دراسات المستشرق البريطاني هاملتون جب/

 .3102،  المدرس .ـ بيروت : دار ومكتبة البصائر
 سم32ص ؛ 312

 ـ جب هاملتون )مستشرق( 3     ـ االدب العربي ـ تاريخ 0
 أـ العنوان

 

152 
 

001،1 
  316ن 
 
 
 

 
 
 

 
 ناهضة ستار  

ثقافة الوعي المنهجي قراءة في اشكاليات الدرس النقدي 
الحديث/ تاليف ناهضة ستار .ـ بغداد دار الشؤون الثقافية 

 3102العامة ، 
 (  005سم .ـ ) نقد ؛ 32ص ؛ 231 

 ب ـ السلسلة     أـ العنوان     ـ االدب العربي ـ نقد  0

155 

001،1  
 20ن 

 
 نجم عبد هللا كاظم

مقدمات في المصطلح النقدي / نجم عبد هللا كاظم .ـ بغداد : 
  3102دار المامون للترجمة والنشر ، 

 (  6سم .ـ ) سلسلة اوراق ؛ 31ص ؛ 003
 ب ـ السلسلة       أ ـ العنوان     ـ االدب العربي ـ نقد  0
 

156 



219 
 

001،11003  
  151ي
 
 

 
 
 

 

 
 اليوسف ، علي محمد 

الحداثة : اشكالية التوصيل والتلقي / علي محمد اليوسف .ـ 
  3102بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  010سم .ـ ) دراسات فلسفية ؛ 32ص ؛  022
               أـ العنوان       العربي ـ نقد ) الحداثة (ـ االدب  0

 ب ـ السلسلة 

151 

13 ،001 
 163أ 

 
 انعام داود سلوم

أدب الوصايا في العصرين الراشدي واالموي: دراسة فنية 
 3102/أنعام داود سلوم .ـ بغداد : دار الفراهيدي ، 

 (003سم .ـ )دراسات ، 32ص ؛ 210
          أـ العنوان     ـ الوصايا 3    دراساتـ االدب االسالمي ـ 0

 ب ـ السلسلة
 

150 

001،1311  
  311ط 

 
 الطائي ، فوزي 

الحياة / فوزي الطائي .ـ الحلة قراءات في االدب و
  3102المركزالثقافي للطباعة والنشر ، :

 سم30ص ؛ 050
 أـ العنوان          ـ االدب العربي ـ دراسات 0
 

151 

001،1301  
  150م 

 
 ميسلون  هادي 

التلصص من ثقب الباب : مقاالت في االدب النسوي / تاليف 
  3102ميسلون هادي .ـ بغداد : دار المامون للترجمة ، 

 (  5سم ) سلسلة اوراق المامون ؛ 30ص ؛ 16
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان      ـ ادب المراة ـ مقاالت 0
 

161 

001،103  
 063س 

 
 ف جاسم ي، طالب خلالسلطاني 

محاضرات ميسرة في ادب العصور المتأخرة / طالب خليف 
 3102جاسم السلطاني .ـ بغداد : دار الفرات للثقافة ، 

 سم 32ص ؛ 010 
 أـ العنوان       االدب العربي ـ العصر المغولي ـ مجموعات-0
 

160 

000،111 
  202أ 

 
 احمد مطلوب 

المجمع العلمي ،   مطبعة :بحوث شتى / احمد مطلوب .ـ بغداد
3102  

163 



211 
 

 سم32ص ؛ 200
 أـ العنوان     ـ الثقافة  3    ـ الشعر العربي ـ دراسات  0
 

000،111 
  332ج 

 
 الجابر ، صبيح

/ صبيح الجابر .ـ  العربيظاهرة الغربة والحنين في الشعر
  3102بغداد : مكتبة عدنان ، 

 سم 30ص ؛ 213
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ دراسات 0
 

162 

111 ,000 
 312ج

 
 الجبوري، ذكرى محيي الدين حميد

الطلل لدى شعراء القرن الثالث للهجرة/ ذكرى محيي الدين 
 .3102حميد الجبوري .ـ بغداد: دار الفراهيدي، 

 (031سم .ـ )دراسات ؛ 32ص ؛ 203
             ـ الشعر العربي ـ القرن الثالث للهجرة ـ دراسات 0

 ب ـ السلسلة       أـ العنوان
 

162 

000،111  
  302س 

 
 السامرائي ، يوسف طارق 

االبداع في القرنين الثالث والرابع للهجرة ) دراسة  اءشعر
اسلوبية ( / تاليف يوسف طارق السامرائي .ـ بغداد : دار 

  3102الفراهيدي للنشر والتوزيع ، 
 سم 35ص ؛ 211

 -قرنين الثالث والرابع للهجرة ()ال ـ الشعر العربي ـ 0
 أـ العنوان        دراسات

165 

000،111  
  621س 

 
 السعدون ، نبهان حسون 

البينات  الدالة في شعر شاذل طاقة / نبهان حسون السعدون ، 
سلوى جابر  الشكري .ـ الموصل : منشورات شرفات ، 

3102  
 سم 31ص؛ 001

 أـ شاذل طاقة ) شاعر (        ـ الشعر العربي ـ دراسات 0
 ج ـ العنوان       ب ـ الشكرجي ، سلوى جابر ) م . م ( 

 

166 

111 ,000 
 531غ
 

  
 

 
 غسان عزيز رشيد مصطفى

تأليف غسان عزيز رشيد   االغتراب في شعر أمل دنقل/
 3102مصطفى.ـ الموصل: العال للطباعة والنشر ، 

 سم32ص ؛ 300

161 



211 
 

 
 
 

        ـ أمل دنقل )شاعر( 3      ـ الشعر العربي ـ دراسات 0
 أ ـ العنوان 

000،111  
  261ف

 
 الفرطوسي ، عبد الهادي احمد 

اقنعة هرمس للتأويل االسطوري في الشعر / عبد الهادي احمد 
.ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ،  3الفرطوسي .ـ ط 

3102  
 (  302سم .ـ ) نقد ؛ 32ص ؛ 321

 ب ـ السلسلة     أـ العنوان        العربي ـ دراساتـ الشعر 0
 

160 

000،111  
 301ل

 
 الالمي ، كريم حسن 

الخروج عن الدائرة / كريم حسن الالمي .ـ بغداد : دار 
  3102الفراهيدي ، 

 سم 32ص ؛ 020
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ دراسات 0
 

161 

111،000 
 202م

 
 محمد صالح عبد الرضا 

القول الشعري والقراءة السردية / محمد صالح عبد الرضا .ـ 
البصرة : جامعة البصرة : مديرية دار الكتب للطباعة ، 

3102  
 سم 30ص ؛ 216

 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ دراسات 0
 

111 

000،111  
 561م

 
 المسعودي ، عبادة حرز حبيب 

الفروسية في ادب القرن االول الهجري / عبادة حرز حبيب 
  3102المسعودي .ـ بغداد مكتبة النعيمي للطباعة ، 

 سم 32ص ؛ 201
            ـ الشعر العربي ـ القرن االول الهجري ـ دراسات 0

 أـ العنوان 
 

110 

000،111  
 302خ 

 
 خالدة خليل 

) دراسة نقدية  اختالف الرؤى والتلقي في الخطاب الشعري :
.ـ بغداد : وزارة الثقافة ،  3( / تاليف خالدة خليل .ـ ط 

3102  
 سم 32ص ؛ 211

 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ نقد  0

113 



212 
 

 

1111301 ,000 
 120ب 

 
 البيرماني ، فرح غانم صالح 

فرح غانم   /3111ـ  0161الشعر النسوي في العراق 
  3102البيرماني.ـ بغداد : دار الفراهيدي، 

 سم.32؛  3-0ج
 أـ العنوان      ـ شعر المرأة العربية ـ العراق ـ تأريخ 0
 

112 

000،10  
  163أ 

 
 انعام داود سلوم 

ابحاث طللية / انعام داود سلوم .ـ بغداد : دار الفراهيدي للنشر 
 ،3102  

 سم 01ص ؛ 10
 أـ العنوان      ـ الشعر الغزلي ـ العصر الجاهلي  0
 

112 

000،12 
 611أ 

 
 أم عقيل 

نبضات القلب فب حب أ ل البيت / أ م عقيل ؛ جمع حيدر 
  3102اليعقوبي .ـ كربالء : دار الكفيل ، 

 سم 32ص ؛ 026
أـ اليعقوبي ، حيدر ) جامع (         ـ شعر الرثاء ـ العراق 0

 ب ـ العنوان 
 

115 

000،12 
  153أ 

 
 االنصاري ، زكي 

افيقوا ايها الموتى : مجموعة شعرية / زكي االنصاري .ـ 
  3102بغداد :شركة نجمة الصباح ، 

 (  012سم .ـ ) اصدارات انصار االمام المهدي ؛ 30ص ؛ 66
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان       ـ شعر الرثاء ـ العراق 0
 

116 

000،12  
  212ب 
 
 
 

 
 البديري ، رحيم 

ديوان رثاء االبرار : محمد المختار واله االطهار ) عليهم 
.ـ  3السالم ( اناء الليل واطراف النهار / رحيم البدري .ـ ط 

  3102النجف االشرف : دار الضياء للطباعة والتصميم ، 

111 



213 
 

 
 

 

 سم 33ص ؛ 002
 أـ العنوان        ـ شعر الرثاء ـ العراق 0

000،12  
 511ح
 
 

  
 
 
 

 
 الحسيني ، احمد هادي حمود العزام 

ديوان البيارق / احمد هادي حمود العزام الحسيني ، اعداد 
صالح اللبان .ـ الحلة : جمعية الرواد الثقافية المستقلة ، 

3102  
 سم .ـ ) سلسلة شعراء حليون ( 32ص ( ؛ 313)  3ج 
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان       ـ شعر الرثاء ـ العراق0

110 

000،12  
 132خ 

 
 الخفاجي ، مقداد كاظم عبد االخوه 

ديوان بصائر العكوب / مقداد كاظم عبد االخوه الخفاجي ، 
اعداد صالح اللبان .ـ النجف االشرف: مطبعةدار الضياء ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 313

      أـ اللبان ، صالح ) معد (        ـ شعر الرثاء ـ العراق 0
 العنوان ب ـ 

 

111 

000،12  
  232د 

 
 الدراجي ، عبد الحسن 

حرات القلوب الحجر منهن يذوب على ماجرى في ارض 
كربالء / عبد الحسن الدراجي .ـ بغداد : مكتب احمد الدباغ ، 

3102  
 سم 35ص ؛ 001

 أـ العنوان          ـ شعر الرثاء ـ العراق 0
 

101 

000،12  
  621س 

 
 سعد ثامر يوسف 

ابو ذيات ومراتي حسينية / سعدي ثامر يوسف .ـ بغداد : دار 
  3102الحوراء للطباعة ، 

 سم 32ص ؛ 002
 أـ العنوان           ـ شعر الرثاء ـ العراق 0
 

100 



214 
 

000،12  
  316ش 

 
 
 

 
 

 

 
 ع ، عبد النبي يالشا

صرخة في فراغ ) مزاحم ( حديثة متانية لعمالق مسافر الى 
الجواهري الكبير / عبد النبي الشايع .ـ دمشق : دار صفحات 

 ،3102  
 سم 30ص ؛ 01
 أـ العنوان        ـ الشعر الرثاء ـ العراق 0
 

103 

000،12  
 031ع 
 

 
 عالوي جاسم غيبي

تراتيل الوالء / عالوي جاسم غيبي .ـ النجف االشرف : 
  3102مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ، 

 سم 32ص ( ؛ 061)  2ج 
 أـ العنوان          ـ شعر الرثاء 0
 

102 

000،12 
 132ع

 
 العوادي ، حيدر جبار 

هللا يادمعة رقية / حيدر جابر العوادي .ـ الحلة : دار الصادق 
  3102الثقافية ، 

 سم 32ص ؛ 030
 أـ العنوان        الرثاء ـ العراقشعرـ  0
 

102 

000،12  
  350ق 
 

 
 قاسم محي الدين 

المجالس القاسمية / تاليف محي الدين ؛ تحقيق محمد حسن 
  3102محي الدين .ـ الحلة : دار الفرات للثقافة واالعالم ، 

 سم 31ص ؛ 15
      أـ محمد حسن محي الدين        ـ شعر الرثاء ـ العراق 0

 ب ـ العنوان         ) محقق( 
 

105 

000،12 
  120م 

 
 المندالوي ، فؤاد 

ديوان غريبات الشام / فؤاد المندالوي .ـ ديالى : جامعة ديالى 
 ،3102  

 سم.32ص ؛ 255
 أـ العنوان        ـ شعر الرثاء 0
 

106 
 
 

000،1513 
 312ز 

 
 الزبيدي ، ابراهيم محمود 

مربعات بغدادية/ ابراهيم محمود الزبيدي .ـ بغداد : مكتب 
  3102النور ، 

101 
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 سم 31ص ؛ 65
 أـ العنوان       ـ الشعر الغنائي ـ العراق  0
 

000،163 
  316ح 

 
 حامد يونس الحبيطي ، يوسف 

ديوان الحبيطي في مدح خير البرية سيدنا محمد المصطفى 
)ص ( ومدح واصحابه الكرام / لحادي الرسول يوسف يونس 

حامد الحبيطي  .ـ الموصل : سلسبيل لالستنساخ والخدمات 
  3102الطباعية ، 

 سم 32ص ؛ 250
 أـ العنوان         ـ شعر الديني 0
 

100 

000،163 
  210د 

 
 الدخيلي ، رعد موسى 

الخطاب السياسي للحربن يزيد الرياحي / شعر رعد موسى 
  3102الدخيلي .ـ بغداد : دار المرتضى ، 

 سم32ص ؛ 301
 أـ العنوان        ـ الشعر الديني ـ العراق0
 

101 

000،16211 
  210م 

 
 مريم عبد النبي عبد المجيد 

الشعراء الصوفي في القرن الثالث الهجري / مريم عبد النبي 
  3102عبد المجيد .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة، 

 (  20سم .ـ ) سلسلة دراسات ؛ 32ص ؛ 013
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان         ـ الشعر الصوفي ـ دراسات 0
 

111 

000،16211 
 03م 

 
 المال ،  هشيار زكي حسن 

البنية الجمالية في الشعر الصوفي من القرن الثالث حتىالقرن 
الثامن الهجري / هشيار زكي حسن المال .ـ  بغداد : دار 

  3102الفراهيدي للنشر والتوزيع ، 
 سم32ص ؛ 202

 أـ العنوان        ـ الشعر الصوفي ـ دراسات  0
 

110 

000،103  
  133ج 
 
 
 

  
 

 
 الجنابي ، قيس كاظم 

السجون والمطامير واثرها في الشعر العربي : دراسة 
تاريخية / قيس كاظم الجنابي .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية 

  3102العامة ، 
 (  016سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 212

 ب ـ السلسلة      أـ العنوان       ـ الشعر السياسي ـ دراسات0

113 



216 
 

 

000،1013 
  201أ 

 
 أبو حكيم العماري ، عبد الرضا غالي 

خبطت حيل / عبد الرضا غالي ابو حكيم العماري .ـ العمارة : 
  3102رابطة على  ورق ، 

 سم 32ص ؛ 13
 أـ العنوان      ـ الشعر الشعبي العراقي 0
 

112 

033،1013  
  201أ 

 
 أبو حكيم العماري ، عبد الرضا غالي 

على كيفك : شعر شعبي  / عبد الرضا غالي ابو حكيم العماري 
  3102.ـ ميسان  : )د . ن (  ،  

  سم 32ص ؛ 60
 أـ العنوان       ـ الشعر الشعبي العراقي  0
 

112 

000،1013   
  201أ 

 
 أبو حكيم العماري ، عبد الرضا غالي 

مناكل حجي أبو ذيات ـ دارميات زهيرات : شعر شعبي  / عبد 
الرضا غالي ابو حكيم العماري .ـ العمارة : رابطة على  ورق 

 ،3102  
 سم 30ص ؛ 13
 أـ العنوان          ـ الشعر الشعبي العراقي 0
 

115 

000،1013 
  201أ

 
 أبو حكيم العماري ، عبد الرضا غالي 

منقوس هذا الوطن / عبد الرضا غالي ابو حكيم العماري .ـ 
  3102العمارة : رابطة على  ورق ، 

 سم 31ص ؛  051
 أـ العنوان        ـ الشعر الشعبي العراقي 0
 

116 

000،1013  
  201أ 

 
 أبو حكيم العماري ، عبد الرضا الحاج غالي 

هيمنة ظلت : شعر شعبي  / عبد الرضا الحاج غالي ابو حكيم 
  3102العماري .ـ العمارة : رابطة على  ورق ، 

 سم 31ص ؛ 13
 أـ العنوان      ـ الشعر الشعبي العراقي  0
 

111 

000،1013  
 206ب 

 
 البركعاوي ، وحيد 

ديوان الحجة / تاليف وحيد البركعاوي .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 
3102  

110 
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 سم 32ص ؛ 000
 أـ العنوان        ـ الشعر الشعبي  ـ العراق  0
 

000،1013  
  332ج 

 
 جبار فرحان 

رسائل حب شعبية : شعر شعبي / جبار فرحان .ـ بغداد : دار 
  3102الجواهري ، 

 سم 30ص ؛ 02
 أـ العنوان        ـ الشعر الشعبي  ـ العراق  0
 

111 

000،1013  
  312ج 

 
 الجبوري ، حامد 

عهد الوالء ) شعر شعبي ( / حامد الجبوري .ـ بغداد : مكتب 
  3102االديب للطباعة والنشر ، 

 سم 30ص ؛ 52
 أـ العنوان         ـ الشعر الشعبي  ـ العراق 0
 

0111 

000،1013  
  312ج 

 
 الجبوري ، حسن جار مسعود  

 3ازهار المسعودي / حسن جار مسعود الجبوري .ـ ط 
  3102.ـصالح الدين : مطبعة جامعة تكريت ، 

 سم 32ص ( ؛ 332)  3ج 
 أـ العنوان           ـ الشعر الشعبي  ـ العراق 0
 

0110 

000،1013  
 133ج 

 
 الجنابي، مظهر 

رحيل المسافات : شعر شعبي / مظهر الجنابي .ـ ) د . م ( : 
 (  3102) ،  مكتب ليث الشاطي للطباعة 

 سم 30ص ؛ 15
 أـ العنوان        ـ الشعر الشعبي  ـ العراق  0
 

0113 

000،1013  
 122ح 

 
 الحيدر ، حيدر 

مختارات من دفتري القديم ) مجاميع شعرية ( / حيد الحيدر .ـ 
  3102بعة بابل ، بغداد : مط

 أـ العنوان         ـ الشعر الشعبي العراقي 0
 

0112 

000،1013  
  302خ 

 
 الخالدي ، محمد 

( / محمد الخالدي  3103ـ  0011الشعر الشعبي العراقي ) 
  3102.ـ النجف االشرف : مؤسسة النبراس للطباعة ، 

0112 
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 سم 31ص ؛ 11
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي العراقي 0
 

000،1013  
  522خ 

 
 الخزرجي ، لفته عبد النبي 

فخاتي وهيل : شعر شعبي عراقي / لفته عبد النبي الخزرجي 
  3102.ـ الحلة : دار الفرات للثقافة واالعالم ، 

 سم 30ص ؛ 011
 أـ العنوان   ي        ـ الشعر الشعبي  العراق 0
 

0115 

000،1013  
  312ز 

 
 ، ابراهيم محمود الزبيدي

صدى االلحان : شعر شعبي عراقي / ابراهيم محمود الزبيدي 
  3102.ـ بغداد : مطبعة اليمامة ، 

 سم 30ص ؛ 65
 أـ العنوان          ـ الشعر الشعبي  العراقي 0
 

0116 

000،1013  
 121ز 

 
 الزيدي ، ريسان فاخر 

شعر شعبي عدائي : مضايف شعر / ريسان فاخر الزيدي .ـ 
 3102ذي قار : دار الزيدي ، 

 سم 31ص ؛ 60
 أـ العنوان       ـ الشعر الشعبي  العراقي   0
 

0111 

000،1013  
 121ز

 
 الزيدي ، محمد عبد الرضا 

في رحاب اهل البيت ) عليهم السالم ( : شعر / محمد عبد 
  3102الرضا الزيدي .ـ ذي  قار : دار الزيدي للنشر ، 

 سم 33ص ؛ 02
 أـ العنوان       ـ الشعر الشعبي العراقي  0
 

0110 

000،1013  
  636س 

 

 
 السبعاوي ، حسام 

الطره والكتبة : شعر شعبي عراقي / حسام السبعاوي .ـ 
  3102كركوك : مطبعة ارابغا ، 

 سم 32ص ؛ 13
 أـ العنوان      ـ الشعر الشعبي العراقي  0
 

0111 

000،1013  
 12س 

 
 السيد ، محمد محسن 

0101 
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فرسان القوافي : ديوان مشترك للشعراء الشهداء رحيم 
المالكي ،غني محسن ،سمير الزركاني ، بارق العاشقي / 

  3102اعداد محمد محسن السيد .ـ بغداد : مكتبة المجلة ، 
 سم 30ص ؛ 52
 أـ العنوان        ـ الشعر الشعبي ـ العراق 0
 

000،1013  
 263ع 

 
 عبد الرضا غالي 

بعد عدنة بخت : شعر شعبي / عبد الرضا غالي ، ابو حكيم 
 3102العماري .ـ العمارة: رابطة على الورق ، 

 سم 30ص ؛01 
       أـ العماري ، ابو حكيم        ـ الشعر الشعبي العراقي 0

 نـ العنواب        ) م . م (

0100 

000،1013  
 263ع 

 
 عبد الرضا غالي  

وحديث عشرة بفلس: شعر شعبي / عبد الرضا غالي .ـ حادث 
 3102ابو حكيم العماري .ـ العمارة: رابطة على الورق ، 

 سم30ص ؛ 61
        أـ العماري ، ابو حكيم      ـ الشعر الشعبي العراقي  0

 ـ العنوانب        ) م . م (
 

0103 

000،1013  
  263ع 

 
 عبد الرضا غالي  

شعبي / عبد الرضا غالي .ـ ابو حكيم حجي عتيك : شعر 
 3102العماري .ـ العمارة: رابطة على الورق ، 

 سم 30ص ؛012 
أـ العماري ، ابو حكيم ) م . م (      ـ الشعر الشعبي ـ العراق 0

 ـ العنوانب 
 

0102 

000،1013  
 263ع 

 
 عبد الرضا غالي 

: شعر شعبي / عبد الرضا غالي .ـ ابو حكيم العماري  اطاحو
 3102.ـ العمارة: رابطة على ورق ، 

 سم 30ص ؛16 
أـ العماري ، ابو حكيم ) م . م (      ـ الشعر الشعبي العراقي 0

 ـ العنوانب 
 

0102 

000،1013  
  263ع 

 
 عبد الرضا غالي 

0105 
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.ـ ابو منين ابوسك ياعراق  : شعر شعبي / عبد الرضا غالي 
 3102حكيم العماري .ـ العمارة: رابطة على الورق ، 

 سم 30ص ؛020 
أـ العماري ، ابو حكيم ) م . م (      ـ الشعر الشعبي العراقي 0

 ـ العنوانب 
 

000،1013  
 263ع 

 
 عبد الرضا غالي 

وجدزين  : شعر شعبي / عبد الرضا غالي .ـ ابو حكيم 
 3102على الورق ، العماري .ـ العمارة: رابطة 

 سم 30ص ؛00 
 أـ العنوان        ـ الشعر الشعبي العراقي 0
 

0106 

000،1013  
 300ع 

 
 العبد هللا ، سليم 

ديوان سليم العبد هللا زهيري .ـ كتابة ـ ابو ذية ـ نايل ... الخ / 
سليم العبد هللا ؛ جمع وتحقيق طالل سليم .ـ ) د . م ( : 

  3102المطبعةالغربية ، 
 سم 30ص ؛ 023

   أـ السليم ، طالل ) محقق (       ـ الشعر الشعبي العراقي 0
 ب ـ العنوان 

 

0101 

000،1013  
  331ل 
 

 
 اللبان ، صالح 

االبوذية والموال : بالغة الشعر الشعبي العراقي : دراسة 
وشعر / صالح اللبان .ـ الحلة : جمعية الرواد الثقافية 

  3102المستقلة ، 
 سم 31ص ؛ 022

 أـ العنوان       ـ الشعر العربي العراقي ـ دراسات  0
 

0100 

000،1013  
  151م 

 
 الموسوي ، محمود كريم 

 االبوذية من خلف القضبان / محمود كريم الموسوي .ـ الحلة :
  3102مكتب الشهيد للطباعة االلكترونية ، 

 سم30ص ؛ 021
 عنوان أـ ال      ـ الشعر الشعبي العراقي  0
 

0101 

000،11  
  210ك 
 

 
 كريم شغيدل 

خطاب الحداثة : دراسة ثقافية لمشروع الحداثة الشعرية في 
  3102العراق / كريم شغيدل .ـ بغداد : دار ميزبوتاميا ، 

0131 
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 سم 32ص ؛ 256
 أـ العنوان       ـ الشعر الحر ـ العراق ـ دراسات 0
 

000،1113  
  010خ 

 
 خليل شيرزاد علي 

الشعراء النقاد تطور الرؤيا في الخطاب النقدي العراقي 
/ خليل شيرزاد علي .ـ 0الحديثال الشعراء الستينيون انموذجا 

  3102بغداد : دار الشؤون الثقافة ، 
 (  11سم .ـ ) سلسلة نقد ؛ 32ص ؛ 322

 ـ الشعر العربي ـ العراق ـ العصر الحديث 0
               أـ العنوان     ـ الشعر العربي ـ  العراق ـ نقد 3

 ب ـ السلسلة 
 

0130 

000،0  
  21ع 

 
 هـ ( 60عدي بن حاتم ) ... ـ 

ديوان عدي بن حاتم الطائي مع سيرة حياته في الجاهلية 
 3واالسالم / جمع وتحقيق عبد اللطيف حمودي الطائي .ـ ط 

  3102.ـ بغداد : وزارة الثقافة ، 
 سم 32ص ؛ 33
أـ الطائي عبد         عصر صدر االسالمـ الشعر العربي ـ 0

 ب ـ العنوان        اللطيف حمودي ) محقق ( 
 

0133 

000،011  
  253ع 

 
 عبد الرزاق خليفة محمود 

المرئي والالمرئي في الشعر العربي القديم / عبد الرزاق 
  3102خليفة محمود .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  002سلسلة نقد ؛ سم .ـ ) 322ص ؛ 220
أـ  العنوان       ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات0

 ب ـ السلسلة 
 

0132 

000،011  
  251ع 

 
 عبدالحسن حسن خلف 

 سنح القصيدة الجاهلية في النقد العربي القديم / عبد الحسن
  3102خلف.ـ بيروت : دار الفاربي ، 

 سم 32ص ؛ 311
              ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ تاريخ ونقد  0

 أـ العنوان 
 

0132 

000،011  
  531ع 

 
 ة صائب خضيرفالعزاوي ، سال

0135 
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ة فالحركة النقدية حول شعر امرىء القيس قديما وحديثا / سال
صائب خضير العزاوي .ـ بغداد : دار الفرهيدي للنشر ، 

3102 
 ( 036سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 226

ـ امروء 3      ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ نقد 0
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان       القيس ) شاعر ( 

 

000،311 
  523أ 

 
 اسراء خليل فياض 

 اسراء خليل فياض /الصورة الشعرية في شعر ابن القيسراني 
  3102.ـ بغداد : دار الفرهيدي ـ، 

 سم 32ص ؛ 011
ـ ابن  3      ـ الشعر العربي ـ العصر االسالمي ـ دراسات  0

 أـ العنوان        بن محمد ) شاعر (  هللاالقيسراتي ، عبد
 

0136 

000،311  
 603ع 
 

 
 عبد المطلب محمود 

شعر العصر االسالمي / عبد المطلب من اغراضها غيبت قصائد
  3102محمود ، .ـ بغداد .ـ ) د ن ( ، 

 سم 32ص ؛ 020
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العصر االسالمي ـ دراسات  0
 

0131 

000،211 
 223أ 

 
 هـ ( 316ـ  322أبن الجراح، محمد بن داود ) 

الورقة في اخبار الشعراء المحدثين / تصنيف محمد بن داود 
بن الجراح ؛ تحقيق عباس هاني الجراح .ـ بغداد : دار أ

  3102الشؤون الثقافية العامة ، 
 (  021سم .ـ ) خزانة التراث ؛ 32ص ؛ 222

ـ الشعراء  3     ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات0
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان      ـ تراجم

0130 

000،211  
  51ح 

 
 حسن عبد راضي  

المفارقة في شعر أبي العالء المعري / حسن عبد راضي .ـ 
  3102بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  001سم .ـ ) نقد ؛ 32ص ؛ 310
                ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي االول ـ دراسات0
أـ العنوان    ـ ابو العالء المعري ، احمد بن عبد هللا) شاعر (3

 ب ـ السلسلة 
 

0131 

000،211  0121 



223 
 

  021ش
 

 الشمري ، ثائر سمير حسن
حسن الشمري .ـ  سميرالعصر العباسي / ثائرفي دراسات 

  3102ن للنشر والتوزيع ، اعمان : دار الرضو
 سم 32ص ؛ 332

 أـ العنوان        العباسي ـ دراساتـ الشعر العربي ـ العصر  0
 

000،211 
 021ش
 

  
 
 
 

 
 الشمري ، ثائر سمير حسن

حسن الشمري .ـ سميرالشعر العباسي اراء ومواقف  / ثائر 
  3102ن للنشر والتوزيع ، اعمان : دار الرضو

 سم 32ص ؛ 332
           ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي االول ـ دراسات 0

 أـ العنوان
 

0120 

000،211 
  021ش 

 
 الشمري ، ثائر سمير حسن

حسن الشمري .ـ عمان  سميرلمحات في الشعر العباسي / ثائر
  3102ن للنشر والتوزيع ، ا: دار الرضو

 سم 32ص ؛ 016
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات  0
 

0123 

000،211 
 635ن

 
 اس ، وليد شاكر عالن

اس .ـ عقراءة سيميائية في شعر ابي تمام / وليد شاكر الن
  3102بغداد : دار السالم للطبع ؛ 

 سم 32ص ؛ 013
 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات0
 أـ العنوان     ـ  ابو التمام ، حبيب بن اوس الطائي ) شاعر (3
 

0122 

000،511 
  302خ 

 
 الخالدي ، جاسم حسين السلطان 

الرؤيا االبداعية لدى الشريف المرتضى ؛ دراسة موضوعية 
فنية في شعر الشريف المرتضى / جاسم حسين السلطان 

  3102الخالدي .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 
 (  20سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 301

           دراساتـ الشعر العربي ـ العصر العباسي الثاني ـ 0
             ـ الشريف المرتضى ، علي بن الحسن ) شاعر ( 3

 ب ـ السلسلة       أـ العنوان 
 

0122 

000،511 
  136خ 

 
 الخياط ، كريم محسن 

0125 



224 
 

موسيقى الساكن بحث تطبيقي على شعر المتنبي / كريم  
  3102محسن الخياط .ـ بغداد : دار ميزبوتاميا ، 

 سم 30ص؛ 16
 الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراساتـ  0
           ـ ابو الطيب المتنبي ، احمد بن الحسين ) شاعر ( 3

 أـ العنوان 
 

000،511 
  01ع 

 
 علي كاظم اسد 

كافوريات المتنبي : دراسة تاريخية وفنية / علي كاظم اسد .ـ 
  3102بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  022سم .ـ ) نقد ؛ 32ص ؛ 212
ـ المتنبي  3      ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات 0

     أـ العنوان         ، احمد بن الحسين بن الحسن ) شاعر (
 ب ـ السلسلة 

 

0126 

000،611 
 316ر 
 

 
 
 
 

 
 الربيعي ، احمد حاجم 

/ احمد حاجم الربيعي .ـ  يالعذبة والحنين في الشعر االندلس
  3102بيروت : الدار العربية للموسوعات ، 

 سم 32ص ؛ 215
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات  0

0121 

000،611  
  316ر

 
 الربيعي ، احمد حاجم 

غسق الشعر االندلسي : دراسات في االدب االندلسي  /  تاليف 
احمد حاجم الربيعي .ـ بيروت : الدار العربية للموسوعات ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 010

 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات 0
 

0120 

000،611 
 133س 

 
 سناء ساجت هداب 

لخ لقي ... اتدراسة في انواع الملقي في الشعر االندلسي : تالم
/  سناء ساجت هداب .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

3102  
 (  021سم .ـ ) نقد ؛ 32ص ؛ 356

أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات0
 ب ـ السلسلة

 

0121 



225 
 

6111 ،000 
 523ب 

 
 بشرى عبد عطية

الشعر االندلسي عصر  ثنائية الصبر والجزع في
الموحدين/بشرى عبد عطية.ـ بغداد : دار الفراهيدي ، 

3102. 
 سم.32ص ؛ 361

        ـ الشعر العربي ـ االندلس )عصر الموحدين( ـ دراسات0
 أ ـ العنوان

0121 

000،0111 
  531ع 

 
 العزاوي ، عادل كتاب 

شعر شهاب الدين الحلبي / جمع ودراسة وتحقيق عادل كتاب 
  3102زاوي .ـ بغداد : دار الفراهيدي ، الع

 (  002سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 211
ـ الجلبي  3       ـ الشعر العربي ـ عصر المماليك ـ دراسات0

 ب ـ السلسلة         أـ العنوان        ، شهاب الدين ) شاعر ( 
 

0120 

000،011301 
  120ب 
 

 
 البيرماني ، ايناس عباس صالح 

في الشعر العراقي الحديث / ايناس عباس صالح  صورة المرأة
 3102البيرماني .ـ بغداد : دار الفراهيدي للنشر ، 

 (05سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 061
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان        ـ المرأة في الشعر العربي 0
 

0123 

000،013 
 121ز

 
 الزيدي ، محمد 

: دار الزيدي للنشر ، قصائد وابوذيات / محمد الزيدي.ـ بغداد 
3102 

 سم30ص ؛ 11
 أـ العنوان        العراقي الشعبيـ الشعر0
 

0122 

000،10111 
 223و

 
 وجدان عبد العزيز 

/  القاسمي مقتربات قرائية الشعاراماراتية من البيت الثقافي
 3102، لزيدي وجدان عبد العزيز .ـ ذي قار : دار ا

 سم30ص ؛ 031
 أـ العنوان        االمارات ـ دراساتـ الشعر العربي ـ 0
 

0122 

000،13 
 323أ

 
 ابراهيم كاظم سهيل 

0125 



226 
 

 .ـ بغداد :  3نسيج االهات : شعر / ابراهيم كاظم سهيل .ـ ط 
 3102) د ـ ن ( ، 

 سم32ص ؛ 362
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

000،13 
  512أ

 
 ابو زيد ، محمد

شعر / محمد ابو زيد .ـ بغداد : مكتب زاكي صراع الوجدان : 
 3102للطباعة ، 

 سم32ص ؛ 321
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0126 

000،13 
 512أ 

 
 ابو زيد ، محمد 

صدى السنين : شعر / محمد ابو زيد .ـ بغداد : مكتب زاكي  
 3102للطباعة ، 

 سم32ص ؛ 306
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي العراق0
 

0121 

000،13  
  202أ 

 
 احمد جارهللا ياسين 

يرحل العراقي: شعر / احمد جارهللا ياسين .ـ الموصل : دار 
 3102ابن االثير ، 

 سم30ص ؛ 00
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0120 

000،13  
  202أ 
 

 
 احمد عودة 

عودة .ـ بغداد : اجساد مبعثرة : مجموعة شعرية / احمد 
 3102مؤسسة مرتضى ، 

 سم30ص ؛ 01
 أـ العنوان          ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0121 

000،13  
  213أ 

 
 االديب ، عالء حسين 

سيرة المحيط : شعر / عالء حسين االديب .ـ بغداد : مكتب ابو 
 3102غيداء للتحضير الطباعي، 

 سم31ص ؛ 022
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0
  

0151 

000،13   0150 



227 
 

  232أ 
 

ارتجاف لموج اد ل : مجموعة شعرية مشتركة / سعد محمد .ـ 
) وآخرون ( .ـ الموصل : االتحاد العام للالدباء الكتاب ، 

3102 
 سم30ص ؛ 60
 أـ سعد محمد ) م ـ م (        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

000،13  
  115أ 

 
 انيس عطا 

.ـ بغداد :  3عذريات االعرابي االسمر / تاليف انيس عطا .ـ ط
 3102مكتبة ودار عدنان ، 

 سم33ص ؛ 311
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0153 

000،13  
  113أ 

 
 االيوبي، ليث فائز 

غداد : بفضيحة االسكندر المقدوني : شو / ليث فائز االيوبي .ـ 
 3102دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 ( 01سم .ـ ) شو؛ 30ص ؛ 031
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0152 

000،13  
  330ب 

 
 البابلي، خالد 

عربة يالطا / خالد البابلي .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية 
 3102العامة ، 

 (12شعر ؛سم . ـ ) 33ص ؛ 003
 ب ـ السلسلة         أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0152 

000،13  
  312ب 

 
 الباقر ، هادي 

رواية مناجاه حب حرف على الفيستك / هادي الباقر .ـ منظمة 
 3102المتطوعين االنسانية للسالم االخضر العراقية ، 

 (0لسلة الشعرية ؛سسم .ـ ) ال30ص ؛ 36
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0155 

000،13 
  312ب  

 
 
 
 
 

 
 الباقري ، احمد 

شارع الروح / احمد الباقري.ـ بغداد :  انعكاسات على مرآة في
 3102دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  1سم .ـ ) تواصل ؛ 31ص؛ 010
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0

0156 



228 
 

000،13  
  223ب 

 
 البدراني، عبدهللا 

رباعيات لم تكتمل : شعر / عبدهللا البدراني.ـ ) بغداد ( : ) د ـ 
 3102ن ( ، 

 سم 31ص ؛ 11
 أـ العنوان          ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0151 

000،13  
  221ب 
 
 

 
 البدري ، خلود 
شعر / خلود البدري.ـ ذي قار : دار طائر الشمس : 

 3102الزيديللنشر ، 
 سم30ص ؛ 025

 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0150 

000،13 
  510ب

 
 بسيم عبد الواحد جاسم 

محاضرات فيقضم االوجاع : شعر / بسيم عبد الواحد جاسم .ـ 
 3102بغداد : دار الفراهيدي للنشر ، 

 سم30ص ؛ 00
 أـ العنوان        الشعر العربي ـ العراقـ 0
 

0151 

000،13 
 521ب

 
 البصري ، رعد 

ماء مبلل بي : شعر / رعد البصري.ـ بغداد : دار الشؤون 
 3102الثقافية العامة ، 

 (21سم .ـ ) سلسلة شعر ؛30ص ؛ 031
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0161 

000،13  
  636ب 

 
 البطاط ، حسام لطيف 

عزلة بلون البحر / حسام لطيف البطاط .ـ بيروت : الدار 
 3102العربية للعلوم ناشروتا ، 

 سم32ص ؛ 031
 أـ العنوان          ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0160 

000،13  
 023ب 
 
 

  
 

 
 البلداوي ، مفيد عزيز 

البلداوي .ـ بغداد عندما اغمض عينيه آلها : شعر مفيد عزيز 
 3102: دار الشؤون الثقافية ، 

 (11سم .ـ ) شعر ؛ 33ص ؛ 026
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0

0163 



229 
 

 

000،13  
 133ب 

 
 البياتي، جواد 

هذيان فوق رصيف يحتضر / جواد البياتي .ـ بغداد : مؤسسة 
 3102ثائر العصامي ، 

 سم32ص ؛ 01
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0162 

000،13  
  133ب
 
 
 
 
 

 
 البياتي، حامد 

وتريات : شعر / حامد البياتي .ـ ) بغداد ( : ) د ـ ن ( ، 
3102 

 سم31ص ؛ 50
 أـ العنوان        الشعر العربي ـ العراق

0162 

000،13 
 133ب

 
 البياتي ، علي 

البياتي .ـ بغداد : مكتب النور ، منتصف الطريق / علي 
3102 

 سم31ص ؛ 50
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0165 

000،13  
 010ت

 
 التميمي ، مزاحم 

المبتلى / شعر مزاحم التميمي .ـ بغداد : دار الجواهري ، 
3102 
 سم32ص ؛ 002

 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0166 

000،13 
 306ج

 
 الجامع ، ربيع حسين 

رفقا ارث الذاكرة : شعر / ربيع حسين الجامع .ـ ميسان : 
 3102اتحاد االدباء والكتاب العراقيين ، 

 سم30ص ؛ 11
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0

0161 

000،13  
 332ج 

 
 جبار فرحان 

 3102الجواهري ، مائدة الكالم / جبار فرحان .ـ بغداد : دار 
 سم30ص ؛ 000

 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0160 



231 
 

000،13  
 132ج

 
 الجباري ، عبد الحميد 

طفح الكيل : ديوان شعر / عبد الحميد الجباري .ـ بغداد : 
 3102مكتب زاكي ، 

 سم32ص ؛ 023
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0161 

000،13  
  312ج

 
 الجبوري ، احمد 

الهذيان : مجموعة شعرية / احمد الجبوري .ـ بغداد : 
 3102مؤسسة ثائر العصامي للكتاب ، 

 سم32ص ؛ 022
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0111 

000،13 
 030ج

 
 جمال جمعة 

اختراق حاجز الصوت : مختارات شعرية /جمال جمعة .ـ بغداد 
 3102الشؤون الثقافية العامة ، : دار 
 (061سم .ـ ) شعر ؛ 32ص ؛ 222

 ب ـ السلسلة       أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0110 

000،13  
 122ج
 

  
 
 
 

 
 الجوذري ، عبد العظيم 

ماقاله الشعراء في قاسم العطار / تاليف عبدالعظيم الجوذري.ـ 
 3102واالعالم ،  .ـ الحلة : دار الفرات للثقافة 2ط

 (  2سم.ـ ) سلسلة تراث القاسم) ع(  ؛ 32ص؛ 000
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0

0113 

000،13  
 322ح 

 
 حارث معد 

طرائدي كلماتي : شعر / حارث معد .ـ الموصل : مطبعة الديار 
 ،3102 

 سم31ص ؛ 031
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0112 

000،13  
 312ح

 
 الحائري ، علي محمد 

الركب الضائع / علي محمد الحائري .ـ الحلة : دار الفرات 
 3102للثقافة ، 

 سم32ص ؛ 223
 أـ العنوان          ـ الشعر العربي ـ العراق 0

0112 



231 
 

 

000،13  
 232ح 

 
 الحجاج ، عبد الحسين مهدي صالح 

شعر / عبد الحسين مهدي صالح الحجاج .ـ  القافية : ديوان
 3102بغداد : المكتبة العلمية ، 

 سم32ص ؛ 011
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0115 

000،13 
 212ح 
 

 
 الحديثي، مهند ناطق صالح 

.ـ 3في بغداد لي قمر: شعر / مهند ناطق صالح الحديثي .ـ ط
 3102العراقيين ، بغداد : اتحاد الناشرين 

 سم32ص ؛ 01
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0116 

13 ،000 
 51ح

 
 حسن عبد زيد حمزة

جراحات البحر : مجموعة شعرية / حسن عبد زيد .ـ النجف 
 3102االشرف: مطبعة البيان، 

 سم.32ص ؛ 62
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0111 

000،13  
 51ح

 
 حسن هاني 

ذهول : قصائد / حسن هاني .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية 
 3102العامة ، 

 (15سم .ـ ) شعر ؛ 30ص ؛ 012
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان    ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0110 

000،13  
  511ح 
 

 
 حسنين غازي لطيف 

بغداد : دار العزف على اوتار الحب / حسنين غازي لطيف .ـ 
 3102الفراهيدي للنشر ، 

 سم32ص ؛ 023
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0111 



232 
 

000،13  
 511ح 
 
 

 
 الحسون ، علي محمد 

فراشة تحترق / علي محمد الحسون .ـ بغداد : دار المرتضى 
،3102 

 سم30ص ؛ 00
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0101 

000،13 
 511ح 

 
 الحسيني ، زهير كاطع 

سفينة االصالح  : شعر / زهير كاطع الحسيني .ـ بغداد : 
 3102مطبعة الكلمة ، 
 سم30متعدد الترقيم  ؛ 

 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0100 

000،13 
 511ح

 
 الحسيني ، زهير كاطع 

: مطبعة منشور سري : شعر / زهير كاطع الحسيني .ـ بغداد 
 3102الكلمة ، 

 سم30ص ؛ 032
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0103 

000،13 
 511ح 

 
 الحسيني ، عامر 

المالك الجريح : مجموعة شعرية /عامر الحسيني .ـ بغداد 
 .3102مطبعة الكلمة 

 سم00)دون ترقيم( ، 
 أ ـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0102 

000،13 
 511ح

 
 الحسيني ، موسى جعفر محمد جاسم الفؤادي 

  الفؤادي / موسى جعفر محمد جاسم رملة الصحراء : شعر
 3102الحسيني .ـ النجف  : مطبعة النجف االشرف  ، 

 سم30ص  ؛ 16
 أـ العنوان     ـ الشعر العربي ـ العراق 0

0102 

000،13  
  023ح 

 
 الحمداني ، اركان 

وّصية الفجر / اعداد اركان الحمداني .ـ الحلة : دار الفرات 
  3102للثقافة واالعالم ، 

 سم 32ص : صور شخصية ؛ 61
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0

0105 



233 
 

 

000،13  
 023ح 

 
 الحمداني ، حيدر 

طائر البرهان : شعر  / حيدر  الحمداني .ـ الرباط : دار 
  3102التوحيدي  ، 

 سم 30ص ؛ 16
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0106 

000،13  
  122ح 

 
 حيدر حسن 

احاسيس محيرة   / حيدر  حسن .ـ بغداد  : مكتب نوافذ 
  3102للطباعة والتصاميم   ، 

 سم 30ص ؛ 61
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0101 

000،13  
 122ح 

 
 الحيدر ، عبد االمير 

الحيدر  .ـ بغداد  :  االمير/  عبد تجليات : مجموعة شعرية  
  3102مطبعة ابابيل   ، 

 سم 30ص ؛ 020
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0100 

000،13 
  253خ 
 

 
 الخرساني ، حسن رحيم 

بياض السواد : مجموعة شعرية / حسن رحيم الخرساني .ـ 
  3102بغداد : دار مكتبة عدنان طبع ـ نشر ، 

 سم 30ص ؛ 020
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0101 

000،13  
  62خ 

 
 خضر حسن خلف 

اشبه بهديل شفيق :  قصائد / خضر حسن خلف .ـ بغداد  : 
  3102دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  13سم .ـ ) شعر ؛ 30ص ؛ 013
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق  0
 

0111 
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000،13  
  612خ 
 
 
 
 

 
 ر ميري  يخض

ر ميري  .ـ بغداد  : دار الشؤون ينصوص وشذرات  / خض
  3102الثقافية العامة ، 

 (  012سم .ـ ) شعر ؛ 32ص ؛ 012
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0110 

000،13  
  132خ 

 
 الخفاجي ، رضا 

لوبين الرب / رضا الخفاجي .ـ بغداد : دار الشؤون يكربائ
  3102العامة ،  

 (  11سم .ـ ) شعر ؛ 30ص ؛ 026
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0113 

000،13  
  011خ 

 
 الخليفة ، ناصر 

حلم ظل وحيدا : شعر / ناصر الخليفة .ـ بغداد : موسسة ثائر 
  3102العصامي ، 

 سم 30ص ؛ 11
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق  0
 

0112 

000،13  
  321د 

 
 الدامي ، خالد 

عندما يبكي القطار: شعر / خالد الدامي .ـ بغداد : مؤسسة 
  3102ثائر العصامي ، 

 سم 32ص ؛ 011
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0112 

000،13  
 331د 

 
 الدباغ ، حسن سالم 

لمصابيحك ارتدين عنقي : شعر / حسن سالم الدباغ .ـ بغداد : 
  3102دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  10سم .ـ ) شعر ؛ 30ص ؛ 013
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان     ـ الشعر العربي ـ العراق  0
 

0115 
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000،13  
 331د 

 
 الدباغ ، حسن سالم 

والجنوب اذا تنفس  : شعر / حسن سالم الدباغ .ـ بغداد : دار 
  3102ومكتبة عدنان  ، 

 سم 30ص ؛ 13
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0116 

000،13 
  21د 

 
 الدرة ، عادل 

  3102رباعيات الدرة / عادل الدرة .ـ ) بغداد ( : ) د . ن ( ، 
 سم 30ص ؛ 211

 أـ العنوان        العربي ـ العراقـ الشعر  0
 

0111 

000،13 
  010د 

 
 الدليمي ، نادية  

 ميزوبوتاميار / نادية الدليمي .ـ بغداد :دارحبر علي قلق : شع
  3102للطباعة والنشر ، 

 سم 30ص ؛ 62
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0110 

000،13  
  111د

 
 الدهوي ، صالح مهدي لطيف  

مجموعة الكاملة / صالح الدهوي .ـ الديوان صالح الدهوي : 
  3102بغداد : دار الجواهري ، 

 سم 33ص ؛ 026
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0111 

000،13  
  133ذ 

 
 ذياب شاهين 
ّف تسبح في الماء / ذياب شاهين .ـ بغداد : دار الشؤون يك

 3102الثقافية ، 
 (  12سم .ـ ) شعر ؛ 30ص ؛ 022

 ب ـ السلسلة       أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0011 
 
 

000،13 
 350ر

 
 راسم كمال توفيق حسين 

 -1وهج الرؤى : مجموعة شعرية / راسم كمال توفيق حسين 
 3102بغداد : مكتبالنور ، 

 سم 30ص ؛ 026
 العنوان  -العراق      أ –الشعر العربي -0

0010 
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000،13  
  316ر 
 

 
 الربيعي ، غرام 

حبناب ليس ابيض : مجموعة شعرية / غرام الربيعي .ـ بغداد 
  3102: دار ومكتبة عدنان ، 

 سم 32ص ؛ 010
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0013 

000،13  
  512ر 

 
 رشيد هارون 

القيل تخمد جمر القصائد : شعر / رشيد هارون .ـ الحلة : دار 
  3102االرقم، 

 سم 31ص ؛ 00
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0012 

000،13  
  613ر 

 
 رضوان مكي عبدهللا 

محطات ـ عشق : مجموعة شعرية / رضوان مكي عبد هللا .ـ 
 3102بغداد.ـ ) د . ن ( ، 

 سم 00ص ؛ 011
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق  0
 

0012 

13 ،000 
 613ر

 
 رضوان مكي عبدهللا 

وطن وجراح : قصص قصيرة  / تاليف رضوان مكي عبد هللا 
 3102.ـ بغداد : مكتب بيروت للطباعة ، 

 سم 00ص ؛ 020
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق  0
 

0015 

000،13  
  62ر 

 
 رعد عبد القادر 

المجموعة الكاملة / رعد عبد القادر .ـ بغداد : دار الشؤون 
  3102الثقافية العامة ، 

 (  010سم .ـ ) شعر ؛30ص ( 220)  0ج 
      ـ رعد عبد القادر ) شاعر ( 3      ـ الشعر العربي ـ العراق 0

 ب ـ السلسلة      أـ العنوان
 

0016 

000،13 
  01ر 

 
 ركن الدين يونس  

الهروب من مالحقة االسئلة : شعر / ركنالدين يونس  .ـ بغداد 
 3102: دار الشؤون الثقافية ، 

0011 
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 سم 32ص ؛ 000
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

000،13  
  333ز 

 
 الزاباتي ، كوكب عيسى 

سهاد : شعر / كوكب عيسى الزاباتي .ـ تكريت : مجمع الوليد 
  3102الطباعي / 

 سم 31ص ؛ 21
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0010 

000،13  
 312ز 

 
 الزبيدي ، جواد عبدالزهرة

مدينتي قلبي : ديوان شعري /جواد عبدالزهرة الزبيدي .ـ 
 3102بغداد: مكتب الفتح، 

 سم30 ص ؛212
 أ ـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0011 

000،13  
  312ز 

 
 الزبيدي ، حميد نجم 

آللى طيفها الق : قصائد شعرية / حميد نجم الزبيدي .ـ بغداد : 
 3102ميزوبوتاميا ، 

 سم30ص ؛ 311
 أـ العنوان          ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0001 

13 ،000 
 312ز

 
 الزبيدي ، كريم 

قبلة فوق شفاه الياسمين / كريم الزبيدي .ـ ديالى : مطبعة 
 3102محافظة ديالى المركزية ، 

 سم33ص ؛ 16
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0000 

000،13 
 021ز

 
 زكريا جالل بشير 

قصائد هاربة من دور النشر / زكريا جالل بشير .ـ الموصل : 
 3102للطباعة ، العال 
 سم30ص ؛ 66
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0003 

000،13 
 321س

 
 سارة سامي 

 3102قصاصات / سارة سامي .ـ بغداد : دار المرتضى ، 

0002 
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 سم30ص ؛ 051
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

000،13 
 300س

 
 سالم اسماعيل نوركه

الرومانسية : شعر / سالم اسماعيل نوركه .ـ ) بغداد( ابجديات 
 3102: ) د ـ ن ( ، 

 سم33ص ؛ صور ملونة ؛ 02
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0002 

000،13 
 302س

 
 السامر ، حبيب 

رماد االسئلة : شعر / حبيب السامر .ـ بغداد : دار الشؤون 
 3102الثقافية العامة ، 

 (036سم .ـ ) سلسلة شعر ؛30ص ؛ 012
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0005 

000،13 
 332س

 
 ستار زكم 

مدافن الرغسية / ستار زكم .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية 
 3102العامة ، 

 (061سم .ـ ) شعر ؛ 32ص ؛ 031
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان     ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0006 

000،13 
 332س

 
 ستار عبدهللا 

مشقة آدم : شعر / ستار عبدهللا .ـ دمشق : دار تموز ، 
3102 
 سم32ص ؛ 050

 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0001 

000،13 
 22س

 
 سحر ثجيل ياسين 

عاشقة خرساء / سحر ثجيل ياسين .ـ بغداد : ) د  ـ م( ، 
3102 

 سم30ص ؛ 52
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0000 

000،13 
 231س

 
 السراي ، كريم 

0001 
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من يشتري مني القصائد ؟ شعر / كريم السراي .ـ بغداد : دار 
 3102المرتضى ، 

 سم32ص ؛ 033
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

13،000 
 62س

 
 سعد جاسم 

بال سماء : شعر سعد جاسم .ـ بغداد : دار الشؤون طائر 
 3102الثقافية العامة ، 

 (36سم .ـ ) شعر ؛ 30ص ؛ 012
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0031 

000،13 
 63س
 

 
 السعد ، فوزي 

ايقاظ البذور : قصائد / فوزي السعد .ـ دمشق : تموز طباعة 
 3102ونشر ، 

 سم30ص ؛ 031
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0030 

000،13 
 62س

 
 سعد ياسين يوسف 

:  غداداشجار خريف موحش : شعر / سعد ياسين يوسف .ـ ب
 3102مركز ميزوبوتاميا ، 

 سم31ص ؛ 021
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0033 

000،13 
 621س
 
 
 
 
 

 
 سعدي ثامر يوسف 

مصباح الهدى : شعر / سعدي ثامر يوسف .ـ بغداد : شركة 
 3102دار الحوراء ، 

 سم32ص ؛ 322
 أـ العنوان          ـ الشعر العربي ـ العراق0

0032 

000،13 
 621س

 
 السعدي ، كاظم ناصر 

سيرة لغد مضى : شعر / كاظم ناصر السعدي .ـ بغداد : دار 
 3102الشؤون الثقافية ، 

 سم .ـ ) سلسلة شعر ( 33ص ؛ 012
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0032 
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000،13 
 612س

 
 السعيدي ياس 

سجادة من حرير الحناء : مجموعة شعرية / ياس السعيدي .ـ 
 3102بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 سم .ـ ) سلسلة شعر ( 30ص ؛ 000
 ب ـ السلسلة       أــ العنوان       الشعر العربي ـ العراقـ 0
 

0035 

000،13 
 003س

 
 سلمان داود محمد
سلمان داود محمد.ـ بغداد : دار  ( /3االعمال الشعرية )

 .3102يا للطباعة ، امميزوبوت
 سم33ص ؛ 256

 أ ـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0036 

000،13 
 003س

 
 سلمان محمد جودة 

نبض الطين: شعر / سلمان محمد جودة .ـ ميسان : الثامر 
 3102سلمان محمد ، 

 سم31ص ؛ 010
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0031 

000،13 
 031س

 
 السماوي ، باقر 

حينما تمطر كفي حجرا ... / شعر باقر السماوي .ـ النجف 
 3102االشرف : مطبعة حوض الفرات ، 

 سم32ص ؛ 023
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0030 

000،13 
 031س

 
 السماوي ، باقر 

سمراء تحفر في ذاكرتي : شعر / باقر السماوي .ـ النجف 
 3102االشرف : حوض الفرات ، 

 سم31ص ؛ 035
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0031 

000،13 
 136س

 
 السناطي ، عصام سليمان 

عاشق جدا : شعر / عصام سليمان السناطي .ـ الموصل : 
 3102العال للطباعة والنشر ، 

 سم32ص ؛ 12
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0

0021 
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000،13 
 123س

 
 السنجاري ، حسن طه 

االوتار راضية مرضية : قصائد / حسن طه السنجاري .ـ 
 3102الميثاق ، الموصل : مكتبة 

 سم30ص ؛ 211
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0020 

000،13 
 123س

 
 السوداني ، نعمة 

هي الماء مجموعة شعرية / نعمة السوداني .ـ بغداد : دار 
 3102المأمون للترجمة ، 

 سم30ص ؛ 026
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0023 

000،13 
 112س

 
 السويدي ، محمد 

غوايات الرماد : شعر / محمد السويدي .ـ صالح الدين : دار 
 3102بلودان الحديثة ، 

 سم32ص ؛ 23
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0022 

000،13 
 12س

 
 السيد ، وهاب 

شكوى في حضرة الرب: المجموعة الشعرية / وهاب السيد .ـ 
 3102بغداد : ) د ـ ن ( ، 

 سم30ص ؛ 10
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0022 

000،13 
 302ش

 
 شاكر مجيد سيفو 

اسمي السعيد بنقاطه : شعر / شاكر مجيد سيفو .ـ بغداد : دار 
 3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 (26سم .ـ ) شعر ؛ 33ص ؛ 000
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0025 

000،13 
 316ش

 
 الشايع ، عبد النبي 

دوائر الهذيان / عبد النبي الشايع .ـ بغداد : دار ومكتبة عدنان 
 ،3102 

 سم30ص ؛ 203

0026 
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 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

000،13 
 316ش

 
 الشايع ، عبد النبي 

: دار ومكتبة عدنان ، نقاط البداية / عبد النبي الشايع .ـ بغداد 
3102 
 سم32ص ؛ 325

 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0021 

000،13 
 316ش

 
 الشايع ، عبد النبي

الشايع .ـ بغداد : دار  هكذا اتسلق سفوح البحار / عبد النبي
 3102ومكتبة عدنان ، 

 سم30ص ؛ 331
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0020 

000،13 
 313ش

 
 الشبيبي ، علي محمد 

ـ  0102المجموعة الشعرية الكاملة  علي محمد الشبيبي ) 
( / علي محمد الشبيبي ؛ اعداد وتحقيق محمد علي 0111

 3102الشبيبي .ـ النجف االشرف : مؤسسة النبراس ، 
 سم 32ص ؛ 012

أـ الشبيبي ، محمد علي              ـ الشعر العربي ـ العراق0
 ب ـ العنوان                   ) معد ومحقق (

 

0021 

000،13 
 521ش

 
 الشرقاطي ، ضياء 

اصابع حبلى بالكآبة : شعر/  ضياء الشرقاطي .ـ تكريت : دار 
 3102االبداع للتصميم والطباعة ، 

 سم30ص ؛ 15
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0021 

000،13 
 021ش

 
 الشمري، صباح بدن 

اوراق الى القاضي : شعر / صباح بدن الشمري .ـ بغداد : 
 3102مطبعة حيدر التميمي ، 

 سم30ص ؛ 22
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0020 

000،13 
 12ش

 
 الشيخ ، منال 

0023 
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قبل ان يموت البحر / منال الشيخ .ـ بغداد : دار الشؤون 
  3102الثقافية ، 

 (  011سم .ـ ) شعر ؛ 30ص ؛ 061
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

000،13  
  112ص 

 

 
 الصويري ، عادل 

للمطر خطاياه : شعر / عادل الصويري .ـ بغداد : دار 
  3102الفراهيدي للنشر ، 

 سم 30ص ؛ 023
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0022 

000،13  
  312ط 

 
 طاهر مصطفى محمد 

الكف يرسم الحياة : شعر / طاهر مصطفى محمد .ـ بغداد : 
  3102مكتب نحلة للطباعة ، 

 سم 30ص ؛ 023
 أـ العنوان    ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0022 

000،13  
  311ع 

 
 العاني ، مزهر حبيب

خلف اسوار الوطن / مزهر حبيب العاني .ـ االنبار : المطبعة 
  3102الغربية ، 

 سم 30ص ؛ 021
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0025 

000،13  
  300ع 

 
 عبد هللا عباس 

قصائد ولقاء / عبد هللا عباس .ـ بغداد : دار الثقافة والنشر 
  3102الكردية ، 

 سم 32ص ؛ 003
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0026 

000،13  
  301ع 

 
 عبد االمير  حسين عالوي  

الشعر الشعر اليصلح للنشر / عبد االمير حسين عالوي .ـ 
  3102ة ثائر العصامي ، بغداد : مؤسس

 سم 30ص ؛ 065
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0021 
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000،13  
 251ع 
 

 
 عبدالحسين بريسم

عراقي يكتب سيرته/عبدالحسين بريسم .ـ بغداد: دار 
 .3102الفراهيدي ، 

 سم.30ص ؛ 300
 أ ـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0

0020 
 

000،13  
  512ع 
 

 
 عبد الزهرة زكي 

شريط صامت نصوص عن السيارات والرصاص والدم / عبد 
 3102الزهرة زكي .ـ بغداد : دار المامون للترجمة ، 

 سم 30( ؛  80p ص + 11

 ) الكتاب: باللغتين العربية واالنكليزية(  
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0021 

000،13  
  113ع 

 
 عبد الوهاب اسماعيل 

صبوات متاخرة : شعر / عبد الوهاب اسماعيل .ـ الموصل : 
  3102مطبعة العال ، 

 سم 32ص ؛ 12
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0051 
 

13 ،000 
  312ع 

 
 العبيدي ، احمد 

المجموعة الكاملة ) مختارات شعرية من سفر الشاعر ( / 
  3102احمد العبيدي .ـ االنبار : مطبعة الباز االشهب ، 

 سم 32ص (؛ 512)  0ج 
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0050 

000،13  
  312ع 

 
 العبيدي ، احمد 

المجموعة الكاملة ) مختارات شعرية من سفر الشاعر ( / 
  3102احمد العبيدي .ـ االنبار : مطبعة الباز االشهب ، 

 سم 32ص (؛ 522)  3ج 
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0053 

000،13  
  312ع 
 

 
 العبيدي ، رائد فائق 

همسات سنة كبيسة : مجموعة شعرية / رائد فائق العبيدي .ـ 
  3102تكريت : مجمع الوليد الطباعي ، 

 سم 33ص ( ؛ 61)  0ج 

0052 
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 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

000،13  
  203ع 

 
 عثمان عبد صالح 

بيداء تصنع المطر / شعر عثمان عبد صالح .ـ بغداد : 
  3102مؤسسةمصر للكتاب ،

 سم 30ص ؛ 003
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0052 

000،13  
  636ع 

 
 العضاض ، ليث كاظم  علي 

الفرات والسفر : شعر/ ليث كاظم علي  العضاض .ـ بغداد : 
  3102العامة ، الثقافية دار الشؤون 

 (  22سم .ـ ) شعر ؛ 33ص ؛ 050
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0055 

000،13  
  01ع 
 

 
 علي عبد الزهرة 

صورة ملونة لشاعر : شعر / علي عبد الزهرة .ـ بغداد : 
  3102مكتبة عدنان ؛ 

 سم 30ص ؛ 12
 أـ العنوان          ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0056 

000،13  
  213غ 
 
 
 
 
 

 
 الغريب ، رياض 

تلك صورتهم االخيرة / رياض الغريب .ـ بغداد : دار الشؤون 
  3102الثقافة العامة ، 

 (  11سم .ـ ) شعر ؛ 30ص ؛ 300
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0051 

000،13  
  330ف 
 
 
 

 
 الفتال ، علي 

قصة االنسان : ملحمة شعرية / علي الفتال .ـ كربالء 
  3102المقدسة: مطبعة الزوراء ، 

 سم30ص ؛ 002
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0050 

000،13  
  330ف

 
 الفتال ، قيس 

  3102ينابيع / قيس  الفتال .ـ ) بغداد (: ) د . ن ( ، 
 سم 32ص ؛ 325

0051 



246 
 

 أـ العنوان        الشعر العربي ـ العراقـ 0
 

000،13 
 610ف 

 
 فضيلة بودريش 

ليل مدينة : رواية / فضيلة بودريش .ـ  بغداد : دار الشؤون 
  3102الثقافية العامة ، 

 (  012سم .ـ ) سرد ؛ 32ص ؛ 031
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0061 

000،13  
  136ف 
 
 

 
 الفياض ، عبد الجبار 

طقوس ممنوعة : شعر / عبد الجبار الفياض .ـ بغداد : دار 
  3102الفراهيدي ، 

 سم 30ص ؛ 301
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0060 

000،13  
  350ق 

 
 قاسم سعودي 

مكتبة وكرسي العازف : شعر / قاسم سعودي .ـ بغداد : دار 
  3102عدنان ، 

 سم 31ص ؛ 021
 نأـ العنوا         ـ الشعر العربي ـ العراق0

0063 

000،13  
 350ق 

 
 قاسم عمران عيسى

قصائد من زمن الخوف. قصائد من زمن الحب قصائد من نوع 
آخر: شعر/ قاسم عمران عيسى ، ترجمة أمل عزيز أحمد .. 

 .3102)بغداد(: دار الزيدي للنشر، 

 سم31؛  P 10 -ص+ 11

 ))الكتاب باللغتين العربية واالنكليزية((
أمل عزيز احمد )مترجمة( -أ       ـ الشعر العربي ـ العراق0

 ب ـ العنوان
 

0062 

000،13  
  350ق 

 
 قاسم عمران عيسى

نبع الثلج نصوص شعرية / قاسم عمران عيسى .ـ ذي قار : 
  3102دار الزيدي للنشر ، 

 سم 00ص ؛ 052
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0062 
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000،13  
  360ق 
 

 
 القاضي ، نضال 

بينالي عواء وبسكويت : شعر / نضال القاضي .ـ بغداد : دار 
  3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 ( 312سم .ـ ) شعر ؛ 32ص ؛ 026
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0065 

000،13  
  151ق 
 

 
 القيسي ، منار 

ست النساء ، ديوان شعر / منار القيسي .ـ بغداد : دار ومكتبة 
  3102عدنان ، 

 سم 30ص ؛ 16
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0066 

000،13  
  263ك 
 

 
 الكرعاوي ، رياض 

همست على عتبات الشعر االصيل : مجموعة شعرية / رياض 
  3102الكرعاوي .ـ بغداد : مؤسسة ثائر العصامي ، 

 سم 32ص ؛050
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0061 

000،13  
  331ل 
 
 
 
 

 
 اللبان ، صالح

تهجدات في معبد الحرف / شعر صالح اللبان .ـ بابل : جمعية 
  3102الرواد الثقافية المستقلة ، 

 سم 32ص؛ 356
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0060 
 
 
 
 
 

000،13  
  300م 
 

 
 المالكي ، حمدان طاهر 

نقلة الحكم : مجموعة شعرية / حمدان طاهر المالكي .ـ بغداد 
  3102مكتبة عدنان ، 

 سم 30ص ؛ 011
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0061 

000،13  
  316م 

 
 المانع ، مهدي 

كة / مهدي المانع .ـ بغداد : دار ميزوبوتاميا ، ئكفوف المال
3102  
 سم 30ص ؛ 001

 أـ العنوان      العربي ـ العراقـ الشعر 0

0011 
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000،13  
  202م 

 
 محمد ادم 

كل هذا الليل : مختارات شعرية / محمد ادم .ـ بغداد : دار 
 3102الشؤون الثقافية ، 

 (010سم .ـ ) شعر ؛ 30ص ؛ 611
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0010 

000،13 
 202أ

 
 محمد خضر محمود 

اسطورة كركوك: شعر / محمد خضر محمود.ـ بغداد :وزارة 
 3102الثقافة ، 

 سم30ص ؛ 030
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0013 

000،13 
 202م

 
 محمد طاهر محمد 

تنزف التراتيل : انفاسه / محمد طاهر محمد .ـ بغداد :دار 
 3102الفراهيدي ، 

 سم 32ص ؛ 011
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0012 

000،13 
 202م

 
 محمد محسن 

نصوص كاتمة الصوت : شعر / محمد محسن .ـ بغداد ؛ دار 
 3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 (02سم .ـ )شعراء ؛ 3ص ؛ 031
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0012 

000،13 
 202م

 
 محمدناظم فتيخان 

ناظم فتيخان .ـ بغداد:  احالم فتية : مجموعة شعرية / محمد
 3102دار المرتضى ، 

 سم30ص ؛ 001
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0015 

000،13 
 252م

 
 المرشد ، مؤيد علي حمود 

رنين .. اصداء راحلة : شعر / مؤيد علي حمود المرشد .ـ 

 3102د ـ ن ( ، :(.ـ بغدادمنقحة 2ط

 سم30ص ؛ 12

0016 
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 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

000،13 
 512م

 
 المشهداني ، عبد الستار فرج 

اغاريد في افالك ناسك : ديوان شر / عبد الستار فرج 
 3102المشهداني .ـ بغداد : مكتب هاني ، 

 سم32ص ؛ 15
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0011 

000،13 
 512م

 
 المشهداني ، عبد الستار فرج 

االقباس: واحة جنائن / عبد الستار فرج المشهداني .ـ بغداد : 
 3102مكتب هاني ، 

 سم32ص ؛ 026
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0010 

000،13 
 512م

 
 المشهداني ، عبد الستار فرج 

خماسيات اصفار / عبد الستار فرج المشهداني رباعيات امل : 
 3102.ـ بغداد : مكتب الهاني ، 

 (2سم .ـ ) ديوان شعر ؛ 32ص ؛ 16
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0011 

000،13 
 612م

 
 مظفر بشير 

الغض النضير : شعر / مظفر بشير .ـ الموصل :مطبعة 
 3102االنتصار ، 

 سم32ص ؛ 311
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0001 

000،13 
 120م

 
 المندالوي ، احمد الحمد 

بقايا ظمأ : مجموعة قصصية / تاليف احمد الحمد المندالوي 
.ـ بغداد : مركز مندلي الحضاري للتوثيق والدراسات ، 

3102 
 سم30ص ؛ 16
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0000 

000،13 
 601م

 
 المعموري ، مهدي حنون 

0003 
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ضفاف الروح : شعر / مهدي حنون المعموري.ـ بابل : 
 3102المطبعة العصرية ، 

 سم30ص ؛ 006
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

000،13 
 112م

 
 مهند عبدعلي عيسى 

بغداد : مكتبة نفحات مريم : شعر / مهند عبدعلي عيسى .ـ 
 3102المنير ، 

 سم30ص ؛ 22
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0002 

000،13 
 112م

 
 مؤيد عليحمود 

ضفاف الخيال : شعر / مؤيد علي حمود .ـ بغداد : مطبعة 
 3102الكللم ، 

 سم30ص ؛ 61
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0002 

000،13 
 120م

 
تراتيل صوفية في معبد الروح : شعر ورؤى / تاليف ميثم 

 3102مهدي .ـ كربالء المقدسة : مطبعة الزوراء ، 
 سم32ص ؛ 12
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0005 

000،13 
 232ن

 
 النجار ، محمدعلي 

ديوان السيد محمد علي النجار / محمد علي النجار ؛ جمع 
علي النجار .ـ الحلة : المركزالثقافي  ودراسة اسعد محمد

 3102للطباعة ، 
 سم35ص ؛ 106

 أ ـ النجار ، اسعد محمدعلي         ـ الشعر العربي ـ العراق0
 ب ـ العنوان         ) جامع( 

 

0006 

000،13 
 20ن

 
 النجم ، سالم محمد 

قوافي من المحيط المهجور / سالم محمد النجم .ـ ) بغداد ( : 
 3102،  ) د ـ ن (

 (3سم .ـ ) المجموعة الشعرية ؛31ص ؛ 020
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0001 
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000،13 
 610ن

 
 النعيمي ، زينب مديح 

وأنطفأت شموعي : شعر / زينب مديح النعيمي .ـ بغداد : دار 
 3102الشؤون الثقافية ، 

 (01سم.ـ ) سلسلة شعر ؛33ص ؛ 030
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0000 

000،13 
 02ن
 

  
 
 
 

 
 النمر ، محمود 

بيوت بال قبعات : شعر / محمود النمر .ـ بغداد: دار الشؤون 
 3102الثقافية ، 

 (10سم .ـ ) شعر ؛30ص ؛ 012
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق0

0001 

000،13  
  130ن 

 
 نوال جواد علي 

الوردة البيضاء : مجموعة شعرية / نوال جواد علي .ـ ديالى 
  3102: جامعة ديالى ، 

 سم 32ص ؛ 52
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0011 

000،13  
  530هـ 

 
 هشام عيسى 

لوترك القطالنام : مجموعة شعرية / هشام عيسى .ـ بغداد : 
  3102دار الشؤون الثقافة العامة ، 

 سم 30ص ؛ 022
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0010 

000،13  
  132هـ 
 

 
 هنادي جليل 

الحياة في عطلتها : شعر / هنادي جليل .ـ بغداد : دار ومكتبة 
  3102عدنان ، 

 سم 30ص ؛ 21
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0013 

000،13 
  131هـ 
 

 
 الهيتي ، سبتي 

ـ   0102اوراق لدار السالم وقصائد اخرى كتبت بين عامي 
/ سبتي الهيتي .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة  3103

 ،3102  
 ( 01سم .ـ ) شعر ؛ 30ص ؛ 356

0012 
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 ب ـ السلسلة     أـ العنوان     العراق ـ الشعر العربي ـ 0
 

000،13  
  133و 
 

 
 وهاب شريف 

تفسير االحزاب : قصائد / وهاب شريف .ـ النجف االشرف .ـ 
  3102النجف  : مطبعة الميزان ، 

 سم 02ص ؛ 023
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0012 

000،13  
  133و 
 
 

 
 

 

 
 وهاب شريف 

شاعر بما يجري  / وهاب شريف .ـ النجف االشرف .ـ النجف  
  3102: مطبعة الميزان ، 

 سم 02ص ؛ 022
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0015 

000،13 
 352ي

 
 الياسري ، حامد حسن 

قضاء الجنوب الشعري : قصائد مختارة لشعراء مدينة العمارة 
 3102بغداد : دار الضفاف ، / اعداد حامد حسن الياسري .ـ 

 سم30ص ؛ 012
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0016 

000،13 
 352ي
 
 
 

 
 الياسري ، علي محمد هاشم 

محطات في حياتي : شعر / علي محمد هاشم الياسري ؛ 
تصميم وليد جعفر محمد .ـ بغداد:منشورات مكتب ابو غيداء ، 

3102 
 سم30ص ( رسوم ؛ 52)  3ج
ـ وليد جعفر محمد ) رسوم (  3    ـ الشعر العربي ـ العراق0

 أـ العنوان 
 

0011 

13 ،000 
 352ي

 
 الياسري ، عادل 

الورد دموعه ملونة : شعر / عادل الياسري .ـ بغداد : دار 
 3102ضفاف ، 

 سم30ص ؛ 022
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق0
 

0010 

000،13 
 352ي

 
 يحيى صاحب 

0011 
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/ يحيى صاحب .ـ بغداد: مطبعة نحلة 0101االعمال الشعرية 
 ،3102 
 سم32ص ( ؛  505)  0ج
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

000،1311 
 201أ

 
 ابو جلود ، سهير صالح 

التشكيل الشعري في اوبرا االميرة الضائعة لرعد عبد القادر / 
 3102دار الفراهيدي ، سهير صالح ابو جلود .ـ بغداد : 

 سم30ص ؛ 026
 ـ رعد عبد القادر 3    ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0

 أـ العنوان       ) شاعر ( 
 

0311 

000،1311 
 203أ

 
 اخالص محمودعبدهللا

العنوان في شعر معد الجبوري ) دراسة سيمائية ( / اخالص 
 3102، محمودعبدهللا .ـ جامعة الموصل : دار ابن االثير 

 سم35ص ؛ 212
 أ ـ الجبوري معد       ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0

 ب ـ العنوان         ) شاعر(
 

0310 

000،1311 
 521أ

 
 االسدي ، محمد 

انتاج المكان بين الرؤيا والبينة والداللة ،قراءة في شعر 
السياب / محمداالسدي .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية ، 

3102 
 (002سم  .ـ ) نقد ؛32ص ؛ 231

شاكر      –أ ـ السياب     دراسات  -العراق  ـ الشعر العربي ـ0
 ج ـ السلسلة       ب ـ العنوان      ) شاعر ( 

 

0313 

000،1311 
 132ب

 
 البهادلي ، كريم خالد 

نازك المالئكة شاعرية التأمل ... ورثاءالحياة / كريم خالد 
 3102مكتبة النجاة ، البهادلي .ـ بغداد : 

 سم30ص ؛ 11
 ـ المالئكة نازك  3     ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات 0

 أـ العنوان        ) شاعرة ( 
 

0312 

000،1311 
 010ت

 
 التميمي ، اشراق مظلوم زكم 

0312 
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تداخل الفنون في شعر سعدي يوسف / اشراق مظلوم زكم 
 3102العامة ، التميمي .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية 

 (10سم .ـ ) دراسات نقدية ؛ 30ص ؛ 356
 ـ سعدي يوسف  3     ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات 0

 ب ـ السلسلة          أـ العنوان         )شاعر(
 

000،1311 
 351ح

 
 الحاصود ، لؤي ذنون 

الوصف بين تشكيل الصورة ورؤيا الذات : دراسة نقدية في 
الشعرية ...الخ / لؤي ذنون الحاصود .ـ ) د ـ م ( : المجموعة 

 3102دار حماس للطباعة ، 
 سم30ص ؛ 016

ام عطاهللا أـ بهن           ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0
 ) شاعر (          ب ـ العنوان

 

0315 

000،1311 
 313خ

 
 الخاقاني ، نوفل شاكر 

التعبير في شعر مظفر النواب / تاليف نوفل شاكر  اشكال
 3102الخاقاني .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية ، 

 سم .ـ ) سلسلة نقد (32ص ؛ 203
 ـ النواب ، مظفر 3        ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0
 ب ـ السلسلة         أـالعنوان        ) شاعر ( 

 

0316 

000،1311 
 302خ

 
 خالدعلي مصطفى 

من نصوص السياب االدبية المترجمة / اعدها خالد علي 
 3102مصطفى .ـ بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (065سم .ـ ) ترجمان ؛ 30ص ؛ 016
أـ السياب ، بدر       ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0

 ب ـ السلسلة       أـ العنوان     شاكر ) شاعر ( 
 

0311 

000،1311 
 302خ

 
 الخالدي ، جاسم حسين سلطان 

الكتابة على جدار اخضر : مقاربات في الشعر العراقي 
المعاصر وقضايا اخرى / جاسم حسين سلطان الخالدي .ـ 

 3102بغداد : دار ميزوبوتاميا ، 
 سم32ص ؛ 360

 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0
 

0310 

1311 ،000 
 033ر

 
 الركابي ، فليح كريم

0311 
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الغربة في الشعر العراقي / فليح كريم الركابي .ـ بيروت: دار 
 .3102مكتبة البصائر ، 

 (11سم.ـ )المركز العلمي العراقي ؛ 32ص ؛ 325
           أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات 0

 سلسلةب ـ ال
 

000،1311  
  612س 

 
 سعيد حميد كاظم  

نجييل الكتابة الشعرية في العراق بين التنظير واالجراء ...الخ 
/ سعيد حميد كاظم .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

3102  
 (  16سم .ـ ) دراسات نقدية ؛  32ص؛ 321

        أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0
 ب ـ السلسلة 

 

0301 

000،1311  
  232ع 

 
 العذاري ، ثائر  

االيقاع في الشعر العربي الحديث / ثائر العذاري .ـ بغداد  : 
  3102دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 ( 020سم .ـ ) نقد ؛ 32ص ؛ 210
          أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0
 السلسلة -ب
 

0300 

000،1311  
  133ع
 

 
 العقابي ، محمد عبد الحسين 

شعر عاتكة وهبي الخزرجي : دراسة موضوعية فنية /  
تاليف محمد عبد الحسين العقابي .ـ ) بغداد ( : ) د . ن ( ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 312

ـ الخزرجي ،  3     ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات 0
 أـ العنوان        عاتكة وهبي ) شاعرة (   

 

0303 

000،1311  
  352ق 
 

 
 القاصد ، حسين 

القصيدة االعالمية في الشعر العراقي الحديث /  حسين القاصد 
  3102.ـ بغداد : دار ميزوبوتاميا ، 

 سم 30ص ؛ 002
          ـ االعالم 3الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات       ـ 0

 أـ العنوان 
 

0302 
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000،1311 
 213م 

 
 المحياوي ، عبد الحسن خضر عبيد 

النجوم البواقي في شعر حسن عبد الباقي الموصلي ت 
: دراسة لغوية / عبد الحسن خضر عبيد 0112هـ ـ 0051

  3102المحياوي .ـ بغداد : مؤسسة ثائر العصامي ، 
 سم 32ص ؛ 015

 ـ حسن عبد الباقي  3الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات     ـ 0
 أـ العنوان ) شاعر (    

 

0302 

1311 ،000 
 601م

 
 المعموري ، مهدي حنون

بواكير: دراسة تحليلية في شعر توفيق المعموري/عرض 
 .3102وتحليل مهدي حنون المعموري.ـ )بغداد( : )د.ن( ، 

 سم32ص ؛ 011
 ـ المعموري، توفيق3     ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0

 العنوان –)شاعر(    أ 
 

0305 

000،1311  
  123م 

 
 مقداد مسعود 

من االشرعة يتدفق النهر: قراءة في الحداثة الشعرية العراقية 
./ مقداد مسعود .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

3102  
 (  003سم .ـ ) سلسلة نقد ؛ 32ص ؛ 300

           أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات 0
 ب ـ السلسلة

 

0306 

000،1311  
  610ن 
 

 
 النعيمي ، شدن محمد 

لغة المشاعر / شدن محمد النعيمي .ـ الموصل : العال للطباعة 
 ،3102  

 سم 30ص ؛ 02
 أـ العنوان         ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0
 

0301 

000،1310  
  12س 

 
 السيد ، محمد محسن 

( كتاب  21زووم مسرحي : اركولوجيا مسرحية تضم ) 
  3102مسرحي / محمد محسن السيد .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 

 سم 31ص ؛ 011
 أـ العنوان        ـ المسرحيات العربية ـ العراق ـ مجموعات 0
 

0300 
 



257 
 

000،1311  
 202أ 

 
 احمد علي ابراهيم 

االعتراب في الشعر العراقي في  القرن السابع الهجري/ احمد 
  3102علي ابراهيم .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 ( 006سم .ـ ) نقد ؛ 32؛ 216
 ب ـ السلسلة          أـ العنوان 

 

0301 

000،1311  
  121د 
 

 
 الدوخي ، حمد محمود 

الدراويش والمرايا : قراءات نقدية في نصوص عراقية 
معاصرة / حمد محمود الدوغي .ـ بغداد : دار ميزوبوتاميا ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 002

 ـ تاريخ ونقد   3       ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات 0
 أـ العنوان  

 

0331 

000،1211  
  201أ 

 
 أبو جلود ، سهير 

شواطي اخرى لمحمود درويش / سهير ابو جلود .ـ بغداد : 
  3102مكتبة عدنان ، 

 سم 33ص ؛ 312
ـ محمود  3       ـ دراسات فلسطينـ الشعر العربي ـ 0

 أـ العنوان       درويش) شاعر ( 
 

0330 

000،16 
  31ب 

 
 بان كاظم مكي 

بنية الشعر االندلسي ) ابن فركون انموذجا ( / بان كاظم .ـ 
  3102دمشق : امل الجديدة للطباعة ، 

 سم 30ص ؛ 201
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ـ ـ العصر االندلسي ـ تاريخ  0
 

0333 

000،1611  
  323ص 

 

 
 صاحب رشيد موسى 
االندلسي ـ عصر المرابطين الشعرالصورة البيانية في 

هـ / صاحب رشيد موسى .ـ بغداد : 660هـ ـ 202والموحدين 
  3102دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ، 

 (030سم .ـ )دراسات ؛ 35ص ؛ 212
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي ــ عصر االندلس ـ دراسات  0

 ب ـ السلسلة 
 

0332 
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000،11  
  132ب 

 
 البهادلي ، كريم خالد 

جبران خليل جبران ... يتكلم بلغة االرواح / كريم خالد 
  3102البهادلي .ـ بغداد : مكتبة النجاة ، 

 سم 33ص ؛ 11
ـ جبران خليل جبران )  3       ـ الشعر العربي في المهجر0

 شاعر(           أـ العنوان 
 

0332 

000،11  
  335ع 
 

 
 عباس طريم 

فرسان الصحراء / عباسطريم .ـ بغداد : مكتب زاكي للطباعة 
 ،3102  

 سم 32ص ؛ 202
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي في المهجر 0
 

0335 

000،10211  
  132ع 
 

 
 عبد القادر جبار 

قراءة في تضاريس العقيدة المغربية الحديثة /  عذب النص :
عبد القادر جبار .ـ دمشق : اهل الجديدة طباعة . نشر ، 

3102  
 سم 32ص ؛ 330

 أـ العنوان          ـ الشعر العربي ـ المغرب ـ نقد 0
 

0336 

000،11311 
  130ع  

 
 
 
 
 
 

 
 العنبكي ، االء علي عبد هللا 

 التفويضية 
Deconstructio  المنهج واالجراء مقاربة في لسانيات

الخطاب الشعري / االء علي عبد هللا العنبكي .ـ بغداد : دار 
  3102الفراهيدي ، 

 سم 32ص؛ 013
 أـ العنوان        ـ الشعر العربي الحديث ـ العراق ـ دراسات 0

 

0331 

003،012 
 202أ

 
 
 
 
 

 
 احمد قتيبة يونس 

في مشغل الفنان محمد فضاء التحوالت الجمالية : قراءة 
 3102اسماعيل / احمد قتيبة يونس .ـ الموصل : الديار ، 

 (2سم .ـ ) كتاب شرفات ؛30ص ؛ 026
 ـ محمد اسماعيل  3        ـ الجماليات في المسرح العربي0

 ب ـ السلسلة        أـ العنوان       ) مخرج( 

0330 
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391 ،238 

 210ك
 
 
 
 
 

 
 كريم رشيد 

في العرض المسرحي المعاصر ..الخ / كريم جماليات المكان 
 3102رشيد .ـ بغداد : دار ومكتبة عدنان ، 

 سم 32ص ؛ 311
 أـ العنوان        ـ الجمالية في المسرح0
 

0331 

003،13 
 133أ

 
 االنباري ، صباح 

شهوة النهايات : ثالث مسرحيات عراقية صامتة / صباح 
 3102العامة ،  االنباري .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية

 (306سم .ـ ) االبداع المسرحي ؛ 32ص ؛ 030
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان     ـ المسرحيات العربيةـ العراق0
 

0321 

003،13 
 232ح

 
 علي،حداد 

ثمة من يقف وحيدا على حافة الوقت :خمسة نصوص من 
راما / علي حداد .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية ، ودالمون

3102 
 (020سم .ـ ) ابداع مسرحي ؛33؛  ص002

 ب ـ السلسلة     أـ العنوان    ـ المسرحيات العربية ـ العراق 0
 

0320 

003،13 
 533خ

 
 الخشاب ، ميسر 

الطائي ابوتمام في دائرة االتهام : مسرحية شعرية بست 
 3102لوحات / ميسر الخشاب .ـ الموصل : مطابع الديار ، 

 سم30ص ؛ 16
 ـ المسرحية الشعرية ـ العراق أـ العنوان 0
 

0323 

003،012 
 313ش
 

 
 الشبيبي ، زينة كفاح علي محمد 

تحوالت المنظومة الجمالية في العرض المسرحي العراقي / 
تاليف زينة كفاح عليمحمد الشبيبي .ـ بغداد : دار الشؤون 

 3102الثقافية ، 
 (12سم .ـ ) مسرح ؛32ص ؛ 022

 ب ـ السلسلة     أـ العنوان    ـ الجمالية في المسرح العربي 0
 

0322 

003،13 
 111ش

 
 شوقي كريم حسن 

الموازن / شوقي كريم حسن .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية 
 3102العامة ، 

0322 
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(             02)سلسلة االبداع المسرحي ، سم .ـ 33ص ؛ 001
 ـ معركة الطف  3         سرحية العربية ) دينية ( ـ العراقالم

 ب ـ السلسلة          أـ العنوان
 

003،13 
 1ط

 
 طه سالم 

مسرحية الضرب على اوتار الزمن / تاليف طه سالم .ـ بغداد : 
 3102دار المصادر للتحضير الطباعي ، 

 سم30ص ؛ 16
 أـ العنوان         ـ المسرحية العربية ـ العراق0
 

0325 

003،13 
 350ق

 
 قاسم مطرود

من اجل عالمية المسرح العراقي/ قاسم مطرود .ـ بغداد: دار 
 3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 (021سم .ـ ) مسرح ؛33ص ؛ 061
 ب ـ السلسلة  أـ العنوان       ـ المسرحيات العربية ـ  العراق0
 

0326 

003،13 
 335ع

 
 عباس لطيف 

لطيف .ـ بغداد : دار مظفر النواب يفتح االبواب / تاليف عباس 
 3102ومكتبة عدنان ، 

 سم 30ص ؛ 312
 أـ العنوان        ـ المسرحيات العربية ـ العراق0
 

0321 

003،13 
 251ع

 
 عبد الحسين ماهود 

النهار الحادي واالربعون : نصوص مسرحية / عبد الحسين 
 3102ماهود.ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة /، 

 (011) سلسلة االبداع ؛سم .ـ 30ص ؛ 332
 ب ـ السلسلة   أـ العنوان      ـ المسرحيات العربية ـ العراق 0
 

0320 

003،13 
 202م

 
 محمدحسن 

قبل النخيل ارى الغروب : نصوص مسرحية / محمد حسن .ـ 
 3102بغداد : دار ميزوبوتاميا للطباعة ، 

 سم 30ص ؛ 321
 أـ العنوان         ـ المسرحيات  العربية ـ العراق0
 

0321 

003،13 
 213ي

 
 يحيى صاحب 

0321 
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 الرجل :مسرحية شعرية / يحيى صاحب .ـ ) بغداد ( : 
 3102) د ـ ن( ، 

 سم30ص ؛ 065
 أـ العنوان       ـ المسرحية العربية ـ العراق0
 

003،13 
 213ي

 
 يحيى صاحب 

لوليتا والقرد : مسرحية شعرية / يحيى صاحب .ـ ) بغداد ( : 
 3102ـ ن ( ،  ) د

 سم31ص ؛ 301
 أـ العنوان          ـ المسرحية الشعرية ـ العراق0
 

0320 

003،1312 
 12س

 
 السيد ، محمد محسن 

( / اعداد 0115ـ  0001معجم المسرحيات العراقية من )
 3102محمد محسن السيد .ـ بغداد : مكتب علي شندي ، 

 سم 33ص ؛ 22
 مستل عن كتاب) معجم المسرحيات العربية المعربة ( 

 أـ العنوان        ـ المسرحيات العربية ـ العراق ـ معاجم0
 

0323 

002،111 
 151ج

 
 جوزيف حنا يشوع 

شباط مازال بعيدا : دراسات عقدية في المجموعة القصصية 
..الخ / اعداد جوزيف حنا يشوع .ـ الموصل : مطبعة الديار ، 

3102 
 (2سم .ـ ) كتاب شرفات ؛30ص ؛051

ـ القصص العربية ـ العراق ـ نقد هيثم بهنام بروي ) شاعر ( 0
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان 

 

0322 

002،111 
 302س

 
 السامرائي ، سهام حسن جواد 

العتبات النصية في رواية االجيال العربية / سهام حسن جواد 
 3102 السامرائي .ـ الموصل :مطبعة الديار ،

 (3سم .ـ ) كتاب شرفات ؛31ص ؛ 316
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان        ـ القصة العربية ـ نقد0
 

0322 

002،1111301 
 133ش

 
 الشيباني ، هدى حسين زوير 

في ضوء النقد 3111الى 0111رواية المرأة العربية من 
النسوي / هدى حسين زوير الشيباني .ـ بغداد : دار الشؤون 

 3102الثقافية ، 

0325 
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 (50سم .ـ ) دراسات نقدية ؛32ص ؛ 306
                         أـ العنوان      ـ قصة المرأة العربية ـ تاريخ ونقد 0

 ب ـ السلسلة 
 

002،100 
 303م

 
 ماك آون ، كويندولن 

ملك مصر ملك االحالم / كويندولن ماك آون  ؛ ترجمة سحر 
 3102دار الفراهيدي ، عبد االمير .ـ بغداد : 

 سم32ص ؛ 230
 أـ سحر عبد االمير ) مترجم (         ـ القصة التاريخية0

 ب ـ العنوان 
 

0326 

002،100 
 230ح

 
 الحجامي ، عبد الرزاق 

رحلة البقاء: رواية تحكي مسيرة انسان في عالم مابعد الموت 
 : رواية من عالم اليفنى / تاليف عبد الرزاق الحجامي .ـ 

 3102بغداد (: مؤسسة الرافد للمطبوعات ، ) 
 سم32ص ؛ 231

 أـ العنوان         ـ القصص الدينية0
 

0321 

012 ،002 
 013آ

 
 ألياس ، جاسم خلف

جماليات التجريب القصصي التعبيري/ االنزياح 
النوعي/التفاني: قراءة في قصص ... الخ / جاسم خلف 

 ، 3102الياس.ـ الموصل: مطبعة الديار 
 سم 31؛  ص311

 ـ القصة العربية 3      ـ الجمالية في القصة العربية0
 أـ العنوان   ـ جنداري محمود )اديب( 2     ـ العراق ـ دراسات

 

0320 
 

002،311 
 010ت

 
 التميمي ، فاضل عبود

سرديات عراقية اضاءات في القصة والرواية والنص / فاضل 
 3102العامة ،  عبودالتميمي .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية

 (052سم .ـ ) نقد ؛32ص ؛ 231
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات0
 ب ـ السلسلة  

 

0321 



263 
 

002،11 
 122م

 
 منذر عبد الحر 

حصاد االبداع : الروايات والمتون السردية الفائزة بمسابقة 
) الدورة الرابعة ( / 3100دار الشؤون الثقافية العامة لعام 

جمع واعداد منذر عبد الحر ، غيداء عبد الرحيم .ـ بغداد : دار 
 3102الشؤون الثقافية ، 

 (6سم .ـ ) انجازات ؛35ص ؛ 530
ـ القصص العربية)  3     ـ القصص العربية ـ الجوائز0

            أـ غيداء عبد الرحيم ) معد (       السرد( ـ العراق
 ج ـ السلسلة       ب ـ العنوان 

 

0351 

01002 ،002 
 322م

 
 ماجدة هاتو هاشم

الرواية العربية مابعد الحداثة: تقويض المركز ـ الجسد ـ 
تحطيم السرديات الكبرى/ ماجدة هاتو هاشم .ـ بغداد: دار 

 .3102الشؤون الثقافية العامة ، 
 (302سم.ـ )نقد ؛ 32ص ؛ 202

 العنوانأـ      ـ القصة العربية ـ نقد )مابعد الحداثة( 0
 ب ـ السلسلة 

 

0350 
 

002،113213 
 350ج

 
 جاسم عاصي 

السرد والذاكرة : قراءات في الرواية العراقية دراسات / جاسم 
 3102عاصي .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (030سم .ـ ) نقد ؛32ص ؛ 311
 أـ العنوان     ـ القصص العربية ) السرد ( ـ العراق0
 ب ـ السلسلة  

 

0353 

002،13 
 335أ

 
 ابتسام نجم عبدهللا 

قصص في الواقع المعاصر / تاليف ابتسام نجم عبدهللا .ـ 
 .3102الموصل : جامعة الموصل ، 

 سم32ص ؛ 26
 ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان0
 

0352 

002،13 
 323أ 

 
 ابراهيم سبتي

ر داحيطان مسيلة للدموع : قصص / ابراهيم سبتي .ـ بغداد : 
 3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 (011سم .ـ ) سرد ؛30ص ؛ 013
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان   ـ القصص العربية ـ العراق0

0352 
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002،13 
 202أ

 
 
 

 
 

 
 االحمد ، محمد 

متاهة احيزهم : رواية / محمد االحمد .ـ ديالى : المطبعة 
 3102المركزية ، 

 سم32ص ؛ 223
 أـ العنوان          ـ العراقـ القصص العربية 0
 

0355 

002،13 
 521أ

 
 االسدي ، رياض 

عزيف الجن : رواية / رياض االسدي .ـ بغداد: دار الشؤون 
 3102الثقافية العامة ، 

 (012سم .ـ ) سلسلة سرد ؛30ص ؛ 332
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0356 

002،13 
 11أ

 
النوارس : مجموعة قصصية مشتركة .ـ المانيا : دار افق 

 3102جان للنشر ، 
 سم30ص ؛ 022

 أ ـ العراق      ـ القصص العربية 0
 

0351 

002،13 
 053ال 
 
 

 
 آل مسافر ، حنين عزيز 

الطائر االخضر : كتابات من حواف االهوار : قصص قصيرة / 
 3102، حنين عزيزآل مسافر .ـ بغداد : دار الزبيدي للنشر 

 سم30ص ؛ 021
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0350 
 

002،13 
 153أ

 
 االنصاري ، علياء 

جاء متأخرا : رواية / تاليف علياء االنصاري .ـ بغداد: وزارة 
 3102الثقافة ، 

 (02سم .ـ ) سرد ؛30ص ؛362
 ب ـ السلسلة العنوان     -أ  ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0351 

002،13 
 15أ

 
 اوس سعد 

قصص مع الذكريات : رواية / اوس سعد .ـ بغداد : دار 
 3102المرتضى ، 

 سم30ص ؛ 12
 أـالعنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0361 
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002،13 
 350ب

 
 باسل صادق شاهين 

مغامرة في المدينة المتحولة : رواية للفتيان / باسل صادق 
 3102الفرات للثقافة واالعالم ،  شاهين .ـ الحلة : دار

 سم35ص ؛ 25
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0360 

002،13 
 312ب

 
 الباقر ، هادي 

مهدي لماذا خلقه هللا : قصة معاناة انسان فرض عليه القدر 
العذاب / هادي الباقر .ـ بغداد : منظمة المتطوعين االنسانية 

 3102للسالم االخضر ، 
 (3سم .ـ ) السلسلة القصصية ؛31ص ؛ 21
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0363 

002،13 
 121ب

 
 البيجواني ، صبحي 

معاريب االسى : قصص / صبحي البيجواني .ـ الموصل : 
 3102الديار للطباعة والنشر ، 

 سم 33ص ؛ 031
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0362 

002،13 
 332ج
 
 
 

 
 جابر خليفة جابر 

الرجل الفريق : كتاب قصص / جابر خليفة جابر .ـ دمشق : 
 3102تموز طباعة ونشر ، 

 سم32ص ؛ 012
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0362 

002،13 
 312ج

 
 الجبوري ، احمد

.ـ بغداد : مؤسسة قتيل تحت نصب التحرير / احمد الجبوري 
 3102ئائر العصامي للكتاب ، 

 سم30ص ؛ 052
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0365 

002،13 
 031ج

 
 الجلبي ، واثق

بغداد : دار  -1قشرة الملح :مجموعة قصصية / واثق الجلبي 
 3102ميزوبوتاميا ، 

 سم30ص؛06

0366 
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 العنوان  -العراق        أ –القصص العربية -0
 

002،13 
 010ج

 
 جميل ماهود 

حدث في ذلك الزمان : قصص قصيرة / جميل ماهود.ـ النجف 
 3102االشرف : مطبعة شمس العربي ، 

 سم30ص ؛ 65
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0361 

002،13 
 133ج

 
 الجنابي ، ابراهيم عبدهللا 

الجريح : قصص / ابراهيم عبدهللا الجنابي .ـ  ظالل الطائر
 3102بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (02سم .ـ ) سرد؛ 30ص ؛ 253
 السلسلة -ب      أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0360 

002،13 
 133ج

 
 الجنابي ، سعاد عبد الحر 

بغداد ( : مطبعة محطات ونوافذ / سعاد عبد الحر الجنابي .ـ ) 
 3102الكتاب ، 

 سم 32ص ؛ 022
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0361 

002،13 
 121ج

 
 الجنديل ، احمد 

 سواقي العسل المر : قصصقصيرة / احمد الجنديل .ـ 
 3102) د ـ م ( : مطبعة الرفاه ،

 سم30ص ؛ 01
 أـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0311 

002،13 
 123ج

 
 الجوراني ، عادل 

بين السماء واالرض : قصص قصيرة / تاليف عادل الجوراني 
 3102.ـ ديالى : المطبعة المركزية ، 

 سم32ص ؛ 50
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0310 
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002،13 
 135ج

 
 الجياشي ، رحيم علي 

/ رحيم علي اغفر خطيئتي : المجموعة القصصية الثانية 
الجياشي .ـ النجف االشرف : دار المواهب للطباعة والتصميم 

 ،3102 
 سم32ص ؛ 016

 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0313 

002،13 
 350ح

 
 حازم خليل 

فحل التوت : رواية / حازم خليل .ـ بغداد : دار الشؤون 
 3102الثقافية العامة ، 

 (020؛سم .ـ ) سرد 30ص ؛ 332
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0312 

002،13 
 212ح

 
 الحديثي ، علي 

المعبث : قصص قصيرة / علي الحديثي .ـ بغداد : دار 
 3102ميزوبوتاميا ، 

 سم32ص ؛ 012
 أـ العنوان           ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0312 

002،13 
 511ح

 
 حسين صبر 

االبادة : رواية / حسين صبر .ـ بغداد : دار الشطري للطباعة 
 ،3102 

 سم30ص ؛ 051
 أـ العنوان               ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0315 

002،13 
 511ح

 
 حسين عبد الخضر 

مشتاق ذاكرة : رواية / حسين عبد الخضر .ـ بغداد : دار 
 3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 (10.ـ ) سرد  سم32ص ؛ 022
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0316 
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002،13 
 511ح

 
 حسين محمد شريف 

المحجوب بقمرة الواحد : رواية / حسين محمد شريف .ـ 
 3102بغداد : دار الفراهيدي للنشر ، 

 سم30ص ؛ 061
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0311 

13 ،002 
 511ح

 
 الحصيني ، كاظم

علي سنيني أنثر الورد مجموعة قصصية/ كاظم الحصيني.ـ 
 .3102)بغداد(: منشورات مجلة الشرارة ، 

 سم.30ص ؛ 01
 أـ العنوان         ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0310 

002،13 
 02ح

 
 حمد علي حسين 

بغداد : اميرة من مملكة الجراح : رواية / حمد علي حسين .ـ 
 3102) د ـ ن ( ، 

 سم32ص ؛ 052
 أـ العنوان         ـ القصص العربية أـ العراق0
 

0311 

002،13 
 02ح

 
 حمد علي حسين 

المطر يقرع النافذة / حمد علي حسين .ـ ) بغداد ( : ) د ـ ن ( 
 ،3102 

 سم31ص ؛ 11
 أـ العنوان         ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0301 

002،13 
 012ح

 
 حمودي عبد المحسن

.ـ بغداد:  3امرأة الحليم : رواية / حمودي عبد المحسن .ـ ط
 3102دار الرواد المزدهرة ، 

 سم33ص ؛ 216
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0300 

002،13 
 111ح

 
 حنون مجيد 

يموتون واليموت : قصص قصيرة جدا / حنون مجيد ؛ ترجمة 
 3102محمد مسلط .ـ بغداد : دار المأمون ، عبد الواحد 

 سم33ص ؛ 63

0303 
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 الكتاب : باللغتين العربية واالنكليزية 
 أ ـ عبد الواحد محمد مسلط       ـ القصص العربية ـ العراق0

 ب ـ العنوان        ) مترجم (
 

002،13 
 122ح

 
 الحيدر، حيدر 

بغداد: حكايات وطرائق من رفوف الذاكرة / حيد الحيدر .ـ 
 3102مطبعة ابابيل ، 

 سم30ص ؛ 021
 أـ العنوان          ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0302 

002،13 
 122ح

 
 الحيدر ،ماجد 

في الذكرى السنوية لرحيلي : رواية / ماجد الحيدر .ـ بغداد : 
 3102دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (021سم .ـ ) سرد؛30ص ؛ 016
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان      العراقـ القصص العربية ـ 0
 

0302 

002،13 
 613خ

 
 الخطيب ، غازي موسى 

ذئاب وذئاب : مجموعة قصصية / تاليف غازي موسى 
 3102الخطيب .ـ بغداد : دار الرواد المزدهرة ، 

 سم33ص ؛ 013
 أـ العنوان         ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0305 

002،13 
 301د

 
 داليا احمد 

من يمسح دموعي ..؟ رواية / داليا احمد .ـ بغداد : مكتبة 
 3102رياض ، 

 سم30ص ؛ 22
 أـ العنوان          ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0306 

002،13 
 331د

 
 الدباغ ، خير الدين عبد القادر

شمعة الحاصود : قصص قصيرة / خير الدين عبد القادر 
 3102مطبعة الديار ، الدباغ .ـ الموصل : 

 سم30ص ؛ 332
 أـ العنوان           ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0301 
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002،13 
 331د

 
 الدباغ ، عبد الوهاب خليل 

ريش الديك : قصص قصيرة جدا / عبد الوهاب خليل الدباغ .ـ 
 3102بغداد : دار الدباغ للطباعة والنشر ، 

 سم30ص ؛ 10
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0300 

002،13 
 121د

 
 الدوخي ، فهد عنتر 

 3102المرأة الجدار / فهد عنتر الدوخي .ـ بغداد : )د ـ ن( ، 
 سم32ص ؛ 11
 أـ العنوان           ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0301 

002،13 
 133ذ

 
 ذياب شاهين 

/ ذياب شاهين .ـ الحلة : المركز جنائن بابل : نصوص سردية 
 3102الثقافي للطباعة والنشر ، 

 سم33ص ؛ 352
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0311 

002،13 
 316ر

 
 ربيع عودة

بيت العصافير : قصص ونصوص / ربيع عودة .ـ دمشق : 
 3102دار تموز ، 

 سم31ص ؛ 11
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0310 

002،13 
 530ر

 
 الرسام ، فالح 

.ـ بغداد : ديوان اوقاف  3مشاعر بال حدود / فالح الرسام .ـ ط
 3102الديانات المسيحية وااليزيدية والصابئة المندائية ، 

 سم32ص ؛ 60
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0313 

002،13 
 136ر

 
 الرفاعي ، اسماعيل شاكر 

عربة خضراء / اسماعيل شاكر الرفاعي .ـ بغداد : دار 
 3102ميزوبوتاميا ، 

 سم32ص ؛ 363
 العنوان -أ     ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0312 



271 
 

002،13 
 033ر

 
 الركابي ، عبد االمير 

قصر الضابط االنكليزي اوحكايات مابعد النهرين / عبد االمير 
 3102بغداد : مصر مرتضى للكتاب، الركابي .ـ 

 سم32ص ؛ 362
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0312 

002،13 
 033ر

 
 الركابي ، عبد الخالق 

مقامات اسماعيل الذبيح : رواية / عبد الخالق الركابي .ـ بغداد 
 3102: دار ميزوبوتاميا ، 

 سم32ص ؛ 631
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0315 

13 ،002 
 135ر

 
 الرواز ، أحمد حسين عليوي

حكايا التراب : قصص قصيرة أحمد الرواز.ـ بغداد: دار 
  3102صحارى، 

 سم.30ص ؛ 003
 أ ـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0316 

002،13 
 101ر

 
 الرومي ، خوله

بغداد : دار الرواد آدم عبراالزمان : رواية / خولة الرومي .ـ 
 3102المزدهرة ، 

 سم30ص ؛ 051
 أـ العنوان       ـ القصة العربية ـ العراق 0
 

0311 

002،13 
 312ز

 
 الزبيدي ، جواد عبد الزهرة 

نسرين ، مجموعةقصص قصيرة / بقلم جواد عبد الزهرة 
الزبيدي ، اعداد نزار جواد الزبيدي .ـ بغداد : مكتب الفتح ، 

3102 
 سم30ص ؛ 350

أـ الزبيدي ، نزار جواد )        ـ القصص العربية ـ العراق0
 ب ـ العنوان       معد ( 

 

0310 
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002،13 
 312ز

 
 الزبيدي ، شهاب 

اذكريني : قصة حب ... قصيرة / بقلم شهاب الزبيدي.ـ بغداد 
 3102: مطبعة الكوثر ، 

 سم30ص ؛ 001
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0311 

002،13 
 312ز

 
 الزبيدي ، شهاب 

الصقر واالفعى : رواية / شهاب الزبيدي .ـ بغداد : مطبعة 
 3102الكوثر ، 

 سم31ص ؛ 206
 أـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0211 

002،13 
 312ز

 
 الزبيدي ، نصرة احميد 

ضوء اخضر / نصرة احميد الزبيدي .ـ بغداد : دار المرتضى ، 
3102 

 سم32ص ؛ 26
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0210 

002،13 
 312ز

 
 الزبيدي ، جواد عبد الزهرة 

رواية حرب الذات / جواد عبد الزهرة الزبيدي .ـ بغداد : 
 3102مكتب الفتح ، 

 سم31ص ؛ 031
 أـالعنوان       ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0213 

002،13 
 021ز

 
 زكريا جالل 

   hemoon   hasunkeالقمر يحب من طرف واحد 
qwrtcdi love : قصص قصيرة / زكريا جالل .ـ الموصل /

 3102العال للطباعة ، 
 سم30ص ؛ 21
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0212 
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002،13 
 121ز

 
 الزيدي ، خضير فليح 

ي خضير فليح الزبيدالباب الشرقي : رواية الضحك بال سبب / 
 3102.ـ بغداد : دار مكتبة عدنان ، 

 سم32ص ؛ 312
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0212 

002،13 
 121ز

 
 الزيدي ، سعدي عوض 

بالد مابين رماد ورصاص / سعدي عوض الزيدي .ـ الناصرية 
 3102: منشورات مديان ثقافية ، 

 سم30ص ؛ 13
 أـ العنوان      العراق ـ القصص العربية ـ0
 

0215 

002،13 
 362س

 
 الساعدي ، مزهر جبر 

يوتوبيا : قصص / مزهر جبر الساعدي .ـ بغداد : دار 
 3102الشؤون الثقافية ، 

 (06سم .ـ ) سرد 30ص ؛ 030
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0216 

002،13 
 300س

 
 السالم ، وارد بدر 

.ـ بغداد : دار 3المعدات : قصص / وارد بدر السالم .ـ ط
 3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 سم33ص ؛ 002
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0211 

002،13 
 36س

 
 السبع ، محمد شاكر 

.ـ  3الطريق الى المشنقة : رواية محمد شاكر السبع .ـ ط
 3102العامة،  بغداد : دار الشؤون الثقافية

 (311سم .ـ ) سرد ؛30ص ؛ 362
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان      ــ القصص العربية ـ العراق0
 

0210 

002،13 
 62س

 
 سعد عبد الوهاب 

مريم : رواية / سعد عبد الوهاب .ـ البصرة : شركة الغدير 
 3102للطباعة والنشر المحدودة ، 

 سم30ص ؛ 006
 أـ العنوان       العراقـ القصص العربية ـ 0

0211 
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002،13 
 621س

 
 سعدون محسن ضمد 

مدونات الضمير أنا : رواية / سعدون محسن ضمد .ـ بغداد : 
 3102مكتبة عدنان ، 

 سم30ص ؛ 030
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0201 

002،13 
 612س

 
 سعود بليبل 

.ـ الحلة : المركز الثقافي القنديل االسود : رواية / سعودبليبل 
 3102للطباعة ، 

 سم33ص ؛ 050
 أـالعنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0200 

002،13 
 612س

 
 سعيد شامايا 

الطفل ذو الصندوق الخشبي/ سعيد شامايا .ـ بغداد : اتحاد 
 3102الناشرين العراقيين ، 

 سم32ص ؛ 10
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0203 

002،13 
 612س
 

 
 السعيدي، صالح مطروح 

ارصفة الجحيم : رواية / صالح مطروح السعيدي .ـ بغداد : 
 3102دار ومكتبة عدنان ، 

 سم30ص ؛ 056
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0202 

002،13 
 131س

 
 سفانة عايد حسين 

/ترجمة سفانة عايد Davchter    Mothendام وابنتها 

 3102حسين .ـ الموصل : مكتب العال للطباعة ، 
 (0سم .ـ ) سلسلة قصصية مبسطة ثنائية اللغة ؛31ص ؛ 20

 غتين العربية واالنكليزية لمكتوب بال
 ـ العراق       أـ العنوان ـ القصص العربية 0
 

0202 

002،13 
 030س

 
 سالم ابراهيم 

0205 
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 في باطن الجحيم : رواية تسجيلية وثائقية عن حملة االنفال 
( / سالم ابراهيم .ـ بغداد : دار الشؤون 0100ـ 0101) 

 3102الثقافية ، 
 (051سم .ـ ) سرد ؛33ص ؛ 231

 ب ـ  السلسلة      أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

002،13 
 030س

 
 سالم حربة 

النيتروجين : مجموعة قصصية / سالم حربة .ـ بغداد اغفاءة 
 3102: دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (015سم .ـ ) سرد 32ص ؛ 332
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0206 

002،13 
 003س

 
 السلماني ، ناجي محمد

عزف على ضفاف الحزن: قصص قصيرة جدا/ ناجي محمد 
  3102السلماني.ـ تكريت: دار االبداع للطباعة والنشر، 

 سم  31ص ؛ 50
 أـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق   0
 

0201 

002،13 
 010س

 
 سليمة عبدالحسن

صرخة في الظالم: رواية امرأة تقاوم ظلم المجتمع لها لكونها 
إمرأة / سليمة عبدالحسن .ـ بغداد : مؤسسة الرافد 

 3102،للمطبوعات 
 سم32ص ؛ 010

 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0200 

002،13 
 031س

 
 السماوي ، سعدية 

.ـ كركوك  والدة في حضرة الخاتونة : شعر / سعدية السماوي
 3102: مكتب المعين للحاسبات ، 

 سم32ص ؛ 016
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0201 

002،13 
 112س

 
 السنيد ، رافد حميد 

اكد فالح الملك / رافد حميد السنيد .ـ الموصل : دار ابن االثير 
 3102للطباعة ، 

 سم32ص ( ؛ 011)  0ج
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق 0

0231 



276 
 

 

002،13 
 110س

 
 رغد  ، السهيل

سايكو بغداد : قصص / رغد السهيل .ـ القاهرة : دار ابن 
 3102االدهم للنشر ، 

 سم30ص ؛ 021
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0230 

002،13 
 301ش

 
 الشامي ، نوفل رشيد 

بغداد : دار الشؤون اشجان : رواية / نوفل رشيد الشامي .ـ 
 3102الثقافية العامة ، 

 (00سم .ـ ) سرد ؛30ص ؛ 061
 ب ـ السلسلة      أــ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0233 

002،13 
 211ش

 
 الشريفي ، حميد عمران 

.ـ مزيدة  3فيلموغرافيا : قصص / حميد عمران الشريفي .ـ ط
 3102، .ـ بغداد : مكتبة المنير للطباعة 

 سم30ص ؛ 020
 أـ العنوان       راقعـ القصص العربية ـ ال0
 

0232 

002،13 
 133ش

 
 شهاب احمد 

العاشق الضال / شهاب احمد .ـ بغداد : مطبعة الكوثر ، 
3102 
 سم32ص ؛ 026

 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0232 

002،13 
 133ش

 
 شهاب أحمد

شهاب احمد .ـ بغداد : مطبعة الكوثر ،  الهارب : رواية / بقلم
3102 
 سم 32ص ؛ 062

 : من رواية ) جراح في قلوب عاشقة (2ج
 أـ العنوان         ـ القصص العربية ـ العراق 0

0235 



277 
 

 

002،13 
 111ش

 
 شوقي كريم حسن 

كهف اليوم ...ممر الياقوت : رواية / شوقي كريم حسن .ـ 
 3102بغداد : دار ضفاف ، 

 سم30ص ؛ 225
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0236 

002،13 
 311ط

 
 الطائي ، شهد 

كان وهما : رواية / شهد الطائي .ـ  بغداد : مكتبة القمة 
 3102للطباعة ، 

 سم32ص ؛ 021
 أـ العنوان       ــ القصص العربية ـ العراق 0
 

0231 

002،13 
 320ع 

 
 عادل علي محسن

بغداد : رواية / عادل علي محسن .ـ النجف الطريق الى 
 3102االشرف: دار المواهب للطباعة ، 

 سم 32ص ؛  016
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0230 

002،13 
 311ط

 
 العاني ، طارق حيدر 

حمائم ايليا وقصص قصيرة اخرى / ترجمة طارق حيدر 
 3102العاني .ـ بغداد : دار المأمون ، 

 سم32ص ؛ 262
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0231 

002،13 
 301ع

 
 عبداالله محمد جاسم 

رسالة الفجر االخير : رواية / عبد االله محمد جاسم .ـ بغداد : 
 3102مكتب الشندي ، 

 سم 32ص ؛ 032
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0221 



278 
 

002،13 
 301ع

 
 عبد االمير صبار 

وراية الواغلون في الزيف / عبد االمير صبار .ـ بغداد: دار 
 3102الفرات ، 

 سم31ص ؛ 02
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0220 

002،13 
 263ع

 
 عبد الرضا صالح محمد 

بعد رحيل الصمت : رواية / عبد الرضا صالح محمد .ـ بيروت 
 31023للدراسات ، : المؤسسة العربية 

 سم30ص ؛ 22
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0223 

002،13 
 533ع

 
 عبد الستار ابراهيم 

اربيليا : قصص قصيرة / عبد الستا ر ابراهيم .ـ بغداد : دار 
 3102الثقافة والنشر الكردية ، 

 سم30ص ؛ 01
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0222 

002،13 
 32ع

 
 عبد شاكر عبود 

وجوه في ذاكرة رجل ميت : رواية / عبد شاكر عبود .ـ 
 3102بيروت : مؤسسة السجناء السياسيين ، 

 (2سم .ـ ) السلسلة الذهبية الدب السجون ؛32ص ؛ 050
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0222 

002،13 
 315ع

 
 عبوش ، نايف 

انثياالت من حافة الذات ) مجموعة قصصية ( / نايف عبوش 
 3102.ـ الموصل : جامعة الموصل ، 

 سم32ص ؛ 23
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0225 

002،13 
 312ع

 
 العبيدي ، رجاء خضير 

اوراق لم تعد بيضاء / رجاء خضير العبيدي .ـ بغداد : دار 
 3102الثقافية العامة ، الشؤون 

 (31سم .ـ ) سرد ؛32ص ( ؛ 301) 3ج
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0

0226 



279 
 

 

002،13 
 312ع

 
 العبيدي ، عصام 

غابة الثلج :قصص / عصام العبيدي .ـ الموصل : مطبعة 
 3102الديار ، 

 سم30ص ؛ 003
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0221 

002،13 
 312ع

 
 العبيدي ، نيران عبد الرزاق 

فيروز االحدب : مجموعة قصصية / نيران عبد الرزاق 
 3102العبيدي .ـ بغداد : دار ميزوبوتاميا ، 

 سم33ص ؛ 012
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0220 

002،13 
 213ع

 
 عدنان عباس سلطان 

زجاجة : قصص / عدنان عباس سلطان .ـ بغداد : كائنات في 
 3102دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (01سم .ـ ) سرد ؛30ص ؛ 012
 ب ـ السلسلة       أـالعنوان    ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0221 

002،13 
 012ع

 
 العكيدي ، غانم عزيز 

قصيرة / غانم عزيز العكيدي .ـ الموصل  صاوال د برهم : قص
 3102: دار الجيل العربي ، 

 سم.32ص ؛ 000
 أـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0221 

002،13 
 012ع

 
 العكيدي ، غانم عزيز 

الطيور تغرق ايضا : رواية / غانم عزيز العكيدي .ـ الموصل : 
 3102دار تبارك ، 

 سم31ص ؛ 003
 العنوان  -أ   ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0220 

002،13 
 01ع

 
 علي ضياء الدين 

خرائب الكرستال : رواية / علي ضياء الدين .ـ دمشق : تموز 
 3102للطباعة ، 

 سم30ص ؛ 210

0223 



281 
 

 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

002،13 
 01ع

 
 علي عرمش شوكت 

دمع : مجموعة قصصية / علي همسة وابتسامة وبقايا 
 3102عرمش شوكت .ـ بغداد : دار الرواد المزدهرة ، 

 سم32ص ؛ 003
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0222 

002،13 
 032ع

 
 العماري ، عبد الكريم 

ريح المعره : مجموعة قصص قصيرة / عبد الكريم العماري 
 3102العامة ، .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية 

 ( 310سم .ـ ) سرد ؛ 30ص ؛ 022
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0222 

002،13 
 310غ

 
 غانم خليل 

لن تورق الكروم : رواية / غانم خليل .ـ الموصل : جامعة 
 3102الموصل ، 

 سم30ص ؛ 300
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0225 

002،13 
 531غ

 
 غسان عباس محسن 

االمواج السوداء : قصص قصيرة / غسان عباس محسن .ـ 
 3102بغداد : ) د ـ ن ( ، 

 سم30ص ؛ 21
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0

0226 

13 ،002 
 132غ

 
 الغوار ، علي

. تكريت : مجمع 2جميلة بوحيرد : رواية / علي الغوار .ـ ط
 3102الوليد الطباعي ، 

 سم.30ص ؛ 002
 أ ـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0221 



281 
 

002،13 
 360ف

 
 فاضل حسين نايف 

مملكة المارد : رواية / فاضل حسين نايف .ـ الحلة : المطبعة 
 3102العصرية ، 

 سم30ص ؛ 021
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0220 

002،13 
 311ف 

 
 فائق محمد حسين 

شجرة الغربان : رواية / فائق محمد حسين .ـ بغداد : دار 
 3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 (05سم .ـ ) سرد ؛30؛ 516
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0221 

002،13 
 223ف

 
 الفرحان ، عامر 

الفرحان .ـ تكريت : دار انتظار : قصص قصيرة / عامر 
 3102االبداع للطباعة ، 

 سم30ص ؛ 11
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0251 

002،13 
 150ف

 
 فيصل عبد الحسن 

بستان العاشقين ) قصص قصيرة ( / فيصل عبد الحسن .ـ 
 3102بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (021؛سم .ـ ) سلسلة سرد 32ص ؛ 061
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0250 

002،13 
 251ق

 
 القدسي ، عصام 

تلك هي المسألة قصص / عصام القدسي .ـ بغداد : دار 
 3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 سم .ـ ) سلسلة سرد (33ص ؛ 053
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0253 

002،13 
 211ق

 
 القروي ، خيري 

الفضيلة عذراء ابدأ : صفحات دامية من حياة فتاة : رواية / 
 3102خيري القروي .ـ بغداد : دار ميزوبوتاميا ، 

 سم32ص ؛ 322
 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق 0

0252 



282 
 

 

002،13 
 360ك

 
 كاظم سعدالدين 

كاظم سعدالدين .ـ بغداد : دار الشؤون  حب غجري : قصص /
 3102الثقافية العامة ، 

 (311سم .ـ ) سرد؛ 30ص ؛ 026
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0252 

002،13 
 360ك

 
 الكاظم ، محمد

طواسين زرقاء : قصص / محمد الكاظم .ـ بغداد: دار الشؤون 
 3102الثقافية العامة ، 

 (0سم .ـ ) تواصل ؛30ص ؛ 031
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0255 

13 ،000 
 315ك 

 
 الكبيسي ، سامي

االعمال الشعرية / سامي الكبيسي .ـ بغداد : دار الفراهيدي ، 
3102 

 سم.32ص( ؛ 311) 0ج
 أ ـ العنوان     ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0256 

002،13 
 212ك

 
 كريدي ، تحسين علي 

اسماك على اليابسة / تحسين علي كريدي .ـ بغداد : مطبعة 
 3102ايالف ، 

 سم30ص ؛ 030
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0251 

002،13 
 210ك

 
 كريم عباس زامل 

احفاد العروس : قصص / كريم عباس زامل .ـ دمشق : تموز 
 3102نشر ، طباعة ، 

 سم30ص ؛ 062
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0250 



283 
 

002،13 
 015ك

 
 كليزار ، انور 

قاتلة على الهواء : قصص / كليزار انور .ـ بغداد : دار 
 3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 (021سم .ـ ) سرد؛ 32ص ؛ 332
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0251 

002،13 
 030ك

 
 كمال لطيف سالم 

صمت المكان : قصص قصيرة / كمال لطيف سالم .ـ بغداد : 
 3102مكتب النور ، 

 سم30ص ؛ 000
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0261 

002،13 
 322م

 
 ماجدة سلمان محمد 

دار  االنسالل : قصص / ماجدة سلمان محمد .ـ بغداد :
 3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 (11سم .ـ ) سرد ؛30ص ؛ 013
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0260 

002،13 
 202م

 
 محمد حسن 

 3102الجدار الخامس / محمد حسن .ـ بغداد : ) د ـ ن ( ، 
 سم32ص ؛051

 أـ العنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0263 

002،13 
 202م

 
 محمد سمارة 

وجوه كالومضة لونا / محمد سمارة .ـ بغداد : دار الشؤون 
 3102الثقافية العامة ، 

 (316سم .ـ ) شعر ؛31ص ؛ 012
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان     ـ الشعر العربي ـ العراق 0
 

0262 

002،13 
 202م

 
 محمد سهيل احمد

/ محمد سهيل احمد .ـ بغداد : دار الشؤون  اتبع النهر: قصص
 3102الثقافية العامة ، 

 (001سم .ـ ) سلسلة سرد ؛30ص ؛ 332
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0262 



284 
 

002،13 
 202م

 
 محمد عليناصر 

وجوه تبحث عن ظل : قصص / محمد علي ناصر .ـ الحلة : 
 3102للطباعة ، المركز الثقافي 

 سم 30ص ؛ 10
 أـالعنوان       ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0265 

002،13 
 561م

 
 المسعودي ، ضمير عزيز

نزيف على ارض االنبياء مستوحاة من احداث واقعية دارت 
على ارض الرافدين : ابان االحتالل االمريكي لالعوام 

دار ( / ضمير عزيز المسعودي.ـ بغداد : 3111ـ3115)
 3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 (11سم .ـ ) سرد ؛30ص ؛ 323
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0266 

002،13  
 62م
 

 
 المطر ، عبد الحسين 

االبلة وازمنة الصمت : مجموعة قصصية / عبد الحسين 
  3102المطر .ـ البصرة : شركة الغدير للطباعة ، 

 سم 32ص ؛ 026
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0261 

002،13  
  601م

 
 المعموري، توفيق حنون  

الخلوي : رواية / توفيق حنون المعموري.ـ بابل : المركز 
 3102الثقافي للطباعة والنشر ، 

 سم 32ص ؛ 060
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0260 

13 ،002 
 601م
 

  
 
 
 

 
 المعموري، طالب عمران  

صمت متسائل: قصص / طالب عمران المعموري.ـ بغداد  : 
 3102دار االرقم للطباعة  ، 

 سم -31ص ؛ 15
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0

0261 



285 
 

002،13 
 135م

 
 المناصير ، طارق 

،  ق1بغداد : د -1الثمن اآلخر : رواية / طارق المناصير
3102 
 سم30ص ؛ 013

 العنوان  -العراق       أ –القصص العربية -0
 

0211 

002،13  
  121م 

 
 مهدي علي ازيين  

مخاتلة : نصوص سردية / مهدي علي ازيين.ـ  بغداد : دار 
  3102مكتبة عدنان ، و

 سم 33ص ؛ 12
 أـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق  0
 

0210 

002،13  
 121م 
 

 
 مهدي محمد حسين 

حلم الغربة وملح االرض : قصص / مهدي محمد حسين .ـ 
 3102دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  01سم .ـ ) سرد ؛ 33ص ؛ 012
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0213 

002،13  
  151م 
 
 

 
 الموسوي ، محمود كريم 

رواية / محمود كريم الموسوي .ـ  ايام مظلمة في حياتي :
 3102)بغداد ( : ) د . ن ( ، 

 سم 32ص ؛ 061
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0212 

002،13  
  132م 

 
 المياح ، شاكر 

 الُغبش : رواية / شاكر المياح .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية
  3102،  العامة
 (  016سم .ـ ) سرد ؛ 33ص ؛ 206

 السلسلة -ب     أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0212 

002،13  
  361ن 

 
 ناطق خلوصي

شرفات الذاكرة : رواية / ناطق خلوصي .ـ بغداد : دار 
  3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 سم ( 032سم .ـ ) سرد ؛ 30؛ 061
 أـ العنوان      العراقـ القصص العربية ـ  0

0215 



286 
 

 

002،13  
  321هـ 
 

 
 هادي عباس حسين 

مسافات : مجموعة قصص / هادي عباس حسين .ـ بغداد : 
  3102مطبعة االنعام ، 

 سم 32ص ؛ 011
 أـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق  0
 

0216 

13،002 
  356و 

 
 الواسطي ، وداد 

عالم سّري : شعر / وداد الواسطي .ـ الحلة : المركز الثقافي 
  3102للطباعة والنشر ، 

 سم 31ص ؛ 033
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العراق  0
 

0211 

002،13  
  010و 
 

 
 الوائلي ، كريم 

جنوبيون : رواية سينمائية قصيرة / كريم الوائلي .ـ بغداد : 
  3102دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  31سم .ـ ) سرد ؛ 33ص ؛ 012
 السلسلة -ب      أـ العنوان     ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

0210 

002،13  
  212و 

 
 ورود علي احمد عبد 

اكليل الورد  قصص قصيرة جدا / تاليف ورود علي احمد عبد 
  3102.ـ  الحلة : دار االقم ، 

 سم 31ص ؛ 01
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0

0211 

002،13  
  352ي 
 

 
 الياسري ، نعمة محمد 

حكايات الزمن الذي مضى : مجموعة قصصية / نعمة محمد 
  3102الياسري .ـ قم : مطبعة قرطبة ، 

 سم 32ص ؛ 15
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق  0 

 

0201 

002،13  
  213 ي

 
 يحيى صاحب 

روايات قصيرة : مانيكان ، شجرة يونوبيا ، جابر مكايني ، 2
.ـ ) بغداد ( : مطبعة نحلة ، غاية بلغراد / يحيى صاحب 

3102 

0200 



287 
 

 سم 30ص ؛ 222
 أـ العنوان      ـ القصص العربية ـ العراق 0
 

002،13  
  213ي 
 

 
 يحيى صاحب 

ضحك اسود : قصص قصيرة جدا  / يحيى صاحب .ـ ) بغداد ( 
 3102: مطبعة نحلة ، 

 سم 30ص ؛ 010
 أـ العنوان    ـ القصص العربية ـ العراق  0
 

0203 

002،13  
  115ي 
 
 

 
 يونس علي جاسم 

عطر زهر البراري : رواية / يونس علي جاسم .ـ بغداد : دار 
  3102الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  00سم .ـ ) سرد ؛ 33ص ؛ 320
 ب ـ السلسلة   أ ـ العنوان   ـ القصص العربية ـ العراق0
 

0202 
 

002،1311  
  202أ 
 

 
 احمد حسين الجار هللا 

اسلوبية القصة : دراسة في القصة القصيرة العراقية / احمد 
  3102حسين الجار هللا .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية ؛ 

 (  052سم .ـ ) نقد ؛ 32ص ؛ 261
        أـ العنوان     ـ القصة القصيرة ـ العراق ـ دراسات 0
 السلسلة-ب
 

0202 

002،1311 
 522خ

 
 الخزرجي ، عبد الباقي 

ـ 3111القناع في الخطاب الروائي االعراقي الحديث )من عام 
م ( / عبد الباقي الخزرجي ، حسن عبد الهادي الدجيلي 3110

 3102.ـ بغداد : دار ومكتبة عدنان طبع ونشر ، 
 سم30ص ؛ 032

أـ الدجيلي ، حسن      ـ القصة العربية ـ العراق ـ دراسات0
 وان ب ـ العن       عبد الهادي ) م ـ م (

 

0205 

002،1311  
  21د 

 
 الددة ، احمد رشيد وهاب 

السلطة في الرواية العراقية / احمد رشيد ابراهيم الددة .ـ 
  3102بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 ( 15سم .ـ ) دراسات نقدية ؛ 32ص ؛ 222
             أـ العنوان       القصة العربية ـ العراق ـ دراسات 0

 ب ـ السلسلة 

0206 
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002،1310  
  233م 

 
 المختار ، حميد 

مختارات من القصة العراقية الحديثة: قصص / حميد 
 3102دار الشؤون الثقافية العامة ،  :المختار.ـ بغداد

 (  022سم .ـ ) سرد ؛ 33ص ؛ 313
 أـ العنوان        ـ القصص العربية ـ العراق ـ مجموعات  0
 

0201 

002،103  
  060س 

 
 السمعلي ، عفاف 

حسنين : رواية / عفاف السمعلي .ـ بغداد : ابو غيداء ، 
3102  
 سم 30ص ؛ 006

 أـ العنوان          ـ القصص العربية ـ تونس   0
 

0200 
 

002 
  122م 
 

 
 منذر دكتور 

  3102حروف / منذر دكتور .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 
 سم 32ص ؛ 003

 أـ العنوان        ـ المقاالت العربية  0
 

0201 

006 
  513ح 
 

 
 ر محمد صكر هالحسناوي ، ظا

رسائل االمير شكيب ارسالن الى االب انستاس الكرملي 
)رابطة االدب اقوى من رابطة النسب ( / عرض وتحقيق 

ظاهر محمد صكر الحسناوي .ـ بغداد : مصر مرتضى للكتاب 
  3102العراقي ، 

 سم 35ص ؛ 321
 أـ العنوان        ـ االدب والمسيحية 3العربية      ـ الرسائل  0
 

0211 

006،110 
  312ع

 
 العبيدي ، رائد فائق 

رسائل الى مجهول : مجموعة رسائل / رائد فائق العبيدي .ـ 
  3102تكريت : مجمع الوليد الطابعي ، 

 سم 30ص ( ؛ 002)   0ج 
 أـ العنوان       ـ الرسائل العربية ـ مجموعات  0
 

0210 
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000،13  
  122ح 
 

 
 الحيدر ، حيدر 

اسماء النساء والرجال في مضارب االمثال : بحث عن معظم 
اسماء النساء ... الخ / حيدر الحيدر .ـ بغداد : دار الثقافة 

  3102والنشر الكردية ، 
 (  001سم .ـ ) دار الثقافة والنشر الكردية ؛ 33ص ؛ 350

 ـ اسماء االشخاص أـ العنوان  3       ـ االمثال العربية 0
 ب ـ السلسلة 

 

0213 

000،13  
  331س 

 
 السبتي ، زينة محمد 

اسرار العيون / زينة محمد السبتي .ـ بغداد : دار المرتضى ، 
3102  

 سم 31ص ؛ 25
 أـ العنوان       ـ الحكم والماثورات ـ دراسات 0
 

0212 

000،13  
  331س 

 
 السبتي ، زينة محمد 

لغة العيون / زينة محمد السبتي .ـ بغداد : دار المرتضى ، 
3102  
 سم 31ص ؛ 010

 أـ العنوان     ـ العين   3ـ االقوال والماثورة      0
 

0212 

000،13  
    263ق 

 
 قحطان حمدي محمد 

اهمية كتب االمثال في دراسة الرواية التاريخية / قحطان 
  3102حمدي محمد .ـ صالح الدين :مجمع الوليد الطباعي ، 

 سم 30ص ؛ 352
 أـ العنوان         ـ االمثال العربية ـ تاريخ 0
 

0215 

001 
 202أ 

 
 احمد سالم  

ماتهواه نفسي / احمد سالم .ـ الموصل : مطبعة الشاملة 
  3102للطباعة والنشر ، 

 سم 32) د . ن ( ؛ 
 أـ العنوان        ر العربي ثـ الن 0
 

0216 
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001 
  061ع 

 
 عبد اللطيف عادل 

بالغة االقناع في المناظرة / عبد اللطيف عادل .ـ بغداد : دار 
  3102مكتبة عدنان ، 

 سم 32ص ؛ 311
 أـ العنوان         ـ البالغة العربية 0
 

0211 

001  
  01ع 

 
 علي شاكر 

جثة : نص / علي شاكر ، مالك عبدون .ـ بغداد : دار لج
  3102المرتضى ، 

 سم  30ص ، ملحق صور ؛ 21
 ب ـ العنوان       أـ مالك عبدون ) م . م (      ـ النثر العربي 0
 

0210 

001 
  01ع 

 
 علي وجيه 

سرطان : نثر اسود / علي وجيه .ـ بغداد : دار الرسوم ، 
3102  
 سم 30ص ؛ 023

 أـ العنوان       ـ النثر العربي 0
 

0211 

001  
  313ل 

 
 لبنى ياسين  

تراتيل الناي والشغف : قصائد نثر / لبنى ياسين .ـ بغداد : دار 
  3102المامؤن ، 

 سم 30ص ؛ 253
 أـ العنوان       ـ النثر العربي  0
 

0211 

001  
  52ن 

 
 النصر ، عبد المنعم عزيز  

الى تحليل النص النثري التراثي / تاليف عبد المنعم  لمدخ
  3102عزيز النصر .ـ بغداد : مطبعة الموال ، 

 سم 32ص ؛ 326
 أـ العنوان       ـ النثر العربي 0
 

0210 

001،1  
  031س 

 

 
 سالفة صائب خضير 

مالمح النثر الفني في الموروث الديني ) الحسن البصري 
انموذجا ( / سالفة صائب خضير .ـ بغداد :مكتب زاكي ، 

3102  
 سم 32؛ 022

0213 
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ـ البصري ، الحسن بن ابي   3     ـ النثر العربي ـ نقد 0
           ـ الشعر الديني ـ دراسات 2      الحسن ) متصوف(

 أـ العنوان  
 

001،1 
  132ع 
 

 
 عبد الهادي خضير نيشان 

النقد البالغي عند العرب الى نهاية القرن السابع للهجرة / 
  3102عبد الهادي خضير نيشان .ـ بغداد : دار الفراهيدي ، 

 (  06سم .ـ ) دراسات ؛ 32ص ؛ 202
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان       ـ البالغة العربية ـ تاريخ  0
 

0212 

031،1  
  530هـ 

 
 هشام عمار احمد 

ادب جزر البحر الكاريبي /  ترجمة هشام عمار احمد .ـ بغداد 
  3102: دار المامون للترجمة ، 

 (  02سم .ـ ) سلسلة اوراق المامون ؛ 00ص ؛ 10
 ـ االدب االنكليزي ـ جزر البحر الكاريبي ـ دراسات 0
 ب ـ السلسلة        أـ العنوان  

 

0212 

033 
  310و 
 

 
 وايلد ، اوسكار 

زوج مثالي ) مسرحية من اربعة فصول ( / اوسكار وايلد ؛ 
ترجمة محمد حسين غيبي .ـ النجف االشرف : مؤسسة 

  3102النبراس ، 
 سم .ـ ) روائع المسرح العالمي ( 06ص ؛ 020

أـ محمد حسين غيبي ) مترجم (        ـ المسرحيات االنكليزية  0
 ج ـ السلسلة      ب ـ العنوان

 

0215 

032  
  111أ 

 
 اوينل ، روبرت 

نوافذ مغلقة : مجموعة قصص انكليزية ، الرجل الهارب / 
 روبرت اوينل ؛ ترجمتها بتصرف احمد حسام الدين 

.ـ الموصل : سلسبيل لالستنساخ والخدمات الطباعية ، 
3102  

 سم 32) دون ترقيم ( ؛ 
غير اسيمون والبطلة) يتضمن الرجل المختبى لـ ايساك 

المتوقعة لـ بيسوزان بيث ( ) الكتاب بللغتين العربية 
 واالنكليزية ( 

 أـ احمد  حسام الدين ) مترجم (        ـ القصص االنكليزية 0
 ب ـ العنوان 

 

0216 
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032  
 201أ

 

 
 ايرلند ، ان 

المعلم : رواية / أن ايرلند ؛  ترجمة عبد الواحدمحمد .ـ بغداد 
  3102:دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  032سم .ـ ) سرد ؛ 30ص ؛ 230
    أـ  عبد الواحد محمد ) مترجم (      ـ القصص االنكليزية 0

 ج ـ السلسلة       ب ـ العنوان 
 

0211 

032 
 212د 
 

 
 درور ، اثيل ستيفانا 

حكاية من بغداد : رواية / اثيل ستيفانا درور ؛ ترجمة زهير 
احمد القيسي .ـ بغداد : دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر ، 

3102  
 سم 30ص ؛ 262

أـ القيسي ، زهير احمد ) مترجم (     ـ القصص االنكليزية 0
 ب ـ العنوان  

 

0210 

032  
  302ك 

 
 كالدويل ، ارسكيت

الفريق االول وقصص اخرى / ارسكين كالدويل ؛ ترجمة 
 3102محمد نايف احمد .ـ نينوى : دار نركال للنشر ، 

 سم 30ص ؛ 025
(                أـ محمد نايف احمد ) مترجم        ـ القصص االنكليزية 0

 ب ـ العنوان 
  

0211              

032  
  101هـ 

 
 هيمون ، الكساندر 

للمعاناة وجه نبيل : قصص  مترجمة / الكسندر هيمون ؛ 
  3102ترجمة مي  ابو جلود .ـ بغداد : مكتبة عدنان ، 

 سم 30ص ؛ 000
      أـ ابو جلود ، مي ) مترجم (      ـ القصص االنكليزية 0

 ب ـ العنوان  
 

0201 

021،1  
  202أ 
 

 
 االحمدي ، سامي  

شذرات من االدب االلماني / ترجمة سامي االحمدي .ـ بغداد : 
  3102دار المامؤن ، 

 سم 30ص ؛ 311
 أـ العنوان        لماني ـ دراساتالـ االدب ا 0
 

0200 
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020،0  
  311ع 

 
 العاني ، طارق حيدر 

هجرة الشعراء قصائد من االدب االلماني الحديث / ترجمة 
  3102دار المامون ،  طارق حيدر العاني .ـ بغداد :

 سم 30ص ؛ 013
 أـ العنوان         ـ الشعر االلماني ـ مجموعات 0
 

0203 

022  
  231ت 

 
 ، هانس اولرش  تيلترا

ل ؛ ترجمة ميادة محي  تي: رواية / هانس اورلرش ترا دالمفقو
  3102مهدي .ـ بغداد : دار المامون للترجمة والنشر ، 

 سم 33ص ؛ 026
      أـ ميادة محي مهدي ) مترجمة (        االلمانيةـ القصص  0

 ب ـ العنوان 
 

0202 

022 
 101ت 
 
 

 
 تولي ، جون 

زوجة الظل : رواية / تاليف جون تولي، ترجمة مها محمد 
  3102حسن .ـ بغداد : دار ومكتبة عدنان طبع ونشر، 

 سم 30ص ؛ 010
    أـ مها محمد حسن ) مترجم (       ـ القصص االلمانية 0

 ب ـ العنوان  

0202 

025  
  335هـ 

 
 هابشايد ، شتيفان 

مد مح فقشايد؛ ترجمة موبالنص والخطاب / تاليف شتيفان ها
  3102جواد المصلح .ـ بغداد : دار المامون للترجمة ، 

 سم 35ص ؛ 051
 محمد جواد  فقأـ المصلح ـ مو        ـ الخطابة االلمانية 0

 ب ـ العنوان       ) مترجم( 
 

0205 

021،033   
  351أ 

 
 أبسن ، هنريك 

مسرحية بيت الدمية / هنريك أبسن ؛ ترجمة سمير احمد 
  3102الشريف .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية اتلعامة ، 

 (  31سم .ـ ) ترجمان ؛ 33ص ؛ 061
أـ الشريف ، سمير احمد        ـ المسرحيات النرويجية 0
 ج ـ السلسلة      ب ـ العنوان      مترجم( )
 

0206 
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022  
  513أ 
 

 
 أشيبي ، شينوا 

رجل فقدالراحة : رواية / شينوا اشيبي ، ترجمة محمد 
  3102درويش .ـ بغداد : دار المامون ، 

 سم 30ص ؛ 300
       أـ محمد درويش ) مترجم (      ـ القصص النيجيرية 0

 ـ العنوان  ب 
 

0201 

022 
  120ب 
 

 
 بودلير ، شارل 

صنجر باريس او قصائد نثر قصيرة / شال بودلير ؛ ترجمة 
  3102زهير مجيد مغامس .ـ بغداد : دار المامون ، 

 سم 32ص ؛ 310
أـ زهير مجيد مغامس ) مترجم (       ـ القصص الفرنسية 0

 ب ـ العنوان  
 

0200 

022  
  330ع 
 

 
 عاتك رحيمي 

/ عاتك  3110حجر الصبر : الرواية الفائزة بجائزة غوتكو / 
الفرنسية كامل عويد العامري .ـ بغداد عن  رحيمي ؛ ترجمتها 

  3102: دار المامون للترجمة والنشر ، 
 سم 30ص ؛ 016

 أـ العامري ، كامل عويد ) مترجم (     ـ القصص الفرنسية 0
 ب ـ العنوان  

 

0201 

052  
 101أ 

 
 ايكو ،امبرتو 

مقبرة براغ : رواية / امبرتوايكو ؛ ترجمة خضير الالمي .ـ 
  3102بغداد دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  011سم  .ـ ) ترجمان ؛ 32ص ؛ 502
(                   أـ الالمي ، خضير ) مترجم       ـ القصص  االيطالية 0

 ج ـ العنوان      ب ـ العنوان 
 

0231 

010،510  
  503هـ 

 

 
 عريان طاهرالهمذاني ، بابا 

اني/ بابا ذمن االداب العالمية رباعيات بابا طاهر عريان الهم
.ـ  3طاهر عريان الهمذاني ، ترجمة صالح الجعفري .ـ ط

  3102بغداد : دار الثقافة والنشر الكردية ، 
 (  01سم .ـ ) دار الثقافة والنشر الكردية ؛ 32؛ 256

          أـ الجعفري ، صالح ) مترجم(     الكردي  ـ النشر 0
 ج ـ السلسلة       ب ـ العنوان

0230 
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010،5110  
  512م 

 
 المزوري ، بدل رفو 

من وطن الثلج والنار ؛ قصائد كردية مترجمة /  شعراءالنثر 
ترجمة واعداد بدل رفو  المزوري .ـ بغداد : دار الشؤون 

  3102الثقافية العامة ، 
 ( 36سم .ـ ) شعر ؛ 32ص ؛ 261

 السلسلة -ب     أـ العنوان       ـ الشعر الكردي 0
 

0233 

010،511011 
  122ح 

 
 الحيدر ، حيدر 

الكورد وكوردستان في الشعر العربي المعاصر / حيدر الحيدر 
  3102فة والنشر الكردية ،لثقا.ـ بغداد : دار ا

 (  12سم .ـ ) دار الثقافة والنشر الكردية ؛ 32ص ؛ 212
 ب ـ السلسلة     أـ العنوان     ـ الشعر الكردي ـ دراسات 0
 

0232 

010،5110  
  321أ 

 
 االتروشي ، فوزي 

فوزي االتروشي : االعمال الشعرية الكاملة / فوزي االتروشي 
  3102ـ بغداد : دار ميزوبوتاميا ، 

 سم 35ص ؛ 623
 أـ العنوان       ـ الشعر الكردي  0
 

0232 

010،5110  
  132ج 

 
 جنار نامق 

اخر المطاف / شعر وترجمة جنار نامق .ـ بغداد : دار الثقافة 
  3102والنشر الكردية ، 

 سم 32ص ؛ 002
 أـ العنوان         ـ الشعر الكردي0
 

0235 

010،5110  
  303ط 
 

 
 مكرم رشيد  ، الطالباني

الليل والنسيان : من الشعر الكوردي الحديث / شعر وترجمة 
مكرم رشيد الطالباني .ـ بغداد : دار الثقافة والنشر الكوردية ، 

3102  
 سم 30ص ؛ 11

 أـ العنوان        ـ الشعر الكردية 0 
 

0236 



296 
 

5110 ،010 
 030ك

 
 كمال غميار 

عبدهللا كوران رائدا لحركة تجديد الشعر الكوردي: دراسة 
.ـ بغداد دار الثقافة  2نقدية تحليلية مقارنة/ كمال غميار .ـ ط

  3102والنشر الكردية، 
 سم32ص ؛  210

ـ عبدهللا كوران )شاعر 3    ـ الشعر الكردي ـ دراسات  0
 أـ العنوان       كردي( 

 

0231 

5110  ،010 
 512م 

 
 المزوري ، يدل رفو

الشهداء والثلج / ترجمة واعداد يدل رفو المزوري.ـ  بغداد: 
 3102دار الثقافة والنشر الكردية ، 

 ( 001سم.ـ )دار الثقافة والنشر الكردية، 30ص ؛ 001
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان         ـ الشعر الكردي 0
 

0230 

010،5113 
  132خ 

 
 الخفاجي ، محمد علي 

اوبراكاوا العداد / من الموروث الكردي / محمد علي الخفاجي 
  3102.ـ بغداد : دار ومكتبة عدنان ، 

 سم 32ص ؛ 22
 أـ العنوان        ـ المسرحيات الكردية 0
 

0231 

010،5112  
 011أ 

 
 االمين ، االن صباح 

جدران : مجموعة قصصية / االن صباح االمين .ـ  بغداد : 
  3102مكتبة الخنساء ، 

 سم 33ص ؛ 12
 أـ العنوان       ـ القصص الكردية  0
 

0221 

010،5112  
  315ع 

 
 العبوسي ، صادق فاضل 

ليلى وشجرة الجوز رواية تحكى ومضات من تاريخ الشعب 
الكردي ... الخ / صادق فاضل العبوسي .ـ ) د . م ( : 

  3102منشورات مركز نور للثقافة ، 
 سم 32ص ؛ 012

 أـ العنوان       ـ االكراد ـ تاريخ 3      ـ القصص الكردية 0
 

0220 



297 
 

010،111 
  320ك 

 
 كارميلوف ، سيرجي ايفانوفيج 

( /  0111ـ  0131االتجاهات االساسية في االدب الروسي ) 
سيرجي ايفانوفيج كارميلوف ؛ ترجمة  منى دماك قاسم .ـ 

  3102بغداد : دار المامون للترجمة والنشر ، 
 (  00سم .ـ ) سلسلة اوراق المامون ؛ 30ص ؛ 00
أـ منى دحاك قاسم ) مترجم (      ـ االدب الروسي ـ تاريخ  0

 ج ـ السلسلة       وانب ـ العن
 

0223 

010،10  
  353ب 

 
 باسترناك ، بوريس  

روائع من االدب الروسي : نصوص مترجمة عن قصة دكتور 
بوريس زيفاكو ، زيفاكو والموسومة )اشعار/ بوري زيفاكو ، 

ترجمها شعرا وسام عزيز االعرج .ـ  ) بغداد ( : ) د . ن ( ، 
3102  
 سم 35ص ؛ 011

أـ االعرج ، وسام عزيز ) مترجم (          الروسيـ الشعر 0
 ب ـ العنوان  

 

0222 

010،13  
  231أ 

 
 أربوزوق ، ايكسي 

امراة ناجحة : مسرحية من االدب الروسي/ تاليف اليكسي 
اربوزرق ،؛ ترجمة غادة بكر مرعي .ـ الموصل : العال 

  3102للطباعة والنشر ، 
 سم 32ص ؛ 00

    أـ غادة بكرمرعي ) مترجمة (         المسرحيات الروسية
 ب ـ العنوان  

 

0222 

010،12  
 111ب 

 
 بوتين ، ايفان 

اللقاء االخير : قصص قصيرة من االدب الروسي / ايفان 
بونين ؛ ترجمةسعد جهاد عجاج .ـ بغداد : دار المامون 

  3102للترجمة والنشر ، 
 سم 32ص ؛ 016

   أـ سعد جهاد عجاج ) مترجم (       ـ القصص الروسية 0
 العنوان   -ب
 

0225 



298 
 

013،0  
  252أ 

 
 ارشد توفيق 

ملك الجبال السبعة ) نسمة مفترضة لملحمة كلكامش (/ ارشد 
  3102توفيق .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  066سم .ـ ) شعر 32ص ؛ 003
   ـ العنوان ب    أـ ملحمة كلكامش        ـ المالحم العربية 0

 ـ السلسلة ج 
 

0226 

013،20 
  123د 

 
 الديراني ، نزار حنا 

في البدء كان الصراع .ـ ) من الشعر السرياني المعاصر ( / 
نزار حنا الديراني .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

3102  
 (  013سم .ـ ) شعر ؛ 31ص ؛ 002

 ب ـ السلسلة        أـ العنوان        ـ الشعر السرياني 0
 

0221 

22 ،013 
 123ب

 
 بيرتس، اسحق ليبوش 

عند وسادة محتضر قصص قصيرة من االدب العبري/ اسحق 
ليبوش بيرتس، ترجمة صباح ناجي الشيخلي.ـ بغداد: دار 

 3102المامون للترجمة ، 
 سم32ص ؛ 051

 الشيخلي ، صباح ناجي )مترجم(  -أ        ـ القصص العبرية0
 ب ـ العنوان 

 

0220 

013،1510  
  300ع 

 
 عز الدين مصطفى رسول 

ديوان الشعر الكردي / تقديم واختيار وترجمة عز الدين 
.ـ بغداد : دار الثقافة والنشر الكردية ،  3مصطفى رسول .ـ ط 

3102  
 سم 32ص ؛ 062

 أـ العنوان         ـ الشعر الكردي 0
 

0221 

012،2511  
  302س 

 
 شاكر مخلف  

.ـ بغداد  مخلفثالثة اصوات في االدب التركي الحديث / شاكر
  3102: دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 سم .ـ 33ص ؛ 325
 (  032) الموسوعة الثقافية ؛ 

 ب ـ السلسلة      أـ العنوان       ـ االدب التركي ـ دراسات0
 

0221 



299 
 

012،250  
  320ك 
 

 
 م ( 0122هـ ـ 0021الكبرلي ، عبد هللا بن مصطفى ) 

ديوان الشاعر عبد هللا الكبرلي المسمى بـ ) الدريات ( / عبد 
هللا الكبرلي ؛ تحقيق بشرى عبد عطية ، محمود شالل حسين 

  3102.ـ بغداد : دار الفرهيدي ، 
 سم 32ص؛ 13
      أـ بشرى عبد عطية ) محقق (         ـ الشعر التركي 0

 ج ـ العنوان        ب ـ محمود شالل حسين ) محقق ( 
 

0220 

012،25011  
  202م 

 
 محمدمردان 

تيار الشعر الكالسيكي التركماني : دراسة من نماذج / محمد 
  3102مردان .ـ بغداد : اتحاد الناشرين العراقيين ، 

 سم 32ص ؛ 023
 أـ العنوان         ـ الشعر التركماني ـ دراسات0 

 

0223 

012،262011  
  132ل 

 
 لوبرلو ، فاروق فائق 

نظرة في الشعر التركماني الحديث : دراسات ورؤى نقدية / 
فاروق فائق لوبرلو .ـ بغداد : دار الثقافة والنشر الكوردية ، 

3102  
 ( 030سم .ـ ) دار الثقافة والنشر الكردية ؛ 32ص ؛ 311

 ب ـ السلسلة   أـ العنوان      ـ الشعر التركماني ـ دراسات  0
 

0222 

015،00  
  213ي 
 

 
 يحيى صاحب 

ناي اليشب : قصائد نثر صينية / ترجمة يحيى صاحب .ـ بغداد 
  3102: مطبعة نحلة ، 

 سم 30ص ؛ 011
 أـ العنوان        ـ الشعر الصيني 0
 

0222 

015،00  
  1ي 

 
 يوكوانك شونك 

الشعر الصيني الجديد / اعداد يوكوانك شونك ؛ ترجمة يحيى 
  3102صاحب .ـ ) د . م ( : مطبعة نحلة ، 

 سم 30ص ؛ 030
        أـ يحيى صاحب   ) مترجم (        ـ الشعر الصيني 0

 ب ـ العنوان 
 

0225 



311 
 

210،312  
  202أ 

 
 احمد مطلوب 

معجم الف ليلة وليلة / تاليف احمد مطلوب .ـ بغداد : مطبعة 
  3102المجمع العلمي ، 

 سم 32ص ؛ 012
 أـ العنوان    ـ االدب الشيعي ـ معاجم  3   ـ الف ليلة وليلة  0
 

0226 

010،2  
  315ك 

 
 كايستور ، نك 

بيضة كولومبوس : قصص جديدة من امريكا الالتينية حول 
الغزو / اختيار وتحرير نك كايستور ؛ ترجمة عبد عون 

  3102الروضان .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية ، 
 ( 1سم .ـ ) ترجمان ؛ 31ص ؛ 320

      أـ الروضان عبد عون        ـ قصص امريكا الالتنية  0 
 السلسلة  -ج       نوانب ـ الع       ) مترجم( 

 

0220 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



311 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجغرافيا والتاريخ

 

 

  



312 
 

111 
 533ع 
 

 
 عبدالستار حمدون أحمد

اثر كتاب الدواوين في التدوين التاريخي مع دراسة تطبيقية 
م/ عبدالستار 0121هـ/230المم لمسكويه ت لكتاب تجارب ا

 .3102حمدون أحمد.ـ الموصل: جامعة الموصل ، 
 سم32ص ؛ 061

أـ مسكوية، احمد بن محمد بن يعقوب )م.م(        ـ التاريخ0
 ب ـ العنوان

 

0221 

110 
  151م

 
 علي جميل عبد،الموسوي

 علي جميل/فلسفة التاريخ عند السيد محمد باقر الصدر
 (3102) بغداد(:دار االمناء, )-عبد الموسوي . 

 سم32ص+ صور,300
 الصدر,محمد باقر) رجل دين(-3         فلسفة-التاريخ-0
 العنوان-أ

 

0251 

111،3 
 122ح

 
 حيدر زكي عبد الكريم

جمع واعداد حيدر زكي عبد / اوراق في كتابة البحث والتاريخ
 3102، بغداد: مؤسسة ثائر العصامي -الكريم.
 سم30؛ص012

 العنوان -أ     بحوث -التاريخ-0
 

0250 

111،3 
  512م

 
 حماديمحمد جاسم ، المشهداني

 التدوين التاريخي عند العرب مدرسة بغداد التاريخية
 بغداد:-.3ط-محمد جاسم حمادي المشهداني. /انموذجا

 3102،دار الكتب العلمية
 سم32ص؛052

مدرسة -2     المدارس التاريخية-3      كتابة-التاريخ-0
 العنوان-أ       بغداد

 

0253 

111 
 063س

 
 طارق احمد، السلطاني
 /الساخنة في العالم:دراسة تاريخية شخصيةمستقلةالقضايا 

، زاكي للطباعة بغداد: مكتب-تأليف طارق احمد السلطاني.
3102 
 سم32؛ص332

 العنوان -أ      تاريخ -العالم-0
 

0252 



313 
 

1152،111 
 20ن

 
 موفق سامي توفيق، النجم

البحار والمدن البحرية في معجم البلدان والتراث الجغرافي 
بغداد:مصر -تأليف موفق سامي توفيق النجم. /العربي

 3102، مرتضى للكتاب العراقي
 ص32؛ص253

 معاجم-البلدان-3       البحار والمحيطات) الوطن العربي(-0
 العنوان-أ

 

0252 

111،03 
 122ح

 
 حيدرزكي عبد الكريم
 -اعداد حيدر زكي عبد الكريم. /صفحات من التاريخ

 3102الموصل: جامعة الموصل,
 سم32ص؛ 012

 العنوان -أ       القرن العشرين-التاريخ الحديث-0
 

0255 

101،106 
 030س

 
 سالم فاضل علي

سالم  /(3102-0100وجيز الرسائل واالطاريح الجغرافية )
 3102)بغداد(: )د.ن(,-فاضل علي  .

 سم32(ص؛525) 0جـ 
الرسائل -فيةالجغرا -3     مستخلصات -الرسائل الجامعية-0

 العنوان -أ        الجامعية
 

0256 

101،13  
 133ش

 
 شهاب محسن عباس

شهاب محسن /   SOIL   GEOGRAPHYجغرافيةالتربة 

 3102،بغداد: شهاب محسن عباس-عباس.
 سم32ص؛261

 العنوان -أ        الجغرافية الطبيعية-0
 

0251 

101،13 
 032ف 

 
 فالح جمال معروف

 فالح /والبشريةاالساس في جغرافية العراق الطبيعية 
 -سالم فاضل علي. ، بشير ابراهيم الطيف،جمال معروف

 3102،بغداد: مكتب زاكي للطباعة 
 سم32ص؛321

 -الجغرافية البشرية -3     العراق-الجغرافية الطبيعية-0
 سالم فاضل -ب      بشير ابراهيم)م.م(، الطيف-أ       العراق

 العنوان -ج      علي )م.م(
 

0250 



314 
 

101،1311 
  312ج

 
 سالم هاتف احمد ،الجبوري

-تأليف سالم هاتف احمد الجبوري. /الموارد الطبيعية
 3102، )بغداد(:)د.ن(

 سم32ص؛311
 العنوان -أ       دراسات -الجغرافية الطبيعية-0
 

0251 

101،130 
 531ع  

 
 علي عبد  عباسالعزاوي،

 علي عبد عباس / التقانات الجغرافية: أسس وتطبيقات
 -عمر عبد هللا القصاب. العزاوي، عاهد ذنون الحمامي،

 3102،الموصل: الديار للطباعة
 سم35ص؛311

 عاهد ذنون ،الحمامي-أ       االستشعار عن بعد-الجغرافيا-0
 العنوان. -ج     القصاب, عمر عبد هللا )م.م( -ب       )م.م( 

 

0261 

101،1305 
 521أ  

 
 االسدي,محمد عبد الوهاب حسن

محمد عبد الوهاب حسن  \ية الحديثةالتقنيات الجغراف
 3102، دمشق:تموز طباعة ونشر-االسدي.

 سم32ص؛ايض؛332
 العنوان –أ       معالجة بيانات-الجغرافية-0
 

0260 

152 ,101 
 51خ 

 
 الخشن ، وليد كاظم

المدرسة االستشراقية في فرنسا: دراسة في اسلوبها 
 3102بغداد دار المأمون، ومنهجها/ وليد كاظم الخشن .ـ 

 سم32؛ص261
ـ المدارس االستشراقية ـ 3      ـ االستشراق والمستشرقون0

 أـ العنوان       فرنسا
 

0263 

152 ,101 
 111س

 
 السنوي، معتصم زكي

نقد االستشراق االستشراق ماله وما عليه وازمة الثقافة 
 ..الخ/ معتصم زكي السنوي.ـ بغداد: دار الشؤون الثقافية

 3102العامة، 
 سم30ص ؛ 012

ـ الثقافة العربية ـ 3     ـ االستشراق والمستشرقون0
 أـ العنوان      دراسات

 

0262 

101،023  0262 



315 
 

 فؤاد حمه خورشيد 132ف  
مه فؤاد ح /الجيوبوليتكس النقدي والربيع السياسي العربي

 بغداد: دار الثقافة والنشر الكردية,-خورشيد.
3102. 

 سم33؛ص 62
 العنوان-الجغرافية السياسية   أ-0
 

101،10612 
 012ح  

 
 الحميري,عبد الرضا عبود عبد هللا

 العطش المر في وادي الرافدين بين) التعذيب والتنظيم
عبد الرضا عبود  /وتعسف الجوار(: دراسة جغرافية.....الخ

 3102بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة, -عبد هللا الحميري.
 (012؛  )دراسات جغرافية-سم.32ص؛513

                             نهر دجلة والفرات -3       االنهار+الجغرافيا-0
 السلسلة -ب         العنوان -أ

 

0265 

101،10612 
 253ع   

 
 عبد الرزاق احمد سعيد

عبد /أنهار العالم منابعها اطوالها مصباتها اهميتها الجغرافية
بغداد: وزارة التربية. مركز البحوث -سعيد.الرزاق احمد 

 3102والدراسات التربوية,
 (31)بحوث تربوية؛-سم.30ص؛13

 السلسلة -ب      العنوان-أ      جغرافيااالنهار ال
 

0266 

101،152 
 031 ع 

 
 عالء ابو الحسن اسماعيلالعالق، 

اعداد  عالء ابو الحسن  /هابغداد بين المستشرقين ووراق
 3102، بغداد: دار المأمون -.العالقاسماعيل 

 (05)سلسلة اوراق المأمون؛-1 سم00ص؛061
              بغداد-2     الوراقة-3      االستشراق والمستشرقون-0
 السلسلة -ب        العنوان-أ

 

0261 

100،52030 
 010ت   

 
 عباس جبير سلطان عبد هللاالتميمي، 

االسالم من خالل كتاب  اخبار التخطيط العمراني  لمكة قبل 
انتصار لطيف باس جبير سلطان عبد هللا التميمي،  ع/مكة

 3102دمشق: تموز للطباعة, -حسن سلمان السبتي.
 سم30ص؛015

 السبتي, انتصار لطيف -أ       الجغرافية التاريخية-مكة-0
 عنوانال -ب           حسن سلمان )م.م(

 

0260 



316 
 

100،63 
 532ب  

 
 
 
 
 

 
 عبد الجبار شبيببشار 

مصر دراسة في الجغرافية التاريخية من الفتح العربيحتى 
ديالى: جامعة -تأليف بشار عبد الجبار شبيب ./ نهاية.....الخ

 3102،ديالى
 سم32ص؛526

 العنوان-أ      الجغرافيةالتاريخية-مصر-0
 

0261 

102 
 62س 

 
 سعد عبيد جودة

سعد عبيد  /العامةأوراسيا: دراسة في المظاهر الجغرافية 
 3102، بغداد:دار الدكتور للعلوم-جودة.
 سم32ص؛002

 العنوان-أ      جغرافية -اسيا-3     جغرافية -أوربا-0

0211 

102،11 
 215ق 

 
 علي مهدي، القريشي

 )بغداد( :-تأليف علي مهدي القريشي. / الغجر  وتاريخ مدينة
 3102)د.ن( , 

 سم32ص؛050
 العنوان -الغجر  أ-0
 

0210 

105،2 
 513ن  

 
 نشوان احمد علي

-./  اعداد نشوان احمد علي أسماء عواصم الدول العربية
 3102، الموصل:العال للطباعة والنشر

 سم32ص؛01
 العنوان-أ      الوطن العربي -االسماء الجغرافية-0
 

0213 

105،61 
 201أ  

 
 أدمون,السو

 -كناوي.المثلث االثري في القوش: كبادمايا شويشاد 
 -نينوى: المطبعة نصيبين -تأليف ادمون السو. / قضاع

 3102شرفية,
 سم32ص؛ ملحق مسرحي؛56
 العنوان. -أ     العراق -االثار)المسيحية(-0
 

0212 

105،61 
 512أ  

 
 حكمت بشير حنا، االسود

0212 



317 
 

تأليف حكمت بشير حنا  /االثار المسيحية في بالد الرافدين
كلية القديس  -االسود, عبد السالم سمعان الخديدي.

 3102افرام,
 (0)سلسلة ابحاث دراسية؛-سم.32ص؛360

 الخديدي,-أ     الكنائس-3       العراق -االثار)المسيحية(-0
 السلسلة -ج      العنوان  -ب      عبد السالم سمعان)م.م(

 

105،61 
 012أ  

 
 االميري,شهاب محسن عباس
تأليف شهاب محسن عباس / مدن عراقية: حضارة واصالة

 3102بغداد: مكتب رياض؛-االميري.
 سم32؛311

 العنوان -العراق    أ -المدن-0
 

0215 

105،61 
 012أ  

 
 االميري,شهاب محسن عباس
-شهاب محسن عباساالميري./ جغرافية المحافظات العراقية

 3102ايالف,بغداد: مطبعة 
 سم32خرائط  ص؛311

 العنوان -المدن   أ ة جغرافي -3       جغرافيا-العراق-0
 

0216 

105،61 
 333ب  

 
 جمالبابان، 

 -.3ط -1جمال بابان / أصول اسماء المدن والمواقع العراقية
 3102بغداد: دار الثقافة والنشر الكردية,

 (006’)دار الثقافة والنشر-سم .32؛ص231
 السلسلة -ب    العنوان   -أ    العراق-الجغرافية االسماء-0
 

0211 

105،61 
 333ب  

 
 

 
 

 

 
 بابان,جمال

 -.3ط-جمال بابان./ أصول اسماء المدن والمواقع العراقية
 3102بغداد: دار الثقافة والنشر الكردية,

 (001دار الثقافة والنشر الكردية, -سم.32ص,023)3ج
 السلسلة -ب    العنوان   -أ     العراق -االسماء الجغرافية-0
 

0210 

105،61 
 625ب  

 
 بطرس حداد

 ترجمة وتعليق بطرس حداد؛ جمع / رحالت الى العراق
بغداد: دار الفراهيدي -وتقديم وفهارس وسن حسين محيميد.

 3102للنشر والتوزيع,
 سم32ص؛000

0211 



318 
 

             وسن حسين محيميد )جامع(-أ       وصف رحالت-العراق-0
 العنوان -ب
 

105،61 
 513ح 

 
 الحسناوي, رسول فرهود هاني

 الحلة(:-النجف-نظرات علىمدن قلب الفرات)الديوانية
 كربالء-الحسناوي.هاني تأليف رسول فرهود / دراسة عامة

 3102، المقدسة: مطبعة الزوراء
 سم31ص؛001

 العنوان-أ         العراق-المدن-0
 

0201 

105،61 
 221ك  

 
 محمود، الكرخي

-محمود الكرخي. /3111-0631السياحة الدينية في العراق 
 3102بغداد: وزارة الثقافة,-.3ط

 سم32ص؛006
        العراق-المزارات االسالمية -3      العراق-السياحة-0
 العنوان-أ

 

0200 

105،61 
 012أ  

 
 االميري,شهاب محسن عباس
-شهاب محسن عباس االميري./ جغرافية المحافظات العراقية

 3102بغداد: مطبعة ايالف,
 سم32ص, خرائط,311

 العنوان-أ      جغرافيا المدن-3      جغرافيا-0
 

0203 

105،6130 
 1أ  

 
 أن جميس فيلكس جونز آي

 تأليف جميس فيلكس /رحلة بالباخرة الى شمال بغداد
 -جونز آي أن,ترجمة عبد الهادي فنجان الساعدي.

 3102ميزوبوتاميا, بغداد: دار
 سم30ص,13
لهادي فنجان الساعدي, عبد ا-3      وصف ورحالت-بغداد-0

 العنوان -ب     )مترجم( 
 

0202 

105،6130 
 322ف  

 
 جيمس بيليفريزر، 

-جيمس بيلي فريزر./ م 0020رحلة فريزر الى بغداد في 
 3102بغداد: دار الكتب العلمية,-.3ط

 سم32ص؛332
 العنوان-أ       تاريخ -بغداد -3      وصف ورحالت-بغداد-0

0202 



319 
 

 

105،6123 
 312ج  

 
 محمد علي ابراهيم الجبير،

عاشق المدينة الحسناء: مشاهدات شخصيةمن الحياة اليومية 
  0165-0153لناحية المجر الكبير بين عامي 

 )د.م( دار الضياء-تأليف محمد علي ابراهيم الجبير./
 3102للطباعة,

 سم32ص؛ صور؛321
 العنوان -أ      العراق-العمارة-3      العراق-المدن-0
 

0205 

131 
 312ج  

 
 محمود محمد سهيل، الجبوري

-الجبوري./جمع وتحرير محمود محمد سهيل من ذاكرة الكفل
 3102 ، الحلة: دار الفرات للثقافة واالعالم

 سم35،صور؛ ص50
 العنوان -أ       محمد سهيل حسين) مذكرات(الجبوري، 

 

0206 

131 
 62س  

 

 
 سعد مطر عبود

بغداد: مكتب  -سعد مطر عبود. /يوميات مثقف في اسطنبول
 3102زاكي,

 سم32ص؛11
 العنوان -أ        مطر عبود ) مذكرات(سعد ـ 0

0201 

131 
 032ص

 
 صالح جواد شبر

شبر .ـ  أيام اعتقالي في السجون االمريكية/ صالح جواد
 3102بيروت : جواد بريس، 

 سم30 ص ؛221
 أـ العنوان       ـ صالح جواد شبر )سجين(0
 

0200 

131 
  123ع

 
 عبد القادر محمدالعيداني،

 قيود تحطمت.  -من اعماق السجون: نقرة السلمان. 
-عبد القادر احمد العيداني./حكايات تروي الكفاح ......الخ
 3102بغداد: مؤسسة ثائر العصامي,

 سم32ص؛صور؛356
 تاريخ-العراق-الحزب الشيوعي-3      السجناء)مذكرات(-0

 العنوان -أ         0162-0160
 

0201 

131،5  0211 



311 
 

 احمد عبد المجيد 202أ  
لؤلؤة القوقاز انطباعات صحفي عراقي عن ارض  -جورجيا.

)بغداد(: المطبعة -احمد عبد المجيد . /الينابيع الحارة
 3102العربية,

 سم30ص؛ ملحق صور؛ 006
 وصف ورحالت  -جورجيا-3    صحفي(احمد عبد المجيد) -0
 العنوان -أ 

 

131،5 
 316ر  
 

 
 صبريالربيعي، 

 )بغداد(-صبري الربيعي. /اوراقي في الصحافة والحياة
 3102: مؤسسة البركة للنشر,

 سم32ص(,220)0ج
 الصحافة العراقية -3       صبري)صحفي(الربيعي، -0
 العنوان-أ

 

0210 

131،5 
 601ن  

 
 هيثم خيريالنعمة, 

ثم هي/وسيرتهق دراسة في كتابات سعد الدين خضرذاكرة الور
 3102الموصل: دار الجيل العربي، -نعمة.خيري ال

 سم32ص,230
 العنوان -أ       سعد الدين خضر) صحفي(ـ 0
 

0213 

131،112 
 151م  

 
اعداد مكتبة الدار العربية  /موسوعة الشخصيات البغدادية

 3102بغداد: مكتبة الدار العربية للعلوم,-.3ط-للعلوم.
 سم23ص(؛ صور؛022)0ج
 موسوعات-التراجم-0
 

0212 

131،10 
 121ب  

 
 هـ(0302-البندنبجي, عيسى بن موسى بن جعفر)...

 جامع االنوار في مناقب االخبار تراجم الوجوه واالعيان
لعيسى صفاء الدين البندنبجي النادري؛ تحقيق  /......الخ 

بغداد: -أسامة ناصر النقشبندي,مهدي عبد الحسين النجم.
 3102وزارة الثقافة,

 سم32ص,620
)محقق(           النقشبندي,أسامة ناصر -أ       تراجم-الرجال-0
 العنوان -ج       دي عبد الحسين)محقق(النجم,مه -ب
 

0212 



311 
 

131،10 
 133ج  

 
 جبار عبد هللاالجويبراوي، 

الميسانيون من بناة الحضارة في بغداد عاصمة الثقافة 
ة بغداد: دار ومكتب-تأليف جبار عبد هللا الجويبراوي. / العربية
 3102، عدنان
 سم32ص؛602

 العنوان-أ        العمارة -3     راجمت -الرجال-0
 

0215 

131،10 
 62س  

 
 سعد محسن خليل
 م( ،1) دبغداد:-سعد محسن خليل /الماضيشقاوات الزمن 

3102 
 سم33ص,022

 العنوان -أ      تراجم  -الرجال)شقاوات(-0
 

0216 

131،13 
 030م  
 
 
 
 

 
 

 

 
 مالك جميل

االعداد والتحرير مالك جميل, اغادير  /مبدعات من العراق
 شميران مروكل, التصحيح اللغويسهام فتح هللا.بغداد: /مهدي

 3102دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر، 
 سم32ص, صور شخصية,112

شميران  -ب    اغادير مهدي )معد( -أ       تراجم-النساء-0
 العنوان -د    سهام فتح هللا )مصحح( -ج     مروكل)معد( 

 

0211 

133،0 
 202أ  

 
 ابو خمرة الرفاعي,عمر محمد عبد الوهاب

جمع  العالمة ابي شماغين/ينين في سيرة رسالة قرة الع
-وتاليف محمد بن محمد بن عبد الوهاب ابو خمرة الرفاعي.

 3102)د.ن(,:بغداد

 سم30ص,61
 ابو خمرة الرفاعي,عبد الوهاب ابراهيم)رجل دين(-0
 العنوان-أ     الشعر الديني  -3
 

0210 

133،0 
 331أ   

 
 االربيلي ,عبد الخالق عبد هللا

 الشيخ عبد هللا االربيلي ) رحمه هللا( العالم العادل 
-بقلم عبد الخالق عبد هللا  االربيلي. /سيرته الذاتية.....الخ

 3102)د.م(:)د.ن(,
 سم32ص؛ملحق بالصور؛222

 العنوان -أ         االربيلي,عبد هللا )رجل دين(-0
 

0211 



312 
 

133،0 
 62ر  

 
 رعد محمد محمود

 خالل تفسيره واختياراته الفقهية منرضا محمد رشيد  االمام
بغداد: ديوان الوقف -تأليف رعد محمد محمود . /المنار 

 3102 ،السني
)سلسلة الدراسات االسالمية            -سم .32ص؛213

 (301المعاصر؛
 السلسلة -ب  العنوان -أ     محمد رشيد رضا ) رجل دين(-0
 

0511 

133،0 
 611ع 
 
 
 
 
 

 
 احمدالعطية,ماجد بن 

تاليف وتحقيق ماجد بن احمد  /سيد العبيد جون بن حوي
 3102كربالء:العتبة الحسينية المقدسة,-العطية.

 )قسم الشؤون الفكرية والثقافية في-سم.30ص؛01
 (11العتبة الحسينية المقدسة؛

 السلسلة-ب    العنوان-أ    جون بن حوي) رجل دين(  ـ 0

0510 

133،21 
 316ر  

 
 هـ(632-الكريم القزويني)...عبد الرافعي، 

سواد العينين في مناقب ابي العلمين السيد  احمد 
تأليف عبد الكريم الرافعي القزويني؛تحقيق  /الرفاعي)رض(

 3102)د.م(:)د.ت(,-د فاضل عويد الملبسي السامرائي.ومحم
 سم32ص ؛ 51
السامرائي,محمودفاضل -أ      احمد)رجل دين(الرفاعي، -0
 العنوان -ب        ويد الملبسي ) محقق(  ع
 

0513 

133،20 
 031ع  

 
 العالق,علي محسن اسماعيل

لي ع /نظرية خالفة االنسان في فكر الشهيد محمد باقر الصدر
 3102بغداد: بيت الحكمة, -العالق. اسماعيل محسن
 سم32ص؛223

 العنوان -أ       الصدر,محمد باقر ) رجل دين (-0
 

0512 

133،002 
 251أ  

 
 ابو الحسن ,علي عبد هللا محمد خضر

شيخ العلوم في الموصل الحدباء يوسف الواعظ بن رمضان 
عبد هللا تحقيق ابو الحسن علي  /م0030-هـ 0322الموصل 

 3102)د.ن(، : )بغداد(-محمد خضر.
 سم30؛دون ترقيم

 العنوان-أ  بن رمضان )واعظ( الواعظ يوسف  -الموصلي.-0
 

0512 



313 
 

133،20 
 121ز  

 
 عليالزيدي،

لماذا المسير الى مرقد السيد الشهيد محمد محمد صادق 
 3102بغداد:دار المعمورة, -علي الزيدي./الصدر

 سم30ص؛ 05
 العنوان -أ      مد صادق ) فقيه شيعي( محمدمح  الصدر,-0
 

0515 

133،20 
 110ع  

 
 ناظم، العقيلي

: بغداد-العقيلي. تأليف ناظم/ الشهيد الصدر يقتل من جديد
 3102شركة نجمة الصباح للطباعة,

 سم33ص؛66
              الفقهالشيعي -3      الصدر,محمد صادق )مرجع ديني(ـ 0
 العنوان  -أ

 

0516 

133،20 
 360ك  

 
 الكاظمي,عماد

صفحات مضيئة من سيرة الشيخ محمد الحسين آل كاشف 
جمعية ابو بغداد:  -عماد الكاظمي./هـ(0112-0312الغطاء )

 3102طالب)ع(,
 سم32؛ص035

 العنوان -أ    مد الحسين ) رجل دين(آل كاشف الغطاء,مح-0
 

0511 

133،50 
 301أ  

 
 أبو التمن, عز الدين الشريفي

بغداد:دار  -عز الدين أبو التمن الشريفي./فقهاء الحاكم
 3102المرتضى,

 سم32ص؛211
 العنوان -أ       التاريخ االسالمي  -3       الفقهاء-0
 

0510 

133،50 
 513ح  

 
 الحسناوي, علي محمد

علي  تأليفالشيخ محمد الطرفي في سفر الخلود/فقيه الهندية 
 3102)د.م(: مطبعة الميزانللطباعة,-محمد الحسناوي.

 سم20صور؛،ص213
 العنوان-أ         الطرفي,محمد )فقيه(-0
 

0511 



314 
 

133،50 
 212م
 
 
 
 
 
 
 

 
 مديحة صالح مهدي 

الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي وآراؤه االصولية والقانونية 
بغداد : مطبعة الرفاه ،  -1/ تأليف مديحة صالح مهدي 

3102 
 سم 32ص ؛ 326

الفقه االسالمي  -3     الزلمي ، مصطفى ابراهيم )فقيه ( -0
 العنوان  -أ         االسالم والقانون -2       ، اصول

0501 

133،502 
 310و

 
 الوائلي ، محمد بن حمود 

ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه /  تاليف محمد بن حمود 
الكويت : وزارة االوقاف والشوؤن االسالمية ،  -1الوائلي 
3102 
 ( 50) الوعي االسالمي ، -1سم 32ص ؛ 153

( 115 -126ابن رجب الحنبلي ، عبد الرحمن بن احمد -0
 السلسلة  -ب        العنوان -أ       الفقه الحنبلي-3
 

0500 

133،6 
 123ب  

 
 
 
 
 
 

 
المنتخب من تذكرة االولياء في  -البغدادي,مرتضى نظمي زادة

تاليف  /بغداد......الخاجم االئمة والمتصوفة والزهاد في تر
مرتضى نظمي زادة البغدادي؛ دراسة وتحقيق حميد مجيد 

 3102بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة,-هدو.
 (001)خزانة التراث,-سم.32ص؛332

هدو, حميد -أ         تاريخ -بغداد-3      المتصوفون-0
 السلسلة-ج      العنوان-مجيد) محقق(       ب

 

0503 

133،6 
 263ع  

 
 عبد الرضا حسن جياد

االصالح الصوفي عند الشعراني اواخر العصر المملوكي في 
النجف االشرف: مطبعة -عبد الرضا حسن جياد . /مصر

 3102المارد,
 سم32ص؛12
التاريخ  -مصر-3    الشعراني,عبد الوهاب)امام صوفي(-0
 العنوان -أ       العصر المملوكي-سالمياال
 

0502 

133،6 
 21هـ  

 
 هدو,حميد مجيد

 االولياء في تراجم االئمة والمتصوفة والزهاد فيه تذكر
دراسة وتحقيق حميد مجيد  /جاورها من البلدانبغداد وما 

 3102بغداد: دار الكتب العلمية,-.3ط-هدو.

0502 



315 
 

 سم32ص؛205
 العنوان -أ     تاريخ-بغداد-3       تراجم -رجال التصوف-0
 

133،1 
 231غ  
 

 
 الغراوي,كريم عبد الحسين فرج سلمان

 أنستاس ماري الكرملي ثقافيا وفكريا في تاريخ العراق
-كريم عبد الحسين فرج سلمان الغراوي. /(0066-0121)

 3102بغداد: دار ميزوبوتاميا,
 سم32ص,302

 العنوان -أ      الكرملي,انستاس ماري)رجل دين مسيحي(-0
 

0505 

132،0 
 202أ  

 
 احمد صالح عبوش

تأليف احمد صالح  (/ 0612-0550ملكة اليزابيث االولى)ال
 3102جامعة الموصل :دار ابن االثير, -عبوش.

 سم32ص؛011
 تاريخ-انكلترا -3      اليزابيث هنري الثامن)ملكة(-0
 العنوان -أ         (0550-0612)
 

0506 

132،0 
 250أ  

 
 ارسكيت مزستورث
 تأليف مزستورث ارسكيت,عربه     /فيصل ملك العراق

بغداد: دار -.3ط -عن االنكليزية عمر ابو النصر. 
 3102ميزوبوتاميا,

 سم30ص,322
 تاريخ الحكم -العراق -3     فيصل بن الحسين)ملك(-0

 ابو النصر,عمر)مترجم(-أ        (0150-0120الملكي)
 العنوان-أ

 

0501 

132،0 
 132ج 

 
 جواد محمد علي

/ عصر المماليكالملكة شجرة الدر: دور المرأة المصرية في 
 مطبعة الزوراء  ،كربالء المقدسة: -تأليف جواد محمد علي.

3102 
 سم30ص؛10
عصر  -سالميالتاريخ اال-مصر -3        شجرة الدر)ملكة(-0

 العنوان -أ        المماليك
 

0500 

132،0 
 300ش  

 
 شامل عبد القادر

0501 



316 
 

حقائق جديدة  0111تموز عام 33مجزرة قاعة الخلد في 
بغداد: دار -تأليف شامل عبد القادر ./ ......الخعن 

 3102،الجواهري
 سم32ص؛ صور؛235

 (3112-0111تاريخ)-العراق -3صدام حسين )رئيس( -0
 العنوان -االحوال السياسية    أ-العراق -2
 

132،0 
 110ش  

 

 
 الشويلي,عباس علوان

تأليف  الواليات المتحدة االمريكية/جورج واشنطن,مؤسس 
 3102بغداد: دار مكتبة عدنان,  -عباس علوان الشويلي.

 سم32ص,316
      تاريخ-امريكا-3     جورج واشنطن) مؤسس امريكا(-0
 العنوان -أ

 

0531 

132،0 
 512م  

 
 المشهداني,محمد جاسم

الخليفة المقتفي المر هللا ودوره في تحرير بغداد من النفوذ 
بغداد: دار الكتب  -.2ط-محمد جاسم المشهداني. /السلجوقي
 3102العلمية ,

 سم32ص؛032
ريخ العصر تا-بغدادـ  3       المقتفي المر هللا )خليفة(-0

 العنوان -أ      السلجوقي 
 

0530 

132،0 
 61م  

 
 معن فيصل مهدي

ى تأسيس الدولة فيصل االول من الثورة العربية الكبرى ال
بغداد: دار االيام  -تأليف معن فيصل مهدي. العراقية الحديثة/

 3102للطباعة,
 سم32ص,026

 تاريخ الحكم الملكي-العراق-3      فيصل االول) ملك( -0
 العنوان-أ

 

0533 

132،0 
 61م  

 
 معن فيصل مهدي

 معن فيصل / الملك غازي االول الروح الوطنية العربية
 3102بغداد: دار الدكتور للعلوم, -مهدي.
 سم32ص؛011

          التاريخ الملكي  -راقالع-3     غازي فيصل)ملك(-0
 العنوان -أ

 

0532 



317 
 

132،0 
 13م  

 
 مها اسعد عبد الحميد طه

-مها اسعد عبد الحميد طه . النجاشي واثره في التاريخ/ 
 3102بغداد: دار الفراهيدي,

 (0-2)دراسات؛ -1 سم32ص؛311
 -التاريخ االسالمي -3  النجاشي,اصعمة بن ابجر)ملك(    -0

 السلسلة -ب        العنوان -أ   الحبشة  
 

0532 

132،0 
 133و  

 
 وفاء خالد خلف

سي والعسكري في مصر حتى عام محمد نجيب ودوره السيا
 3102بغداد: دار ضفاف للنشر, -وفاء خالد خلف./ 0152
 سم31ص,322

تاريخ حكم -مصر-3     محمد نجيب) رئيس جمهورية(-0
 العنوان -أ      نجيب محمد

 

0535 

132،3 
 123ب  

 
 البغدادي,عمار
عمار يرة ارادة)وثائق وشهادات واسرار(/ باقر جبر:مس

 3102دار الشؤون الثقافية العامة،  بغداد:-البغدادي.
 (6سم)سلسلة تجارب,32ص+صور,203

 السلسلة -ب       العنوان-أ        )سياسي(باقر جبر-0
 

0536 

132،3 
 130ج  

 
 الجوال,خالد احمد

 (/0150-0131كي)موسوعة اعالم كبار ساسة العراق المل
 3102العامة,بغداد: دار الشؤون الثقافية -ال.خالد احمد الجو

 (62)موسوعات,-سم.32(ص,230)3ج
تاريخ الحكم   -العراق-3العراق -السياسيون-0
 السلسلة -ب    العنوان  -(      أ0150-0131لملكي)ا

 

0531 

132،3 
 133ص  

 
 
 
 
 

 
 صفاء كريم شكر

 تاليف صفاء/ 0135-0066الصين(سون يات سن)ابو 
 3102كلية التربية, -بغداد:الجامعة المستنصرية-كريم شكر.

 سم30ص؛10
 العنوان-تاريخ     أ-الصين- 3    سون يات سن)سياسي(-0

0530 



318 
 

132،3 
 312ظ  

 
 الظاهر, عبد الرزاق

 عبد الرزاق الظاهر,اعداد رحلتي مع االيام: مذكرات/
 بغداد: دار الكتب العلمية,-اسماء عبد الرزاق الظاهر.

3102 
 سم32ص؛212

                                        الظاهر, عبد الرزاق)سياسي(-0
اهر,اسماء الظ -أ       (0162-0101تاريخ) -العراق -3

 العنوان -عبد الرزاق )معد(     ب
 

0531 

132،3 
 133ع  

 
 عبد الجبار وهبي)ابو سعيد(

 عبد الجبار وهبي) ابو سعيد( من اعماق السجون في العراق/
النجف االشرف:  -اعداد وتقديم محمد علي الشبيبي. / 

 3102مؤسسة النبراس,
 سم32ص؛022

 العراق -السجون -3        عبد الجبار  وهبي)سياسي(-0
 وانالعن -ب            الشبيبي,محمد علي)معد(-أ

 

0521 

132،3 
 112م  

 
 مهند رشك حوشي

بغداد: دار حيدر -مهند رشك حوشي. شهيد البراءة/
 3102للطباعة,

 سم32ص,13
                 تاريخ -ايران-3      الموسوي, احمد حسن )سياسي (-0
 العنوان -أ

 

0520 

132،3 
 313ن  

 
 نايتلي,فيليب

نايتلي,كولن تاليف فيليب الحياة السرية للورنس العرب/ 
الموصل: دار ابن  -,ترجمة نافع حامد حموشي.يثسم

 3102االثير,
 (50)سلسلة الكتاب الجامعي؛-سم.32ص؛226

 ,كولنسميث -أ        لورنس,توماس ادوارد)سياسي(-0
 العنوان -ج     نافع حامد حموشي)مترجم( -)م.م( ب

 السلسلة -د
 

0523 

132،3 
 12و  

 
 وود,بيرد

0522 



319 
 

يرد وود؛ تاليف ب دراسة في الزعامة العربية/السعيد نوري 
الموصل: دار  -موشي الهاشمي.ترجمة عبد السالم حامد م

 3102الجبل العربي,
 سم32ص؛253

تاريخ الحكم -العراق-3      نوري السعيد) سياسي( -0
 (   0150-0120الملكي)

 العنوان -ب   الهاشمي, عبد السالم حامد مموشي) مترجم(-أ
 

132،3 
 130ج  

 
 الجوال, خالد احمد

 /0150 -0131م كبار ساسة العراق الملكي موسوعة اعال
 3102العامة,بغداد: دار الشؤون الثقافية -خالد احمد الجوال.

 ( 62)موسوعات,-سم .32ص(,522)0ج
 السلسلة -ب        العنوان-أ        موسوعات-تراجم-0
 

0522 

132،2 
 511ح  

 
 الحسون,مارد عبد الحسن

تاليف  الل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي/خ قضاة بغداد من
بغداد: دار الشؤون الثقافية  -ماردعبد الحسن الحسون.

 2102العامة,
 (033سم)دراسات,32ص,332

 تاريخ-بغداد -3     تراجم –القضاة -0
 الخطيب البغدادي,احمد بن علي بن ثابت)م.م( -أ

 السلسلة -ج        العنوان -ب
 

0525 

132،2 
 352ي  

 
 
 
 
 

 
 الياسري,ياسين طاهر

ق الذين لديهم كتاب قانوني معجم اعالم القانون في العرا
 3102بغداد:)د.م(,-تاليف ياسين طاهر الياسري. مطبوع/

 سم32ص(؛263)0ج
 العنوان-تراجم       أ-رجال القانون-0

0526 

132،5 
 123ب    
 
 
 
 

 
 بورتر, امل

ل دخالرحيل الى ميزوبوتاميا: ترجمة رسائل ضابط بريطاني 
 بغداد: -أمل بورتر. العراق خالل الحرب ......الخ/

 3102دار ميزوبوتاميا,
 سم32ص؛316

 العنوان -أ      تاريخ-العراق -3     بورتر)عسكري(-0

0521 

132،5  0520 



321 
 

 العتابي,حيدر حنون علي 333ع  
والسياسي في العراق حتى عام ناجي طالب ودوره العسكري 

بغداد:دار الثقافة -.3ط-حيدر حنون علي العتابي./ 0160
 3102والنشر الكردية,

 سم32ص؛520
 العنوان-أ     تاريخ-العراق-3      ناجي طالب)عسكري(-0
 

132،5 
 01ع  

 
 علي عبد مشالي

دراسة في م:620\هـ31عياض بن غنم الفهري المتوفي عام 
دمشق: -علي عبد مشالي. العسكري واالداري/دوره 

 3102تموز.طباعة.نشر,
 سم32ص,312

التاريخ -3      الفهري,فياض بن غنم) قائد عسكري(-0
 العنوان-أ         عصرصدر االسالم-مياالسال

 

0521 

132،5 
 013غ  

 
 غلوب,جون

جون الممتعة/ مغامرات عربية: عشر سنوات من الخدمة
 بغداد: دار -.3ط-عيسى علوان.غلوب؛ترجمة عصام 

 3102مكتبة االمير,و
 سم32ص؛صور؛311

 عصام-تاريخ-العراق-أ       غلوب,جون)قائد بريطاني(-0
 العنوان -ب      عيسى علوان)مترجم( 

 

0521 

132،60 
 125م  

 
 ميرزا,مصطفى ويس

 داليد السخية للنفس الزكية:قبسات من حياة المرحوم السي
-مصطفىويس ميرزا. (/0116-0051)بكتاش بابا الموسوي
 3102اربيل: مطبعة شهاب,

 سم33ص؛031
 العنوان-أ       ش بابا)معالج كسور( الموسوي,بكتا-0
 

0520 

132،1 
 312ج  

 
 الجبوري,عبد العزيز عبد الوهاب

بغداد:دار -عبد العزيز عبد الوهاب الجبوري.من ذاكرة االيام/
 3102ضفاف للطباعة والنشر,

 سم30ص ؛ 321
 العنوان-أ      الجبوري,عبد العزيز عبد الوهاب) تربوي(-0
 

0523 

132،1  0522 



321 
 

 بطرس السو 625ب  
بطرس السو,اعداد وتقديم إدمون يوميات سائح في الشمال/ 

 3102نينوى:مطبعة نصيبين,-منقحة ومزيدة.-.3ط-السو.
 سم32ص؛صور؛60
 العراق -السياحة-3        بطرس السو)سائح( -0
 العنوان -ب             السو)معد(إدمون -أ

 

132،0 
 160أ  

 
 م(0221-هـ 121)ىأبن فضل العمري,احمد بن يحي

مسالك االبصار في ممالك  مشاهير أهل اللغة من كتاب
لشهاب الدين احمد بن يحي بن فضل هللا العمري,  االمصار/

بغداد: ديوان -دراسة وتحقيق محمد فقي رسول السويدي.
 3102ي,الوقف السن

)سلسلة الدراسات االسالمية  -سم.32ص؛321
 (002المعاصرة؛

 السويدي,محمد فقي رسول)محقق(-أ      اللغويون    -0
 السلسلة-ج        العنوان   -ب
 

0522 

132،0 
 202أ  

 
 احمد مطلوب

بغداد: مطبعة المجمع العلمي ،  -احمد مطلوب. بديعيون/
3102 
 سم32ص؛361

 العنوان-أاللغويون     -0
 

0525 

132،0 
 511آل 

 
 آل صوينت,مؤيد
اعداد ي اللغة:مئوية فرديناند دي سوسير/سوسير حياة ف

 3102بيروت:مكتبة الحضارات,-وتنسيق مؤيد آل صوينت.
 سم32ص؛202

-اللغة الفرنسية-3     سوسير فرديناند دي)لغوي فرنسي(-0
 العنوان -أ       دراسات  

 

0526 

132،0 
 031ع  

 
 عالء ابو الحسن اسماعيلالعالق,

 -بغداد-عالء ابو الحسن اسماعيل العالق.مترجمون عراقيون/
 3102دار المأمون للترجمة,

 (31سم)سلسلة اوراق المامون؛31ص؛003
 السلسلة-العنوان    ب -رجمون   أالمت-0
 

0521 

132،05  0520 



322 
 

 العزاوي,فائزة علي محمد 531ع  
بغداد: دار -العزاوي. فائزة علي محمد ابن سيده صرفيا/

 3102الفراهيدي,
 (11) دراسات؛-سم.32ص؛316

 ابن سيده,علي بن اسماعيل)نحوي(-0
 السلسلة -ب     العنوان   -أ

 

135،0 
 136  خ

 
 الخياط,باسل يونس ذنون

اعداد  ت وبعض من رواده في مدينة الموصل/علم الرياضيا
 3102الموصل: جامعة الموصل, -باسل يونس ذنون الخياط.

 (51سم)الكتاب الجامعي؛32ص؛212
 تاريخ  -الرياضيات  -3       تراجم-الرياضيات-0
 السلسلة -ب         العنوان-أ

 

0521 

136،0 
 32ش  

 
 شبر,صالح

يوما من العمل الجاد 266يومياتي في وزارة الصحة العراقية)
ي بعد التغيير ف االداءوبناء صحة العراقفيما في سبيل رفع

 3102)د.م(:)د.ن(,-صالح شبر./ 3112ابريل
 سم32ص؛232

–الصحة العامة  -3      شبر,صالح)مستشار صحي( -0
 العنوان -العراق       أ

 

0551 

136،3 
 111ث  

 
 ثويني,علي

علي تحليل للسيرة والمنجز/ المعماري محمد صالح مكية
 3102دار ميزوبوتاميا,بغداد: -ثويني.
 سم32ص؛222

 العنوان-أ       محمد صالح مكية) مهندس(-0
 

0550 

136،3 
 033ر  

 
 الركابي,حسين

حد رواد هندسة العمارة في تصاميم االستاذ جعفر عالويا
-ترجمة حسينالركابي,اعداد جيهان عالوي. العراق/

 (3102)،  بغداد:مصر مرتضى للكتاب العراقي
 سم21؛ص,صور53
الهندسة المعمارية  -3    جعفر عالوي)مهندس معماري(-0
 العنوان -ب       جيهان عالوي) معد( -أ

 

0553 

136،3  0552 



323 
 

 معتز عناد غزوان 635م  
: عاشق بغداد والدكتور محمد في رحاب مئذنة سوق الغزل

 3102ميزوبوتاميا,بغداد:دار-أليف معتز عناد غزوان.ت مكية/
 سم32؛ص021

 العنوان-أ        مكية)مهندس(محمد -0
 

131 
 263ق  

 
 قحطان جاسم جواد
بغداد: دار  -قحطان جاسم جواد.استذكارات فنية / 

 3102ميزوبوتاميا ، 
 سم32ص؛302

 العنوان -أ     تراجم   -الفنانين-0
 

0552 

131،2 
 350ق  

 
 قاسم محسن

 فائق حسن الحضور الحي والبصمة الساحرة االنسان
 بغداد: دار ميزوبوتاميا -قاسم محسن. والمعلم والفنان/

 ,3102 
 سم21؛ص,صور203

 العنوان -أ        سن) فنان تشكيلي(فائق ح-0
 

0555 

131،2 
 613ل  

 
 لعيبي,شاكر

بغداد: دار -شاكر لعيبي.ضياء العزاوي/ مونوغرافيا / 
 3102ميزوبوتاميا للطباعة والنشر والتوزيع,

 سم30ملونة,ص+ صور 050
 العنوان -أ      العزاوي,ضياء)فنان تشكيلي( -0
 

0556 

131،256010 
 350ب  

 
 باسم ذنون

 -تأليف باسم ذنون.الخط العربي في اضاءات موصلية/ 
 3102الموصل: مطبعة الديار,

 سم32؛ص,صور11
 دراسات-الخط العربي-3      تراجم-الخطاطي-0
 العنوان-أ

 

0551 

131،256010 
 302ف  

 
 فالح حسن خطاب

حكاية مراد: شذرات حياة عميد الخط العربي ومعلم 
بغداد : مطبعة  -/ فالح حسن خطاب.االجيال....الخ

 3102,السطور

0550 



324 
 

 سم32ص,صور؛ 036
دراسات         -لعربيالخط ا-3    البغدادي,هاشم محمد) خطاط(-0
 العنوان -أ

 

131،256010 
 302ف  

 
 فالح حسن خطاب

بغداد: مطبعة  -فالح حسن خطاب.لذاكرة/ خطاطون في ا
 3102السطور,

 سم32ص؛310
 دراسات -الخط العربي -3     تراجم  -الخطاطين-0
 العنوان-أ

 

0551 

131،1 
 311ع  

 
 العاني ,لطيف

د: بغدا-لطيف العاني, تقديم احسان فتحي. مصور من العراق/ 
 3102دار ميزوبوتاميا,

 سم30؛ص062
 مصوراتالكتاب عبارة عن 

 العنوان-أ       العاني,عبد اللطيف حسين نايف) مصور(-0
 

0561 

131،0 
 021ب  

 
 البكري,عادل

عادل  موصلي: الموسيقار الشاعر المتصوف/عثمان ال
جامعة الموصل: دارأبي -طبعة ثانية منقحة ومزيدة.-البكري.

 3102االثير للطباعة,
 (20)سلسلة الكتاب الجامعي,-سم.35ص,366

 العراق-الموسيقى-3     الموصلي,عثمان)موسيقار(-0
 السلسلة-ب         العنوان-أ

 

0560 

131،0323 
 221و  

 
 وجدي مصطفى محمد

 مال محمد طوبال قارئ المقامات العراقية في كركوك
اربيل: -تأليف وجدي مصطفى محمد. / 0110-م0012

 3102وزارة الثقافة والشباب,
 سم30ص؛065

 العنوان -أ      طوبال,محمد)مغني(   -0
 

0563 

131،10221322 
 151م  

 
 المنصور,خيرية
: بغداد-خيرية المنصور. الحريرية المعرفية/شرنقة شاهين 

 3102دار الشؤون الثقافية العامة,

0562 



325 
 

 (056)تجارب,-سم.32ص,356
 االخراج السينمائي-3       يوسف شاهين)مخرج(-0
 السلسلة -العنوان    ب-أ

 

131،13 
 301س  

 
 سامي عبد الحميد

بغداد: -سامي عبد الحميد. محطات في دروب الفن والحياة/
 3102دار الشؤون الثقافية العامة,

 (000سم) تجارب ؛32ص؛013
 -العراق -المسرح -3     سامي عبد الحميد )فنان(-0

 السلسلة -ب       العنوان -أ        دراسات   
 

0562 

131،16222 
 261  ف 

 
 الفرطوسي,أمير

بغداد: دار -أمير الفرطوسي. االسطورة الخالدة ناطق هاشم/
 3102المرتضى,

 سم32ص؛صور؛01
 العنوان -أ      كرة القدم -3    رياضي(  ناطق هاشم)-0
 

0565 

130 
 312ج  

 
 الجبوري, عبد الجبار

 تأليف ح رؤية فلسفية وحضارية وتاريخية/هاشم المال
 3102بغداد: دار السياب,-الجبوري.عبد الجبار 

 سم32؛ص300
 دراسات -التاريخ -3     المالح,هاشم)مؤرخ(-0
 العنوان-أ

 

0566 

130 
 312ج  

 
 الجبوري, وسن ابراهيم حسين محمود

 وسن ابراهيم  اللطيف البغدادي: دراسة تاريخية/ عبد
 بغداد: دار الكتب العلمية, -حسين محمود الجبوري.

3102 
 العنوان -د اللطيف ) مؤرخ(     أالبغدادي,عب-0
 

0561 

130 
 133ج  

 
 الجنابي,كريم برهان

كريم برهان  النقوش/في ذكرى يوسف كركوش: نفائس 
 3102، الحلة: مؤسسة دار الفرات للطباعة -الجنابي.

 سم31ص,23
 العنوان -كركوش )عالمة(       أ يوسف-0
 

0560 



326 
 

130 
 511ح  

 
 حسين علي جثير

 حسين علي محفوظ وفن كتابة السيرة الذاتية"قراءة
 3102بغداد)د.ن(,-تأليف حسين علي جثير. نقدية"/

 سم32ص؛16
 العنوان-أ     )مؤرخ(  حسين علي محفوظ-0
 

0561 

130 
 010ح  

 
 
 
 
 

 
 الحكيم,حسن عيسى

حسن عيسى دادي واثره في مؤرخي اعالم بغداد/ الخطيب البغ
 3102الكتب العلمية,بغداد: دار  -الحكيم.
 سم32ص؛051

 -بغداد -3     الخطيب البغدادي,احمد بن علي)مؤرخ(-0
 العنوان -تاريخ      أ

 

0511 

130 
 010د 

 
 الدليمي,زكية حسن ابراهيم

المؤرخ البغدادي ابن الغوطي وكتابه تلخيص مجمع 
 بغداد : -تأليف زكية حسن ابراهيم الدليمي. / االداب....الخ

 3102العلمية,دار الكتب 
 سم32ص؛230

 ابن الغوطي,عبد الرزاق احمد بن محمد )مؤرخ(-0
 العنوان-أ

 

0510 

130 
 531ر  

 
 رزاق ابراهيم حسن

اق تأليف رز حفوظ والمجالس الثقافية في بغداد/حسين علي م
 3102بغداد: دار الشؤون الثقافية,-ابراهيم حسن .

 (063) دراسات,-سم.32ص؛030
 العراق-الثقافة العربية-3     مؤرخ( حسين علي محفوظ )-0
 السلسلة -العنوان     ب-أ

 

0513 

130 
 063س  

 
 السلطاني,طالب خليف جاسم

-تأليف طالب خليف جاسم السلطاني. النويهي ناقدا/محمد 
 3102الحلة: دار الفرات للثقافة,

 سم32ص؛232
 دراسات -االدب العربي-3     النويهي محمد)ناقد(-0
 العنوان-أ

 

0512 

130  0512 
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 علي حسن عبد 01ع  
تأليف علي حسن  طريق الى المجد مأمول عبد الرحمن/ال

 3102بغداد: مطبعة السجاد للطباعة,-عبد.
 سم32ص؛356

 العنوان -أ      ل عبد الرحمن)مؤرخ( آل نيسان,مأمو-0
 

130 
 360ك  

 
 كاظم سعد الدين

وترجمة كاظم تحرير ر ادباء العالم)ذكريات وحوارات(/ مشاهي
 3102بغداد: دار المأمون للترجمة,-سعد الدين.

 سم32ص,621
 العنوان-تراجم          أ -االدباء-0
 

0515 

130 
 202م  
 
 
 
 
 
 

 
 المحمدي, عثمان عبد العزيز صالح

مؤرخو بغداد من خالل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت 
بغداد: اتحاد  -عثمان عبد العزيز صالح المحمدي. هـ(/262

 3102الناشرين العراقيين,
 سم32ص؛210

 العنوان -أ      تاريخ -بغداد-3    المؤرخون-0
 

0516 

130،0 
 511ب  

 
 البصون,سليم

 بغداد:دار-تأليف سليم البصون. الجواهري:بلسانه وبقلمي/
 3102ميزوبوتاميا للطباعة,

 سم32ص؛306
-الشعر العربي-3      الجواهري,محمد مهدي) شاعر(-0

 العنوان -أ     دراسات -العراق
 

0511 

130،0 
 312ج  

 
 الجبوري,معد

-معد الجبوري.لقطات من الذاكرة / :من اوراق الضفة الثالثة

 3102جامعة الموصل: دار ابن االثير,
 (62سم)سلسلة الكتاب الجامعي؛35ص؛360

اسات     در-العراق-االدب العربي-3      الجبوري,معد)اديب( -0
 السلسلة -العنوان   ب-أ

 

0510 

130،0 
 212ح  

 
 الحديثي,طالل سالم

بغداد: دار -طالل سالم الحديثي. علي الوردي واالدب الحي/
 3102ومكتبة عدنان,

0511 
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 سم32ص؛323
                   دراسات  -االدب الغربي-3       الوردي,علي )اديب(-0
 العنوان -أ

 

130،0 
 023ح  

 
 الحمداني,طارق نافع

 كر واالدب العراقيين منهم والعرب/رفائيل بطي من اعالم الف
بغداد: دار  -جمع واعداد ودراسة طارق نافع الحمداني.

 3102الثقافة والنشر الكوردية,
 (11)دار الثقافة والنشر الكردية؛ -سم.33ص؛210

 - العراق -االدب العربي -3      روفائيل بطي)اديب( -0
 السلسلة -ب      العنوان -أ        دراسات  

 

0501 

130،0 
 313خ  

 
 الخاقاني, حسن

داد: بغ -حسن الخاقاني. ترميز في شعر عبد الوهاب البياتي/ال
 3102دار الشؤون الثقافية العامة,

 (13)نقد,-سم.32ص؛201
-الشعر العربي-3       البياتي,عبد الوهاب )شاعر(-0

 السلسلة -العنوان     ب-أ      نقد-العراق
 

0500 

130،0 
 522خ  

 
 الخزرجي,لفته عبد النبي

 بحث وتحقيق الحجة الشاعر الحاج زاير الدويج/ امير
 3102الحلة: دار الفرات للثقافة, -لفتة عبد النبي الخزرجي.

 سم30ص؛020
  -العراق -الشعر العربي -3       الدويج,زاير) شاعر(-0

 العنوان -دراسات            أ
 

0503 

130،0 
 522خ  

 
 الخزرجي,عبد الباقي

عبد الباقي  العلماء واثرهم في النقد االدبي/ الرواة
 3102الثقافية العامة, نبغداد : دائرة الشؤو -الخزرجي.

 (26)سلسلة دراسات؛-سم.32ص؛550
 العنوان-أ     نقد-الشعر العربي -3         تراجم -الشعراء-0
 السلسلة -ب
 

0502 

130،0 
 131خ  

 
 الخفاف,عبد المعطي

0502 
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 الجمال,ودون جوان االزمنة عمر بن ابي ربيعة: شاعر الحب 
 -عبد المعطي الخفاف. الشعر الذي تفنن في صناعة الفرح/

 3102بغداد: دار ومكتبة عدنان,
 سم30ص؛011

 العنوان -أ     عمر بن ابي ربيعة )شاعر(     -0
 

130،0 
 21د  

 
 الدده,عباس رشيد الموسوي

عباس رشيد الددة  دكتور عبد االله احمد ريادة اخرى/ال
 3102بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة,-الموسوي.

 (000)سلسلة سيرة؛-سم.32ص؛332
 -العراق -االدب العربي -3       عبد االله احمد ) اديب(-0

 السلسلة -ب     العنوان    -دراسات            أ
 

0505 

130،0 
 512ر  

 
 الرشودي,عبد الحميد

جمع واعداد عبد الحميد  الزهاوي دراسات ونصوص/
 3102بغداد: مؤسسة مصر مرتضى للطباعة ,-الرشودي.

 سم32 ؛3ج
-الشعر العربي-3       الزهاوي,جميل صدقي) شاعر(-0

 العنوان -دراسات       أ-العراق
 

0506 

130،0 
 612س  

 
 سعود احمد يونس

 جمع ودراسة في البنية االيقاعية/ شعر غربي الحج احمد:
 3102الموصل: دار ابن االثيرللطباعة, -1سعود احمد يونس

 سم32ص؛052
 -العراق -لعربيالشعر ا -3   غربي الحج احمد)شاعر(  -0

 العنوان -أ  دراسات       
 

0501 

130،0 
 021ش  

 
 الشمري, ثائر سمير حسن

: بابل -ثائر سمير حسن الشمري. المتنبي سيف لن يصدأ/
 3102مكتبة العالمة الحلي للنشر,

 سم32ص؛011
 -الشعر العربي-3       المتنبي,احمد بن الحسين) شاعر(-0

 العنوان-أ         العصر العباسي الثاني 
 

0500 

130،0 
 213ع  

 
 العراق,وزارة الثقافة

0501 
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(: وقائع الحفل 0102أيلول 02في سماء الغياب )نجوم 
بغداد: وزارة  -االستذكاري الذي اقامته وزارة الثقافة.

 3102الثقافة,
 سم33ص؛311

 العنوان -العراق     أ-االدب العربي -3      االدباء -0
 

130،0 
 31ك  

 
 كبة,نجاح هادي

 -كبة. نجاح هادي يد لطفي وذاكرة الثقافة العراقية/عبد المج
 3102بغداد: دار الثقافة والنشر الكردية,

 سم30ص؛026
العراق           -القصص العربية-3        عبد المجيد لطفي)ادب(-0
 العنوان -أ

 

0511 

130،0 
 631ك  

 
 الكعبي,كريم علكم

بيروت:دار -كريم علكم الكعبي. الناشى االكبر: حياته وادبه/
 3102ومكتبة البصائر,

 (60)المركز العلمي العراقي؛-سم.35ص؛301
 العنوان-أ       الناشى االكبر,عبد هللا بن محمد)شاعر(-0
 

0510 

130،0 
 135ك  

 
 الكواز,محمد كريم

محمد كريم  ري شعرية المفارقة وهاوية الشاعر/الجواه
 3102بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة, -الكواز.
 (031)نقد؛-سم.32ص؛306

 العنوان -الجواهري,محمد مهدي)  شاعر(     أ-0
 السلسلة-ب
 

0513 

130،0 
 635م  

 
 معتز عناد غزوان

مشهد عناد غزوان ذكريات  الظالل االدبية الوارفة في
بغداد: دار الشؤون الثقافية -معتز عناد غزوان.وشهادات/ 

 3102العامة,
 (016)دراسات؛-سم.32ص؛صور,232

-العراق-القصة العربية-3      اديب(معتز عناد غزوان) -0
 سلسلة -ب       العنوان -دراسات         أ

 

0512 

130،0 
 202م  

 
 محمد مظلوم

0512 
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اختارهوحقق  بغداد: مدينة تروى وشعراء يدونون/ ديوان 
 3102قصائده وقدم له محمد مظلوم....دمشق: دار التكوين,

 سم32ص؛225
 العنوان -بغداد       أ -الشعراء -3  تراجم  -الشعراء-0
 

130،0 
 151م  

 
 الموسوي,محمود كريم

 اته ومساراته التربوية والثقافية/صباح نوري المرزوك حي
)د.م(: دار االرقم للطباعة -محمود كريم الموسوي.

 3102الحديثة,
 سم32ص(؛515)0ج
-العراق-الشعر العربي-المرزوك,صباح نوري) اديب(-0

 العنوان -أ        دراسات 
 

0515 

130،0 
 151م  

 
 الموسوي,محمود كريم

صباح نوري المرزوك حياته ومساراته التربوية 
)د.م(:دار االرقم للطباعة -والثقافية,محمود كريم الموسوي.

 3102الحديثة,
 سم32ص(؛562)3ج
 -العراق-الشعر العربي-3    المرزوك,صباح نوري)اديب(-0

 العنوان-دراسات             أ
 

0516 

130،0 
 212و  

 
 ورود ناجي عبد االمير

مسرحيات توفيق الحكيم دراسة االثر االسطوري االجنبي 
بغداد:دار الشؤون الثقافية -ورود ناجي عبد االمير . \فيها

 3102العامة,
 (12)مسرح, -سم.32ص؛231

نقد            -مصر-المسرحيات العربية-3     الحكيم,توفيق) اديب(-0
 العنوان -أ

 

0511 

130،101 
 01ع  

 
 علي عبد االمير صالح

علي عبد االمير  رة ذاتية مبكرة يفجيني بفتو شنكو/سي
 3102بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة,-صالح.
 (01)ترجمان؛-سم.00ص؛050

 العنوان -بفتوشنكو,يفجيني)اديب روسي(    أ-0
 السلسلة-ب
 

0510 

130،3  0511 
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 151ب  
 
 
 
 
 
 
 

 بنسن,جاكسن جي
تحرير  القصيرة: مقاالت نقدية/قصص أرنست همنغواي 

-,ترجمة حازم مالك محسن.نسنبجي وغرافيا جاكسن يلوبب
 3102بغداد: دار الشؤون الثقافية ,

 (5)سلسلة ترجمان,-سم.32ص,530
 دراسات-االدب االمريكي-3     هيمنغواي,أرنست)اديب(-0
 السلسلة-نوان    جالع -حازم مالك محسن) مترجم(    ب-أ

130،3 
 603ش  

 
 الشعالن,احمد خالص

بغداد: دار الشؤون الثقافية  -احمد خالص الشعالن.
 3102العامة,
 (032) ترجمان؛-سم.32ص؛223

 دراسات -الشعر االنكليزي -3    الشعراء االنكليز  -0
 السلسلة -العنوان           ب-أ

 

0611 

031،3 
 603ش  

 
 خالص الشعالن, احمد

-احمد خالص الشعالن. من الشعر االنكليزي/شعراء وقصائد 
 3102بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة,

 (032) ترجمان؛-سم.32ص؛223
 دراسات -الشعر االنكليزي-3     الشعراء االنكليز -0
 السلسلة -العنوان        ب-أ

 

0610 

130،12262 
 212و  

 
 وحيد الدين بهاء الدين

 وحيد الدين بهاء انية في رحاب الثقافة والصحافة/كموجوه تر
 3102بغداد: اتحاد الناشرين العراقيين,-.3ط–الدين 
 سم35ص؛235

 دراسات -الثقافة -3      تراجم   -االدباء التركمان-0
 العنوان-أ

 

0613 

131،0 
 135آل  

 
آل غازي,سعد عبد اللطيف حسين الرفاعي الموسوي 

 الحسيني
سعد عبد اللطيف  في كتب السيد محمود/المنضود اللؤلؤ 

حسين آل غازي الرفاعي الموسوي الحسيني, تحقيق محمود 
بيروت: دار  -سعد عبد اللطيف آل غازي الموسوي الحسيني.

 3102المطبوعات للنشر,
 سم32ص؛336

0612 
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آل غازي,محمود سعد عبد اللطيف -أ     االنساب,علم  -0
 العنوان -الرفاعي الموسوي الحسيني) محقق(     ب

 

131،0 
 012ح  

 
 الحميري, عبد الرزاق غافل الكرم

مشاهير علماء االنساب في العراق: دراسة تحليلية وثائقية 
تاليف عبد الرزاق غافل الكرم / في علم النسب والنسابين

 3102بغداد: دار الضياء, -الحميري.
 سم32ص؛016

 العنوان-أ   العراق-العشائرالعربية-3     علم-االنساب-0
 

0612 

131،0 
 621س  

 
 السعدي,عيسى قاسم

 القول المبين في احوال اوالد االمام الكاظم الموسويين
عيسى  تاليف سة عن اسرة آل ابي طبيخ الموسوية/مع درا

 3102بغداد: )د.ن(,-قاسم السعدي.
 سم35ص؛10
          االنساب العربية -3اهل البيت      -السيرة النبوية-0
 العنوان -أ

 

0615 

131،0 
 213ع  

 
 العدواني,صباح محمد حيدر

صباح محمد حيدر علم االنساب بين الصرف والتشريع/ 
 3102الموصل:) د.ن(, -العدواني.

 سم30ص؛021
 العنوان -انساب العرب      أ -3    االنساب,علم-0
 

0616 

131،012 
 202م  

 
 المحمداوي,حمود هاشم

 البحوث التاريخية والنسبية: دراسات وبحوثموسوعة 
بغداد:  -تحقيق حمود هاشم المحمداوي.تاريخية.....الخ / 

 3102منشورات  مؤسسة الفرزدق,
 سم32ص( ؛501مج) 0في  3-0ج
تاريخ             –االنساب, علم -3     موسوعات -االنساب,علم-0
 العنوان -أ

 

0611 

131،3 
 521أ  

 
 االسدي,قحطان كاظم

 قحطان كاظم وسوعة االسدية) بحث علمي ميداني(/الم
بغداد: دار  -االسدي؛ حققه عبد االمير مكلف البدران.

 3102الجواهري,

0610 
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 سم32(ص؛051) 0ج
البدران,عبد االمير -أ      العراق) عشيرة أسد(-العشائر-0

 العنوان -مكلف) محقق(      ب
 

131،3 
 223ب   

 
 البدراني,ثامر شاكر محمود

-0122اسرة آل الفخري ودورهم الثقافي في الموصل 
الموصل:  -تاليف ثامر شاكر محمود البدراني. م/3111

 3102مكتب عالء الدين للطباعة,
 سم32ص؛301

 العراق)  اسرة آل فخري( -العشائر العربية-0
 العنوان -أ     تاريخ -الموصل -2   تاريخ    -العراق -3

 

0611 

131،3 
 223ب 

 
 البدراني,عبد هللا الحمد

 بدران/العرب السادة االشراف وموجز عن قبيلة السادة والبو
ةالجيل الموصل: مكتب -عبد هللا الحمد البدراني,

 3102العربي,
 سم35ص(؛016)0ج
 العنوان-أ      العراق) قبيلة البوبدران(-العشائرالعربية-0
 

0601 

131،3 
 020ب  

 
 محمد البو محمود,مخلد جبار مشكل آل

تاليف مخلد جبار  بو محمود من عشائر زبيد في ميسان/ال
على ورق ، العمارة: رابطة -مشكل آل محمد البو محمود.

3102 
 سم33ص؛021

 العنوان-أ    العراق)عشيرة البو محمود( -العشائر العربية-0
 

0600 

131،3 
 101ت  

 
 التميمي,عباس فاضل جبر

-تاليف عباس فاضل جبر التميمي. بنو تميم وسفينة النجاة/
 3102بغداد: مطبعة الوسام,-منقحة ومزيدة. 3ط

 سم32ص؛231
 انالعنو-أ       العراق) عشيرة بنو تميم( -العشائر العربية-0
 

0603 

131،3 
 01ح  

 
 الحلي, مضر سليمان

مضر سليمان  سليمان في تراجم بعض رجال االسرة/آل 
 3102الحلة: دار الفرات للثقافة, -الحلي.
 سم32ص؛050

0602 
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 العنوان -العراق ) آل سليمان(        أ-العشائر-0
 

131،3 
 530خ  

 
 الخشالي,محمد البغدادي

 تاليف محمد االشارات في تاريخ ونسب الخشاالت/لب 
 3102:)د.ن(,))بغداد-الخشالي البغدادي.

 سم32ص؛13
 العنوان-أ(     العراق)عشيرة الخشاالت-العشائرالعربية-0
 

0602 

131،3 
 633خ  

 
 الخطاب, سلمان محمد الشاحوذ فاضل

سلمان محمد الشاحوذ / أمارة الجبور مابين دجلة والخابور
 3102بغداد:)د.ن(, -فاضل الخطاب.

 سم21ص(,325)0ج
 العنوان-أالعراق)قبيلة الجبور(      -القبائل العربية-0
 

0605 

131،3 
 030س  

 
 السالمي, طه ياسين حسن

طه ياسين  بنو سلمة )سالمة(ماضيها وحاضرها/ السالميون
 3102بغداد: دار الجواهري, -حسن السالمي.

 سم32ص؛550
 العنوان-أ      العراق) بنو سلمة)سالمة(-العشائر العربية-0
 

0606 

131،3 
 311ط  

 
 الطائي, طه علي سلمان

بغداد: مكتبة  -تاليف طه علي سلمان. طئ تاريخا ونسبا/ 
 3102النور,
 سم32ص؛010

 العنوان-أ       العراق) عشيرة طئ(-العشائر العربية-0
 

0601 

131،0 
 131ط  

 
 الطيبي, عبد هللا حمادي حسين

اعداد عبد هللا حمادي لصافي المعين في نسب طي والطيبين/ ا
 3102اكرم,بشارمنشورات مكتبةالموصل:  -حسين الطيبي.

 سم32ص؛006
 العنوان-العراق            أ-العشائرالعربية-0
 

0600 

131،3 
 312ع   

 
 العبيدي,عبد الحميد عارف علي

0601 
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ي والفروع التابعة لها فالبعد التاريخي لقبيلة العبيد واالفخاذ 
بغداد: شركة -عبد الحميد عارف علي العبيدي. منطقةهيت/

 3102دار الحوراء,
 سم21ص؛ 315

 تاريخ -العراق -3      القبائل العربية) قبيلة العبيد(-0
 العنوان-أ

 

131،3 
 333ع  

 
 العتابي,تحسين كامل
تحسين  في تاريخ ونسب قبيلة عتاب/الروض المستطاب 

 3102,بغداد: دار المرتضى 1-كامل العتابي.
 سم32ص؛265

 العنوان-أ      العتاب وقبيله-3العراق   -العشائر العربية-0

0631 

3 ,131 
 131ك 

 
 الكعبي ، فاضل ابو دايم 

الرواسي المنيعة في نسب كعب بن ربيعة /تاليف فاضل دايم 
منقحة .ـ )بغداد( : مؤسسة النبراس للطباعة ،  3الكعبي .ـ ط

3102 
 سم 32ص ؛ 213

 أـ العنوان      العربية ـ العراق )عشيرة كعب(ـ العشائر 0
 

0630 

131،3 
 113ك  

 
 الكوياني,اسماعيل عمر

تاليف اسماعيل عمر الكويان في ماضيهم وحاضرهم /  
 3102الموصل:سلسبيل لالستنساخ, -الكوياني.

 سم33ص؛006
 العنوان-العراق)كويان(              أ-القبائل-0
 

0633 

131،3 
 030م  

 
 المالك ، قحطان حبيب

آل المالك / قحطان حبيب المالك.ـ بغداد : دار المالك ، 
3102 
 سم.32ص ؛ صور ؛ 322

 أـ العنوان     ـ القبائل العربية ـ العراق )آل مالك(  0

0632 

131،3 
 151م 

 
 الموسوي، عدنان محمد قاسم الشاعر الحسيني 
الشاعر جوهر الفاخر في انساب السادة االطهار من ال 

بغداد :  -1د قاسم الشاعر الموسوي الحسيني م/عدنان مح
 3102مكتب النور للطباعة والنشر ، 

0632 
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 سم21ص ؛ 06
 أـ العنوان      ـ العشائر ـ العراق )ال شاعر(  0
 

131،3 
 132ن  

 
 النفاخ,مناضل عبد الستار

ب ابناء الزهراء) عليهما النور الوضاء في معرفة اعقا
النجف: مؤسسة  -تاليف مناضل عبد الستار النفاخ.السالم(/ 
 3102النبراس,

 سم32ص(؛206)0ج
 العراق )االنساب العلوية الحسينية-االنساب العربية-0
 العنوان -والعباسية(      أ 

 

0635 

131،311 
 312ج  

 
 الجبير, محمد علي ابراهيم

 تاريخ عشيرة الوزوازي من قبيلة ربيعة العدنانية,  
 -تاليف محمد علي ابراهيم الجبير. موطنها االصلي...الخ/ 

 3102بغداد: دار الضياء للطباعة,
 سم35ص؛323

 العنوان-أ   عشيرة الوزوازي-3  تاريخ  -العراق-العشائر-0
 

0636 

131،32 
 621ش  

 
 الشطري,شاكر مجيد ناصر

ائرية والنسبية للقبائل السراي.قاموس المصطلحات العش
د: بغدا - تاليف شاكر مجيد ناصر الشطري السراي. العراقية/

 3102مكتب العميد,
 (03)سلسلة العميد؛-سم.32ص؛363

 السلسلة-العنوان     ب-أ    معاجم-العراق-العشائر العربية-0
 

0631 

131،2 
 621ش  

 
 الشطري,شاكر مجيد ناصر

تاليف شاكر  سميات في تاريخ العرب قبل القرآن/اسماء وم
 3102بغداد: مطبعة العين,-لشطري.مجيد ناصر ا

 سم32ص؛032
 العنوان-أ        االسماء الجغرافية -3اسماء االشخاص  -0
 

0630 

121،012 
 122م  

 
 منذر علي عبد الملك

 ترجمة وجمع منذر علي قاموس المصطلحات االثارية/
 3102بغداد: بيت الحكمة,-عبد الملك.

 (20)سلسلة كتب ثقافية؛-سم.32ص؛503
 العنوان-أ       معاجم -االثار-0

0631 
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125 
 153ع  

 
 العيساوي, محمد احمد هربود

تاليف محمد  محاضرات في تاريخ العراق القديم/ مختصر
 3102االنبار: مكتبة العاصمة, -احمد هربود العيساوي.

 سم32ص؛325
 العنوان -أتاريخ        -العراق القديم-0
 

0621 

125 
 353ك  

 
 كاساك,أين

أين كاساك,ورأول فيد؛ترجمة آالء  الكواكب في العراق القديم/
 3102’بغداد: دار المأمون للترجمة والنشر-الخيرو.

 سم31ص؛01
 فيد,رأول)م.م( -أ         تاريخ قديم-العراق-0
 العنوان-الخيرو,آالء)مترجم(              ج-ب
 

0620 

125 
 631ك  

 
 الكعبي, كريم علكم

 -"تاريخيةتلول ميسان االثرية شواخص حضارتها: دراسة 
كريم علكم الكعبي,حميد حسن ظاهر,  اجتماعية"/ -جغرافية

االشرف:دار الضياء  النجف -عدنان هاشم الهاشمي.
 3102للطباعة,

 سم32ص؛ صور؛321
 تاريخ -العراق القديم -3       االثار العراقية القديمة-0
 العنوان  -أ        تاريخ   -العمارة-2
 

0623 

125 
 260و  

 
 وبنهايم , ليوا

 تاليف ليوا وبنهايم؛ ترجمة سعدي بالد مابين النهرين/
 3102وزارة الثقافة, -.3ط-فيفي عبد الرزاق. 

 سم32ص؛ 216
سعدي فيفي عبد  -أتاريخ قديم       -العراق-0

 العنوان -الرزاق)مترجم(    ب
 

0622 

125،10 
 131ح   

 
 كاظمالحناوي, 

بغداد  -كاظم الحناوي. اخر اسواق اوروك
 3102,ميزوبوتاميادار

 سم32ص,323
 العنوان-أ    تاريخ-السماوة-3   الحضارة العراقية القديمة-0
 

0622 
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125،10 
 112ز  

 
 زهير صاحب
بغداد:دار ومكتبة  -تاليف زهير صاحب. \ذاكرة الطين

 3102عدنان,
 سم21ص,صور ملونة,053

 اكثر من لغة""يتضمن الكتاب 
 الحضارة العراقية القديمة-3        الحضارة السومرية-0
 العنوان-العراق       أ-الفخار-2
 

0625 

125،10 
 021ش  

 
 الشمري,حميد

بغداد: دار -حميد الشمري. \سرقة حضارة الطين والحجر
 3102ومكتبة عدنان,

 سم30ص؛202
 القديمةالحضارة العراقية -3      الحضارةالسومرية-0
 العنوان-أ

 

0626 

125،12 
 02ص  

 
 الصكر,دعاء محسن

 ق232مملكة ميسان ومكانتها في تاريخ العراق القديم)
 العمارة: مطبعة-تاليف دعاء محسن الصكر.م( /332-م

 3102العمارة,
 سم32ص,052

 تاريخ قديم)عصر االمبراطورية االشورية(-العراق-0
االمبراطوريةاالشورية(                     تاريخ قديم)عصر -ميسان-3
 العنوان-أ

 

0621 

125،12 
 121م  

 
 المطيري,مهنا رباط

تاليف مهنا م(/ -ق603-211ة الطبيعية االشورية)الفلسف
 3102كربالء: مطبعة الزوراء,-رباط المطيري.

 سم )الموسوعة الفلسفية(32ص,226)6ح
 -قية القديمةالحضارة العرا-3الحضارة االشورية       -0

 السلسلة -ب     العنوان   -فلسفة      أ

0620 
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125،11 
 13ص  

 
 
 
 
 
 

 
 صفا لطفي

-تاليف صفا لطفي.ن الحضارات القديمة: قراءة بصرية/ فنو
 3102الحلة: المركز الثقافي,

 سم30ص؛312
الحضارة المصرية                   -دراسات-الحضارة العراقية القديمة-0
 العنوان-أ

 

0621 

121 
 312ج  

 
 الجبوري,صباح فياض عبد

 تاليفوربي وقضايا العرب االستراتيجية / االتحاد اال
 3102الموصل: دار تبارك,-صباح فياض عبد الجبوري.

 سم32ص؛252
 العنوان-العالقات الدولية        أ -3        االتحاداالوربي-0
 

0621 

121،0 
 202م  

 
 محمد حمزة حسين

محمد حمزة حسين,لبنى \في العصور الوسطى تاريخ أوربا 
 3102الموصل جامعة الموصل,-رياض عبد المجيد.

 سم32ص؛210
ض عبد لبنى ريا -أ         العصور الوسطى  -تاريخ-اوربا-0

 العنوان-ب المجيد )م.م(          
 

0620 

121،30 
 612ك 

 
 الكعود,اسراء شريف

تاليف اسراء صر في تاريخ اوربا في عصر النهضة / المخت
بغداد: جامعة -شريف الكعود, عبد هللا حميد العتابي.

 3102بغداد,
 سم32؛ص051

 العتابي,عبد هللا حميد-أ       تاريخ)عصر النهضة( -اوربا-0
 العنوان -ب  )م.م(         

 

0623 

121،30 
 333ع  

 
 العتابي,عبد هللا حميد

-عبد هللا حميد العتابي. القوى الدولية في القرن العشرين/
 3102بغداد: مكتب الغفران للخدمات الطباعية,

 سم32ص؛306
 العنوان -القرن العشرين         أ-تاريخ-اوربا-0
 

0622 

121،53 
 032ع  

 
 عمار شاكر محمود

0622 
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ن الحربين: مؤتمر ميونخ عام تاريخ الدبلوماسية االوربية بي
 3102دمشق: تموز للطباعة،  -شاكر محمود.عمار  /0120
 سم32ص؛200

مر مؤت -2       الدبلوماسية-3      تاريخ -اوربا-0
 العنوان -أ  (     0120ميونخ)

 

123،10 
 611آ  

 
 آل طويرش,موسى محمد

(: دروس 0110 -0166التطور الديمقراطي في بريطانيا)
موسى محمد آل  طنية والبناء السلمي للديمقراطية/في الو

 3102بغداد:دار ومكتبة عدنان,-طويرش.
 سم35ص؛231

 العنوان-أ         (0110-0166التاريخ الباكر)-بريطانيا-0
 

0625 

122 
 312ج 

 
 الجبوري,نصير محمود شكر

نصير (  0100-0616نيا تجاه شرق افريقيا)سياسة الما
بغداد: دار الدكتور للعلوم االدارية -محمود شكر.
 3102واالقتصادية,

 سم32ص؛363
تاريخ              -شرق افريقيا-3     (0100-0616تاريخ)-المانيا-0
 العنوان-أ

 

0626 

121،5 
 621س 

 
 السعدون,حميد حمد

الت المواجهة التنافس الدولي في منطقة القفقاس واحتما
بغداد:مكتب -حميد حمد السعدون. الروسية/ -االمريكية
 3102الغفران,

 سم31ص؛051
العالقات  -روسيا-3       تاريخ-روسيا)القفقاس(-0

 العنوان-أ  امريكا      -ارجيةالخ
 

0621 

121،513 
 021ش  

 
 الشمري,صالح حسن عبد عيسى

-20العالقات العربية البيزنطية في العصر االموي)
تاليف صالح حسن عبد عيسى / هـ(151-660\هـ023

 3102ديالى:جامعة ديالى,-الشمري.
 سم32ص؛056

ر العص-التاريخ االسالمي-3     االمبراطوريةالبيزنطية-0
 العنوان-أ         هـ( 023-20االموي)

 

0620 
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153 
 201م  

 
 محمود عبد الواحد محمود

تاليف محمود عبد الواحد التجربة اليابانية: رؤية عراقية/ 
 3102بغداد:بيت الحكمة,-.3ط-محمود .

ثقافية( شهرية يصدرها سم)سلسلة كتب 32ص؛صور؛300
 331لعراقي؛ا بيت الحكمة

 السلسلة -ب      العنوان-تاريخ         أ-اليابان-0
 

0621 

152 
 621ش  

 
 الشطري,شاكر مجيد ناصر

-الشطري.احداث في لسان التاريخ  / تاليف شاكر مجيد ناصر
 3102بغداد: مكتبة العميد,

 (05)سلسلة العميد؛-سم.35ص؛303
 السلسلة -ب      العنوان-أالتاريخ االسالمي           -0
 

0651 

152،110 
 312ج  

 
 الجبوري,عبد الستار حمدون

عربية موطن العرب تطور العرب عبر التاريخ: الجزيرة ال
تاليف عبد الستار حمدون الجبوري,هاشم  ولغتهم العربية/ 
 3102الموصل: جامعة الموصل,-حسين الجبوري.

 سم32ص؛05
الجبوري,هاشم حسين)م.م(                          -أ       تاريخ-الجزيرة العربية-0
 العنوان-ب
 

0650 

152،111 
 263ق 
 
 
 
 
 

 
 قحطان حمدي محمد

بغداد: -قحطان حمدي محمد. بحوث في التاريخ االسالمي /
 3102مجمع الوليد الطباعي,

 سم32ص؛313
 العنوان-أ  ابحاث             -التاريخ االسالمي-0
 

0653 

152،13 
 113ل  

 
 اللهيبي,فائز صالح محمود

سالمي في عهدي دراسة في مالمح الفكر السياسي العربي اال
الموصل: -فائز صالح محمود اللهيبي.النبوة والراشدين /

 3102مكتب القمة للطباعة,
 سم32ص؛362

 العنوان-أ        عصر صدر االسالم-التاريخ االسالمي-0
 

0652 

152،12 
 211آ  

 
 آل رويح,عقيل رشيد

0652 
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 / الصناعة االموية صولجان العرش وقبضة السلطان
 3102بغداد: مكتب النور,-تاليف عقيل رشيد آل رويح.

 سم32ص؛032
 العنوان-أ  دراسات  -العصر االموي-التاريخ االسالمي-0
 

152،12 
 010ج  

 
 الجميلي,خالد رشيد

 المبرمة في العصر االمويشرح وتحليل نصوص المعاهدات 
 3102بغداد:ديوان الوقف السني,-خالد رشيد الجميلي./ 

 )الدراسات االسالمية المعاصرة؛-سم.32ص؛320
305) 

ا لمعاهدات -3        العصر االموي-التاريخ االسالمي-0
 السلسلة -ب     العنوان  -التاريخية               أ

 

0655 

152،123 
 533أ  

 
-اعداد مركز تراث كربالء.أسباب نهضة االمام الحسين / 

والثقافية شعبة  ةكربالء المقدسة: قسم الشؤون الفكري
 3102االعالم,

 )سلسلة مناهل الطف للشباب(-سم.30ص؛62
 السلسلة-أ       دراسات  -ثورة الحسين)معركة الطف(-0
  

0656 

152،123 
 511أ  

 
 االشيقر,محمد علي يوسف

تاليف محمد علي يوسف  من شهداء الثورة الحسينية/ 
-االشيقر:مراجعة وتحقيق محمود عبد الرضا الصافي.

 3102الكوفة:دار التوحيد للنشر والتوزيع,
 سم35ص؛523

 الصافي,-أ       دراسات -معركة الطف-ثورة الحسين-0
 العنوان -محمود عبد الرضا)محقق(       ب

 

0651 

152،123 
 122ج  

 
 الجوذري, عبد العظيم عباس حسين

هـ( 023-هـ20تهم بالدولة االموية)ائمة اهل البيت وعالق
الحلة:مؤسسة دار -.3عبد العظيم عباس حسين الجوذري..ط/

 3102الصادق الثقافية,
 سم32ص؛321

 يزيد بن معاوية-التاريخ االسالمي-3   معركةالطف-0
 العنوان-أ

 

0650 

152،123 
 513ح  

 
 الحسناوي,ماجد عبد الغفار

0651 
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-ماجد عبد الغفار الحسناوي.انتصار راية االحرار/ 
 3102)بغداد()د.ن(,

 سم32ص؛26
 يزيد بن معاوية -التاريخ االسالمي-3        معركةالطف-0
 العنوان-أ

 

152،123 
 263ع  

 
 عبد الرضا حسن جياد

 المرويات عن مسير االمام الحسين)ع( من المدينة
النجف االشرف: -عبد الرضا حسن جياد. المنورة الى العراق/

 3102مطبعة المارد,
 سم32ص؛020

 العصراالموي)معركة الطف(-التاريخ االسالمي-0
 العنوان-أ

 

0661 

152،123 
 312ع 
 

 
 عبير سعدي عزيز

تاليف عبيرسعدي  كربالء جرح الحسين )عليه السالم(/
 3102مكتب دار العربي للطباعة, -عزيز.
 سم32ص؛000

 ثورة الحسين-التاريخ االسالمي-3        معركة الطف-0
 العنوان-أ

 

0660 

152،12 
 132ج 

 
 الجوادي,طيبة خيري شيت

 التأديب والتنشئة العلمية البناء الخلفاء العباسيين
-طيبة خيري شيت الجوادي.\(125-151\هـ 023-222)

 3102)د.م( :)د.ن(
 سم    32ص؛201

             التربية -3       العصر العباسي-االسالميالتاريخ -0
 العنوان-أ

 

0662 

152،12 
 131ك  

 
 الكوان,بسمان فوزي

 العالقات االقتصادية بين المشرق والخالفة العباسية في
اعداد بسمان فوزي  هـ( /321-023العصر العباسي االول)

 3102تكريت: مجمع الوليد للطباعة,-الكوان.
 سم32ص؛010

 العصر العباسي -التاريخ االسالمي -الشرق االوسط-0
 العنوان-هـ(                أ321-023االول)

 

0662 
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152،12 
 113ل 

 
 اللهيبي,حسن زيدان خلف

-هـ656لغاية)معارك الدفاع عن بغداد ومحاوالت اقتحامها 
بغداد: وزارة -حسن زيدان خلف اللهيبي. م(/0350
 3102الثقافة,

 سم32ص؛خرائط؛326
م(    0350-هـ656العصر العباسي)-التاريخ االسالمي-بغداد-0
 العنوان -أ

 

0665 

152،12 
 512م  

 
 المشهداني, أنيسة محمد جاسم
هـ 222-023والعلماء)رعاية الخلفاء العباسيين للعلم 

بغداد: دار  -أنيسة محمد جاسم المشهداني. م(/ 121-625\
 3102الكتب العلمية,

 سم32ص؛265
 -023العصر العباسي االول)-تاريخ-الوطن العربي-0

 العنوان-أ   هـ(             222
 

0666 

152،12 
 13م  

 
 مها اسعد عبد الحميد طه

صرها مسببات انتقال مركز الخالفة العباسية  في ع
مها اسعد عبد الحميد  م(/021-121\هـ 323-023االول)

 3102بغداد: دار الفراهيدي,-طه.
 سم32ص؛11
هـ(                        323-023العصر العباسي االول)-التاريخ االسالمي-0
 العنوان -أ

 

0661 

152،12 
 611ي  

 
 يعقوب ليسر

تاليف يعقوب ليسر؛ االولى /خطط بغداد في العهود  العباسية 
 3102الثقافة,بغداد: وزارة -.3ط-ترجمة صالح احمد العلي.

 سم32ص؛211
 -بغداد -3        العصر العباسي االول -االسالميالتاريخ -0

 العنوان -صالح احمد)مترجم(    ب-تاريخ     أ
 

0660 

152،1211 
 000ب  

 
 بكللر,فرنسيس وليم

الصالت الدبلوماسية هارون الرشيد وشادلمان: دراسة في 
تاليف فرنسيس وليم بكللر؛ترجمة محمود عبد  والسياسية/

 3102الحكمة,اد: بيت بغد-الواحد محمود .
 سم33ص؛030

0661 
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                         دراسات-العصر العباسي -التاريخ االسالمي-0
 العالقات الخارجية-2        االستشراق والمستشرقون -3
 العنوان-محمود عبد الواحد محمود) مترجم(        ب-أ

 

152،15 
 123ب  

 
 بن علي الحكيم ىالبغدادي,ابي يحي

ى بن علي الخطيب مختصر تاريخ بغداد ألبي بكر يحي مختار
بغداد:دار الكتب  -بن علي الحكيم البغدادي. ىابي يحي/

 3102العلمية,
 سم32ص؛503

 العنوان -العصر العباسي        أ-تاريخ-بغداد-0
 

0611 

152،15 
 012ع  

 
 العكيدي,علي

دراسة -اوراق منوعة:عيون االخبار في مواقف الكبار
 بغداد: دار الشؤون الثقافية-علي العكيدي. تاريخية/
 3102العامة,
 سم32ص؛026

 العنوان-أ        العصر العباسي-التاريخ االسالمي-العراق-0
 

0610 

152،150 
 532ل  

 
 لسترانج,غي

 تاليف غي لسترانج, بغداد في عهد الخالفة العباسية/ 
 بغداد:-.3ط-ترجمة وتعليق بشير يوسف فرنسيس.

 3102ميزوبوتاميا,دار 
بشير يوسف -تاريخ العصر العباسي     أ-بغداد-0

 العنوان-فرنسيس)مترجم(                 ب
 

0613 

152،152 
 625ر  

 
 الرحيم,عبد الحسين مهدي
(عبد 0350-0111هـ 656-211الخدمات العامة في بغداد)

 3102بغداد: وزارة الثقافة,-.3ط-الحسين مهدي الرحيم.
 سم32ص؛212

 هـ(656-211العصر العباسي)-تاريخ -بغداد-0
 العنوان-أ

 

0612 

152،16 
 350ج 

 
 الجاسم,عبد العزيز خضر عباس

عبد  في بغداد في القرن السادس الهجري/الحياة العلمية 
بغداد: دار الكتب  -العزيز خضر عباس الجاسم.

 3102العلمية,

0612 
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 سم32ص؛305
 الثالثالعصر العباسي  -التاريخ االسالمي -بغداد-0
 العنوان-أ

 

152،11 
 133س  

 
 سناء كاظم كاطع

 حوار الحضارات في الفكر االسالمي المعاصر)دراسة
بغداد: -سناء كاظم كاطع. تحليلية في المضامين الفكرية(/

 3102مكتب الغفران للخدمات الطباعية,
 سم32ص؛302

-الفكر االسالمي-3     دراسات -الحضارات االسالمية-0
 العنوان-أ                    تاريخ   

 

0615 

152،1100 
 301س  

 
 سامي محمود

 -103 هـ/212-213ة في عهد البويهي لمدة)الوزار
 اعداد سامي حمود,وسنبين القوة والضعف/  م(0103

 3102بغداد: مكتب دار الكوثر,-شجاع نجرس.
 سم32ص؛10
 العنوان-أ       العصر البويهي-التاريخ االسالمي-0
 

0616 

152،1103 
 312م  

 
 ماهر صبري كاظم

 دور مملكة غرناطة في مواجهة التحديات الداخلية
 3102د. ن(,(بغداد:-ماهر صبري كاظم.والخارجية/

 سم32ص؛322
 العنوان-مملكة غرناطة      أ–تاريخ -االندلس-0
 

0611 

152،1130 
 536خ  

 
 الخزاعي,كريم عاتي

القرنين الثالث والرابع النشاط االقتصادي في المغرب:خالل 
بغداد: الجامعة -تاليف كريم عاتي الخزاعي. الهجريين/ 

 3102المستنصرية,
 سم32ص؛232

القرنين الثالث والرابع الهجري                         -التاريخ االسالمي-المغرب-0
 العنوان-أ

 

0610 

152،112 
 021ش  

 
 الشمري,ظاهر ذباح

0611 
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مصر خالل العصر العباسي في القضاء العربي االسالمي 
الحلة: المطبعة  -تاليف ظاهر ذباح الشمري. االول

 3102العصرية,
 سم32ص؛221

                        العصر العباسي االول-التاريخ االسالمي-مصر-0
 العنوان-القضاة)الدولة االسالمية(              أ-3
 

152،1120 
 130م  

 
 منال حسن عكله

رق ء الفالعلوية والشيعية في العراق واثرها في نشوالثورات 
بغداد: دار -منال حسن عكلة.هـ/ 222االسالمية حتى عام 

 3102الشؤون الثقافية العامة,
 (012)دراسات؛-سم.32ص؛206

الفرق االسالمية           -3     هـ(222التاريخ االسالمي)-العراق-0
 ةالسلسل-العنوان    ب-أ

 

0601 

152،1120 
 215 ف

 
 فرنسيس,كالرا عزيز

رجال االدارة والوزارة: اليهودوالنصارى في عهد الخالفة 
كالرا عزيز م(/ 0010-161 \هـ 561-250الفاطمية)
 3102بغداد: دار االيام للطباعة والنشر, -فرنسيس.

 سم32ص؛302
يهود ال -3   التاريخ االسالمي)الوزارات( الخالفة الفاطمية -0
 العنوان-أ   النصارى          -2
 

0600 

152،11210 
 311ع  
 
 

 
 العاني,باسم سلمان محمود

اسم ب في القرن السادس الهجري في بغداد/الكتابة التاريخية 
  3102مية ,بغداد: دار الكتب العل -سلمان محمود العاني.

 سم32ص؛021
 التاريخ االسالمي) القرن السادس الهجري(-بغداد-0
 العنوان-أ

 

0603 

152،116 
 350  ج

 
 جاسم محمد كاظم

دي في العهدين البويهي اهل المدينة في المجتمع البغدا
بغداد: دار المدينة  -تاليف جاسم محمد كاظم. والسلجوقي/

 3102الفاضلة,
 سم32ص؛231

اهل الذمة                         -3      العصر البويهي -التاريخ االسالمي-بغداد-0
 العنوان-أ

0602 
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152،116 
 125  م

 
 المقدسي,جورج

-جورج المقدسي. طط بغداد في القرن الخامس الهجري/خ
 3102بغداد: دار الكتب العلمية,

 سم32ص؛12
 العنوان-أ         تاريخ)القرن الخامس الهجري(-بغداد-0
 

0602 

152،1162 
 113ز  

 
 زينب مهدي رؤوف

ث الى منتصف الحياة العلمية في طبرستان من القرن الثال
بغداد:دار االرقم -زينب مهدي رؤوف. السابع الهجري/ القرن

 3102للطباعة,
 سم32ص؛635

 السابعالقرن  -طبرستان) القرن الثالث-التاريخ االسالمي-0
 العنوان-أالهجري(            

 

0605 

152،10 
 512م  

 
 المزوري,زاهدة محمد الشيخ طه

 التقلباتفلسفة الحكم في دولة المماليك الترك واثرها على 
زاهدة محمد الشيخ طه  االقتصادية واالجتماعية.....الخ/

 3102بغداد: المركز العلمي العراقي,-المزوري.
 (12)المركز العلمي العراقي؛-سم.32ص؛301

                    عصر المماليك -التاريخ االسالمي-مصر-0
 عصر المماليك -التاريخ االسالمي-بالد الشام -3
 السلسلة-ب               العنوان    -أ

 

0606 

152،11 
 213ع  

 
 عدنان محمد قاسم

بغداد: -عدنان محمد قاسم. تاريخ خلفاء الدولة العثمانية/
 3102مكتب النور للطباعة والنشر,

 سم32ص؛013
 العنوان-االمبراطورية العثمانية             أ-0
 

0601 

152،11561 
 220أ  

 
 ابن رحمة الحويزي,عبد علي

تاليف عبد علي بن رحمة  اسيابية/تاريخ الدولة اآلمز
-الحويزي؛ دراسة وتحقيق سعدون جاسم محمد الجزائري.

 3102بغداد: مؤسسة النبراس للطباعة والنشر,
 سم32ص؛223

0600 
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-البصرة -3        التاريخ االسالمي للعهد العثماني-العراق-0
 العهد العثماني-التاريخ االسالمي

 العنوان -محقق(     ب سعدون جاسم محمد)-أ
 

152،11561 
 13أ  

 
 أغا, ممتازمحمد حسن عمر

 0100-0506في زمن الحكم العثماني  تاريخ الموصل
ممتاز محمد حسن عمر  :قراءة عصرية للحوادث التاريخية/

 3102الموصل: مكتب النسيم,-آغا.
 سم32ص؛206

-تاريخ -الموصل-3       الحكم العثماني-تاريخ-العراق-0
 العنوان-أ   م العثماني    الحك

 

0601 

152،6 
 021ح  

 
 الحمدي,صبري فالح

صبري / 0106-0501لتاريخي وقيام االمارة قطر: التطور ا
 3102، بيروت:الدار العربية للعلوم ناشرون-فالح الحمدي.

 سم31ص؛001
 العنوان-أ         تاريخ-قطر-0
 

0611 

152،116 
 125م 

 
 المقدسي,جورج

-جورج المقدسي. طط بغداد في القرن الخامس الهجري/خ
 3102بغداد: دار الكتب العلمية,

 سم32ص؛12
 العنوان-أ       تاريخ) القرن الخامس الهجري(-بغداد-0
 

0610 

152،11561 
 221ف  

 
 فردوس عبد الرحمن كريم

تاليف (/0102-0060رة في العهد العثماني)لواء العما
بغداد: مكتب النور للطباعة -الرحمن كريم. فردوس عبد

 3102والنشر,
 سم32ص؛310

العصر -تاريخ-العمارة-3     العصر العثماني-تاريخ-العراق-0
 العنوان-أ           العثماني 

 

0613 

152،210 
 312ج  

 
 الجبوري,فراس صالح خضر

فراس صالح (/ 0115-0162اع السياسية في ظفار) االوض
 3102الموصل: مطبعة الشاملة,-الجبوري.خضر 
 سم35ص؛333

0612 
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 (    0115-0162تاريخ)–ظفار -3        تاريخ-عمان-0
 العنوان-أ

 

152،110 
 023ح  

 
 الحمداني,نصار ابراهيم هندي شلش

الصراع التيموري مع القوى السياسية في المشرق االسالمي 
 اعداد نصارم(/ 0215-0262موقف العثمانيين منه)و

صالح الدين : مجمع الوليد  -ابراهيم هندي شلش الحمداني.
 3102الطباعي,

 سم32ص؛302
العصر العباسي الخامس                       -التاريخ االسالمي-3       المغول-0
 العنوان-أ

 

0612 

155،15 
 513ح  

 
 الحسناوي, رسول فرهود هاني

الغزوات االوربية على الخليج العربي خالل القرنين الثامن 
تاليف رسول فرهود  عشر والتاسع عشر) دراسة تاريخية(/

 3102كربالء المقدسة: مطبعة الزوراء,-هاني.
 سم33ص؛013

 العنوان-أ       (00،01تاريخ القرنين)-الخليج العربي-0
 

0615 

155،15 
 021ح  

 
 الحمدي,صبري فالح

ح صبري فال زيرة العربية في المصادر الروسية/والجالخليج 
 3102ناشرون, بيروت: الدار العربية للعلوم-الحمدي.

 سم33ص؛321
 العنوان-تاريخ              أ-الخليج العربي-0
 

0616 

156،1 
 621أ  

 
 ابو الطحين ,علي

العراق صور فوتوغرافية تاريخية من مجموعة المصور 
بغداد: -علي ابو الطحين. /0126-0123القدس ماتسون في 

 3102دار ميزوبوتاميا,
 سم31ص,صور,013

 العنوان-تاريخ)صور(               أ-العراق-0
 

0611 

156،1 
 133ب  

 
 البياتي,فالح محمود خضر

تاليف فالح تاريخ العراق االجتماعي المعاصر/ لمحات من 
 3102الحلة: دار الفرات للثقافة,-محمود خضر البياتي.

 سم32ص؛020

0610 
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 العنوان-تاريخ حديث                 أ-العراق-0
 

156،1 
 133ث  

 
 
 

 
 

 

 
 ثناء محمد صالح عبد الرحيم

 دراسة تحليلية/-سوسيولوجيا تاريخ العراق المعاصر
 بغداد: دار ميزوبوتاميا-ثناء  محمد صالح عبد الرحيم.

,3102 
 سم32ص؛212

 العنوان-أ          تاريخ-علم-االجتماع-3-تاريخ -0
 

0611 

156،1 
 033ر  

 
 الركابي,ساجد احميد عبل

 ادارة الصراع في المجتمع التعددي  العراق انموذجا 
د ساج عثماني والبريطاني والعهد الملكي/فترة االحتاللين ال

البصرة: -احميد عبل الركابي,سامي هاتو عبد علي الديراوي.
 3102مؤسسة وارث االنبياء الثقافية,

 سم32ص؛031
سامي هاتو عبد علي)م.م(                 -الديراوي-أ تاريخ     -العراق-0
 العنوان-ب
 

0111 

156،1 
 201م  

 
 محمود عبد الواحد محمود

ترجمة وتقديم وتعليق محمود العراق المعاصر رؤى اجنبية/ 
بغداد: دار ميزو -مزيدة ومنقحة. 3ط-عبد الواحد محمود .

 3102بوتاميا,
 سم32ص؛355

االستشراق والمستشرقون                     -3       التاريخ الحديث-العراق-0
 العنوان-أ

 

0110 

156،11135 
 652م  

 
 محمود فهمي درويش

ئرة معارف علمية دا-0161دليل الجمهورية العراقية لسنة 
تاليف محمود فهمي درويش,مصطفى تاريخية.....الخ/ 

 3102وزارة الثقافة, بغداد:-جواد,احمد سوسة.
 سم21ص؛110

احمد -مصطفى جواد)م.م(   ب-أ       ادلة-تاريخ-العراق-0
 العنوان-سوسة    ج

 

0113 

156،110 
 651ع  

 
 عبد العزيز سليمان نوار

0112 
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ود باشا الى نهاية حكم تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم دا
 بغداد:وزارة-تاليف عبد العزيز سليمان نوار.مدحت باشا/ 

 3102الثقافة,
 سم32ص؛525

 العنوان-أ)الحكم العثماني(           تاريخ-العراق-0
 

156،113 
 211أ  

 
 ابو رغيف,مهند عبد الكريم

االحداث السياسية في العراق وانعكاساتها على الوعي 
مهند عبد ( /0150-0130عي أبان العهد الملكي)االجتما

 3102الشؤون الثقافية,بغداد: دار -.3ط-الكريم ابو رغيف.
 (62سم)دراسات؛32ص؛262

 (0150-0130أبان العهد الملكي)-تاريخ-العراق-0
 العنوان -أ  االحوال السياسية       -عراقال-3-
 

0112 

156،113 
 521أ  

 
 االسدي,قحطان

بغداد: مكتب -قحطان االسدي.  الشبيبي وثورة العشرين/
 3102النور,

 سم31ص؛23
                             تاريخ)تحت االنتداب البريطاني( -العراق-0
 العنوان -الشبيبي,محمد رضا)سياسي(          ب -3
 

0115 

156،113 
 133ب  

 
 البياتي,فالح محمود خضر

زاب السياسية القضية الفلسطينية في برامج ومواقف االح
-البياتي.تاليف فالح محمود خضر /0150-0133العراقية 

 3102الحلة: دار الفرات للثقافة واالعالم,
 سم32ص؛361

القضية الفلسطينية                       -3   (0150-0133تاريخ)-العراق-0
 العنوان-أ

 

0116 

156،113 
 133ب  

 
 البياتي,محمود احمد عزت
-ترجمة محمود احمد عزت البياتي. \دور العسكر في السياسة

 3102الحكمة,بغداد: بيت 
 سم32ص؛206

                   (0150-0130العهد البريطاني)-العراق-0
 العنوان-االحوال السياسية               أ-العراق-3
 

0111 

156،113  0110 
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 حسين جميل 511ح  
بغداد: -حسين جميل.(/0121-0110العراق:شهادة سياسية)

 3102اتحاد الناشرين العراقيين,
 سم32ص؛305

االحوال -العراق-3       (0121-0110تاريخ)-العراق-0
 العنوان-السياسية                أ

 

156،113 
 010د  

 
 الدليمي,اياد طارق خضير

-0101ل االحتالل البريطاني)مدينة بغداد في ظ
بغداد: ديوان -تاليف اياد طارق خضير الدليمي.(/0130

 3102الوقف السني,
 (006االسالمية المعاصرة؛ سم) الدراسات32ص؛302

 (0130-0101تاريخ)االنتداب البريطاني-العراق-0
 (0130-0101تاريخ)االنتداب البريطاني -بغداد-3
 السلسلة-ب-العنوان        -أ

 

0111 

156،113 
 132ز  

 
 الزياوي,محمد صالح حنيور
  1\0131تشرين االول35الحكومة العراقية المؤقتة)

محمد خية في واقعها االداري/ دراسة تاري (:0130ايلول
 3102دمشق: دار تموز,-صالح حنيور الزياوي.

 سم32ص؛201
 العنوان-أ         (0130-0131تاريخ)-العراق-0
 

0101 

156،115 
 511ح  

 
 الحسيني,جعفر

 (نقد تجربة....0162-0150ثورة في العراق)العراق
بغداد: دار الكتب -.3ط-تاليف جعفر الحسيني.الخ/ 

 3102العلمية,
 سم32ص؛261

 العنوان-(         أ0162-0150تاريخ)-العراق-0
 

0100 

156،115 
 621س  

 
 السعدي,عبد السالم محمد

 سياسة العراق الداخلية وفق منظور صحيفة الجماهير
عبد السالم محمد  /0162تشرين الثاني  00-شباط 1

بغداد: مكتب  احمد الدباغ -السعدي, ليث محمود شكر.
 3102للخدمات الطباعية,

 سم32ص؛060
 (0162تشرين الثاني  00-شباط1تاريخ)-العراق-0

0103 
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 العنوان-ليث محمود شكر)م.م(              أ-أ
 

156،115 
 110ع  

 
 العقيلي,طارق مجيد تقي

طارق مجيد تقي   السياسي المعاصر/في تاريخ العراق مقدمة 
 3102بغداد: مؤسسة ثائر العصامي, -العقيلي.

 سم32ص؛303
 العنوان-التاريخ الحديث             أ-العراق-0
 

0102 

113 ،156 
 032ع

 
 عمار يوسف عبدهللا

 0125-0102السياسة البريطانية تجاه عشائر العراق 
الثقافية العامة،  /عمار يوسف عبدهللا .ـ بغداد : دار الشؤون

3102. 
 (000سم. )دراسات ، 32ص ؛ 560

 ( 0125-0102ـ العراق ـ تاريخ )االنتداب البريطاني 0
 سلةلب ـ الس     أـ العنوان    ـ العشائر العربية ـ العراق3
 

0102 

156،116 
 312ز  

 
 الزبيدي,علياء محمد حسين

تاليف علياء (/ 0160-0162هد العارفي في العراق)الع
 3102بغداد:دار ومكتبة عدنان,-محمد حسين الزبيدي.

 سم35ص؛61
 العنوان-تاريخ) الحكم العارفي(       أ-العراق-0
 

0105 

156،111 
 131ب  

 
 البياتي,محمود  احمد عزت

 زتتاليف محمود احمد عبناء دولة العراق: الفرص الضائعة/ 
 3102,بيت الحكمة بغداد: -البياتي.

 سم30ص؛ 310
               ـ الدولة والمجتمع3        االمريكي على العراق ـ الغزو0
 العنوان-أ

 

0106 

156،111 
 003س  

 

 
 السلمان,انعام مهدي علي

انعام مهدي لذاكرة العراقية)دراسات تاريخية(/ حفريات في ا
 3102بغداد: دار ومكتبة عدنان,-علي السلمان.

 سم32ص؛061
 العنوان-أ   تاريخ حديث            -العراق-0
 

0101 



356 
 

156،111 
 326ع  

 
 العارضي,محسن صبار

عراق مابعد االحتالل:دراسة  تحليلية  لتطور العملية 
 /1/2/3112انهيار الدكتاتورية في السياسية في العراق بعد 
 -مزيدة ومنقحة. 3ط -محسن صبار العارضي.

 3102غداد)د.ن(,ب
 سم32ص؛325

االحوال السياسية             -العراق-3  (3112تاريخ حديث)-العراق-0
 العنوان-أ

 

0100 

156،111 
 32م  

 
 مار,قيبي

 قيبي مار؛ترجمة مصطفى نعمان / 3112عراق مابعد 
 3102بغداد: دار المرتضى,-احمد.
 سم32ص؛320

مصطفى نعمان احمد) مترجم(                  -أ   ( 3112تاريخ)-العراق-0
 العنوان-ب
 

0101 

156،10 
 233 ع 

 
 عبد الجبار حامد احمد

الحياة الفكرية في الموصل في  القرنين الرابع والخامس 
عبد الجبار حامد  هجرة العاشر والحادي عشر للميالد/لل

 3102الموصل: جامعة الموصل,-احمد.
 (52)سلسلة الكتاب الجامعي؛-سم.32ص؛222

 تاريخ -الموصل-3         تاريخ-العراق-0
 السلسلة-ب           العنوان         -أ

 

0131 

156،10 
 01ع  

 
 علي كرم علي
 علي كرم يليون في العراق) دراسة تاريخية(/واقع الكرد الف

 3102بغداد: مطبعة السيماء,-علي.
 سم32ص؛521

 العنوان-أ        تاريخ-العراق-3        تاريخ-االكراد-0
 

0130 

156،10 
 101ف  

 
 الفيلي,احمد ناصر

لة التاريخية والمواطنة المهدورة/ الفيليون... االصاالكرد 
 3102بغداد: وزارة الثقافة,-.3ط-احمد ناصر الفيلي.

 سم32ص؛202
 العنوان-تاريخ             أ-الكرد) الفيليون(-0
 

0133 



357 
 

156،10 
 120م  

 
 المندالوي, جمال حسن

تاريخ الكورد الفيلين  الكورد الفيليون االمس والغد: ملخص
بغداد: دار -.3ط-جمال حسن المندالوي. في العراق/ 

 3102جيا,
 سم32ص(؛316)0ج
 العنوان-أ تاريخ               -االكراد -0
 

0132 

156،100 
 601آل  

 
 آل طلبان,محمود حسن النعيمي

تاليف محمود  م(/3112-م0111اريخ الموصل في قرن)ت
الموصل: دار ومكتبة الجيل -حسن آل طلبان النعيمي.

 3102العربي,
 سم32ص(؛303)0ج
 العنوان-أ         تاريخ  -الموصل-3      تاريخ-العراق-0
 

0132 

156،100 
 311ط  

 
 الطائي, رعد علي مصطفى

رعد  ) دراسة وصفية(/ 0115-0135محلة راس الجادة 
 3102الموصل: جامعة الموصل,-علي مصطفى  الطائي.

 (53)سلسلة الكتاب الجامعي؛-سم.32ص,صور,016
العنوان                   -أ     تاريخ-الموصل) رأس الجادة(-3        تاريخ-0
 السلسلة -ب
 

0135 

156،100 
 233ع  

 
 سيعبد الجبار محمد جرج

مجالسها االدارية  عضاءبلدية الموصل رؤساؤها مديروها ا
الموصل: مطبعة -عبد الجبار محمد جرجيس./0061-3102

 3102االنتصار,
 سم32ص؛315

 تاريخ-الموصل-3تاريخ      -العراق-0
 العنوان-أ

 

0136 

156،100 
 203ن  

 
 النجماوي,قصيد نجم

راس الجادة في القرن العشرين/ تاليف قصيد نجم 
 3102للنشر,الموصل: مكتبة بسام -النجماوي.

 سم32ص:صور؛313
 تاريخ-الموصل)راس الجادة( -3        تاريخ-العراق-0
 العنوان-أ

 

0131 



358 
 

156،100 
 501و  

 
 الوسمي,سلطان محمد

 تاليف سلطانين الماضي والحاضر) تاريخ وتراث(/ القيارة ب
الموصل: مطبعة -منقحة ومزيدة. 3ط-محمد الوسمي.

 3102الكرم,
 سم32ص؛320

 تاريخ–الموصل  -3تاريخ      -العراق-0
 العنوان-أ

 

0130 

156،100 
 213ي  

 

 
 ىصديق يحي ىيحي

في القرنين التاسع عشر  دراسات في تاريخ الموصل
)عمان(: مكتبة -.والعشرين/ ترجمة يحيى صديق يحيى 

 3102الطليعة,
 سم32ص؛315

 تاريخ -الموصل-3تاريخ     -العراق-0
 العنوان-أ

 

0131 

156،100111 
 251أ  

 
 أبو الحسن,علي عبد هللا محمد خضر

 علي عبد ثائق موصلية في الحقبة العثمانية/مختارات من و
الموصل: مكتبة  -هللا محمد خضر ابو الحسن.

 3102النجماوي,
 سم32ص؛013

 وثائق -الموصل-3وثائق    -العراق-0
 العنوان-أ

 

0121 

156،130 
 123أ  

 
 هـ(622-510محمود)أبن النجار,محمد بن 

ها االعالم ومن التاريخ المجدد لمدينة السالم واخبار فضالئ
تاليف محمد بن محمود ابن النجار؛  وردهامن......الخ/ 

بغداد:دار الكتب -دراسة وتحقيق االء نافع جاسم التكريتي.
 3102العلمية,

 سم32ص(؛231ج)
 تاريخ-بغداد-3         تاريخ-العراق-0
 العنوان-نافع جاسم) محققة(      ب التكريتي,االء-أ

 

0120 

156،130 
 015أ  

 
 اآللوسي,محمود شكري

-محمود شكري اآللوسي. خبار بغداد وما جاورها من البالد/ا
 3102بغداد: دار الكتب العلمية,

0123 



359 
 

 سم32ص؛211
 العنوان-أ      تاريخ -بغداد-3تاريخ   -العراق-0
 

156،130 
 221ب  

 
 بدري محمد فهد

-بدري محمد فهد.للمؤرخ ابن النجار البغدادي/-تاريخ بغداد.
 3102بغداد: دار  الكتب العلمية,

 سم32ص؛011
الخطيب البغدادي, احمد بن علي بن  -3تاريخ   -بغداد-0

 العنوان-ثابت) مؤرخ(                    أ
 

0122 

156،130 
 010ج  

 
 الجميلي, راسم

اعداد بغدادية ايام زمان/ مصور الحياة الالبغداديون: كتاب 
 3102بغداد: اتحاد الناشرين العراقيين,-راسم الجميلي.

 سم32ص؛311
 العنوان-أ تاريخ            -ادبغد-0
 

0122 

156،130 
 023ح  

 
 الحمداني,طارق نافع

 بغداد في رؤى الكتاب العراقيين في مجلة) المقتطف(
 تاليف طارق نافع الحمداني/ 0153-0016ة المصري

 3102بغداد: اتحاد الناشرين العراقيين,-.
 سم32ص؛062

 (0153-0016تاريخ)-بغداد-3    تاريخ  -العراق-0
 دراسات-بغداد-2      دوريات-بغداد-2
 العنوان-أ

 

0125 

156،130 
 023ح  

 
 الحمداني, طارق نافع

فع طارق نا المعاصرين/بغداد في كتابات المؤرخين العراقيين 
 3102بغداد: دار الكتب العلمية,-الحمداني.

 سم32ص؛536
 العنوان-أ       تاريخ–بغداد-3تاريخ    -العراق-0
 

0126 

156،130 
 023ح  

 
 الحمداني,  طارق نافع

د انصوص بغدادية نادرة: الحياة االجتماعية  واالقتصادية لبغد
-الحمداني. تاليف طارق نافعفي المحالت العراقية والعربية/ 

 3102بغداد : دار ميزوبوتاميا,
 سم33ص؛321

0121 



361 
 

 العنوان-أخ     تاري -بغداد-3تاريخ   -العراق-0
 

156،130 
  302ذ

 
: بغداد-تاليف علي عويد.....)واخرون(.ذاكرة بغداد الثقافية / 

 3102مركز الدراسات والبحوث,-وزارة الثقافة
 سم30ص؛312

 علي عويد)م(-أ       تاريخ-بغداد-3تاريخ    -العراق-0
 

0120 

156،130 
 312ز  

 
 الزبيدي,فخري

: الجامع من المفيد 0122 حتى سنة 0111بغداد من 
بغداد: وزارة -اعداد وتحقيق فخري الزبيدي.والظريف/ 

 3102الثقافة,
 سم32ص؛530

 العنوان-أ       تاريخ-بغداد-3تاريخ    -العراق-0
 

0121 

156،130 
 112ز  

 
 زهير هواري

 تاسيس بغداد الفلسفة والرموز: مدينة هللا والناس 
 3102بغداد: دار ميزوبوتاميا,-زهير هواري. رة العالم/وس

 سم32ص؛316
 العنوان-أ        تاريخ-بغداد-3تاريخ    -العراق-0
 

0121 

156،130 
 302س  

 

 
 السامرائي,مجيد ملوك

-تاليف مجيد ملوك السامرائي. سامراء وتطورها الحضاري/
 3102ديالى: المطبعة المركزية,

 سم32ص؛206
 العنوان-أ      تاريخ-سامراء-3تاريخ       -العراق-0
 

0120 

156،130 
 330ش  

 
 شامل عبد القادر

بغداد: دار -اعداد شامل عبد القادر.ذاكرة بغداد المصورة/ 
 3102الجواهري,

 سم30ص؛مصور,066
تاريخ )صور -بغداد-3       )صوروثائقية(تاريخ -العراق-0

 العنوان-وثائقية(              أ
 

0123 

156،130 
 232ش  

 
 الشحاذ,احمد محمد

 بغداد:-.3ط-احمد الشحاذ.بغداد في الف ليلة وليلة/ 

0122 



361 
 

 3102وزارة الثقافة,
 سم32ص؛صور؛312

 العنوان-أ       تاريخ-بغداد-3تاريخ    -العراق-0
 

156،130 
 335  ع

 
 عباس عبود سالم

بغداد: دار -تاليف عباس عبود سالم.بغداد تبوح باسرارها/ 
 3102ميزوبوتاميا,

 سم30ص؛صور؛331
 العنوان-أ      تاريخ-بغداد-3تاريخ    -العراق-0
 

0122 

156،130 
 01ع  

 
 العلي, صالح احمد

كانها في العهود بغداد مدينة السالم انشاؤها وتنظيم س
بغداد: دار الكتب -صالح احمد العلي.العباسية االولى/ 

 3102العلمية,
 سم32ص(؛211)0ج
العصر -تاريخ-بغداد-3        العصر العباسي-تاريخ-العراق-0

 العنوان-أ       العباسي
 

0125 

156،130 
 01ع  

 
 العلي,صالح الحمد

-احمد العلي.صالح داد مدينة السالم: التوسع وتطوره/ بغ
 3102بغداد: دار الكتب العلمية,

 سم32ص(؛300)3ج
 العنوان-أ       تاريخ-بغداد- 3تاريخ    -العراق-0
 

0126 

156،130 
 032ع  

 
 عماد عبد السالم رؤوف

-عماد عبد السالم رؤوف.االصول التاريخية لمحالت بغداد/ 
 3102بغداد: دار الكتب العلمية,-.3ط

 سم32ص؛021
 العنوان-أ   تاريخ            -بغداد-0
 

0121 

156،130 
 021ع  

 
 العمري,ياسين خير هللا الخطيب الموصلي

 تاليف في تاريخ محاسن بغداد دار السالم/غاية المرام 
بغداد: دار -.3ط-ياسين خير هللا العمري الخطيب الموصلي.

 3102الكتب العلمية,
 سم32ص؛260

 العنوان-أ       تاريخ -بغداد-3تاريخ    -العراق-0

0120 



362 
 

 

156،130 
 136ف  

 
 الفياض,نزار

بغداد: شركة  -نزار الفياض. وما قيل عنها/ بغداد 
 3102الحوراء,

 سم32ص؛010
 العنوان-أ      العراق-الشعر العربي -3تاريخ    -بغداد-0
 

0121 

156،130 
 202م  

 
 محمد عبد مرزوك بشير

دراسة خطط مدينة السالم)بغداد( في مؤلفات المستشرقين: 
بغداد: -محمد عبد مرزوك بشير. موازنة في الموارد العربية/

 3102دار الشؤون الثقافية,
 (055)دراسات؛-سم.32ص؛202

 االستشراق والمستشرقون-3تاريخ      -بغداد-0
 العنوان-أ

 

0151 

156،130 
 512م  

 
 يالمشهداني,محمد جاسم حماد

خ والتراث: بغداد مكانة العراق والعراقيين في كتب التاري
-.3ط-محمد جاسم حمادي المشهداني.واصلها انموذجا/ 

 3102بغداد: دار الكتب العلمية,
 سم32ص؛01
 العنوان-أ       تاريخ-بغداد-3تاريخ     -العراق-0
 

0150 

156،130 
 561م  

 
 مصطفى جواد

 بغداد قديما وحديثا/لمفصل في خطط دليل خارطة بغداد ا
بغداد : دار  -.3ط-تاليف مصطفى جواد,احمد سوسة.

 3102ميزوبوتاميا,
 سم32ص؛226

 ادلة-تاريخ-بغداد-3ادلة      -تاريخ-العراق-0
 العنوان-سوسة,احمد)م.م (       ب-أ

 

0153 

156،130 
 330ن  

 
 نابليون ماريني

 ا/وجغرافيتهد: نبذة تاريخ  بغداد تنزه العباد في مدينة بغدا
نابليون ماريني؛ دراسة وتحقيق طارق نافع الحمداني,حكمت 

 3102بغداد: اتحاد الناشرين العراقيين ,-.3ط-رحماني.
 سم32ص؛351

 العنوان-أ       تاريخ -بغداد-3تاريخ      -العراق-0

0152 



363 
 

 

156،130 
 610ن  

 
 النعيمي, نوار علي السراج

 \هـ656-050من محالت الجانب الشرقي من بغداد)
بغداد: دار -نوار علي السراج النعيمي./ م(160-0350

 3102الكتب العلمية,
 سم32ص؛210

-160تاريخ)-بغداد-3م(     0350-160تاريخ)-العراق-0
 العنوان-م(                أ0350

 

0152 

156،130 
 22و  

 
 الورد,باقر امين

بغداد: دار -باقر امين الورد. بغداد:خلفائها, والتها,ملوكها/
 3102الكتب العلمية,

 سم32؛212
 العنوان-أ         تاريخ-بغداد -3تاريخ   -العراق-0
 

0155 

133 ،156 
 010د

 
 الدليمي، طه هاشم

من تاريخ بعقوبا وما حولها / طه هاشم الدليمي.ـ ديالى: 
 .3102جامعة ديالى ، 

 سم.32ص ؛ صور 000
 أـ العنوان          ـ بعقوبة ـ تاريخ 3ـ العراق ـ تاريخ 0
 

0156 

156،132 
 31ج  

 
 الجاف,قاسم الزم العبدهللا

-تاليف قاسم الزم العبد هللا. زرباطية في ذاكرة التاريخ/
 3102)د.ن(,-بغداد.

 سم32ص(,صور,052ج)
 تاريخ -الكوت) زرباطية( -3تاريخ    -العراق-0
 العنوان-أ

 

0151 

156،135 
 133ب  

 
 البياتي,فالح محمود خضر

 مدينة الهندية ) طويريج( في العهد الجمهوري
الحلة: -تاليف فالح محمود خضر البياتي. / 0150-0160

 3102دار الفرات للثقافة واالعالم,
 سم35ص(؛263)2ج
 تاريخ-العراق -3تاريخ   -الحلة) طويريج(-0
 العنوان-أ (            0150-0160)
 

0150 



364 
 

156،135 
 012ح  

 
 الحميري, عبد الرضا عبود عبد هللا

 / لمحات من تاريخ الحلة: اضواء على احداث....الخ
 النجف: مطبعة-عبد الرضا عبود عبد هللا الحميري.

 3102الضياء,
 سم32ص؛235

 العنوان-أ        تاريخ-الحلة -3تاريخ        -العراق-0
 

0151 

156،136 
 661آل   

 
 طعمة,سلمان هاديآل 

بغداد: دار الشؤون -سلمان هادي آل طعمة.تراث كربالء/ 
 3102الثقافية العامة,

 (011)مدن عراقية,-سم.32ص؛262
العنوان                       -أ       تاريخ-كربالء   -3تاريخ      -العراق-0
 السلسلة-ب
 

0161 

156،130 
 011ك  

 
 كمونة, حيدر عبد الرزاق

 التخطيطي والتصميمي لمدينة النجف االشرفالبعدان 
حيدر عبد الرزاق واسهامهما في الحضارة االسالمية/

 بغداد: دار الشؤون الثقافية-كمونة,حسن حيدر كمونة.
 3102العامة,
 (010)مدن عراقية,-سم.32ص,صور,512

 تاريخ-النجف االشرف-3تاريخ      -العراق-0
 العنوان-كمونة,حسن حيدر)م.م(              ب-أ

 السلسلة-ج
 

0160 

156،130 
 021ش   

 

 
 الشكري,رياض كريم عباس فضل

تاليف رياض كريم عباس فضل تاريخ وحضارة/ -الكوفة
 3102المرتضى,داربغداد: -الشكري.

 سم32ص؛222
 العنوان-أ       تاريخ-الكوفة -3تاريخ     -العراق-0
 

0163 

156،130 
 202م  

 
 محمد عبد المجيد رؤوف

محمد عبد المجيد النجف االشرف" ماضيها وحاضرها"/ 
دار المأمون للترجمة -بغداد: وزارة الثقافة.-رؤوف .
 3102والنشر,

 (0)سلسلة اوراق المأمون؛-سم.30ص؛01
 تاريخ -النجف االشرف -3تاريخ       ـ  العراق-0

0162 



365 
 

 السلسلة-العنوان               ب-أ
 

156،120 
 320ع  

 
 حمادوشعادل يوسف 

 نبذة مختصرة عن تاريخ سامراء, المدينة العريقة والموغلة
بغداد -عادل يوسف حمادوش.في القدم  والمقاومة.....الخ/

 3102)د.ن(,
 سم30ص؛013

 العنوان-أ        تاريخ-سامراء -3تاريخ      -العراق-0
 

0162 

156،120 
 153ع  

 
 العيساوي,عبد العال وحيد عبود

 -0102سنوات االحتالل البريطانيلواء المنتفق في 
-عبد العال وحيد عبود العيساوي.....الخ/: دراسة في0130

 3102النجف: مطبعة النجف االشرف,-.3ط
 سم32ص؛316

 (0130-0102تاريخ)-العراق)لواء المنتفق(-0
 العنوان-تاريخ                      أ-ذي قار-3
 

0165 

156،120 
 601ف  

 
 الفضلي,حسين داخل

-حسين داخل الفضلي.شذرات تراثية من مدينة الناصرية/ 
 3102النجف االشرف: مؤسسة النبراس للطباعة,

 سم35ص؛265
 العنوان-أ        تاريخ-الناصرية -3تاريخ       -العراق-0
 

0166 

156،123 
 513ح  

 
 الحسناوي, مهدي

مهدي رة سومر جنائن الماضي سحر الحاضر/ االهوار, حضا
 3102بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة,-.3ط-الحسناوي.

 (011) دراسات؛-سم.32ص؛016
 السلسلة-ب العنوان        -أ   تاريخ-العمارة) االهوار(

 

0161 

156،123 
 151م  

 
 الموسوي, صبيح زهراو

-تاليف صبيح زهراو الموسوي. العمارة مدينتي/
 3102)بغداد(:)د.ن(,

 سم35ص؛221
 العنوان-أ       تاريخ-العمارة-3تاريخ       -العراق-0
 

0160 

156،11561  0161 
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 312ج  
 
 
 

 
 

 الجبوري,محمود محمد سهيل
-محمود محمد سهيل الجبوري. الطائفة اليهودية في الكفل/ 

 3102الحلة: دار الفرات للثقافة واالعالم,
 سم32ص؛010

 العنوان-أاليهود في العراق) الكفل(                -0
 

156،11561 
 351م  

 
 مازن لطيف

واالفول في تاريخ  دورة القمر القصيرة ليهود العراق البزوغ 
بغداد: دار ميزوبوتاميا للطباعة -مازن لطيف. العراق الحديث/

 3102والنشر,
 سم33ص؛013

 العنوان-أ      تاريخ-العراق-3اليهود في العراق     -0
 

0111 

156،11561 
 510ن   

 
 نسيم قزاز

 اليهود في العراق في حفنة حكم الزعيم عبد الكريم
نسيم قزاز؛ ترجمة صباح (/ 0162شباط -0150قاسم)تموز

 3102،بغداد: دار المامون للترجمة-ناجي الشيخلي.
 (03؛سم .ـ )سلسلة أوراق المأمون 31ص؛ 62
 الشيخلي, صباح ناجي -اليهود في العراق        أ-0

 السلسلة -العنوان      ج-ب       )مترجم(      
 

0110 

160،15 
 202م  

 
 محمد علي داهش

محمد علي المعاصر) االستمرارية والتغيير(/  المغرب العربي
الموصل: جامعة -مزيدة ومنقحة.-.3ط-داهش.

 3102الموصل,
 سم32ص؛256

 العنوان-أ      تاريخ حديث-المغرب العربي-0
 

0113 

165،152 
 121خ   

 
 عبد الرزاق جاسمخيري 

غداد: ب-خيري عبد الرزاق جاسم.أزمة الحكم في الجزائر/ 
 3102مركز الدراسات الدولية, جامعة بغداد/

 سم35ص؛200
 العنوان-أ        (0111-0100تاريخ)-الجزائر-0
 

0112 

112 
 320ب  

 
 باركيز, هنري بامفورد

0112 
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تاريخ الواليات المتحدة االمريكية: تمدد اوربا) المرحلة 
تاليفهنري بامفورد باركيز؛  الكتشاف العالم.......الخ/ الممهدة

 3102بغداد: بيت الحكمة, -ترجمة علي البديري.
 سم32ص؛500

 تاريخ-الواليات المتحدة االمريكية-0
 العنوان-البديري, علي) مترجم(               ب-أ

 

112 
 021ت  

 
 التكريتي,هشام صالح

 المتحدة االمريكيةالحديث: مقدمة في تاريخ الواليات
-هشام صالح التكريتي.)من االكتشاف الى االستقالل(/ 

 3102بغداد:دار الجواهري,
 سم35ص؛231

 العنوان-تاريخ                 أ-امريكا-0
 

0115 

 

 كشاف المولفين

 حرف االلف

 21 أل جعفر ، وثاب خالد حسين 

 212 أل جالل ، جميل صادق محمد رضا 

 0652 أل رويج ، عقيل رشيد 

 0526 ال صوينت ، مويد 

 0161 ال طعمة ، سلمان هادي 

 0132 ال طلبان ، محمود حسن النعيمي 

 0625 ال طويرش ، موسى محمد 

 0612 ال غازي ، سعد عبد اللطيف حسين الرفاعي الموسوي الحسيني 

 0350 ال مسافر ، حنين عزيز 

 003 ال مصطفى الجليل ، توفيق شافي حسين 

 630،600 االلوسي ، سالم 

 0123،621 االلوسي ، محمود شكري 

 00 االلوسي ، نبهان خير الدن 

 026 ال ياسين ، محمد حسن 

 0352 ابتسام نجم عبد هللا 

 0352 ابراهيم سبتي 

 063 ابراهيم شيخان كميت 
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 212 ابراهيم عبد الهادي سليم 

 0125 ابراهيم كاظم سهيل 

 12 االبراهيمي ، علي 

 0130 هـ ( 316ـ 322ابن الجراح ، محمد بن داود ) 

 022 هـ( 621ـ 550ابن الدبيتي ، محمد بن سعيد بن يحيى ) 

 0600 ابن رحمة الحويزي ، عبد علي بن رحمة الحويزي

 0522 هـ ( 0221ـ  121ابن فضل العمري ، احمد بن يحيى ) 

 002 هـ(002ـ  121ابن القطان ، محمد بن علي بن محمد )  

 0120 هـ ( 622ـ 510ابن النجار ، محمد بن محمود ) 

 061 ابن ياسير ، عبد الواحد 

 0510 ابو التمن ، عز الدين الشريفي 

 0330،0311 ابوجلود ، سهير صالح 

 0121،0512 ابو  الحسن ، علي عبد هللا محمد خضير 

 115،112،112،116،111 او حكيم العماري ، عبد الرضا الحاج غالي 

 0210 ابو خمرة الرفاعي ، عمر محمد عبد الوهاب 

 120 ابو رحمة اماني

 16 ابو رغيف ، علي 

 0112 ابو رغيف ، مهند عبد الكريم 

 0121،0126 ابو زيد ، محمد 

 0611 ابو الطحين ، علي 
 0235 االتروشي ، فوزي 
 562 اثير محمد شهاب 

 110 احالم غضيان 
 212 احمد ابراهيم احمد 

 0120 احمد جاره هللا ياسين 
 551 احمد حسام محمد 

 0205 احمد حسين الجار هللا 
 0211 احمد سالم 

 121 احمد شاكر غضيب 
 051 احمد شرجي 

 121 احمد شيال غضيب 
 051 احمد شرجي 

 62 احمد شيال غضيب 
 0506 احمد صالح عبوش 
 0301 احمد علي ابراهيم 

 0121 احمد عودة 
 0330 احمد قتيبة يونس 
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 0355 االحمد ، محمد 
 0525،0221،163 احمد مطلوب 

 0203 االحمد ، سامي 
 0310 اخالص محمود عبد هللا 

 0212،636 ادمون السو 
 322 االديب ، عادل 

 0151 االديب ، عالء حسين 
 0225 اربو زوق ، اليكسي 

 330 االربلي ، اسعد بن ابراهيم 
 0211 االربيلي ، عبد الخالق عبد هللا 

 0501 ارسكيت مزستورث
 0221 ارشد توفيق 

 651 هـ ( 606االسترباذي، محمد بن الحسين ) ...ـ 
 0356 االسدي ، رياض 

 210 االسدي ، ضياء عبد هللا الجابري 
 50 االسدي ، عباس حنون مهنا 

 12 االسدي ، عالء رزاق 
 0115،0610 االسدي ، قحطان كاظم 

 0313 االسدي ، محمد 

 0260 االسدي ، محمد عبد الوهاب 

 003،566،266 االسدي ، ناصر حسين 

 000 االسدي ، يحيى مجيد مال هللا 

 0136 اسراء خليل فياض 

 260،253 اسماء جميل رشيد 

 220 اسوار محسن علي 

 0212 االسود ، حكمت بشير حنا 

 056 اسيل ليث احمد 

 502 اشواق نصيف جاسم 

 0200 اشيبي ، شينوا 

 0651 االشقر ، محمد علي يوسف 

 032،033،030،361،360 االصفي، محمد مهدي 
325،202 

 231 االعرجي ، عالء 

 003 االعرجي عباس أل ابي تراب 

 661 االعرجي ، محمد حسين 
 660 االعظمي ، رعد جمعة 

 010 االعظمي ، قتيبة احمد شهاب الدين 
 006 االعظمي ، والء خالد احمد 
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 0601 اغا ، ممتاز محمد  حسن عمر 

 252 افراح جاسم محمد 

 02،1 اكرم محمود فتحي 

 0320 الياس ، ياسين جاسم خلف 

 115 ام عقيل 

 01 امام الدين س.م 

 311 االمام ، كرم عبد العزيز محمد امين 

 005 امتشال محمد صالح مهدي 

 600 اموري هادي كاظم 

 112 االموري ، فليح حسن كاظم

 631 امولي ، مايك 

 262 االميري ، فؤاد قاسم 

 0216،0215،251 االميري ، شهاب محسن عباس 

 0220 االمين ، االن صباح 

 0202 ان جميس فيلكس جونزاي 

 516،512،221،0321 االنباري ، صباح صادق جعفر 

 525 االنباري ، عبد الرزاق علي 

 316،15،16 االنصاري ، ابو محمد 

 01 االنصاري حيدر 

 116،002 االنصاري ، زكي 

 311 االنصاري ، صبيح عبد الرحمن 

 310 االنصاري ، ضياء الزيدي 

 311،361،331 االنصاري ، عابد براك محمود خلف 

 0351 االنصاري ، علياء 

 112،150،151 انعام داود سلوم 

 0153 انس عطا 

 051 االوسي ، سراء قبيس اسماعيل محمود 

 0301 اويس سعد 

 0211 اوينل ، روبرت 

 0513 اياد احمد سعيد 

 202 ايرالند ، فليب 

 0210 ايرلند ، ان 

 0201 انس ، هنريل 

 0230 ايكو ، امميتو 

 552 ايمان شاكر محمد 

 0152 االيولي ، ليث فائز 
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 حرف الباء

 0210،0211 بابان ، جمال 

 0152 البابلي ، خالد 

 0112 باركتر ، هنري بامفورد

 212،30 بازركان ، حيان 

 0222 باسترناك ،بوريس 

 0360 باسل صادق شاهين 

 0551،020 باسم ذنون 

 025 باسم يوسف يعقوب 

 252،260،301 الباقر ، هادي ثامر سعيد 
0363،0155 

 0156 الباقري ، احمد 

 0333 بان كاظم مكي  

 021 بتول حسين علوان 

 0611 البدراني ، ثامر شاكر محمود 

 0601،0151 البدراني ، عبد هللا 

 362،05،02 البدراني ، هاشم عبد الكريم 

 551 البدري ، احمد طالل عبد الحميد 

 011 البدري ، جميل قاسم محمد 

 060 بدري حسون فريد 

 0150 البدري ، خلود 

 200 البدري ، مالك 

 0122،213 بدري محمد فهد 

 111 البدري ، رحيم 

 110 البركعاوي ، وحيد 

 115 البزوني ، ثجيل شمسي 

 0151 بسيم عبد الواحد جاسم 

 0261 بشار عبد الجبار شبيب 

 0121 بشرى عبد عطية 

 0161 البصري ، رعد 

 0511 البصون ، سليم 

 0160 البطاط ، حسام لطيف 

 030 البطاط ، محمد هاشم 

 0211 بطرس حداد 

 0522 بطرس السو 

 061 البغدادي ، ابي يحيى بن علي 

 001 البغدادي ، شكري محمد نوري 
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 111،261 البغدادي ، عادل 

 230 البغدادي ، علي عبيد 

 0536 البغدادي ، عمار 

 360 البغدادي ، محمد 

 5501، 0501 البغدادي ، مرتضى نظمي

 20 البغدادي ، نضال 

 222 بقال ، رائد حسون 

 0163 البلدوي ، مفيد عزيز 

 0560 البكري ، عادل 

 263 البكري ، ياسين 

 0661 بكللر، فرنسيس وليم  

 311،310 البنجوني ، محمد عبد هللا احمد 

 0212 هـ ( 0302البندنجي ، عيسى بن موسى بن جعفر ) ...ـ 

 0511 بنسن ، جاكسن جي 

 215 البهادلي ، طالب حسين 

 2-0332،03 البهادلي ، كريم خالد 

 622 بوبونا ، زينايدا  

 112 بوتر، بياتركس 

 0226 بويتن ، ايفان 

 62 بوخليط ، سعيد 

 0521 بوتر، امل 

 0201 بودلير،شارل 

 0600 البومحمود ، مخلد جبار مشكل المحمد 

 0162 البياتي ، حامد 

 202 البياتي ، رفعت صبري سلمان  

 563،550 البياتي ، رياض  

 021 البياتي ، ضياء 

 010 البياتي ، عبد هللا 

 500 البياتي ، عدنان حكمت 

 0165 البياتي ، علي 

 0116،0610،0111،0150 البياتي ، فالح محمود خضير 

 0106 البياتي ، محمود احمد عزت 

 0362 البيحواني ، صحبحي  

 0221 بيرتس ، اسحق ليبوش 

 0123 البرماني ، ايناس عباس صالح

 112 النيرماني ، فرح غانم صالح 

 312 البضاني، جواد كاظم 

 125 بيل، لويثات

 300 هـ ( 25ـ202البيهقي، احمد بن الحسين ) 
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 حرف التاء

 0202 تراتيل ، هانس اوللرش 

 0115 التكريتي ، هاشم صالح

 0312 التميمي ، اشراق مظلوم زكم 

 326 التميمي ، حسين محسن علي 

 653 التميمي ، حيدر 

 112 التميمي ، رعد فاضل حسن 

 0036،0260 التميمي ، عباس جبير سلطان عبد هللا 

 0603،332 التميمي ، عباس فاضل جبر 

 0321،10 التميمي ، فاضل عبود 

 321 التميمي ، لمياء كاظم 

 0166 التميمي ،مزاحم 

 662 التميمي ، هدى علي 

 0205 تولي ، جون 

  

 حرف الثاء 

 31 ثمين حسين 

 0611،210 ثناء محمد صالح عبد الرحيم 

 222 ثورب، وبالرد.م . 

 020 ثويني ، ادم 

 0550 ثويني ، علي 

 

 حرف الجيم 

 122 ج . ادورد 

 0362 جابر خليفة جابر 

 162 الجابر صبيح 

 225 الجابر ، ضياء عبد هللا االسدي 

 220 الجابري ، خليل حمود عثمان  

 251 الجابري ، محسن محمد حسن 
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 0353،031 جاسم عاصي 

 0612 الجاسم ، عبد العزيز حضير عباس 

 266 جاسم محمد حافظ 

 0602 جاسم محمد كاظم 

 123 الجاف ، علي اسماعيل 

 0151 الجاف ، قاسم الزم العبد هللا 

 23 الجاف ، كريم 

 0161 الجامع ، ربيع حسين 

 215 الجامعة العراقية 

 001 جبار جاسم مكاوي 

 0160،111 جبار فرحان 

 0161 الجباري ، عبد الحميد 

 310 الجبرائلي ، عبد الرزاق علي 

 0365،0111 الجبوري ، احمد 

 561 الجبوري ، احمد صالح 

 0111 الجبوري ،حامد 

 0110 الجبوري ، حسن جار مسعود 

 363 الجبوري ، حمدية صالح 

 162 الجبوري ، ذكرى  مجي الدين حميد  

 121 الجبوري ، زهير 

 0251 الجبوري سالم هاتف احمد

 0621 الجبوري ، صباح فياض 

 601 الجبوري ، صبحي عطية 

 0566 الجبوري ، عبد الجبار 

 0650 الجبوري، عبد الستار حمدون  

 0523 الجبوري ، عبد العزيز عبد الوهاب / 

 0612 الجبوري ، فراس صالح خضير 

 621 الجبوري ، محمد فليح

 210 الجبوري ، محمود خلف 

 0161،0206 الجبوري، محمود محمد سهيل 

 0510 الجبوري ، معد 

 0626 الجبوري ، نصير محمود شكر 

 0561 الجبور وسن ابراهيم حسين محمود 

 0636،0205 الجبير ، محمد علي ابراهيم 

 101 الججاوي ، طالل محمد علي 

 230 الجزائري ، محمد نجاح محمد 

 252 جعفر باقر علوش 

 011 جعفر علي  جاسم 

 521 جعفر ناصر حسين 
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 010 جليل خزعل 

 600 الجليل ، مقداد احمد 

 0110 جمال جمعة 

 051 جمال حالوي 

 0366 جميل ماهود 

 113 جميل موسى ضباب 

 0655 الجميلي ، خالد رشيد 

 0122 الجميلي ، راسم 

 151 الجميلي ، سعد خضير 

 0361 الجنابي ، ابراهيم عبد هللا 

 0360 الجنابي ، سعاد عبد الحر 

 605 الجنابي ، عبد الستار شنين 

 302 الجنابي ، عبد جاسم كروي 

 111 الجنابي ، فارس عبد هللا 

 113 الجنابي ، قيس كاظم 

 0560 الجنابي ،كريم برهان 

 0113 الجنابي ، مظهر 

 203 الجنابي ، ميثم 

 215 الجنابي ، هيثم عبد القادر 

 جنار نامق 
 الجنديل ، احمد 

0236 
0311 

 01 جواد جبر سلمان 

 112 جواد عبد الحسين 

 0500 جواد محمد علي 

 0662 الجوادي ، طيبة جبري شيت 

 021 الجواري ، لميعة جاسم محمد كاظم 

 0522،0531 الجوال ، خالد احمد 

 321،320 الجوذري ، عبد العظيم عباس 
0650،0113 

 0310 الجوراني ، عادل 

 0322 جوزيف حنا يشوع 

 115 جونسون ، سنر

 0215 الجويبالوي ، جبار عبد هللا / 

 0313 الجياشي ، رحيم علي 

 211 جيانوف ، أ . ف 

 
  

 حرف الحاء
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 0112 حارث معد 

 0312 حازم خليل 

 0315 الحاصود ، لؤي ذنون 

 601 حامد حسين علوان 

 631 حامد عزيز حيوب 

 0112 الحائري ، علي محمد 

 621 الحباشة ، صابر 

 525 الحبة ، قيس يحيى

 123 حيواي ، احمد الياس حسن 

 100 الحبيطي ، يوسف يونس حامد 

 0115 الحجاج ، عبد الحسين مهدي صالح 

 200 الحجامي ، عبد الجبار وحيد 

 0321 الحجامي ، عبد الرزاق

 625 الحجية ، زكي عبد الحميد 

 150  حاكمالحداد ، 

 0320،110 حداد ، علي 

 300 الحديثي ، حسام حميد

 0511 الحديثي ، طالل سالم

 303،021 الحديثي ، طالل عبد القادر عيفان 

 0312 الحديثي ، علي 

 0116 الحديثي ، مهند ناطق صالح 

 505 الحديثي، هدى ابراهيم عبد الرزاق 

 016 الحربي ، حذيفة ابراهيم 

 211 الحربي ، سمير طه احمد 

 300 الحريشاوي ، محمد 

 201 حسن هللا بهي 

 215 حسب هللا يحيى 

 011،11،011 الحسن ، احمد 

 0131 حسن عبد راضي 

 0111 حسن عبد زيد حمزة 

 531 الحسن ، عدنان سد خان 

 312 الحسن ، علي حاتم 

 121 الحسن ، كريم جبر 

 0110 حسن هاني 

 512،010 الحسناوي ، حسين 

 0201،215،0615 الحسناوي ، رسول فرهود هاني 

 0210 الحسناوي ، ظاهر محمد صكر 

 0511 الحسناوي ، علي محمد

 113،560 الحسناوي ، ماجد عبد الغفار 
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0651 

 0161 الحسناوي ، مهدي 

 603 الحسناوي ، موفق عبد العزيز 

 313 الحسنس، حسين طة 

 320،321،323 الحسني ، نبيل 

 0111 حنين غازي لطيف 

 011 الحسو ، ريان عبد الرزاق 

 501 الحسو ، صباح صيوان

 023 الحسون ، عبد  الحسين صباح  صيوان 

 0101 الحسون ، علي محمد 

 0525 الحسون ، مارد عبد الحسن 

 222 الحسين ، ابو الحسين 

 0110 حسين جميل 

 0315 حسين صبر 

 221،22 حسن عبد االمير يوسف 

 0316 حسين  عبد الخضر 

 322،322،0561 حسين علي جثير 

 053 حسين علي كاظم 

 050 حسين علي هارف 

 0311 حسين محمد شريف 

 110 الحسيني ، احمد هادي حمود العزام 

 0100 الحسيني ، جعفر 

 051 الحسيني ، جمال عبد الكريم مصطفى الموصلي 

 0103،0100 الحسيني ، زهير كاطع 

 201،00 الحسيني ، عباس فاضل ياسين 

 0102 الحسيني ، عامر 

 211 الحسيني ، عمار عباس 

 11 الحسيني ، فالح ابو شعيرة 

 0102 الحسيني ، موسى جعفر محمد جاسم 

 0310 الحسيني ، كاظم 

 0511 الحكيم ، حسن عيسى 

 002،002 الحلبوسي، شعبان عبد الرحمن مطر 

 0602 الحلي مضر سليمان 

 0301،0311 حمد علي حسين 

 0105 الحمداني ، اركان 

 0106 الحمداني ، حيدر 

 651 الحمداني ، خذيجة زبار 

 0125،0501 الحمداني ، طارق نافع 
0121،0126 
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 0612 الحمداني ، انصار ابراهيم هنري 

 0611،220،0616 الحمدي ، صبري فالح 

 102 الحمزاوي ، مجيد كاظم عباس 

 0300 حمودي عبد محسن 

 010 هـ ( 0110الحمودي ، احمد محمد ) ... ـ 

 062 حميد حسين علي حبيب 

 201،231 الحميد ، سلمان الخلف بن خلف 

 110،115 حميد لطيف نصيف 
002 

 0612،320 الحميري ، عبد الرزاق غافل 

 0151،0265 الحميري ، عبد الرضا 

 062 حميد حسين علي حبيب 

 232 حميد خنون خالد 

 231،201 الحميد ، سلمان الخلف بن خلف 

 110،115،002 حميد لطيف نصيف 

 0612،320 الحميري ، عبد الرزاق غافل 

 0151،0265 الحميري، عبد الرضا 

 0622 الحناوي،كاظم 

 0303،111 حنون، مجيد 

 0 الحيالي، بشير محمد صالح خلف 

 162 الحيالي ، محمد عبد الكريم محمد 

 210 الحيالي ، نور الدين 

 0101 حيدر حسن 

 0112،010 الحيدر، حيدر 
0232،0212،0302 

 0255،0250 حيدر زكي عبد الكريم 

 0100 حيدر عبد االمير  

 021 حيدر علي نعمة

 0302 الحيدر ، ماجد 

 

 حرف الخاء

 0500 الخاقاني ، حسن 

 0316 الخاقاني ، نوفل شاكر 

 501 خالد خليل حمودي 

 0311 خالد علي مصطفى  

 113 خالدة خليل 
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 0310،0122 الخالدي ، جاسم حسين سلطان 

 161 الخالدي ، زهرة ابراهيم 

 0112 الخالدي ، محمد 

 211 الخباز ، خليل احمد 

 022 ختام احمد عمران 

 0101 الخرساني ، حسن رحيم 

 0610 الخزاعي ، كريم عاني 

 323 الخزاعي ، ماجد جياد 

 102 الخزاعي ، طالب عديد 

 0502،0206 الخزرجي ، عبد الباقي 

 220 الخزرجي ، فارسي فالح 

 0115،636،0503 الخزرجي ، لفتة عبد النبي 

 3 الخزرجي ، هادي رزاق 

 230 الخزرجي، وسام فائق النجار 

 050 الخزعل، محمود الكاظم 

 0323 الخشاب ، ميسرة 

 021 الخشاب، وجدان 

 0602 الخشالي ، محمد البغدادي 

 013 الخشالي ، محمد كاظم

 0263 الخشن ،وليد كاظم

 0111 خضر حسن خلف

 111 خضير عباس علوان

 0110 خضير ميري

 0605 الخطاب،سلمان محمد الشاحوذ فاضل

 0305 الخطيب،غازي موسى

 001 الخفاجي، حارث حمزة

 0113 الخفاجي،رضا

 011،112 الخفاجي ،زهرة محمود

 316 الخفاجي ،ستار محمود

 510،510 الخفاجي،عبد الحسين احمد

 0221 الخفاجي، محمد علي

 111 الخفاجي،مقداد كاظم عبد االخوة 

 516،501،513،55 الخفاف،ايمان عباس

 0502 الخفاف، عبد المعطي

 0502 خلدون محمود رشيد

 0112 الخليفة، ناصر

 216 الخليل، سمير 

 0130 شيرزاد عليخليل 

 0521 الخياط ، باسل يونس ذنون
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 122 الخياط ،عبد علي حبيب

 0125 الخياط ،كريم محسن

 0112 خيري عبد الرزاق جاسم

 

 حرف الدال

 0306 داليا احمد

 0112 الدامي، خالد 

 562 الدباغ ،احسان حسن

 0116،0115 الدباغ ،حسن سالم

 0301 الدباغ ،خير الدين

 0300،0111 الدباغ ،عبد الوهاب خليل 

 516 الدباغ ،مقداد اسماعيل

 515 الدخيل،احمد خلف حسين

 101 الدخيلي،رعد موسى

 000 الدراجي، حميد محمد حسن

 101 الدراجي،عبد الحسن

 335 الدراجي،هاشم داخل حسين

 0505 الدرة،عباس رشيد الموسوي

 0201 الدرة،احمد رشيد وهاب

 0110،131،132 الدرة،عادل

 0211 درور،اثيل ستيفانا

 101،311 الدزيي،ساالر علي خضر

 0111 الدليمي،اياد طارق خضير

 022 الدليمي، حيدر حسين

 201 الدليمي،خضر شهاب احمد

 0510 الدليمي،زكية حسن ابراهيم

 2 الدليمي،عصام حسن احمد

 0111 الدليمي،نادية

 0156،622 الدليمي،طه هاشم

 233 الدهان ، عقيلة عيد الحسين

 0011 الدهوي،صالح مهدي لطيف

 0331 الدوخي، حمد محمود

 0301 الدوخي،فهد عنتر

 110 الدوري،عمر علي كامل

 023 الدوري، فالح حسن

 206 الدولة عز الدين عبد هللا

 0200 دوما االبن،الكسندر
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 0220 الديراني، نزار حنا

 303،010 الرزاقالديراوي، عبد 

 221 ديمون، انتوني

 

 حرف الذال

 262 ذكرى عبد المنعم ابراهيم

 0311،0010 ذياب شاهين

 

 

 حرف الراء

 111 رافد حميد سليمان

 015،060 رافد مهدي قدوري

 001 رافع صالح فتحي

 0513 هـ(232ـ111الرافعي، عبد الكريم القزويني)

 021 الراوي،محمد سعيد

 612 دراجرائد عبد 

 56 رائف ايسر اسماعيل

 103 رائقة عبد القادر 

 062 الرببعي،سعدون بن احمد بن علي

 0310 ربيع عودة

 0120،0121 الربيعي، احمد حاجم

 361 الربيعي، اسامة عالء ال جالل

 162 الربيعي،بلقيس عيدان لويس

 210،211 الربيعي، حسن كريم ماجد

 231،232،020 الربيعي، خليل 

 231 الربيعي، دينا محمد جبر

 0210 الربيعي،صبري

 0013 الربيعي،عزام

 501 الربيعي، كاظم حسن

 223 الربيعي،نصار

 0612 الرحيم عبد الحسين مهدي
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 0513 رزاق ابراهيم حسن

 520 رزاق جبار علوان

 0313 الرسام ،فالح

 0506 الرشودي،عبد الحميد

 0012 رشيد هارون

 0015،0012 هللا رضوان مكي عبد

 0016 رعد عبد القادر

 0511 رعد محمد محمود

 610،510 رعد مهدي رزوقي

 013 رغد متي يوسف

 0312 الرفاعي، اسماعيل شاكر

 613 رفائيل بطي

 523 رفعت صبري سلمان

 0011 ركن الدين يونس

 012 الركابي،ابو سكندر 

 0553 الركابي،حسين

 0111 الركابي،ساجد حميد عيل

 0312 الركابي، عبد االمير

 0315 الركابي، عبد الخالق

 0311،051 الركابي،فليح

 102 رمزية محمد علي 

 211 رهبة حمودي حسين

 0316 الرواز،احمد حسين عليوي

 250 الرواف، االء سعد لطيف كريم

 0311 الروحي ، خولة

 211 ريسان عزيز

 

 حرف الزاء

 0010 زاباتي، كوكب عيسى

 336،11،12 الزاملي،علي كاظم شرهان

 0116،101 الزبيدي، ابراهيم محمود

 0213،0310،0011 الزبيدي،جواد عبد الزهرة

 23 الزبيدي، حامد

 0001 الزبيدي، حميد نجم

 005 الزبيدي، حيدر احمد حسين

 532 الزبيدي، سلمان عبيد عبد هللا

 0211،0311 الزبيدي، شهاب
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 032 الحافظالزبيدي، طارق عبد 

 0105 الزبيدي،علياء محمد حسين

 0121 الزبيدي، فخري

 0000 الزبيدي، كريم

 250 الزبيدي،محمد يوسف حسين الكرعاوي

 021 الزبيدي،نصرة احميد

 121 الزبيدي،هيثم احمد

 0212،0003 زكريا جالل بشير

 626 الزلزلي،حسن سرحان جاسم

 0625 زهير صاحب

 0121 زهير هواري

 551 الزهيري،عماد ياسين سيد سلمان

 6،5 زياد محمد عبود

 113 زياد نجم عبد

 210،0101 الزيادي، محمد صالح حنيور

 102 الزيباري، جعفر خاتو بابا حسين 

  511 الزيداوي،جمال ناصر جبار

 013،022 الزيدي، احمد قاسم عبد الرحمن محمد

 033،030 الزيدي،جواد

 0212 الزيدي،خضير فليح

 005 الزيدي،خلف دشر 

 0111 الزيدي،ريسان فاخر

 0215،101 الزيدي،سعدي عوض

 221 الزيدي،سنان صادق حسين

 300،325،012،012 الزيدي،ضياء االنصاري

 0515،301،302،031،10 الزيدي،علي

 013 الزيدي،ماجد

 0122 الزيدي،محمد

 0110 الزيدي،محمد عبد الرضا

 221 زينب محمد طه

 0605 زينب مهدي رؤوف

  

 

 حرف السين

 0002 سارة سامي

 122 الساعدي، عارف
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 511 الساعدي، محمد كريم

 32 الساعدي، محمد عالوي

 0216 الساعدي،مزهر جبير

 0002 سالم اسماعيل نوركه

 112 سالم حامد حسين

 011،012،11 السالم ،عالء

 101،511،561،251 سالم محمد عبود

 0211 بدرالسالم وارد 

  0005 السامر،صبيب
 201،001 السامرائي ،احمد عبد الغفور
 0322 السامرائي،سهام حسن جواد
 620 السامرائي، عبد االله محمد

 0120 السامرائي، مجيد ملوك
 165 السامرائي،يوسف طارق

 0616 سامي حمود
 0562،063 سامي عبد الحميد

 616 سامي عبد علي
 0215،0212 السبتي، زينة محمد 

 012 السبتي ،علي
 0210 السبع ، محمد شاكر

 0111 السبعاوي،حسام
 0006 ستارزكم

 0001 ستار عبد هللا
 221 ستيفن فرانزر

 0000 سحر ثجيل ياسين 
 25 السراي ،صالح
 0001 السراي ،كريم

 0031 سعد جاسم
 213 سعد سلوم 

 315 سعد طاهر جرجيس
 0211 سعد عبد الوهاب
 0211 سعد عبيد جودة

  0030 السعد ،فوزي
 010 سعد محسن اسماعيل 

 0216 سعد محسن خليل
 0201،512،210 سعد مطر عبود

 0033 سعد ياسين يوسف

 0621،222 السعدون ،حميد حمد

 0201 سعدون محسن ضمد
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 166،126 السعدون ،نبهان حسون

 0032،100 سعدي ثامر يوسف

 251 السعدي،عباس فاضل

 0103 السعدي،عبد السالم محمد

 122 السعدي، علي حمود

 0615 السعدي،عيسى قاسم

 0032 السعدي،كاظم ناصر

 0501 سعود اجمد يونس

 0200 سعود بليبل

 100،105 سعود جايد مشكور

 32 السعودي،شكيب كاظم

 0301 سعيد حميد كاظم

 0203 سعيد شامايا

 106 السعيدي،ابراهيم حسن محمد

 11،01 السعيدي،حبيب

 061،510 السعيدي،حميد بليبص

 26 السعيدي،حميد خلف

 0202 السعيدي، صالح مطروح

 311 السعيدي،عادل

 621 السعيدي،عبد علي

 211 السعيدي،قاسم ناصر

 0035 السعيدي، ياس

 0202 سفانة عايد حسين

 0212 سالفة صائب خضير

 0205 سالم ابراهيم 

 0206 سالم حربة

 0256،105 سالم فاضل علي

 526 سالم زيدان

 0606 السالمي، طه ياسين حسن

 012 السلطاني،حسين عطية علوان

 0252 السلطاني، طارق احمد

 0512،160،120 السلطاني،طالب خليف جاسم

 122 السلطاني، عباس حسين عبيد

 602 السلطاني،عبد العظام وهيف 

 0101 السلمان،انعام مهدي علي

 050 السلمان، حسين

 0036 سلمان داود محمد

 0031 سلمان مجيد جودة

 0201 السلماني،ناجي محمد
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 0200 سليمة عبد الحسن

 511 سماء تركي داخل

 0031،0030 السماوي، باقر

 0201 السماوي،سعدية

 0201 السمعلي،عفاف

 225 سميع داود

 0121 سناء ساجت هداب

 0615 سناء كاظم كاطع

 0021 السناطي،عصام سليمان

 0020،061 السنجاري،حسن طه حسن

 22 سنما

 0262،221  السنوي،معتصم زكي

 0231 السنيد، رافد حميد

 126 سهاد حسين عبد الحميد

 202 السهالني، عقيل جعيتر شمخي

 0230 السهيل ،رغد

 251 السوداني،مناف محمد

 0023 السوداني، نعمة

 01 عبد العزيزسوزان عبد الجبار 

 161 سوسة،احمد

 0022 السويدي،محمد

 0323،0300،0101 السيد، محمد حسن

 0022 السيد،وهاب

 620 سيليكو فيتش،دانيكا

  

 حرف الشين  

 0025 شاكر مجيد سيفو

 0220،100 شاكر مخلف

 0123،0501 شامل عبد القادر 

 0233 الشامي ،نوفل رشيد

 216 الشاوي،سرى حارث عبد الكريم

 0020،0021،0026،103 الشايع، عبد النبي

 0551 شبر،صالح

 216 الشبلي،هالل كاظم حميري

 0322 الشبيبي، زينة كفاح علي محمد

 0021 الشبيبي، علي محمد

 0122 الشحاذ، احمد محم
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 103 شذى حسين

 0021  الشرقاطي،ضياء

 601،611،011،600،603 شريدة مخلف
602،602،605،126،126 
120،121،121،151،150 

 211 الشريف،رزوقي

 326 الشريفي،ابراهيم عكاب نايف

 0232 الشريفي،حميد عمران

 0651،0630،0631 الشطري،شاكر مجيد ناصر

 222 شعبان عبد هللا سعيد

 0610،0611 الشعالن ،احمد خالص

 102،102 شفيق مهدي

 0163 الشكري،رياض كريم عباس فضل

 212 سلمان الشكري ،سمير هادي

 216 الشاله،عبد االمير سمخي 

 20 الشمري، بشرى كاظم سلمان الحوسنان

 ،0500،0123،0120 الشمري،ثائر سمير حسن
0121،153 

 0626 الشمري، حميد

 001 الشمري،رضا عبد الجبار

 0620 الشمري، صالح حسن عبد عيسى

 0020 الشمري، صبح بدن 

 0611 الشمري،ظاهر ذباح

 0235،0232 احمدشهاب 

 0251 شهاب محسن عباس

 0236،0322  شوقي كريم حسن

 161 الشوك،رائد حكمت جاسم

 0531 الشويلي،عباس علوان

 0325 الشيباني،هدى حسينزويد

 0023 الشيخ، منال

 03،00 الشيخلي، سعد منعم

 

 حرف الصاد

 0332 صاحب رشيد موسى

 301 الصافي، عبد الحسين حسن

 226 محمدصالح خضر 
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 211 صالح هويدي

 262 صالح ياسر حسن

 203 الصائغ، علي عبد الواحد حسون

 122 صبحي ناصر حسين

 035،15 صبيح حيدر محمد

 006 صبرية يحيى حمودي

 0621،021 صفا لطفي

 0530 صفاء كريم شكر

 061 الصفار، منال صالح الدين عزيز

 0621 الصكر ،دعاء محسن

 0200 صالح جواد شبر

 522 صالح حنون عليوي

 312 صالح مهدي حاوي

 065 صالح وهاب شاكر

 130 الصميدعي،لؤي غانم

 2251 الصميدعي،علي فليح عبد هللا

 016،606 الصوفي،علي

 0022 الصويري،عادل

 

 حرف الضاد

 050 ضاري مظهر صالح

 121 ضياء الدين احمد

 

 حرف الطاء

 521،210 طارق حرب

 021 مهديطالب عبود 

 0231 الطالباني، مكرم رشيد

 0022 طاهر مصطفى محمد

 21 الطائي، حسن حمود محمد

 026 الطائي، حسين

 100 الطائي، ذنون عبد الرحمن ذنون

 0135 الطائي، رعد علي مصطفى

 062 الطائي،زينب سالم ايوب شاهين

 0231 الطائي،شهد
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 0601 الطائي،طه علي سلمان

 262 يحيى عبد محمدالطائي،عالية 

 321 الطائي، عبد اللطيف

 21 الطائي،عدنان مهدي

 151 الطائي، فوزي

 131 الطائي،مؤيد عبد علي

 213 الطائي،نعمة دهش فرحان

 50 طراد، مجيد مخلف

 105 طالل حسين

 635 طالل ناظم علوان

 611 الطريحي، فاهم حسين

 0325 طه سالم

 0600 الطيبي،عبد هللا حمادي حسين

 

 ءحرف الظا

 0531 الظاهر ،عبد الرزاق

 125 الظاهر،عبد هللا فتحي

 

 حرف العين

 0231 عاتك رحيمي

 0230 عادل علي محسن 

 032 عادل كامل

 025 العارضي، حميد عباس

 0100 العارضي،محسن صبار

 032 عاصم عبد االمير 

 003 العامري،حازم موسى عبد حسون

 122،006 العامري،كامل عويد

 106،631 العامل،عادل 

 0603 العاني ،باسم سلمان محمود

 0202،0231 العاني،بالل ماجد طه

 500 العاني،عبد الستار نايف علي

 0561 العاني،لطيف

 0025 العاني،مزهر
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 633 عباس حمدان خلف

 0335 عباس طريم

 0122 عباس عبود سالم

 0321 عباس لطيف

 026 العباسي،حبيب ظاهر

 022 العباسي،يحيى سلوم

 012،66 عبد االله حسن شكري

 0221 عبد االله محمد جاسم

 0021 عبد االمير حسين عالوي

 0220،210 عبد االمير صبار

 230 عبد الجبار احمد عبد هللا

 0131 عبد الجبار حامد احمد

 1 عبد الجبار خضر

 0136 عبد الجبار محمد جرجيس 

 601 عبد الجبارناجي 

 0521 عبد الجبار وهبي 

 0132 عبد الحسن حسن خلف 

 0020 عبد الحسين بريسم 

 0320 عبد الحسين ماهود

 65 عبد الحق ازرقان 

 150 عبدالرحمن عبد هللا احمد

 0266 عبد الرزاق احمد سعيد

 0132 عبد الرزاق خليفة محمود

 0661،0500،220،236 عبد الرضا حسن جياد

 0223 محمدعبد الرضا صالح 

 223 عبد الرضا عوض

 0100،0102،0103 عبد الرضا غالي
0106،0105،0102 

 0021 عبد الزهرة زكي

 222 عبد الستار ابراهيم

 0221 عبدالستار حمدون احمد

 0222 عبد شاكر عبود

 201 عبد العزيز ابراهيم

 0112 عبد العزيز سليمان نورا

 156 عبد الغني عبدالرزاق عبدالغفور

 0336 عبد القادر جبار
 20 عبد الكريم حسن احمد

 015 عبدالكريم وتوت
 212 عبداللطيف حسن شومان
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 0210 غبد اللطيف عادل
 321 عبدهللا احمد عبد العزيز حمد 

 663 عبد هللا شنيان
 عبد هللا جدعان

 عبد هللا الرحمن عبد هللا
100،101،011 

152 
 0101 العبدهللا ،سليم

 0026 عباسعبد هللا 
 111 عبد المجيد صالح محمد
 203 عبد المحسن علي محمد

 0131 عبد المطلب محمود
 0212 عبد الهادي خضيرنيشان
 006 عبد الهادي عبدالرحمن
 116 عبد الهادي نعمة خليفة

 131،136 عبد الواحد محمد
 0051 عبد الوهاب اسماعيل

 0223 العبوسي،صادق فاضل
 0225 عبوش،نايف
 0053،0050 العبيدي،احمد

 0213،0052 العبيدي،رائد فائق
 0226 العبيدي،رجاء خضير
 263 العبيدي،رسل ياسين

 0601 العبيدي،عبد الحميد عارف علي
 0221 العبيدي،عصام

 216 العبيدي،عمر جمعة عمران
 261 العبيدي،قيس حمادي

 0220 العبيدي،نيران عبد الرزاق
 21 االمير العبيدي،هيثم ضياء عبد

 0660 عبير سعدي عزيز 
 0631 العتابي، تحسين كامل
 0622 العتابي، عبد هللا حميد

 0052 عثمان عبد صالح
 521،523،520،535،211 العجيلي،لفته هامل

 601،256،255،252 العجيلي،محمد صالح ربيع
 612 عدنان احمد العبد

 0221 عدنان عباس سلطان
 0601 عدنان حمد قاسم

 052 عدنان منشد
 0616،000،053 العدواني، صباح محمد حيدر

 0133 هـ(60ـ11عدي بن حاتم)
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 120 عدي عدنان محمد
 0300 العذاري،ثائر

 152 العذاري،حيدر
 250 العراق ـ رئاسة مجلس الوزراء

العراق ـ رئاسة مجلس الوزراءـ هيئة المستشارين االستراتيجية 
 الوطنية

155 

 221 النواب: الدائرة االعالمية العراق ـ مجلس
 553 العراق ـ وارة التخطيط

 261،052 العراق ـ وزارة التربية 

 0501،022 العراق ـ وزارة الثقافة

 556،06 العراق ـ وزارة الثقافة ـ دار الكتب والوثائق 

 160 العراق ـ وزارة الزراعة

 555،226 العراق ـ وزارة العدل

 520 العلوم والتكنلوجياالعراق ـ وزارة 

 621 العربي،عبد الرزاق احمد محمود

 223 العريض،بيان عبيد

 0221 عز الدين مصطفى رسول

 302 عزام محمد شكر

 212 العزاوي، رحيم يونس كرو

 0135 العزاوي، سالفة صائب خضير

 0120 العزاوي، عادل كتاب

 365 العزاوي،عبد الرزاق علي الجبرائيلي

 501 عبد هللا غزاي سلمان العزاوي،

 216،016،060 العزاوي،عقيد خالد

 0520 العزاوي، فائزة علي محمد

 035 العزاوي،قاسم

 0505 العزاوي، كريم عبد الحسين فرج سلمان

 322 العزاوي، كيالن خضر

 012 العزاوي،محي كاظم

 60،51 العزاوي،هبة عادل

 235 العزيز،حسين قاسم

 320 العسكري،صباح

 0055 العضاض،ليث كاظم علي

 311 العطواني،حسين صالح جميل

 0510،301 العطية ،ماجد بن احمد

 0303 العقابي،محمد عبد الحسين

 222 عقراوي،منهل الهام عبد 

 065 العقيدي،رضا هادي حسون

 020 عقيل مهدي يوسف 
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 0102 العقيلي،طارق مجيد تقي

 016،015،00،01،011 العقيلي،ناظم
333،331،010،310،202 

306،305،311،0516 

 211 العكيدي،داود حسن احميد

 0610 العكيدي،علي

 0220،0221 العكيدي،غانم عزيز

 220 العكيلي، حسين حافظ

 35 العكيلي،عبد سالم

 211 العكيلي،لطيف عبد سالم

 0510 علي عبد االمير صالح

 0056 علي عبد الزهرة

 0521 علي عبد مشالي

 0222 عرمش شوكتعلي 

 0126 علي كاظم اسد

 232 علي وتوت

 0211 علي وجيه

 503،265 عماد عبد السالم رؤوف

 515 عالء حسين صبري

 560 العالف، ابراهيم خليل

 0521،0261،202 العالق، عالء ابو الحسن اسماعيل 

 0512 العالق، علي محسن اسماعيل

 102 عالوي،جاسم غيبي

 256 العلي، اسعد حميد

 0130 علي اكرم علي

 660 علي ثويني

 0512 علي حسن عبد

 221 علي خضر محمد

 231 علي خليفة جابر

 620 علي زوين

 0211 علي شاكر

 0126،0125 العلي،صالح الحميد

 0223 علي ضياء الدين

 0121 عماد عبد السالم رؤف

 536 عماد عبد هللا محمد

 0622 عمار شاكر محمود

 123،121 حمزةعمار صاحب 

 0102 عمار يوسف عبد هللا

 0222 العماري،عبد الكريم
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 052 العمري، انس عبد المجيد

 0120 العمري، ياسين خير هللا الخطيب الموصلي

 0221 العنبكي، االء علي عبد هللا

 265 العنبكي،عبد الحسين

 502 العنبكي، عدنان زيدان

 610 العنبكي،علي مطيني علي

 502 حمزة جبر عليالعوادي، 

 102 العوادي، حيدر جبار

 613 العوادي،علي احمد نجيب

 31 العيثاوي، هادي عبد هللا

 0201 العيداني،عبد القادر احمد

 0165 العيساوي،عبد العال وحيد عبود

 0621 العيساوي،محمد احمد هربود

 

 حرف الغين

 522 غازي فيصل مهدي

 0225 غانم خليل

 106 ابراهيم محمودالغبان ،فائزة 

 0051 الغريب،رياض

 511 الغريري،سعدي جاسم عطية

 023 الغريري،قاسم حسين علي

 313 الغريفي،احسان

 200 الغزاوي،يعقوب

 0226 غسان عباس محسن

 161 غسان عزيز رشيد مصطفى

 0521 غلوب حسون

 0221 الغوار، علي

 211 غينوف ،انطون

 

 حرف الفاء

 521 فاروق داود سلمان

 623 فاضل ثامر 

 0220 فاضل حسين نايف
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 015 فاضل عدام الزم

 251 الفاضلي، خولة عيسى صالح

 0551،0550 فالح حسن خطاب

 200 فائز ذنون جاسم

 0221 فائق محمد حسين

 0050،021،10 الفتال، علي 

 0051 الفتال،قيس

 110 الفتالوي، نعمة محسن

 111 الفتلي،عقيل

 655،010،011،061 الفحام،نجم

 203 الفرج،كريم عبد الحسين

 550 فرح ضياء حسين مبارك

 0251 الفرحان، عامر

 0613 فردوس عبد الرحمن كريم

 002 فردوس مجيد امين

 0565 الفرطوسي، امير

 012 الفرطوسي،علي سموم

 623 الفرطوسي،قاسم موسى 

 0600 فرنسيس،كالرا عزيز

 013 الفريجي، محسن عبد علي

 010 الفريجي،محمد علي

 0202 فريزر،جيمس بيلي

 0166 الفضلي،حسين داخل

 0061 فضيلة بوردريش

 223 الفكري، محمد علي

 0250 فالح جمال معروف

 611 فالح حسن عبد اللطيف

 532 الفالحي، محمد ابراهيم

 015 فليحة حسن

 055 الفهداوي،زياد علي

 0262 فؤاد حمه خورشيد

 231 الفؤادي،فيصل

 205،202 الفواز ، علي حسن

 521 فيحاء عبد هللا يعقوب

 0060 الفياض،عبد الجبار

 0121 الفياض، نزار

 0250 فيصل عبد الحسن

 51 فيصل غازي مجهول

 25 فيصلي،احمد حطاب
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 310 الفيصلي،بشار

 0133 الفيلي، احمد ناصر

 

 حرف القاف

 0063 قاسم سعودي

 0062،0062 قاسم عمران عيسى 

 0555 قاسم محسن

 105 قاسم محي الدين 

 0326 قاسم مطرود

 602،201 قاسم هيال رسن

 110 القاسمي،محمد

 0302 القاصد، حسين

 0065 القاضي ،نضال

 0552 قحطان جاسم جواد

 0653،0216 قحطان حمدي محمد

 0253 القدسي ، عصام

 0252 القروي،طبري

 000 القريشي،جميل مناوي عناد

 0210 القريشي،علي مهدي

 061،135 قيس جياد خلف

 650 القيسي،زهير احمد

 011 القيسي، طارق حمودي منصور

 121 القيسي،مفاز صالح

 0066 القيسي،منار

 022 القيسي،ناهض عبد الرزاق دفنر

 062 القيلة جي،اديب

 565 القيم، هيثم عبد الخالق

 

 الكافحرف 

 0223 كارميلوف سيرجي ايفانوقيج

 0620 كاسا ك، اين

 020 كاسو جيان

 650،620،202،05،661 كاظم سعد الدين
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0252،121،132 
0515 

 052 كاظم عمران موسى 

 0255 الكاظم ،محمد

 0511،321 الكاظمي،عماد

 205 الكاظمي ، مشتاق طالب

 0201 كالدويل،ارسكيت

 0221 كايستور،نك

 625،622،0501 كبه،نجاح هادي

 0220 م(0122هـ ـ0021الكبرلي،عبد هللا بن مصطفى )

 116 الكبيسي،حمدان عبد المجيد

 0256 الكبيسي،سامي

 52 الكبيسي،عبد الواحد حميد

 255 الكبيسي، محمد صالح

 166 الكتبي،جعفر نزار

 000 الكرخي، حسين حاتم

 0200 الكرخي ، محمود

 331 هـ(563ـ11الغفور بن لقمان بن محمد)الكروي، عبد 

 0061 الكرعاوي، رياض

 0251 كريدي،تحسين علي

 0331 كريم رشيد

 0131 كريم شغيدال

 0250 كريم عباس زامل

 501 الكعبي،علي حوشي محمد

 016 الكعبي،فاضل

 0630 الكعبي، فاضل ابو دايم

 10 الكعبي، قاسم فاضل

 0623،0510،632 الكعبي،كريم علكم

 533 الكعبي،منذر عودة

 0623 الكعود،اسراء شريف

 505 الكالبي،حسين عبد هللا عبد الرضا

 0251 كليزار،انور

 0230 كمال غميار

 0261 كمال لطيف سال

 0160 كمونة،حيدر عبد الرزاق

 131،110 الكناني، انتصار رحيم 

 211 الكناني،خالد عبد الجبار

 200 شفاتيالكناني، طالب 

 212 الكناني،كامل كاظم بشير
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 022 كندله،مهدي هادي علي

 313 كنعان جليل ابراهيم

 0513 الكواز،محمد كريم

 0662 الكوان،بسمان فوزي

 0633 الكوباني،اسماعيل عز

 661 كوردستان موكرياتي

 020 الكيالني،ميعاد شرف الدين

 

 حرف الالم

 221 البات،رينية

 530 جمعةالالمي، جبار 

 161 الالمي،كريم حسن

 0060،0100 اللبان، صالح

 0210 لبنى ياسين

 0613 لستراتج،غي

 130 لطيف كريم هاشم

 0556 لعيبي،شاكر

 0665 اللهيبي، حسن زيدان خلف

 0652 اللهيبي،فائز صالح محمود

 33 ليث بدر

 066 ليث زاهد توفيق

 513 ليث كريم محمد

 110 لمياء ياسين زغير

 6222 لوبرلو،فاروق فائق

 112 ليسن،ستي

 

 حرف الميم

 0260 ماجدة سلمان محمد

 0350 ماجدة هاتو هاشم

 0101 ماز ،قيبي

 561 مازن بشير محمد

 51 مازن كامل غرب
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 0111،021 مازن لطيف

 0326 ماك اون،كويندولن

 61،60،61 هـ(615ـ11المالكي االشتري، ورام بن ابي فراس عيسى)

 0061 المالكي حمدان طاهر

 201 المالكي، هادي نعيم

 0011 المانع، مهدي

 0611 ماهر صبري كاظم 

 115،220 ماهر يعقوب موسى

 63 مجدي ممدوح

 011،111 مجيد كاظم

 610 مجيد محمود جراد

 260 مجيد مسعود

 221 المحاويلي،امجد سعد شالل

 116 المحسن،اسباهية يونس

 312 محسن ذنون علي

 0010 محمد ادم

 205 محمد ثامر

 111 محمد جبار حسن

 101،101 محمد حبيب مهدي

 0263 محمد حسن 

 665 محمد حسن عالوي

 001 محمد حسن كاظم محي الدين

 011 محمد حسن هليل

 126،26،36 محمد حسين عالوي غيبي

 0620 محمد حمزة حسين

 0013 محمد خضر محمود

 621 محمد درويش

 0262،131 سماره محمد

 0262 محمد سهيل احمد

 111 محمد صالح عبد الرضا

 0012 محمد طاهر محمد

 056 محمد عبد الفتاح شاهين

 0162 محمد عبد المجيدرؤوف

 0151 محمد عبد مرزوك بشير

 125 محمد عبد الهادي غالب

 212 محمد حجاج جريس

 351 محمد عصفور سلمان

 0113 محمد علي داهش

 0265 علي ناصرمحمد 
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 0321 محمد محسن

 0222 محمد مروان

 0512 محمد مظلوم

 0015 محمد ناظم فتيخان

 201 محمد نعناع

 135 محمد يونس

 0611 المحمداوي،حمود هاشف

 312،13 المحمداوي،سناء

 350 المحمداوي، علي صالح رسن

 0516 المحمدي،عثمان عبد العزيز صالح

 0110،0621 محمود عبد الواحد محمود

 662 محمود عطية فرمان

 0113 محمود فهمي درويش

 120 محمود قاسم محمد

 012 محمود مهدي بربوني

 212 المحسنة، كمال

 651،0302 المحياوي،عبد الحسن خضير عبيد

 0200 المختار،حميد

 315،13،03 المختار ، سعد الدين عطا
206،366،331 

 260،353 المدرس،عالء الدين شمس الدين

 152 المدرس، فارس عزيز

 332،001،0503 مديحة صالح مهدي

 226 مراياني،كامل جاسم

 0016 المرشد،مؤيد علي حمود

 025 مروة سالم نوري

 111 مريم عبد النبي عبد المجيد

 515 مزهر جاسم

 0606 المزوري، زاهدة محمد طه

 120 مزيري، شعبان

 352 المسعودي، ابراهيم خليل بريهي

 12 المسعودي، حميد حسون بجية

 0266 المسعودي،ضمير عزيز

 110 المسعودي،عباده حرز حبيب

 522 المشاهدي،خليل ابراهيم 

 222 المشايخي،سعدون جميل الحسيني

 011 مشتاق عباس معن

 210 المشكور، قاسم

 0666 المشهداني، انيسة محمد جاسم
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 0011،0010،0011 المشهداني، عبد الستار فرج

 521 المشهداني، عمار سعدون حامد 

 0150،0530،0253 المشهداني،محمد جاسم حمادي

 0153 مصطفى جواد 

 002 مصطفى صالح الدين عزيز

 0261 المطر،عبد الحسين

 611 المطيري،عبد هللا مجيد علي

 ،31،30،22،22،،20،21 المطيري،مهنا رباط
0620 

 0001 مظفر بشير

 010 المظفر، سامي عبد المهدي

 212 مظهر محمد صالح قاسم

 0512،0552 معتز عناد غزوان

 000 معتز يونس ذنون

 100 المعمار ، عمار حسين

 0260 المعموري،توفيقحنون

 0261 المعموري،طالب عمران 

 02 المعموري،علي عبيد خضير 

 500 المعموري،غانم عمران عبود 

 0305،0003 المعموري،مهدي حنون

 036 المعموري، ناجح

 0532 معن فيصل مهدي

 221 المغربي،توفيق محمد

 0306 مقداد مسعود

 0602 المقدسي ،جورج

 520،522 مكي عبد الواحد كاظم

 215 المال حويش حامد

 001 المال حويش لؤي طه

 110 المال هشيارزكي حسن

 031 المالح ،بشار اكرم جميل داود

 0211 مالك جميل

 0632 المالك ،قحطان حسيب

 0211 المناصير ، طارق

 0562 المنصور، خيرية

 312 المنصوري،حسين

 232،352،026 المنصوري، عبد العالي

 133 منير عبد االمير

 0661،0532 مها اسعد عبد الحميد طه

 001 المهدي، انمار حمزة
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 656 مهدي صالح سلطان

 0213 مهدي علي ارزين

 011 ابراهيم عبيد حسينمنى 

 130 منى سعيد

 055 منى سلمان محمد

 160،121 منى نصيب سعيد

 0601 منال حسن علكه

 0000 المندالوي،احمد الحمد

 0132 المندالوي،جمال حسن

 106 المندالوي،فؤاد

 0211 منذر دكتور

 0351،122 منذر عبد الحر

 0631،611 منذر علي عبد المالك

 0212 حسينمهدي محمد 

 315،356،355،311 مهدي هادي علي 

 051 المهناوي،منتهى طارق حسين

 125 مهند جميل محمود

 0520 مهند رشك حوشي

 0002 مهند عبد علي عيسى

 610 :الجامعة المستنصرية(3102:05المؤتمر العلمي السنوي)

 615،612،612،613 (بغداد3103:01المؤتمر العلمي الوطني السنوي)
616 

 316 الموسوي،اسماعيل

 213 الموسوي، جالل عبد المطلب هاشم

 233،210،001،06 الموسوي،رحيم النجاتي

 0160 الموسوي، صبيح زهراو

 030،031،،031 الموسوي،شوقي

 311 الموسوي، ضياء

 0632،351 الموسوي،عدنان محمد قاسم

 202 الموسوي،علي الجابري

 0251 الموسوي،علي جميل عبد 

 020 الموسوي،كاظم

 0515،0212،0101 الموسوي،محمود كريم
0516 

 652 الموسوي، موسى حسين

 305 الموصلي،نور الدين جميل بن ابراهيم بن قنديل

 261 موفق سالم نوري

 0215 مؤيد علي حمود

 0215 المياح ،شاكر
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 513 المياحي،عمار فوزي

 500 المياحي،فوزي كاظم

 201 ميثاق خير هللا جلود

 0005 ميثم هادي

 0520 ميرزا ، مصطفى ويس

 161 مبسلون هادي 

 060 ميعاد يوسف نصر هللا 

 

 حرف النون

 205 نادر كاظم

 506 الناصر، عالء حاكم

 001 الناصري، علي

 0216 ناطق خلوصي

 155 ناهضة ستار

 151،261 ناهضة معاير حسن

 0523 نايتلي، فيليب

 012،206 نايف عبوش حسن

 526،530،201،201 نايف محمد صالح 

 21 نبيل رشاد سعيد

 0006 النجار،سد علي

 211 النجار، مزاحم مهدي ابراهيم  

 0001 النجم ، سالم محمد

 156،123 نجم عبد هللا كاظم

 0252 النجم، موفق سامي توفيق

 0131 النجاوي، عصيد نجم 

 201 الموصل(3103:22الندوة العلمية )

 0110 قزارنسيم 

 0213 نشوان احمد علي

 0213 النصر، عبد المنعم عزيز

 120 النصراوي،حسين غانم

 016 النصراوي، عادل عباس

 020 النصير ،ياسين

 0122 النعاس ،وليد شاكر

 221 نعمان حافظ

 0213 النعمة،هيثم خيري

 0000 النعيمي،زينب مديح
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 0301 النعيمي، شذى محمد

 611 فاضل داودالنعيمي، عامر 

 000 النعيمي، فاضل عباس 

 512 النعيمي،محمود عبد هللا حسين

 0152 النعيمي، نوار علي السراج 

 0635 النفاخ، مناضل عبد الستار 

 0001 النمر، محمود

 0011 نوال جواد علي 

 512 نور بدري نوري

 163 النوري، محمد عبد الوهاب 

 312،031 نون

 

 

 

 حرف الهاء

 0211 عباس حسين هادي

 211 هادي عزيز 

 0206 هابشايد،شتيفان

 632 الهاشمي،فؤاد طه محمد البغدادي

 0502 هدو ، حميد مجيد

 0215 هشام عمار احمد

 0010 هشام عيسى

 0232 الهمذاني،بابا طاهر عريان

 301،306 الهميم،عبد اللطيف

 52 هناء رجب حسن

 0013 هنادي جليل

 025 حسون باللهند عبد المجيد 

 513،510 الهنداوي،سعد عدنان

 2 الهنداوي،فوزي هادي

 0012 الهيتي،سبتي

 012 هيثم بهنام بردى

 0200 هيمون،الكساندر
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 حرف الواو

 0210 الواسطي،وداد

 0216 وايلد، اوسكار

 350 الوائلي، خلود هاشم جوحي

 0211 الوائلي، كريم

 616،511 الوائلي، كريم عبيد

 0622 وبنهايم،ليوا

 0122 وجدان عبد العزيز

 0563 وجدي مصطفى محمد

 066 وجيه محجوب

 0613 وحيد الدين بهاء الدين

 253،200 وديع عبد الباقي زيني

 0155 الورد ، باقر امين

 0201 ورود علي احمد عبيد

 0511 ورود ناجي عبد االمير

 02 الوردي،زكي حسين

 0130 الوسمي، سلطان محمد

 226 وسن حسين محمد

 622 وسن عبد المنعم

 010 وسن محمود لطيف

 0535 وفاء خالد خلف

 611 وقائع الندوات العلمية لقسم الفلسفة

 552 الوندي،بشير

 0015،0012 وهاب شريف

 0522 وود،بيرد 

  

 

 حرف الياء

 0016 الياسري،حامد حسن 

 152 الياسري، صدى عبد الخالق حسن

 0010 الياسري، عادل

 0011 الياسري، علي محمد هاشم 

 0200 الياسري، نعمة محمد 

 0526 الياسري،ياسين طاهر

 ،0220،0321،0011 يحيى صاحب



416 
 

0225،0202،0203 

 0131 يحيى صديق يحيى

 0660 يعقوب ليسنر

 151 اليوسف، علي محمد 

 0226 يوكوانك،شونك

 0202 يونس علي جاسم

 

 

 

 

 

 

 الكشاف العناوين 

 حرف االلف 

 352 أل بيت المصطفى ) عليهم السالم ( في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة / 

 602 أل سليمان في تراجم بعض رجال االسره / 

 0632 أل المالك / 

 0315 االبادة : رواية / 

 0002 ابجديات الرومانسية : شعر / 

 112 ابحاث طلبة / 

 055 ابحاث في الفلسفة المكان المسرحي / 

 210 العام /  ابحاث في القانون

 626 ابحاث في اللغة / 

 153 ابحاث نقدية / 

 0261 االبلة وازمنو الصمت / 

 0520 ابن سيدصرفيات / 

 100 ابو ذيات ومراثي حسينية / 

 0101 القضبان /  االبوذية من خلف

 0100 االبوذية والموال بالغة الشعر الطبي / 



417 
 

ابو طالب بن عبد المطلب : دراسة في سيرته الشخصية وموقعه من الدعوة 
 االسالمية / 

350 

 3151 اتباع امير المومنين من الصحابة في الكوفة / 

 0262 اتبع النهر : قصص / 

 0222 االتجاهات االساسية في  االدب الروسي / 

 610 االتجاهات المعاصرة في تدريس العلوم / 

 621 االتحاد االدبي وقضايا العرب االستراتيجية / 

 االتصاالت الداخلية ) كتابة التقارير 
Lnterhol  commanicetlbn  - ect )   / ) 

606 

 536 اتفاق التحكيم واجراءات المحاكم / 

 202 /االتفاقيات الدولية جولة االورغواي للمفاوضات التجارية 

 512 /اثار البيع التنفيذي للعقار 

 0212 /االثار المسيحية في بالد الرافدين 

االثر االجتماعي والسياسي للطرق وفرق الصوفية في والية الموصل في القرن 
 /التاسع عشر 

222 

 226 /اثر اهل الذمة في الحركة في العراق وبالد الشام ..الخ 

 222 /اثر السبي البابلي على اعادة كتابة التوراة مع نبذة مختصرة في النهود اليهودي

 211 دراسة مقارنة /  –اثر السيادة والرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية 

 0221 /اثر كتاب الدواوين في التدوين التاريخي مع دراسة تطبيقية 

 501 /اجراءات التسجيل العقاري : دراسة تطبيقية في احكام قانون التسجيل 

 526 /االجراءات القضائية الصحيحة اساسقرارات االحكام العادلة 

 0121 /اجساد مبعثرة 

 006 /اجمل حدائق العالم تصميم انشاء تنسيق ديكور 

 011 /اجهزة طبية التدريب العملي الصف االول 

 20 االجوبة النهائية : الحقيقة واحتماالتها المضمرة 

 332 /االحاديث االربعين النووية وتتمة الخميس مع فوائد الحديث لالطفال 

 336 /االحاديث العقائدية 

 0101 /احاسيس محيرة 

 110 /احب مدرستي 

اسية في العراق وانعكاساتها على الوعي االجتماعي ابان العهد الملكي ياالحداث الس
 /( 0150ـ  0130) 

0112 

 0651 احداث في لسان التاريخ / 

 22 /   3102احدات وبرامج 

 6300 االحصاء التطبيقي : اسلوب تحليلي / 

 الطرق االحصائية ـ االحصاء 

 Statistic& statistical = methods / 
212 

 0250 احفاد العروس : قصص / 

 521 وتعليماته  0150لسنة  00احكام الحجز االداري على االموال بموجب القانون رقم 

 525 االحكام في الدعوى المدنية ) دراسة مقارنة ( / 



418 
 

 501 احكام ميراث البنت في الشريعة االسالمية والقانون / 

 023 احكام الوصية الواجبة في الشريعة االسالمية والقانون / 

من اصدارات مجلة التشريع  3103احكام وقرارات المحكمة االتحادية العليا لعام 
 والقضايا / 

521 

 0015 الم فتية : مجموعة شعرية / حا

 0611 احمد خالص الشعالن / 

 0123 اخبار بغداد وماجاورها من البالد / 

 316 اخبار الظاهرين في المهدي والمهديين / 

 0110 اختراق حاجز الصوت : مختارات شعرية / 

 113 الف الرؤى والتلقى في الخطاب الشعرية ) دراسة نقدية ( / تاخ

 0622 اخر اسواق اوروك / 

 0236 اخر المطاف / 

 052 االخراج المسرحي في العراق / 

 562 اخوة يوسف : االدانة في الثقافة العربية ازمة هوية ، اشكالية وطن / 

االداء الصوتي للمسوكات القرانية : مقابلة تداولية مدمجة في ضوء علم الداللة 
 المقامي / 

011 

 013 االدارة االستراتيجية : مدخل صناعة المستقبل / 

 110 ع االنشائية / ادارة الجودة الشاملة تطبيقات في عقود المشاري

 111 االدارة الحديثة : دراسات في المفهوم والمصطلح / 

ادارة الصراع في المجتمع التعددي العراق انموذجا فترة االحتاللين العثماني 
 والبريطاني والعهد الملكي / 

011 
 

 256 ادارة المصارف التجارية مدخل ادارة المخاطر /  

 0311 اذكريني : قصة حب / 

 506 االدارة واالشراف والتلعيم الثانوي / 

 010 االدارة والتنظيم في التربية الرياضية لطلبة كليات واقسام التربية الرياضية / 

 0215 ادب جزر البحر الكاريبي / 

 150 ادب الوصايا في العصر بن الراشدي واالموي / 

 312 ادعية العتره في الزيارة والعمرة / 

 03 ادعية من القران الكريم والسنة المطهرة سؤال ـ جواب / 

 0311 ادم عبر االزمان : رواية / 

 530 اراء في قضايا قضائية /  

 0200 ة بلغراد /باربع روايات قصيرة : مانيكان ، شجرة بونوبيا ، جابر مكايني  ، غا

 330 قب / ااالربعون حديثا في الفضائل والمن

 333 االبعون حديثا في المهديين وذرية القائم عليه السالم / 

 0222 اربيليا : قصص قصيرة / 

 0150 ارتجاف الموج ادل : مجموعة شعرية مشتركة / 

 212 ارجوحة التنمية في العراق بين ارث الماضي وتطلعات المستقبل ... الخ / 

 022 االرشاد التربوي في فكر  االمام السجاد ) ع ( / 

 0202 ارصفة الجحيم : رواية / 
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 566 ئيات / اازمة التجاوز . قراءة في عراق بال عشو

 0112 ازمة الحكم في الجزائر / 

 261 ازمة المياه في حوض دجلة والفرات وانعكاساتها على المستقبل .. الخ / 

 0250 االساس في جغرافية العراق الطبيعية والبشرية / 

 010 اساسيات التجويد / 

 000 اساسيات التدريب الرياضي : كتاب منهجي لطلبة التربية الرياضية / 

 111 اساسيات التسويق / 

 5 ( /  3101اساسيات الحاسوب واالنترنت ) اوفس 

 122 اساسيات الطب العربي / 

 215 اساسيات علم االقتصاد الكلي / 

 011 اساسيات فسلجية التدريب الرياضي : كتاب منهجي لطلبة المرحلة الثالثة ... الخ / 

 636 وحكاياتنا الشعبية /  نااساطير

 0656 اسباب نهضة االمام الحسين / 

 0552 استذكارات فنية / 

 510 استراتيجيات معاصرة في تدريس العلوم /  

 عير استراتيجية التس
 Pricing and pricing  strategy   / 

261 
 

 155 استراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة / 

 205 استعماالت الذاكرة في مجتمع تهددي مبتلى بالتاريخ /   

 126 االستقامة في الالواقعية /

 150 اسرار الروح مقاالت ودراسات نقدية / 

 0212 اسرار العيون / 

 0611 اسره ال الفخري ودورهم الثقافي في الموصل / 

 131 اسس الفسلجة الرياضية : كتاب منهجي لطالب الدراسة االولية ... الخ / 

 0565 االسطورة الخالدة ناطق هاشم / 

 0013  اسطورة كركوك : شعر / 

 10 االسالم في بعض منطلقات الفكرية / 

 031 االسالم والرق في افريقيا في التاسع الهجري / 

 032 الفكرية السياسية ... الخ /  لعلمانية : دراسة في ابرز المواقفاالسالم وا

 0205  اسلوبية القصة : دراسة في القصة القصيرة / 

 0210 اسماء النساء والرجال في مضارب االمثال / 

 0213 اسماء عواصم الدول العرب /

 0630 اسماء ومسميات  تاريخ العرب قبل القران / 

 0251 اسماك على اليابسة / 

 0025 اسمي السعيد بنقاطه : شعر / 

 116 اسواق بغداد /

 302 اسئلة بيانية في القران الكريم / 

 302 اسئلة جديدة حول االمام المهدي ) عج ( / 

 202 الدولة والمدينة والجماعة /  نقداسئلة الثقافة العراقية : مقارنة في 
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 532 /  3102حلولها سنة واسئلةالكفاءة للمتقدمين للمعهد القضائي االسئلة 

عن االشارات تكشف  االشارات العلمية الى الدولة المهدوية : دراسة اكاديمية 
 القرانية  .. الخ / 

000 

 0111 اشبه بهديل شفيق : شعر / 

 0033 : شعر /  وحشاشجار فريق م

 0233 : رواية /  اشجان

 051 اشراق القراني في اضاءات فكرية في الفيض االلهي / 

 0316 اشكال التعبير في شعر مظفر النواب / 

 63 ة معاصرة / ياشكاليات فلسف

 210 اشكالية المثقف والدولة ـ المنهج ـ االبعاد / 

 620 اشهر االمثال البغدادية / 

 522 اشواك على درب العدالة : مالحظات ونقد / 

 0021 اصابع حبلى بالكابة : شعر / 

 0500 اواخر العصر المملوكي في مصر /  نياالصالح الصوفي عند الشعرا

 322 االصنام واالوثان واالنصاب في القران الكريم / 

 0211 اقع العراقية / واصول اسماء  المدن والم

 0210 /  3اصول اسماء المدن والمواقع العراقية ج 

 0121 اصول التاريخية لمحالت بغداد / 

 001 االصول والحجة مع قرش الحروف لقراءة االمام ابن كثير من الشاطيبة / 

 126 اضاءات في االدب والحياة / 

 622  اضاءات لغوية / 

 210 والشريعة /  باضرار الخمور ولحم الخنزير والميتة على ضوء الط

 600 التطبيق على جامعة الموصل / ة عملية اعداد الموازنة الجارية باعادة هندس

 202 االعتكاف ) رحلة الى هللا ( / 

 221 االعتماد المستندية انواعها واحكامها / 

 221 تندية النظرية والتطبيق العملي /االعتمادات المس

 301 االعجاز العلمي في القران / 

 300 اعجاز القران في النبات والحيوان / 

 115 اعجاز القران واالعجاز العلمي في النمل / 

 061 اعجاز القراني والنبوي الشريف الرضي انموذجا / 

 31 االعالم االجتماعي الرياضي : شروط التخصص وضرورات التكيف / 

 221 ة والتزيف : ازمة كوسوفو انوذجا / االعالم  بين الحقيق

 0011 / 0101االعمال الشعرية 

 0036 ( /  3االعمال الشعرية ) 

 0256 /  0االعمال الشعرية ج 

 016 اعياد الناشيد االوالد : شعر / 

 0011 اغاريد في اقالك ناسك : ديوان شعر / 

 161 اب في شعر اصل دنغل / راغت

 0301 االغتراب في الشعر العراقي في القرن السابع الهجري / 



411 
 

 0206 اغفاء النيتروجين : مجموعة قصصية / 

 0313 اغفر خطيئتي : مجموعة القصصية الثانية / 

 115 ى هدية / لاغ

 111 االفعى الفالح الطيب / 

 0351 افق النوارس : مجموعة قصصية مشتركة / 

 012 االفنان في علم تجويد القران / 

 116 الموتى : مجموعة شعرية /  اافيقوا ايه

 0010 باس : واحة جنائن / االق

عي المركزي ومازق انفالت السوق : رؤية في المشهد االقتصاد االقتصاد الرب
 العراقي الراهن / 

212 

 252 االقتصاد الرياضي : تحليل المشكالت االقتصادية باسلوب رياضي / 

 265 اقتصاد العراق النفطي : فوضى تنموية ..خيارات االنطالق / 

 012 اقتصاديات صناعة الكبريت المنجمي العراق / 

 215 االقطاع وحياة اهل االرياف في الفرات االوسط / 

 213 االقليات في العراق : ذاكرة ، الهوية ، التحدبات / 

 160 اقنعة هرمس للتاويل االسطوري / 

 231 اقولها وقلبي مفعم بها اهال ياابن فاطمة / 

 0231 اكد فالح الملك /

 0201 اكليل الورد : قص قصيرة جدا / 

 001 االت حفر االسنان / 

 660 االلسنة العراقية : امالي وشجون في الذاتية الثقافية / 

 111 الغاز شعرية / 

 020 الف الحرف واللون / 

 102 الف حكاية وحكاية لالطفال / 

 062 االلف زينبة الحروف / 

 522 يز / يمحكمة التمالقاب المخاطرة في قضاء 

 365 هللا عجائب الكون واسراه لماذا خلقنا وخلق الكون / 

 102 هللا يادمعة رقية / 

 26 االلمام برؤيا الحيوان في المنام/ 

 56 الية انتاج الفكر في دماغ االنسان : نظرية الشبكة العنكبوتية / 

 Davchter    M other   and / 0202 ام وابنتها =

 0605 /امارة الجبور مابين دجلة والخابور 

 302 /االمالي الملتقطة على اختصار علوم الحديث 

 003 /نهجه في التربية والسلوك مهـ و510ـ  503االمام الرفاعي 

 325 /االمام زين العابدين بن علي بن الحسين ) ع ( دوره الثقافي والسياسي 

 322 /حورية وقيادة متميزة في االسالم االمام علي بن ابي طالب ) ع ( ادوار م

 0511 /االمام محمد رشيد رضا واختياراتهم الفقهية من خالل تفسيره المنار 

 315 /االمام المهدي ) عج ( زعيم العالم 

 322 /االمامة العسكري ) عليه السالم ( اطاللة على المجتمع المدني
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 623 /االمثال الشعبية في االهوار 

 621 /امثال العوام في مدينة دار السالم 

 655 /االمر بين النحوين واالصوليين واثره على االختالف في االحكام الشرعية 

 0300 /امرأة الحلم : رواية 

 0225 /امرأة ناجحة : مسرحية من االدب الروسي 

 151 /االمراض واالوبئة في العراق : دراسة تاريخية في جغرافية ...الخ 

 230 /3112االمكانات العسكرية االيرانية واثرها على التوازن االستراتيجي االقليمي بعد 

 666 /االمالء للمرحلة المتوسطة الصفوف االولى والثانية والثالثة 

 552 /االمن المفقود دور االستخبارات والتنمية في استتباب االمن

 561 /بلية في الواقع العراقي االمن الوطني بين العطالة والتنمية : دراسة مستق

 0226 /االمواج السوداء : قصص قصيرة 

 151 /االمومة والبنوة في ادب القرن االول الهجري 

 0503 /امير الحجة الشاعر الحاج زاير الدويج 

 010 /االميرة بغداد 

 0311 /اميرة من مملكة الجراح : رواية 

 111 /انا والحاسوب 

 210 /االنامية : العولمة االسالمية االهمية في العراق 

 0313 /انتاج المكان بين الرؤيا والبنية والداللة ، قراءة فيشعر السياب

 0251 /قصيرة  انتظار : قصص

 0225 /انثياالت من حافة الذات / مجموعة قصصية 

 250 /3100انجازات الهيئة الوطنية لالستثمار للعام 

 316 /االنسان ونفس االنسان 

 0505 /( 0121ـ  0066س ماري الكرملي ثقافيا وفكريا في تاريخ العراق ) انستا

 0651 /انتصار راية االحرار 

 0260 /االنسالل : قصص 

 253 /االنظمة االقتصادية عرض تاريخي موجز 

 0156 /انعكاسات على مرآة في شارع الروح 

 161 /الواطئةاالنفاق البالستيكية 

 0266 /انهار العالم منابعها اطوالها مصباتها اهميتها الجغرافية 

 310 /االنوار الربانية : اركب حصان ربك : وادع الخلق لرؤية الخبرة واكتشاف انفسهم 

 Customercare/ 010االهتمام بالزبون = 

 361 /اهل بيعتيالعقبة من االنصار ) رض ( : سيرهم ومناقبهم 

 225 /اهل الذمة في المغرب االقصى من الفتح االسالمي حتى نهاية دولة الموحدين

 0602 /اهل المدينة في المجتمع البغدادي في العهدين البويهي والسلجوقي 

 220 /اهمية استخدام الغاز الطبيعي في انتاج الطاقة الكهربائية في العراق 

 0216 /اهمية كتب االمثال في دراسة الرواية 

االهوار بيئة ساحرة وخيرات وافرة اهوار ميسان نموذجا : دراسة اجتماعية ـ 
 /فولكلورية 

632 

 0161 /االهوار حضارة سومر جنائن الماضي والحاضر 
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 115 /االوامر التغييرية في عقود المشاريع االنشائية وآثارها على الكلفة والمدة 

 32 /االوائل في التاريخ والعالم 

 0221 /اوبرا كاوا العداد : من الموروث الكردي 

 0020 /االوتار اجنة مرضية 

 0211 /اوراسيا : دراسة في المظاهر الجغرافية العامة 

 0020 /اوراق الى القاضي : شعر 

 0250 /اوراق في كتابة البحث والتاريخ 

 0012 /3103ـ 0102اوراق لدار السالم وقصائد اخرى كتبت بين عامي 

 0226 /اوراق لم تعد بيضاء 

 0610 /عيون االخبار في مواقف الكبار دراسة تاريخية  :اوراق منوعة 

 0210 /اوراقي في الصحافة والحياة 

 132 /اوزان الشعر 

 0612 /( 0115ـ 0162االوضاع السياسية فيظفار ) 

 0221 /اوالد برهم : قصصقصيرة 

 0501 /االولياء في تراجم االئمة والمتصوفة والزهاد في بغداد 

 010 /آيات الصبر واالبتالء في القرآن الكريم : دراسة بالغية داللية 

 0200 /ايام اعتقالي في السجون االمريكية 

 0212 /ايام مظلمة في حياتي : رواية 

اقليم كردستان والسياسة  حكومة في عقود النفط والغاز الموقعة من قبل الجديد
 /النفطية 

262 

 0030 /ايقاظ البذور : قصائد 

 302 /ستقبال القائم ايقاظ النائم ال

 0300 /ايقاع في الشعر العربي الحديث 

 362 /ايقاف الجدليات في بحث اسماء هللا والصفات 

 260 /االيكولوجية البشرية في النظرية والتطبيق 

 311 /االئمة االثنا عشر من اهل البيت ) عليهم السالم ( وشهادات علماء االسالم لهم 

 0650 /ائمة اهل البيت وعالقتهم بالدولة االموية 

 25 /ايها الناس بايوس منهج الحضارة 

 

 حرف الباء

 0212 /الباب الشرقي : رواية الضحك بال سبب 

 0536 /باقر جبر : مسيرة ارادة 

 0252 /البحار والمدن البحرية في معجم البلدان والتراث الجغرافي 

محمد بن  االمام بحث حول ضرورة وجود ممهد لالمام صاحب العصر والزمان
 /الحسن المهدي  ) ع ( 

310 

 301 /بحوث جديدة حول االمام المهدي كتاب يبحث في كيفية التعامل ...الخ 
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 163 /بحوث شتى 

 0653 /االسالمي  بحوث في التاريخ

 202 /بحوث في الثقافة العالمية 

 612 /بحوث المؤتمر العلمي الوطني : النسوي االول : العلوم االجتماعية 

 612 /بحوث المؤتمر العلمي الوطني النسوي االول : العلوم الزراعية 

 615 /بحوث المؤتمر العلمي الوطني النسوي االول : العلوم الصحية والطبية 

 616 /بحوث المؤتمر العلمي الوطني النسوي  االول : العلوم الطبيعية 

 613 /بحوث المؤتمرالعلمي الوطني النسوي االول : الهندسية والتكنلوجية 

 331 /البداعة في علو منزلة اهل البيت ) عليهم السالم ( عند المسلمين 

 0525 /بديعيون 

 220 (/0125ـ  0121تاريخ وعالقات ) بريطانيا والمملكة العربية السعودية : 

 0250 /بستان العاشقين ) قصص قصيرة ( 

 051 /يولوجيا الممثل : الممثل بوصفة عالقة وحامل للعالقات بم

 035 /بشارة النبي في االناجيل 

ـ 0020البعثات واالرساليات التبشيرية االلمانية ) البروتستانية ( في فلسطين ) 
 /تحليلية( دراسة  0006

221 

 0601 /البعد التاريخي لقبيلة العبيد واالفخاذ والفروع التابعة لها في منطقة هيت 

 0223 /بعد رحيل الصمت : رواية 

 0100 /بعد عدنة : بخت : شعر شعبي 

 231 /البعد المستقبلي في التخطيط االستراتيجي االسرائيلي 

 0160 /الشرف البعدان التخطيطي والتصميمي لمدينة النجف ا

 661 بعض جوانب النحو الكوردي/

 0261 /بغداد  بين المستشرقين ووراقها 

 0122 /بغداد تبوح باسرارها 

 0155 /بغداد : خلفاؤها ، والتها ، ملوكها 

 0122 /بغداد في الف ليلة وليلة 

 0125 /( 0153ـ 0016بغداد في رؤى الكتاب العراقيين في مجلة ) المقتطف ( المصرية 

 0613 /بغداد في عهد الخالفة العباسية 

 0126 /بغداد فيكتابات المؤرخين العراقيين المعاصرية 

 0125 /بغداد مدينة السالم انشاؤها وتنظيم سكانها في العهود العباسية االولى 

 0126 /بغداد مدينة السالم : التوسع وتطوره 

 0121 /د والظريف يالجامع من المف 0122حتى سنة  0111بغداد من 

 0121 /بغداد وماقيل عنها 

 0122 /البغداديون : كتاب يصور المياه البغدادية ايام زمان 

 0000 /بقايا ظمأ : مجموعة قصصية 

 0215 /بالد مابين رماد ورصاص 

 0622 /بالد مابين النهرين 

 0210 /بالغة االقناع في المناظرة 

 0136 /بلدية الموصل رؤسائها مديروها اعضاءمجالسها االدارية 
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 0106 /بناء دولة العراق/ الفرص الضائعة 

 33 /بناء المقال الصحفي : دراسة تطبيقية في الصحافة العربية 

 0603 /بنوتميم وسفينة النجاة 

 110 /البنية الجمالية في الشعر الصوفي 

 120 /بنية الحكاية في الجالء للجاحظ في ضوء منهجي بروب وغريماس 

 0333 /بنية الشعر االندلسي) ابي فركون انموذجا ( 

 135 /البنية الشعرية المنهج والقيمة 

 311 /البهائيون : النشأة والمعتقد 

 0305 /بواكير : دراسة تحليلية 

 0600 /البومحمد من عشائر زبيدة في ميسان 

 0101 /بياض السواد : مجموعة شعرية 

ادلة اليماني : ردا على كتاب االنجاز في رد االعجاز للمدعو  في البيان الشافي
 /الشيخ هادي الركابي 

12 

 060 /البيان القرآني في تفسير رموز الكنوز لالمام الرسعني 

 0310 /بيت العصافير : قصص ونصوص 

 0052 /بيداء تصنع المطر 

 0220 /ولومبوس: قصص جديدة من امريكا الالتينية حول الغزو بيضة ك

 015 /بين التجويد القرآنيوالتذوق الموسيقي برنامج تدريب لتطوير مهارات المتعلمين 

 030 /بين التوحيد وبين الوالء : تحليل وتفسير لزيارة الحسين ) عليه السالم ( بكربالء 

 0310 /بين السماءواالرض : قصص قصيرة 

 166 /البينات الدالة في   شعر شاذل طاقة 

 0065 /بينالي عواء وبسكويت : شعر 

 11 /بيان على احقبة الوصي احمد الحسن : ردا على السيد منير الخباز وتعرضه 

 105 /البيئة والتلوث : اسس ومبادى وتطبيقات 

 0001 /بيوت بالقبعات : شعر

  

  

 حرف التاء 

 122 /تاثير المواد السامة على خاليا واعضاء جسم االنسان 

 0662 /( 222ـ 023التأديب والتنشئة العلمية البناء الخلفاء العباسيين ) 

 152 / تاريخ االدب العربي منذ النشأة وحتى العصر الحديث

 0620 /تاريخ اوربا في العصور الوسطى 

 0122 /البغداديتاريخ بغداد .. للمؤرخ ابن النجار 

 560 /تاريخ الجيش العراقي في الموصل وتطوره ودوره الوطني 

 0601 /تاريخ خلفاء الدولة العثمانية 

 0622 /تاريخ الدبلوماسية االوربية بين البحرين 

 012 /: احداث ـ صور ـ ارقام نتائج 3100ـ 0112تاريخ الدولي العراقي لكرة القدم 
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 0600 /تاريخ الدولة االمزاسيابية 

 512 /تاريخ الصحافة التربوية في العراق

 0112 /تاريخ العراق الحديث حتى نهاية حكم داوود باشا الى نهاية الحكم مدحت باشا 

 0636 /تاريخ عشيرة الوزوازي من قبيلة ربيعة العدنانية 

 223 /0115ـ  0111تاريخ العالقات العمانية ـ االمريكية 

 61 /تاريخ الفلسفة في العصور الوسطى 

 0120 /تاريخ المجد لمدينة السالم واخبار فضالئها االعالم 

 511 /تاريخ المدرسة المستنصرية في بغداد 

 265 /تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بغداد 

 020 /تاريخ المشهد القادري في بغداد 

 026 /تاريخ المشهد الكاظمي في بغداد 

 0601 /0100ـ 0506تاريخ الموصل في زمن الحكم العثماني 

 0132 /م ( 3112ـ 0111تاريخ الموصل في قرن ) 

 0112 /تاريخ الواليات المتحدة االمريكية 

 0121 /تاسيس بغداد الفلسفة والرموز : مدينة هللا والناسوسرة العالم

 210 /يم مدينة تامالت في ق

 635 /التامين من الحريق / االخطاء االضافية 

 066 /تبيين رب العالمين آيات الكتاب المبين 

 123 /التثقيف الصحي والبيئي االم والطفل والتغذية 

 0621 /التجربة اليابانية : رؤية عراقية 

 0100 /تجليات / مجموعة شعرية 

 206 /تجليات معاصرة في الثقافة العربية االسالمية 

 220 /التحديات الجديدة في عصر االتصاالت الحديثة 

 221 /0102ـ  0061التحديث في اليابان واثره في العراق 

 211 (/التحقيق االداري في الوظيفة العامة ) اجراءات وضماناته وحجيته 

 201 /تحقيق النص : قراءة في الروايتين االولى والثانية 

 521 /التحكم المؤسسي وستراتيجية ووظيفة التدقيق 

 111 /التحليل العملي لمناخ العراق : دراسة للمنظومات الضغطية الرئيسية والثانوية 

 251 /التحليل المكاني لمؤشرات التنمية البشرية في العراق 

 051 /التحوالت االسلوبية في بنية النص المسرحي المعاصر 

 222 /السياسية واالجتماعية في الوطن العربي والدور االمريكيالتحوالت 

 056 /التحوالت الفنية لفن التنكر وتوظيفها في العرض المسرحي المعاصر 

 0322 /تحوالت المنظومة الجمالية في العرض المسرحي العراقي 

 0260 /التخطيط العمراني لملكة قبل االسالم من خالل اخبار مكة 

 0312 /ون في شعر سعدي يوسف تداخل الفن

 001 /التدريب الزائد والمفرط مفاهيم وتطبيقات تدريبية فسيولوجية بايوكيميائية 

 130 /التدريب العملي : االجهزة الطبية المرحلة الثالثة : تكنلوجيا صناعي 

 136 /التدريب العملي : االجهزة الطبية المرحلة المرحلة الثالثة 

 151 /التدريب العملي : صيانة المصاعد الكهربائية ، الصف الثالث 
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 213 /تدويل الدساتير الوطنية : دراسة تحليلية استقرائية ...الخ 

 0253 /التدوين التاريخي عند العرب مدرسة بغداد التاريخية انموذجا 

 02 /تذكرة اهل االفهام فيما يجب العلم به والعمل من السنة واالحكام 

 0502 /تذكرة االولياء في تراجم االئمة والمتصوفة 

 0005 /تراتيل صوفية في معهد الروح 

 0210 /والشفق : قصائد  النايتراتيل 

 102 /تراتيل الوالء 

 022 /التراث الثقافي المفقود 

 0161 /تراتيل كربالء 

 025 /تربية الطفل في الفكر التربوي االسالمي 

 100 /تربية الطفل المسلم في المجتمع العربي الطفل العراقي في لندن انموذجا 

 0500 / الترميز فيشعر عبد الوهاب البياتي

 262 /تريف مدينة بغداد :دراسة انثروبولوجية الوزيرية والعطيفية انموذجا 

 102 /تسالي 

 511 /تسويق الخدمات التامينية : مدخل استراتيجي 

 102 /تشريح النبات مبادى وتطبيقات 

 130 /تشريح وفسلجة الجهاز التنفسي 

 533 /تشريعات غازية وهندسية

 152 /تشغيل المواد الهندسية 

 020 /التشكيل الجمالي )مقاربة فنية ( 

 0311 /التشكيل الشعري في اوبرا االميرة الضائعة لرعد عبد القادر 

 0553 احد رواد هندسة العمارة في العراق /تصاميم االستاذ جعفر عالوي 

 021 /تصاميم وزخارف اسالمية 

 106 /تصنيف االعناب 

 552 /تطبيق نظام ادارة التكاليف المتكامل في الوحدات الحكومية الخدمية 

 101 /تطبيقات محاسبية في المنظمات الصحية 

 0625 /( 0110ـ  0166تطور الديمقراطية في بريطانيا ) 

 0650 /تطور العرب عبر التاريخ 

تطور العقائد واالديان فيبالد وادي الرافدين وسوريا وشبه جزيرة العربمن التدوين 
 /الى التوحيد 

220 

 236 /تطور مؤسسة القضاء في العصور االسالمية 

 p roduct  D eveI opment / 111تطوير المنتج 

 260 /والمستهلكين فياقتصاد السوقالتعاونيات نظام حماية صغار المنتجين 

 501 / التعلم التعاوني

 512 /التعليم بين النقد والتقويم 

 516 /التعليم البيئي فيرياض االطفال 

 662 /تعليم الترجمة 

 500 /الماضي وزهو المستقبل  التعليم التعاوني بين عبق

 002 /تعليم السباحة للمبتدئين 
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 601 /العربي الواقع واستراتيجيات المستقبلالتعليم العالي فيالوطن 

 515 /التعليم المهني مبادىء وفلسفة ) مترجم ( 

 120 /التغذية : الصف الثالث ـ فنون تطبيقية 

 112 /تغذية الطيور الداجنة التجارية 

 115 /تغيرات بيئية اهوار جنوب العراقوتاثيراتها الجغرافية :دراسة بيئية 

 peering   and  primmer  D design/ 011تفاعالت الكوثرة وتصميم البوادي 

 0012 /تفسير االحزان .. قصائد 

 011 /التفسير بالماثور : دراسة في المنهج بحر العلوم انموذجا 

 012 /التفسير المقارن : دراسة قرآنية مقارنة بين تفسير آل محمد الذيقدمه ...الخ 

 010 /التفسير ومنهج التفاسير الحديثة للقرآن الكريم 

 52 /التفكير االبداعي قراءات في مفهومه وتعليمه وقياسه 

 52 /التفكير الجانبي تدريبات وتطبيقات عملية 

 312 /التفكير الداللي عند المعتزلة 

 061 /التقابل الداللي في القرآن الكريم 

 22 /تقاسع والمبعاد في االديان 

 0261 /التقانات الجغرافية : اسس وتطبيقات 

 0260 /التقانات الجغرافية الحديثة 

 131 /تقانات في علم االمراض النسجي 

 110 تقانات كيمياء النسيج /

 556 /3103التقرير االحصائي السنوي لعام 

 06 /3103التقرير السنوي لدار الكتب والوثائق الوطنية 

 520 /التقرير السنوي وزارة العلوم والتكنلوجيا 

 135 /تقنيات االجهزة واالختبارات الفسيولوجية 

 126 /تقنيات وسائل العالج الطبيعي والطب البديل 

 152 /تقنية الثانوي االنشاء واالستدامة مواد صغيرة البناء 

المنهج واالجراء مقاربة في لسانيات الخطاب  deconstrutioالتقويضية 

 /الشعري 

0331 

 613 /دائرة المعارف عامة  0132تقويم العراق لسنة 

 610 /التقويم الهجري العالقة بين الحسابات العلمية الفلكية والرؤية ...الخ 

 110 /تقييم االداء المصرفي : االطار المفاهيمي والتطبيقي 

 553 /تقييم المشاركة والشراكة واالدراك العام في تقويم الخدمات في العراق 

التكامل الصناعي ـ الزراعي : مفهومه واشكال هياكله التنظيمية واالدارية ) مدخل 
 /نظري ( 

266 

 161 /التلصص من ثقب الباب : مقاالت في االدب السنوي 

 0051 /تلك صورتهم االخيرة 

 0253 /: قصص  تلك هي المسألة

 0623 /تلول ميسان االثرية شواخص حضارتها : دراسة تاريخية ـ جغرافية ـ اجتماعية 

 220 /تماثيل االلهة االم في الشرق االدنى القديم : دراسة مقارنة 
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: حضا الكاذيب الكوراني في كتابه ) فعاليات  ءتمخض الكوراني عن فأر قمي
 (/صهيونية وهابية في العراق

16 

 063 /التمني في القرآن الكريم : دراسة اسلوبية 

 263 /3110ايلول 00الدولي على الطاقة في افريقيا بعد احداث  التنافس

 0621 /التنافس الدولي في منطقة القفقاس واحتماالت المواجهة االمريكية الروسية 

 61 /0تنبيه الخواطر ونزهة النواطر مجموعة ورام ج

 60 /3ونزهة النواطر مجموعة ورام جتنبيه الخواطر 

 61 /2تنبيه الخواطر ونزهة النواطر مجموعة ورام ج

 0012 تنزف التراتيل : انفاسه/

 0152 /تنزه العباد في مدينة بغداد : نبذة تاريخ بغداد وجغرافيتها 

 263 /التنشئة االجتماعية السياسية والتحول الديمقراطي في العراق 

 113 /ل االبداعية تنمية قدرة الطف

 251 /التنمية المستدامة والتكاليف البيئية 

 215 /التنوع الثقافي في الثقافة واالبداع 

 0060 /تهجدات في معبد الحرف 

 121 التوحد ) طبيعة ، تشخيصية ، طرائق عالجه ( / 

 621 توظيف اساليب البديع في نقائض القرن االول الهجري / 

 0222 تيار الشعر الكالسيكي التركماني : دراسة من نماذج  / 

 حرف الثاء        
 

 212 ثقافة الحرمان الجنسي : دراسة انثروبولوجية / 

 155 ثقافة الوعي المنهجي قراءة في اشكاليات الدرس النقدي الحديث / 

ثالث رسائل في تجويد القران الكريم للعاملي واالحسائي وكاشف الغطاء : دراسة 
 وتحقيق / 

016 

 0220 ثالثة اصوات في االدب التركي الحديث / 

 0320 ثمة من يقف وحيدا / 

 0211 الثمن االخر : رواية / 

 0121 ثنائية الصبر والجزع في الشعر االندلسي عصر الموحدين / 

 121 ي الالواقعية / الثوابت ف

عام  حتىالثورات العلوية والشيعية في العراق واثرها في نشوء العزف االسالمية 
 هـ /  222

0601 
 

 232 الثورة في االسالم / 

 0100 نقد تجربة ... الخ /  0162ـ  0150ثورة في العراق ) العراق 

  

 

 حرف الجيم 



421 
 

 0351 جاءمتاخرا : رواية / 

 0212 ة واالعيان ... الخ / وفي مناقب االخبار تراجم الوججامع االنوار 

 230 جامع المواريث / 

 0332 جبران خليل جبران يتكلم بلغة االرواح / 

 221 الجبر واالختبار في الديانات السماوية / 

 0263 الجدار الخامس / 

 0220 جدران : مجموعة قصصية / 

 203 /  3112ـ  0160جدل في النوتا ليتارية العراقية 

 031 جدل الوجود وفلسفته في لوحات الفنان بشير مهدي / 

 0111 جراحات البحر / 

 560 جريمة تفجير قبة االمامين العسكريين ) ع ( / 

 261 الجغرافية البشرية للصف السادس االدبي / 

 جغرافية التربة 
 Soil Geography  

 
0251 

 0216 جغرافية المحافظات العراقية / 

 0211 جلجثة : نص / 

 050 الجمال وجالل الجمال في القران الكريم من منظور صوفي ... الخ / 

 0320 التعبيري /  قصصيجماليات التجريب ال

 153 جماليات المكان بين التدهور والمنافسة ... الخ / 

 0331 المعاصر... الخجماليات المكان في العرض المسرحي 

 126 جماليات النص وتشكيل الخطاب : قراءة في سرديان فارس سعد الدين السردار / 

 001 جمع تفسير ايات القران الكريم من كتب المشابهات / 

 0221 جميلة بو حيرد / 

 0311 جنائن بابل : نصوص سردية / 

 0211 جندييون : رواية سينمائية قصيرة /

 0511 الجواهري : بلسانه وبقلمي / 

 0513 الجواهري : شعرية المفارقة وهاوية الشاعر / 

 0531 جورج واشنطن ، مؤسس الواليات المتحدة االمريكية / 

 0211 صحفي عراقي عن ارض الينابيع الحارة /  اتجورجيا : لؤلوة القوفاز انطباع

 060 لم الحركي / عجوهر الت

 015 جوهر التنس  االرضي / 

 0632 ر الفائض في انساب االطهار من أل الشاعر  / جوه

 0262 الجيوبولينكس النقدي والربيع السياسي العربي /

 116 الجيومورفولوجيا اشكال سطح االرض/ 

  

 

 حرف الحاء 



421 
 

 0103 حادث وحديث عشرة بفلس : شعر شعبي / 

 015 حارس االحالم : شعر / 

 101 حب خالص : وقصص اخرى / 

 0252 حب تحجري : قصص / 

 0111 حبر على قلق : شعر / 

 201 الحج  ورحلة العمر / 

 0231 /  3110نكور بر : الرواية الفائز  بجائزة غوحجر الص

 0102 حجي عتيك : شعر شعبي 

 151 الحداثة / 

 366 مالئكته وكتبه ورسله / وحدائق االيمان : االيمان باهلل 

 0366 حدث في ذلك الزمان : قصص قصيرة / 

 301 ب علي ) عليه السالم ( / حديث سد االبواب االيا

 266 حديثمع الشباب : باقة مالحضات تنموية / 

 561 الحرب العدوانية : الحرب على العراق ) دراسة قانونية ( / 

 021 يدوية وهويات شعبية /  فحر

 قشات مجلس النواب العراقياحركات التحرر الوطني في المغرب العربي في من
 ( : دراسة تاريخية /  0150ـ  0151)  

220 
 

( التي 22ر العربية الريادة والمسار : وقائع الندوة العلمية أل ) يحركات التغي
 نظمها مركز الدراسات االقليمية ... الخ / 

206 

 203  الحركة الفكرية في بغداد /

 0135 الحركة النقدية حول شعر أمرى القيس قديما وحديثا / 

 0211 حروف / 

 101 حرات القلوب/

 0201 حسنين : رواية / 

 0561 حسين علي محفوظ وفن كتابة السيرة الذاتية /

 0513 حسين علي محفوظ والمجالس الثقافية في بغداد / 

 351 ير ) ص ( / شالحسيني الدر النثير في سيرة اوالد الب

 3100حصاد االبداع االعمال الفائزة بمسابقة دار الشؤون الثقافية العامة لعام 
 ) الدورة الرابعة ( / 

122 

 51 ي في فلسفة براتراندرسل / نحضور الفكر التربوي االفالطو

 0101 حفريات في الذاكرة العراقية ) دراسات تاريخية ( / 

 511 حق الدفاع الشرعي كسبت من اسباب االباحة / 

 232  حقوق االنسان / 

 205 حقوق االنسان االسرية والسياسية / 

 202 حقوق االنسان في دساتير العالم العربي : دراسة تحليلية مقارنة / 

 216 حقوق االنسان في الميزان / 

 515 الحقيبة االدارية : الدارات المدارس االبتدائية / 

 0316 حكايا التراب : قصص قصيرة / 

 0203 حكايات الزمن الذي مضى : مجموعة قصصية / 



422 
 

 102 حكايات شعبية عراقية / 

 631 لكلور العالمي / وحكايات من الف 

 0302 حكايات وطرائق من رفوف الذاكرة / 

 631 حكايات اليوريا / 

 0211 حكاية من بغداد : رواية /

 0550 حكاية من مراد شذرات حياة عميد الخط العربي / 

 550 الحكومات المحلية / 

( : دراسة 0130ايلول ـ  0131تشرين االول 35الحكومة العراقية المؤقته ) 
 تاريخية في  واقعها االداري /

0101 

 0112  حلم ظل وحيدأ : شعر / 

 0212 حلم الغربة وملح االرض :  قصص / 

 156 حماية نظم القدرة الكهربائية / 

 0231 حمائم ايليا وقصص قصيرة اخرى / 

حوار الحضارات في الفكر االسالمي المعاصر ) دراسة تحليلية في المضامين 
 الفكرية ( / 

0615 

 11 الحواري الثالث عشر / 

 223 الحوزة العلمية في الحلة : نشاتها وانعكاساتها االسباب والنتائج / 

 601 مصدرأ للثروة والمالحة والنجارة في التاريخ االسالمي / العربي حوض الخليج 

 260 الحكومة واالدارة والتميز في الهيئات والمنظمات والشركات المعاصرة / 

الحياة االجتماعية في بغداد في القرنين الخامس والسادس الهجريين من خالل 
 كتاب المتنظم البن الجوزي /

262 

 355 حياة االمام الحسن المجتبى ) ع ( وبيان مظلوميته / 

 0523 الحياة السرية للورنس العرب/ 

 0612 علمية في بغداد في القرن السادس الهجري / الحياةال

 0131 الحياة الفكرية في الموصل في القرنين الرابع والخامس للهجرة / 

 0605 الحياة العلمية في طيرستان من القرن الثالث الى منتصفه القرن السابع الهجري / 

 0013 الحياة في عطلتها ـ شعر / 

 0352 حيطان مسليه للدموع : قصص/

 0030 حينما تمطر كفي حجرا/

 

 حرف الخاء

 551 خبرات مدينة عراقية في العمل مع الحكومات المحلية / 

 112 خبطت حيل / 

 0612 هـ ( / 0350ـ  0111هـ ( ) 656ـ  211الخدمات العامة في  بغداد ) 

 0223 ستال : رواية / يخرائب الكر

 161 ن الدائرة / عالخروج 

 0551 الخط العربي في اضاءات موصلية / 



423 
 

 0131 خطاب الحداثة : دراسة ثقافية لمشروع الحداثة الشعرية في العراق / 

 101 /  بن يزيد الرياحيالخطاب السياسي للحر 

 0551 خطاطون في الذاكرة / 

 0660 خطط بغداد في العهود العباسية االولى / 

 0602 خطط بغداد في القرن الخامس الهجري /

 0151 خطط مدينة السالم ) بغداد ( في مولفات المستشرقين / 

 662 خطوط عملية نحو الترجمة من العربية الى االنكليزية وبالعكس / 

 0511  الخطيب البغدادي واثره في مؤرخي اعالم بغداد / 

 0025 خلف اسوار الوطن / 

 0260 الخلوي : رواية / 

 0530 الخليفة المقتفي المر هللا ودوره في تحرير بغداد من النفوذ السلجوقي / 

 13 ن / خواطر مؤم

 112 خياط المدينة وثمان قصص مترجمة لالطفال / 

 021 خير الزاد في تاريخ مساجد وجوامع بغداد / 

 

 

 حرف الدال 

 121 داء السكري / 

الدر النثير في المصباح المنير : دراسة في اللهجات العربية في قاموس المصباح 
 ... الخ / 

651 

 651 دراسات صرفية موازنة / 

 121 دراسات في االدب االسالمي : قراءة معاصر / 

 122 دراسات في االدب المقارن والنقذ /                

 261 دراسات في تاريخ المراة العراقية من خالل نظرة االخر لها وتوجهاتها الفكرية /

 0131 دراسات في تاريخ الموصل في القرنيين التاسع عشر والعشرين / 

 0121 دراسات في الشعر العباسي / 

 535  دراسات في القانون المدين / 

 652 دراسات في اللغة والنحو : مجموعة بحوث منتخبة / 

 020 دراسات  قرانية واسالمية / 

 200 دراسات وافكار معرفية /  

 510 دراسات وبحوث امنية / 

 026 دراسات وبحوث موسيقية / 

 621 وم الداللية والتداولية / لدراسات وترجمان في الع

 21 ة لمفهوم اللذة في الفكر الفلسفي / يدراسة تحليل

 015 دراسة في شخصية اليماني الموعود : اليماني وبالد اليمن / 



424 
 

 310 دراسة في شخصية اليماني الموعود : اليماني والسفياني / 

 250 دراسة في طبيعة سكان السهل الرسوبي ) ابناء االهوار ( /

 0652 االسالمي في عهد النبوة والراشدين /  العربيدراسة في مالمح الفكر

 025 دراسة في الموسيقى العربية / 

 0331 ويش والمرايا : قراءات نقدية في نصوص عراقية معاصرة / االدر

 660 اساسية في قواعد اللغة الفرنسية /  دروس

يز يالشخصية معززة بقرارات محكمة التم االحوال دروس عملية في قانون
 التحادية / ا

502 

عالي الشيخ القران الكريم للجاللين ومدعاء ختمة القران الكريم من تفسير 
 امام المسجد  الحرام / السديسي 

313 

 312 الدعوة اليمانية في كتب السنة / 

 013 الدعوة اليمانية في وصايا االنبياء والكتب السماوية / 

 022 دفاعا عن القران الناطق /

 0505 الدكتور عبد االله احمد ريادة اخرى / 

 0503 الدكتور مصطفى ابراهيم الزملي وارءه االصولية والقانونية / 

دالالت االمانة في القران الكريم والحديث النبوي الشريف ) دراسة موضوعية 
 داللية ( / 

011 

عليه ها السيد احمد حسن ) دليل االدلة : بحث في بعض االدلة التي جاءب
 (... الخ / السالم

10 

 501 الدليل االرشادي المساعد ومعالج مشكالت الطلبة في المدارس / 

 0113 / دائرة المعارف علمية تاريخية /  0161دليل  الجمهورية العراقية لسنة 

 0153 دليل  خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديما وحديثا /  

 112 /  3102ة لعام يدليل الدورات التدريب

 01 (/ 3100ـ  3112دليل الرسائل والدراسات كلية الطب البيطري ) 

 061 م ومدرس التربية الرياضية / لدليل الرياضة المدرسية لمع

 212 ( /  3111ـ  0012دليل كتاب تربوك واصداراتهم المطبوعة ) 

 222  دليل الكتاب والسنة في حقيقة التصوف / 

 506 جعي دائرة التسجيل العقاري والمديريات والمالحظات التابعة لها / ادليل مر

 531 جعي دائرة رعاية القاصرين في الدولة التابعة لها / ادليل مر

 555 جعي دائرة رعاية القاصرين في الدولة مكتب المفتش العام / ادليل مر

 531 جعي دائرة كتاب العدول والدولة التابعة لها /ادليل مر

 160 دليل المستلزمات الزراعية / 

 211 /  3102مية في العراق ودليل المنظمات غير الحك

 0026 دوائر الهزيان / 

 05 الدور الريادي الامن العلم في معالجة قضايا الناس / 

 0111 الدور العسكري في السياسة / 

 0611 دور مملكة غرناطة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية / 

 200 دور المنظمات الدولية واالقليمية في مواجهة االرهاب / 

 223 دور الهيمنة االمريكية في العالقات الدولية =



425 
 

 Roleof Vshegemony  In international  Relations      / 

 0111 القول في تاريخ العراق الحديث / االقمر القصيدة ليهود العراق البزوغ ومن  ةدور

 200 اشعار اخر /  حتى الدولة

 231 الدولة في الفكر االسالمي المعاصر / 

 020 الدولة في فكر الشهيد محمد باقر الصدر / 

دون جوان االزمنة عمر بن ابي  ربيعة : شاعر الحب ، الشاعر الذي تغنى في 
 صناعة الفرح / 

0502 

 232 / ة وحقوق االنسان منظور اجتماعي الديمقراطي

 205 الديمقراطية والهوية الوطنية : مقاربات في قوبيا الدولة والهوية واالمن الثقافي / 

 211 / 3112بولوجية في المجتمع العراقي احداث والديموعراقية : قراءة سوانز

 111 ديوان بصائر القلوب / 

 110 ديوان البيارق / 

 0512 ونون / ان بغداد : مدينة تروي وشعراء يدديو

 100 ر البرية سيدنا محمد المصطفى )  ص ( / يطي في مدح خيديوان الحب

 110 ديوان الحجة / 

السالم ( اناء الصالة ديوان رثاء االبرار : محمد المختار واله االطهار) عليهم 
 الليل واطراف النهار  / 

111 

 0101 ديوان سليم العبد هللا / كتابة ـ ابو ذية ـ نايل / 

 0006 د محمد النجار / السي ديوان

 0223 رلي / بديوان الشاعر عبد هللا الك

 0221 / ديوان الشعر الكردي

 0011 ديوان صالح الدهوي : مجموعة الكاملة /

 0133 ديوان عدي بن حاتم الطائي مع سيرة حياته في الجاهلية واالسالم / 

 106 ديوان غريبات الشام /

 

 حرف الذال 

 0120 ذاكرة بغداد الثقافية / 

 0123 ذاكرة بغداد الصورة / 

 0625 ين / ذاكرة الط

 0213 ذاكرة الورق دراسة في كتابات سعد الدين خضر وسيرتة/ 

 111 الذرة والتركيب الذري والجدل الدوري / 

 55 الذكاء االنفعالي : بقلم كيف تفكر انفعاليا / 

 250 الذكاءالتواصلي في عصر االنترنيت / 

 06 الذنوب القلبية / 

 0110 ذهول : قصائد / 

    0305 ذئاب وذئاب بحدعة قصيدة /  



426 
 

 حرف الراء

 0131  راس الجادة في القرن العشرين /

 0011 اصطبار/ رباعيات اقل : خماسيات

 0110 رباعيات الدرة / 

 0151 رباعيات لم تكتمل : شعر / 

 262 الربوع النفطية وبناء الديمقراطية الثنائية المستحيلة في اقتصاد / 

ـ  250رجال االدارة والوزارة : اليهود والنصاري في عهد الخالفة الفاطمية ) 
 هـ / 561

0600 

 11 الرجعة ثالث ايام هللا الكبرى : اجوبة السيد احمد الحسن / 

 0362 الرجل الفريق : كتاب قصصي / 

 0200 رجل فقد الراحة : رواية / 

 0321 الرجل : مسرحية شعرية / 

 0211 رحالت الى العراق / 

 0202 رحلة بالباخرة الى شمالي بغداد / 

رحلة البقاء رواية تحكي مسيره انسان في عالم مابعد الموت : رواية من عالم 
 اليفنى / 

0321 

 136 رحلة في االزمنة الثالثة ومسرحيات اخرى / 

 0202 م / 0020رحلة قريز الى بغداد في 

سك الحج : تجربة واقعية في السفر الى بيت هللا ارحلتي في الطريق الداء من
 الحرام / 

000 

 0531 رحلتي مع االيام : مذكرات / 

وبوتاميا : ترجمة رسائل ضابط بريطاني دخل العراق خالل الحرب ميز الرحيل الى
 ... الخ / 

0521 

 0113 رحيل المسافات :شعر شعبي / 

 305 الرد القاصم على مفكري رؤية القائم / 

 0221 جر االخير : رواية /فرسالة ال

 306 رسالة  في رواية االصبع بن نباته / 

 331 رسالة في رواية ) كتاب هللا وسنتي ( / 

 010 رسالة في المباحث النحوية والبيانية والفقهية 

 0210 رسالة قرة العينين في سيرة العالمة ابي شماغين / 

 0213 رسائل الى مجهول : مجموعة رسائل / 

 0210 رسالن /  برسائل االمير شكي

 111 رسائل حب شعبية : شعر شعبي / 

 133 الرسم  الصناعي : االجهزة الطبية الصف الثالث / 

 116 الثالثة /  الرسم الصناعي تكييف الهواء والثلج / المرحلة

 101 الرسم الصناعي المرحلة الثالثة / 

 161 الرسم الصناعي ميكانروبكس ـ سيارات الصف الثالث/
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 131 الرسم الهندسي والصناعي الفرع الصناعي / 

 0666 هـ ( / 222ـ  023رعاية الخلفاء العباسيين للعلم والعلماء ) 

 0501 رفائيل بطي من اعالم الفكر واالدب العراقيين فهم / 

 0161 رفقا ارث الذاكرة : شعر / 

 0005 رماد االسئلة : شعر / 

 036 الرمز االسطوري في الفن  العراقي  الحديث الفنان جواد سليم انموذجا / 

 0102 رملة الصحراء : شعر / 

 0016  الرنين اصداء راحلة / 

 610 الرنين النووي المغناطيسي من االطياف الى التركيب : دراسة عملية / 

 0502 الرواة العلماء واثرهم في النقد االدبي / 

 0630 الرواسي المنيعة في نسب كعب بن ربيعة / 

 0213 رواية حرب الذات / 

 231 مفصال  اشمال : تتضمن تفسير الكنز العظيم تفسيرالرواية سيمفونية المهاجر الى 

 0350 العربية مابعد الحداثة /  ةالرواية

 0325 في ضوء  النقد النسوي /  3111الى  0111رواية المراة العربية من 

 0155 رواية منجاة حب حرف على الفيسبك / 

 052 الروى االخراجية لعروض مسرحيات العرب للمسرح العربي العرفي/ 

 622 سدي / مرؤى  في فضاءات ال

روض المتنزهن وانس المحاضرين : يشمل على نسب سيد المرسلين واالنبياء ... 
 الخ / 

331 

 0631 روض المستطاب في تاريخ ونسب / 

 221 روسيا والواليات المتحدة الدبلوماسية االلكترونية الطريق لفتح االبواب / 

 122 الرومانسية الثورية / 

 0122 الرؤيا االبداعية لدى الشريف المرتضى / 

 325 الرؤيا مفهوم أل البيت عليهم السالم / 

 222 رؤية من الداخل للسلوك السياسي  الخارجي االمريكي / 

رياض االطفال : فلسفتها ـ اهدافها ـ منهاجها ـ برامجها ـ نظمها ـ نشاتها 
 التاريخية / 

511 

 061 نهجية / رياضة المعاقين اساسيات م

 601 الرياضيات فرع الحاسبات وتقنية المعلومات الصف الثالث / 

 610 الرياضيات للصف الثالث االبتدائي / 

 606 الرياضيات للصف الثالث المتوسط / 

 601 الرياضيات للصف الخامس العلمي / 

 0222 ريح المعره مجموعة قصصها قصيرة / 

 216 : دراسة تاريخية / 0150ـ  0123الريف في الصحافة العراقية 

 

 الحرف الزاء 
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 0151 زرباطية في ذاكرة التاريخ / 

 021 /  0103ـ  0121زمن السينما العراقية مابين 

 0506 الزهاوي دراسات ونصوص / 

 0216  زوج مثالي ) مسرحية من اربعة فصول ( / 

 0205 زوجة الظل : رواية / 

 020 زيارة االمام الحسين عليه السالم  بين  الفقه والثواب / 

 

 حرف السين

 032 ة الالمعنى / يسالم الدباغ : غو

 100 سالي والمعلمة انوار : مجموعة قصصية / 

 0120 وتطورها الحضاري /  اءسامر

 سامري عصر الظهور : فتنة الدجال الذي رافق خروج  دعوة االمام المهدي 
 ) مكن هللا له في االرض ( / 

016 

 0230 سايكو بغداد : قصص / 

 062 عاما من مسيرة المسرح في العراق / 11

 0066 ست النساء : ديوان الشعر / 

 0035 سجادة من حرير الحناء : مجموعة شعرية / 

 133 السجون والمصطلحات واثرها من الشعر العربي /

 0631 السراي / قاموس  المصطلحات العشائرية / 

 0353 السرد الذاكرة / 

 0321 ات عراقية اضاءات في القصة والرواية / يسرد

 0211 سرطان : نثر اسود / 

 0626 سرقة حضارة الطين والحجر / 

 101 السعادة في بيتنا / 

 031 : اطياف واطياف وبشر /  زمرسعد شاكر النقيب في سرائر ال

 030 سعد الطائي مسرحيات العالمة وتعميق الصلة بالمكان / 

 011 السعي والنجاح : شعر / 

 021 سفرة تشكيلي / 

 320 السفير مسلم بن عقيل وولديه محمد ابراهيم /

 0100 سفينة االصالح : شعر / 

 051  سقوط المختاره عاصمة الزنج / 

 221 م عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم / نم : صنسقوط الص

 251 سكان العراق : دراسات في اسسه الديمقراطية وتطبيقاته الجغرافية / 

 261 السقوط في هاوية االزمة / 

 212 قام القياسية /رالسالسل الزمنية واال

 631 السالم عليكم : لماذا هذا الشويهواالهمال  / 

 0606 سالمة ( /السالميون ) بنو سلمة ) 
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 11 /  ى والفقرالسلسلة االخالقية : الغن

 01 السلسلة االخالقية ) وقفات اخالقية ( / 

 313 سلسلة المناهل العقائدية للشباب : معرفة المعاد / 

 0201 السلطة في الرواية العراقية / 

 111 مان الراعي / يسل

 0031 سمراء تحفر في ذاكرتي / 

 100 السمكة الذهبية / 

 200 كليف / تسن ال

 0010 سهاد : سعر / 

 0513 في منقب ابي العلمين السيد احمد الرفاعي /  سواد العينين

 0311 سوافي العسل المر : قصص / 

 2 في منهج البحث العلمي /  سؤال وجواب

 210 : دراسة تاريخية /  0122ـ  0131سوريا في سنوات االزمةاالقتصادية المالية 

 0526 في اللغة / حياةسوسير

 213 سوسيولسانيات نهج البالغة / 

 0611 خ العراق المعاصر : دراسة تحليلية / يسوسيولوجيا تار

 0530 /   0135ـ  0066سونيات سن ) ابو الصين ( 

 0200 / 3111ـ  0631الساحة الدينية في العراق 

 001 سياسيات تمويل االسكان الحضري مع اشارة خاصة للعراق /

 0626 (  0100ـ  0616ا )يسياسة المانيا تجاه شرف افريق

 0102 /  0125ـ  0102السياسة البريطانية تجاه عشائر العراق 

 202 /  0160ـ  0101سياسة التميز العنصري في اتحاد جنوب افريقيا 

تشرين  00شباط ـ  1 رسياسة العراق الداخلية وفق منظور صحيفة الجماهي
 /  0162الثاني 

0103 

 0510 سيد العبيد جون بن حوي / 

 0300 السيد محمد محسن / 

 0510 سيرة ذاتية مبكرة / 

 0032 سيرة لعذ معن: شعر  / 

 0151 سيرة المحيط : شعر /

  

 حرف الشين

 600 العراقية /  ةرشيد في الذاكرلا رعشا

 0015 شاعر بما يجدي / 

 030 ر حسن أل سعيد ذاكرة بال حافات / شاك

 562 الشباب بين االنحراف واالستقامة ودوراالسرة المسلمة في التوعية / 

 0322 مجموعة القصصية .... الخ / الشباط  مازال بعيدا : دراسات عقدية في 

 0115 وثورة العشرين /  يالشبيب
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 15 صلوب / مشبية عيسى اومن هو ال

 12 الشجرة الطيبة .. شجرة الوالء والسعادة والشجرة الخبيثة شجرة الحقد والنفاق / 

 0221 بان : رواية / شجرة الغر

 0166 شذرات تراثية من مدينةالناصرية /  

 0203 شذرات من االدب االلماني /  

 366 شذرات من االدب والحياة / 

 011 شذرات من التفسير / 

 321 شذرات من حياة االمام القاسم ) ع ( ابن االمام الكاظم ) ع ( / 

 661 ي والمولد / شذرات من العام

 521 شرح قانون التنفيد / 

 501 : دراسة مقارنة /  3112( لسنة 12يل االموال العراقي رقم ) سشرح قانون غ

 151 شرح نظرية المفاهم في الهندسة الالواقعية وهندسة لالوجود / 

 0655 دات المبرمةفي العصر االموي / هاعشرح وتحليل نصوص الم

 0216 شرفات الذاكرة : رواية / 

 0562 رفية / نقة شاهين الحريرية المعشر

 0021 شريط صامت نصوص عن السيارات والرصاص والدم / 

 0112 ( /  3103ـ 011الشعر الشعبي العراقي ) 

 0111 ف شعر / شعر شعبي عراقي : مضاي

 0120  شعر شهاب الدين الحلبي / 

 111 الشعر الصوفي في القرن الثالث الهجري /

 0226 الشعر الصيني الجديد /  

 0303 شعر عاتكة وهبي الخزرجي : دراسة موضوعية فنية / 

 0120 الشعر العباسي اراء ومواقف / 

 0501 الشعر عربي الحج احمد جمع ودراسة /  

 132 الشعر في عالم النور / 

 0021 الشعر اليصلح للنشر / 

 112 /  3111ـ  0161الشعر النسوي في العراق 

 121 االندلسي واالوربي /  الشعر القصة في االدبين

 165 شعراء االبداع في القرنين الثالث والرابع للهحرة / 

الشعراء والنقاد وتطور الرؤيا في الخطاب النقدي العراقي الحديث ) الشعراء 
 وذجا ( / مالستينيون ان

0130 

 0610 شعراء وقصائد من الشعراء االنكليزي / 

 0216 شقاوات الزمن الماضي / 

 0022 شكوى في حضرة الرب : المجموعة الشعرية / 

 103 الشمس التنام / 

 0301 شمعة الحاصود : قصص  قصيرة / 

 133 الشمعة الذهبية الكبيرة / 

 326 الشموس الساطعة من انوار خولة الشافعة /  

 0231 الشهد والثلج / 
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 0321 ات : ثالثة مسرحيات عراقية صامتة / شهوة النهاي

 0520 شهيد البراءة /

 0516 الشهيد الصدر يقتل من جديد / 

 0330 شواطى اخرى لمحمود درويش / 

 232 الشؤرى في الميزان /

 0211 الشيخ عبد هللا االربيلي ) رحمة هللا ( العالم العاهل سيرته الذاتية ... الخ / 

هـ 0322شيخ العلوم في الموصل الحدباء يوسف الواعظ بن رمضان الموصل 
 م / 0030

0512 

 316 الشيعة على محك االختيار / 

 

 حرف الصاد

 222 الصائبة المندايئون : نبذة تعريفية / 

 0600 بين / يالصافي المعين في نسب الطي والط

 0515،0516 اراته التربوية والثقافية / سصباح نوري المرزوك حياته وم

 0051 صبوات متاخرة / 

 632 الصائف البغدادية : نبذ وخواطر ، ذكريات وطرائق احداث واحاديث /

 0116 صدى االلحان : شعر شعبي عراقي / 

 0121 صدى السنين : شعر /  

الصراع التيموري مع القوى السياسية في المشرق االسالمي وموقف العثمانيين 
 منه / 

0612 

 0126  صراع الوجدان : شعر / 

 0 200 ة / أة تقاوم ظلم المجتمع لها لكونها امرأصرخة في الظالم : رواية امر

 103 ة لعمالق مسافر الى الجواهري الكبير / خة في فراغ ) مزاحم ( مرثية متأنيصر

 01 الصرخي في الميزان / 

صغير يناطح السماء : ردا على تحريصات جالل الدين الصغير التي تفوه بها 
 الدعوة اليمانية المباركة / 

011 

 0255   صفحات من التاريخ / 

 022 صفحات من تاريخ الخط العربي / 

ـ  0312صفحات مضيئة من سيرة الشيخ محمد الحسين أل كاشف الغطاء ) 
 هـ ( /  0112

0511 

 663 صفحات من قاموس العوام في دار السالم / 

 0211 الصقر واالفعى : رواية / 

 203 الصالة اسرارها ومعانيها / 

 202 الصالة سفينة االعمال / 

 0261 صمت متسائل : قصص/ 

 0261 صمت المكان : قصص قصيرة / 

 0652 الصناعة االموية صولجان العرش وقبضة السلطان / 
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 621 صناعة الترجمة / 

 201 ول الخليج العربي / دصناعة القرار السياسي في 

هـ ـ 202الصورة البيانية في الشعر االندلسي ) عصر المرابطين والموحدين 
 هـ /  110

0332 

 0136 الصورة الشعرية في شعر ابن القيسراني / 

ا على صورة الذات : دراسة ميدانية في هتاكاسعوان اقيةصورة المراءة في العر
 مدينة بغداد / 

260 

 0123 صورة المراءة في الشعر العراقي الحديث/ 

 0056 صورة  ملونة لشاعر : شعر / 

 

 لضادحرف ا

 0013 ض : مجموعة شعرية / يضباب ليس اب

 0201 ضجر باريس او قصائد نثر قصيرة / 

 0202 ضحك اسود : قصص قصيرة  جدا / 

 0002 فاف الخيال : شعر / ض

 0003 شعر /  :فاف الروح ض

 0210 ضوء اخضر . . /  

 ضياءالعزاوي ) موتوغرافيا ( / 
 

0556 

 

 حرف الطاء 

 0102 طاحو : شعر شعبي / 

 0350 طائر  االخضر : كتابات من حواف االهوار : قصص قصيرة / 

 0106 طائر البرهان : شعر /

 0031 طائر بال سماء : شعر / 

 106 طائر الحرية / 

 0150 طائر الشمس / 

 0161 الطائفة اليهودية في الكفل / 

 0323 الطائي ابو تمام في دائرة االتهام : مسرحية شعرية بست لوحات / 

 122 الطب الرياضي للمدربين والمعالجين / 

 122 الطب الرياضي واصابات الرياضين / 

 0112 طرائدي كلماتي : شعر / 

 0060 طقوس ممنوعة : شعر / 
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 51 س االحصائية في العلوم النفسية / يطرائق البحث واستخدام المقاي

 113 طرائق وتقنيات حديثة / 

 0111 والكتبة : شعر شعبي / ه الطر

 300 الطريق الى االمام المهدي ) مكن هللا له في االرض ( / 

 0230 الطريق الى بغداد : رواية / 

 16 الطريق الى الدعوة اليمانية / 

 0512 الطريق الى المجد / 

 0210 الطريق  الى المشنقة / 

 320 طريق الحسين سفينة النجاة / 

 005 الطريقة المثلى لتدريب خيل السباق وقصص اخرى / 

 0161 طفح الكيل : ديوان شعر / 

 0203 الطفل ذو الصندوق الخشبي / 

 0255 طواسين زرقاء : قصص / 

 0601 طى تاريخا ونسبا /

 110 طيبة الطيبة / 

 0220 الطيور تغرق ايضا : رواية / 

 

 ءحرف الظا

 162 الحنين في الشعر العربي / وظاهرة الغرب 

 0512 الظالل االدبية الوارفة في مشهد عناد غزوان : ذكريات شهادات / 

 0361 ظالل الطائر الجريح : قصص 

 112 الظواهر الجوية المرئية / 

 بية في سورتي النباء  والغاشية : دراسة داللية / يالظواهر الصوتية غير الترك
 

060 

 

 حرف العين

 0021 عاشق جدا : شعر / 

 0000 عاشقة خرساء / 

 0232 العاشق الضال / 

 0205 عاشق المدينة الحسناء : مشاهدات شخصية / 

 230 عاشوراء واالهداف العظمى في فكر االمام الخامنئي ) دام ظله ( / 

 0210  عالم سري : شعر / 
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العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري : بحث تاريخي في الحياة االجتماعية 
 لجماهير بغداد / 

213 

 035 البداع / اعبد الجبار البناء :مسيرة فنية حافلة ب

 0561 عبد اللطيف البغدادي : دراسة تاريخية / 

 0230 ارنة / لحركة تجديد الكوردي : دراسة نقدية تحليلية مق اعبد هللا كوران رائد

 0515 عبد المجد اففي وذاكرة الثقافة العراقية / 

 210 العبيد والعبودية االختيارية من اجل تاسيس قواعد ... الخ / 

 055 العتاب في القران الكريم / 

 0322  العتبات النصية في رواية االجيال العربية / 

 0560 عثمان الموصلي : الموسيقار الشاعر المتصوف / 

 511 ة انموذجا / يالعدالة االنتقالية في العراق : هئية دعاوي الملك

 0336 اريس العقيدة المغربية الحديثة / عذب النص :قراءة في تض

 0121 العذبة والحنين في الشعر االندلسي / 

 0153 عذريات االعرابي االسمر / 

العراق : دراسة في تطوره السياسي ، كتاب يبحث في نشؤء الدولة العراقية 
 وتقدمها / 

202 

 0110 ( /  0121ـ  0110العراق : شهادة سياسية ) 

العراق صور فوتوغرافية تاريخية من مجموعة المصور ماتسون في القدس 
 /  0126ـ 0123

0611 

 220 /  ةاوسطيالعراق في االستراتيجية االمريكية الشرق 

ية السياسية في العراق بعد ملالعلتطورعراق مابعد االحتالل : دراسة تحليلية 
 /  3112/  2/ 1انهيار الدكتاتورية في 

0100 
 

 0101  /  3112عراق مابعد 

 0110 العراق المعاصر / 

ت نشرت بالصحف العراقية مقاال مجموعةالعراق مفتاح الحرب العالمية الثالثة : 
 والعربية /

211 

 251 العراق واالستراتيجية المائية / 

 0020  عراقي يكتب سيرته  / 

 0601 العرب السادة االشراف موجز عن قبيلة السادة البوبدران / 

 0312  عربة خضراء / 

 0152  الطا / عربة ي

 131 ين / ئالعروض للمبتد

 0111 العزف على االوتار الحب /

 0201 عزف على ضفاف الحزن : قصص قصيرة / 

 0160 عزلة بلون البحر / 

 0356 عزيف الجن : رواية / 

 001 العش السعيد واالسرةالصالحة / 

 013 ة الذهبية / العصفورة الصغيرة واجنحة االراد

 0202  عطر زهر البراري : رواية / 

 0265 بعطش المدفي وادي الرافدين بين التعذيب والتنظيم / 
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 0310 /  قصصيةعلى سنيني انثر الورد : مجموعة 

 122 على كيفك : شعر شعبي / 

 0662 الول / ا في العصر العباسي العالقات االقتصادية بين المشرق والخالفة العباسية

 222  / ( 3112ـ  0132يرانية ) الالعالقات التركية ا

 Pubic relations    / 016العالقات العامة

 0620 العالقات العربية البزنطية في العصر االموي / 

 103 علم االحياء : للصف السادس العلمي / 

 210 علم اصول الفقه االسالمي / 

 0616  علم االنساب بين الصرف والتشريع / 

 066 علم حركة االنساب الموصوف بالمهارة / 

 0521 علم الرياضيات وبعض من روادة في مدينة الموصل / 

 511 علم النفس التربوي اسس منهجية /

 21 علم النفس ) السلوك تحت المجهر النفسي ( / 

 50 علم النفس المعرفي / 

 621 علم الوضع دراسة في فلسفة اللغة بين علماء اصول / 

 121 العلمية في الالواقعية / 

 132  اجهزة طبية / ـ العلوم صناعية 

 132 العلوم الصناعية : االجهزة الطبية الصف الثالث /

 002 العلوم الصناعية اختصاص التجارة الصف االول / 

 150 العلوم الصناعية : صيانة المصاعد الكهربائية الصف الثالث / 

 015 العلوم الصناعية اللحام وتشكيل المعادن المرحلة االولى / 

 165 : محطات وشبكات ومعالجة المياه )الصف الثاني(/العلوم الصناعية 

 100 اقتصاد كهرباء /  –العلوم الصناعية / المرحلة االولى 

 321 علي االكبر القدوة المثالية للشباب المسلم / 

 0511 علي الوردي واالدب الحي / 

 0160 العمارة مدينتي / 

 361  العمل والجزاء في القران الكريم / 

 065  العموم الصرفي في القران الكريم / 

 0163 عندما اغمض عينيه الها : شعر /

 0112 عندما يبكي القطا : شعر / 

 0221 صيرة من االدب العبري / عند وسادة محتضر قصص ق

 253 في المجتمع العراقي مدينة بغداد انموذجا /  هالعنف االجتماعي وبعض مظاهر

 252 العنف االسري ضد الزوجة : دراسة ميدانية  بغداد / 

 0310 العنوان في شعر معد الجبوري ) دراسة سينمائية ( / 

 0105 (   0160ـ  0162العهد العارفي في العراق ) 

 0111 عهد الوالء ) شعر شعبي ( / 

 21  عودة المينا فيزيتا ثانية : مقارنة تحليلية / 

 216 العولمة والتحول الديمقراطي في الوطن العربي / 
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: دراسة في دوره (هـ 620هـ / 31الفهدي ) المتوفي عام  غنم عياض بن
 العسكري واالداري / 

0521 

 

 حرف الغين 

 0221 غابة الثلج : قصص / 

 0120 غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السالم / 

 0215 ش : رواية / بالغ

 231  غدير الصدر / 

 0311 غربة في الشعر العراقي / 

 605 غرفة تجارة النجف االشرف : دراسة تاريخية اقتصادية وثائقية / 

 0615 ات االوربية على الخليج العربي خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر / والغز

 0120 غسق الشعراالندلسي : دراسات في االدب االندلسي/ 

 0001 غض النظرير االندلسي : شعر / 

 0022 يات الرماد : شعر / اغو

 

 حرف الفاء 

ماكتبته المدعو عبد فاز المؤمنون باحمد الحسن وخاب المبطلون : ردأ على 
 الرحمن العقيلي /

010 

 350 فاطمة الزهراء ) عليها السالم ( بيت عظمة الدور وصغر العمر / 

 352 فاطمة ) عليها السالم ( صديقة شهيدة /  

 0555 فائق حسن  الحضور الحي والبصمة الساحرة االنسان والمعلم والفنان/ 

 223 فتوى شيخ االزهر / 

 0210 الفجر وتاريخ مدينة / 

 0312 فحل التوت : رواية / 

 0115 فخاتي وهيل شعر شعبي عراقي / 

 0055 الفرات والشعراء :  شعر / 

 0101 فراشة تحترق / 

 0335 فرسان الصحراء / 

فرسان القواطي :ديوان مشترك للشعراء الشهداء رحيم المالكي ، غني محسن ، 
 سمير الزركاني ـ بارق العاشقي / 

0101 

 526 لقضائي في الدعوى المدنية / الفرق بين القرار والحكم ا

 110 الفروسية في ادب القرن االول الهجري / 

 011 فسلجة علم الحركة والتدريب الرياضي بكرة اليد /
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 102 ئية لتحمل االجهد في النباتات / يفسيولوجيا والبيولوجيا الجز

 311 فشل المنتظرين / 

 35  فصل الخطاب في حجبة رؤيا اولى االلباب / 

 612 فصول في التعليم الثانوي واالداري واالشراف واالرشاد التربوي / 

 0330 فضاء التحوالت الجمالية : قراءة في مشغل الفنان محمد اسماعيل / 

 101 افق جديد في قصص االطفال والفتيان /  خرافةضاء الفضاء الحكاية ف

 11 فضائح المخالفين وخبث الذرية والنسب/

 312 في تربية الفرد والمجتمع االسالمي /  فضل الذكر ومكانته

 0152 فضيحة االسكندر المقدوني / 

 0252 الفضيلة عذرا ابدا / 

ون الكتالفضل االجتماعي وصناعة القرار : قراءة سوسيولوجية في ضوء نظرية 
 بارسونز وافكارماكس فيرا / 

226 

 231 من الينبوع المهني عنها /  – 3 –فقه المعلومات المالية 

 0510 فقهاء الحاكم / 

 0511 الشيخ محمد الطرفي في السفر الخلود /فقه الهندسة 

 030 اسي عند محمد حسين الفياضائي / يالفكر الس

 211 فكرة عامة عن بعض االنظمة الفضائية االوربية / 

 002 الفلس والطين في سبقين ) الذئب الثاني (/ 

 516 محمد باقر الصدر فلسفة التربية /خ عند السيدفلسفة التاري

 215 ة ات االقتصادية واالجتماعيبفي دولة المماليك الترك واثرها على التقل فلسفة الحكم

 0606 عشرية بين النص والتاويل /  نيالفلسفة السياسية عند االث

 0620 ق . م ( /  603ـ  211الفلسفة الطبيعية االشورية ) 

 26  الفلسفة غاية ... وهدف / 

 601 فن االتكيت والبروتوكول وادارة المؤتمرات / 

 111 الرجالية للصف الثالث / فنون تطبيقية / فن التفصيل والخياطة : المالبس 

 212 فن الحب الزوجي / 

 020 فن الرسم في القرن العشرين / 

 023 فن النحت بين التقليد والحداثة / 

 0621 فنون الحضارات القديمة : قراءة بصرية / 

 05 لوغرافيا مصادر بريطانية عن الوطن العربي / بالفهارس والب

 162 الزراعية المنتشرة في العراق /  فهرست االسماء العلمية للنباتات واالفات

 311 شرح دالئل  الخبرات / تحمارفواتح ال 

 200 /  ثقافيةاكه  الوالف

 160 فؤائد النباتات 

 0235 فوزي االثروشي ، االعمال الشعرية الكاملة / 

العراقي وعن كيفية اعداد القضاء في اروقة الفضاء : رؤية واقعية عن  عمل
 القضاء مهنيا / 

531 

 303 فياعجاز القران الكريم /  

 0205 في باطن الجحيم : رواية تسجيلية في وثائق / 



438 
 

 0220 في البدء كان الصراع ) من الشعر السرياني المعاصر ( / 

 0116 في بغداد لي قمر : شعر / 

 213 في الحكومات المحلية / 

 0302 في الذكرى السنوية لرحيلي : رواية / 

 0560 في ذكرى يوسف كركوش : نفائس النقوش / 

 0110 في رحاب اهل البيت ) عليهم السالم ( / 

 0552 في رحاب مئذنة سوق الغزل : عاشق بغداد والدكتور محمد مكية / 

 001 في ظالل دعاء كميل / 

 500 في القانون الجنائي العراقي : جرائم واحكام تطبيقات قضائية  جزائية / 

 625 في المنظور التربوي / 

 230  الية والالمركزية في العراق  / رالفيد

 0220  /  صيةقصفيروز االحدب : مجموعة 

 612 فيزياء  الشمس والكواكب / 

 6121 الفيزياء للصف االول المتوسط / 

 615 / الفيزياء للصف السادس العلمي

 0533 فيصل االول من الثورة العربية الكبرى الى تاسيس الدولة العراقية الحديثة / 

 0501 فيصل ملك العراق / 

 02 بة / صحافيض الغدير في كلمات مدرسة ال

 053 فيض من  القران الكريم دراسة ومباحث في القران الكريم /

 161  ات بغداد في التاريخ / يضاناف

 0232 غرافيا : قصص / موفيل

   

  حرف القاف

 0251 قاتلة على الهواء : قصص / 

 033 قاسم حمزة حكايا الطين والنار / 

 0115  القافية /     

 661 قاموس االلسنة انكليزي ـ عربي / 

قاعدة العقد شريعة المتقاعدين في مجال العقود االدارية : دراسة مقارنة دار 
 ميزبوتاميا / 

551 

 650 قاموس القواعد واالعراب / 

 620 قاموس لغة الزهور / 

 0631 قاموس المصطلحات االثارية / 

 611 قاموس مصطلحات سومرية اكدية / 

 12 قاموس الهدية السنية لمترجمي النصوص االسالمية / 

 01 قانون االخالق االلهية : مفرداته واسس تطبيقية من دول العدل االلهي / 

 512 /  3102( لسنة 30رقم )  ةقانون بيع وايجار امول الدول

 012 القانون الدولي لكرة السلة / 
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 016 القانون الدولي للتنس : شرح وتفصيل / 

 ي للتنس = ن الدولالقانو
Of Tennis The Official   / 

011 

 002 القانون الدولي للجمناستك الفني للسيدات / 

 511 وتعديله /   0101لسنة  10قانون العمل رقم 

 221 وتعديله /  0111( لسنة  65قانون مجلس شورى الدولة رقم ) 

 310 قانون معرفة الحجة / 

 061 ء قرانية / ذاقبسات واش

 0023 قبل ان يموت البحر / 

 0012 قبل تخمد  جمر القصائد / 

 0321 قبل الخيل ارى الغروب / 

 0000 قبلة فوق شفاه الياسمين / 

 0365 قتيل تحت نصب التحرير / 

قد جاء تاويل قراءة في السؤالين االول الثامن من الجزء االول من كتاب 
 المشتابهات / 

002 

 335 قراءات جديدة في سيرة النبي محمد )  ص ( / 

 151  قراءات في االدب والحياة / 

 210 قراءات في علم االجتماع السياسي رؤيا استشراقية / 

 212 القراءة / 

 563 قراءة استراتيجية في صفقة السالح الروسية التشيكية / 

 012 كاظم الحائري /قراءة جديدة في رواية السمري ردا على مدعي العلم 

 0122 قراءة سينمائية في شعر ابي تمام / 

مر االلغاء حسب واقرارات مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( الملغاة وقرارات وا
 تشريفنا الوقائع العراقية / 

211 

 226 /  3103رى الدولة لعام قرارات وفتاوي مجلس شو

 052 القران العظيم وام الكتاب / 

 613 القران الكريم والتربية االسالمية للصف السادس االبتدائي / 

 006 القران الكريم وبهامه قراءة حمزة الكوفي الروائي خلق وخالد من طريق الشاطبية 

 311 القران والعلم الحديث / 

 0002 قصاصات / 

 0131 قصائد غيث اغراضها في شعر العصر االسالمي / 

 0062 قصائد من زمن الخوف / 

 0003  قصائد هاربة من دورالنشر / 

 0122 قصائد وابو ذيات / 

 0026 قصائد ولقاء 

 66 /  0االنسان وقصة الوجود في الفكر القراني ط ققصة خل

 021 /  3قصة خلق  االنسان وقضية الوجود في الفكر القراني ط 

 060 قصتي مع المسرح /  

 0312 قصر الضابط االنكليزي او حكايات مابعد النهرين / 
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 0511 : مقاالت نقدية /  ةالقصير قصص ارنست هيمنغواي

 130 قصص قصيرة من االدب العالمي / 

 0361 قصص مع الذكريات : رواية /

 0352 قصص من الواقع المعاصر / 

 0302 القصيدة االعالمية في الشعر العراقي الحديث/

 0132 القصيدة الجاهلية في النقد العربي القديم / 

 522 القضاء االداري : دراسة قانونية حديثة ... الخ / 

 210 القضاء االداري في العراق /

 0016 قضاء الجنوب الشعري . قصائد مختارة لشعراء مدينة العمارة / 

 0611 القضاءالعربي االسالمي في مصر خالل العص  العباسي االول /

 532 عجل والوالئي في التشريع العراقي : دراسة مقارنة / تالقضاء المس

 523 القضاء واالنتهاكات الخدمية لحقوق االنسان ورد شباب التغيير/

 0525 خالل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /  من قضاء بغداد

 0252 /القضايا الساخنة في العالم

 3 قضايا في منهج البحث/

ـ  0133العراقية  السياسية الفلسطينية في برامج ومواقف االحزاب القضية
0150   / 

0116 

 201 قضايا قانونية / 

 0611 /  0106ـ 0501قطر : التطور التاريخي وقيام االمارة 

 123 قطوف من االدب العربي / 

 305 القالئد الموصلية شرح المنضومة البيقوفية / 

 القمر يحب من طرف واحد = 
He moon has unrequited love.  / 

0212 

 0206 م ( /  3110ـ  3111القناع في الخطاب الروائي العراقي الحديث ) من عام 

 0200 / يل االسودالقند

 131 قوارير عطرية / 

 602 قوارير المسك الختام / 

القواعد الدولية المنظمة القتسام المياه ومشكلة توزيع مياه حوض دجلة والفرات 
 بين تركيا العراق / 

212 

 652 قواعد اللغة العربية للصف االول المتوسط 

 511 قواعد اللغة العربية للصف الخامس الالبتدائي /

 0001 قوافي من المحيط المهجور / 

 261 قوامة الرجال : قراءة في الوجدان االموباكي / 

 121 قوانين الحياة الصحية : قوانين سهلة تضمن لك السيطرة على حياتك الصحية /

 0622 القوى الدولية في القرن العشرين / 

 53 قوة العاطفة وقوة التخيل / 

 002 القول باالحسان العميم في انتفاع الميت بالقران العظيم / 

 323 القول الرضي في منزلة االمام الرضا ) عليه السالم( / 

 111  القول الشعري والقراءة السردية / 
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وال اوالد االمام الكاظم ) عليه السالم ( الموسويين   مع القول المبين في اح
 دراسة عن اسرة أل ابي طبيخ الموسوية /  

0615 

 10 القول النضر في الدفاع عن الشهيد الصدر/

 0130 ر _ تاريخ وتراث ( القيادة بين الماضي والحاض

 206 قيام الليل /  

 

 حرف الكاف 

 026 الكاريكاتير واالمثال الشعبية / 

 0126 كافوريا المنبي: دراسة تاريخية /    

 0231 كان وهما : رواية / 

 121 الكائن االدبي : دراسات في االدب االسالمي / 

 0221 كائنات في زجاجة : قصص / 

 012 في مسيرة ادب الطفل العراقي / يان كتاب ادب طفل عراقيون سر

 300 كتاب القراءة خلف االمام / 

 616  كتاب القراءة لتعليم الكبار ـ التكميل / 

 603 كتابات في التربية والتعليم / 

 0603  /يخية في القرن السادس الهجري في بغداد رالكتابة التا

 0310 وقضايا اخرى / المعاصر ة على جدار اخضر : مقاربات في الشعر العراقي بالكتا

 025 الكذب الصريح في روايات الصحيح / 

 باستخدام برنامج  آتكراسة تصيم واجهات المنش

3Dsmax-7  / 
000 

 502 كراسة تعريفية بالتربية العلمية الدارات المدارس / 

 505 كراسة تعليمية بين المدرسين والطلبة / 

 611 كراسة الخط العربي / 

 0113 كربائيلوبيت  الرب / 

 0660 كربالء جرح الحسين ) علية السالم ( / 

 013 كرة السلة كلمات ومصطلحات تعديالت قانون ... الخ / 

 010 كرة اليد الحديثة : دراسات وبحوث مترجمة / 

 0133 الكرد الفيليون .. االصالة التاريخية والمواطنة المهدورة / 

 0132 الكورد الفيليون : االمس والغد / 

 0063 كرسي العازف : شعر / 

 1 كشاف الرسائل واالطاريح لكلية االداب / 

 02 كشاف مجلة ادب الرافدين / 

 362 لوق والخالق ) سلسلة في اصول الدين والعقيدة االسالمية خكشف الحقايق بين الم

 315 كشف العروب في القران الطكريم والسنة المطهرة / 

 510 الكثيفة بين النظرية والتطبيق / 

 0010  كف تسبح في الماء / 
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 0022 كف يرسم الحياة : شعر / 

 0011 كفوف المالئكة / 

 0010 كل هذا الليل : مختارات شعرية / 

 620 ات في الترجمة التعاقبية / ظالكالم واللغة والذاكرة : دراسة في كتابة المالح

 062 المفيدة /  تكلمة السر الحديثة بحزمة من الكنوز  والمعلوما

 310 كنز الدعاء والمعرفة من القران الكريم / 

 0236 كهف البوم ... ممر الياقوت / 

 0620 الكواكب في العراق القديم /

 0633 / حاضرهمالكوبان في ماضيهم و

 206 الكورد : قراءة في ثقافة جذورها عريقة واشجارها يقظة /

 0232 ستان في الشعر العربي المعاصر / وردالكورد وك

 0163 الكوفة ، تاريخ وحضارة / 

 031 كونوا بانيين / 

 301 كيف نعرف المهدي ) عليه السالم ( / 

 312 وصفاته وعمره الشريف /  ههورظكيف  المهدي ) عج ( من خالل حركة 

 610 ( للصف السادس العلمي / ( CHFMISISCRI كيمياء 

 616 الكيمياء العامة لطلبة كلية الزراعة والغابات / 

 611 الكيمياء الفيزياوية لطلبة المرحلة الثالثة الخواص االنتقالية للغازات والكيمياء المركبة  / 

 112 الكيمياء العضوية لطلبة كلية الزراعة والغابات / 

 012 ك / ييتركيمياء وتكنلوجيا الكبريت وحامض الكب

  

 حرف الالم

 0001 د شعرية / ئالق : قصا االلى طيفه

 611 الالواقعية العلمية / 

 011 الالواقعية العلمية في المنطق الرياضي والقران الكريم / 

 06 لب االستشارات في تاريخ ونسب الخشاالت / 

لبيك داعي هللا : التحديات وانتهاكات االستكبار العالمي للعالم االسالمي والموقف فيها 
 / 

033 

ات وواجبات ) كلية التربية للعلوم االنسانية اللجان االمتحانية الجامعية : تعليم
 انموذجا ( / 

611 

 622 اللسابنات االوراثية / 

 210 لطائف / 

 050 لعبة الظل والضوء كدراسة في مسرح خيال والمسرح االسود / 

 011 لعلكم تهتدون ردا على فتاوي فقهاء اخر الزمان في تكذيب اليماني واالمام / 

 623 اللغة الثانية في اشكالية المنهج والنظرية في الخطاب النقدي العربي الحديث / 

 0215 لغة العيون / 
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ي : دراسة وصفية موازنة في الصوت والصور شرلغة القران بين الزجاج والزمخ
 والداللة / 

062 

 0301 لغة المشاعر / 

 0226 اللقاء االخير :  قصص / 

 032 اللقاء بين الحوزة العلمية والجامعة / 

 121 للمدارس التركمانية والقوميات االخرى / 

 0022 للمطر خطاياه : شعر / 

 0200 للمعاناة وجه نبيل / 

 110 لماذا رحلت الينابيع الى الجبال البعيدة / 

 0515 لماذا المسير الى مرقد السيد الشهيد محمد محمد صادق / 

 0123 لمحات في الشعر العباسي / 

 125 لمحات عن المركبات العضوية الدوائية / 

 0151 لمحات من تاريخ الحلة : اضواء على احداث ... الخ / 

 0610 لمحات من  تاريخ العراق االجتماعي المعاصر / 

 021 لمسات ونفحات من روح القران الكريم / 

 0115 لمصابيح ارتديث عنقي : شعر / 

 010 لمن الملك اليوم هلل ام للشيطان للمهدي ام لالمريكان / 

 0225 لن تورق الكروم : رواية / 

 225 لندكرين ، السياسة التركية حيال اقليم كوردستان العراق / 

 0613 ( /  0102ـ  0060لواء العمارة في العهد العثماني ) 

 0165 ( /  0130ـ  0102لواء  المنتفق في سنوات االحتالل البريطاني ) 

 0010 لو ترك القطا النام : مجموعة شعرية / 

 0612 اللؤلؤ المنضود في كتب السيد محمود / 

 0320 لوليتا والقرد : مسرحية شعرية / 

 0061 ليل مدينة : رواية / 

 0231 الليل والنسيان من  الشعر الكوردي الحديث / 

 0223 ومضات من تاريخ الشعب الكردي ... الخ /  يليلى وشجرة الجوز رواية تحك

 050 ليلة حب / 

   

 حرف الميم

 0161 ماء مبلل بي :  شعر / 

 303 مابعد االثني عشر اماما / 

 0211 ماتهواه نفسي /

 061 الماساة والرؤية الماساوية في المسرح  العربي الحديث  / 

 0113 ماقاله الشعراء في قاسم العطار / 

 515 المالية العامة من منظور قانوني / 
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 601 فية / يمات اولية وتعروماهي الالواقعية العلمية معل

 0160 مائدة الكالم / 

 15 مباحث اسالمية / 

 630 مباحث في االدب الشعبي / 

 630 مباحث في التراث الشعبي / 

 620 مباحث في اللغة وعلم اللغة / 

 615 مبادى االحصاء لطلبة الفرع التجاري المرحلة االولى / 

 065 المبادى االدارية لطالب التربية الرياضية / 

 600 الواقعية / لمبادى الرياضيات ا

 112 مبادى السالسل الزمنية ) نماذج التنقيط االستراتيجي ( / 

 511 مبادى عالج واصالح المجرمين / 

 250 مبادى علم االقتصاد والمالية العامة / 

 110 مبادى في االقتصاد المنزلي / 

 200 مبادى القانون الدولي العام والمبادى العامة ـ المصادر ـ االشخاص / 

 100 مبادى المحاسبة المالية نظرة معاصرة / 

 200 مبادى متواضعة على الطريق / 

 003 مبادى النهضة العمرانية في العراق والعالم االسالمي / 

 0166 المبتلى : شعر / 

 201 مبحث االمامة في الصالة / 

 00 / نمبحثان في االسالم مع ادب المجالس وانواع االستئذا

 0211 مبدعات من العراق / 

 0355 متاهة احيزهم : رواية / 

 62 المتخيل والعقالنية دراسات في فلسفة غاستون باشالر / 

 0521 مترجمون عراقيون / 

 565 متطلبات واجراءات السالمة في مواقع العمل  / 

 0121 المتلقي في الشعر االندلسي : دراسة في انواع المتلقي  / 

 0500 المتنبي سيف لن يصدا / 

 211 ، دراسة اجتماعية سياسية /  0150ـ  0130المثقف والسلطة في العراق 

 006 ة فنية / يالمثل في نهج البالغة : دراسة تحليل

 0212 المثلث االثري في القوش / 

 252 مثلث الرعب العالمي : االرهاب / 

 255 مثلث الرعب العالمي : الجريمة / 

 256 لث الرعب العلمي : الجهل / مث

 000 مجالس االدب في بغداد / 

 105 المجالس القاسمية / 

 211 المجتمع المدعي الواقع والطموح / 

 001 مجتمعنا بين الكبر والنفاق / 

 0501 حقائق جديدة عن ...الخ /  0111تموز  عام  33مجزرة قاعة الخلد في 
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مجلس النواب العراقي . انجازات الدورة االنتخابية الثانية السنة التشريعية 
 / 

221 

 513 المجموعة التشريعية الخاصة بقوى االمن الداخلي ... الخ / 

 0021 /  0111ـ  0102المجموعة الشعرية الكاملة علي محمد الشبيبي 

 516 راث والسياحة / تمجموعة قوانين االثارة وال

 0016 المجموعة الكاملة /

 0050 /  0المجموعة الكاملة : )مختارات شعرية من سفر الشاعر ( ج

 0053  3المجموعة الكاملة :) مختارات شعرية من سفر الشاعر( ج 

 0362 : قصص  ىمحاريب االس

 101 المحاسبة والتحاسب الضريبي  االساسيات والمفاهيم والتطبيقات / 

 120 محاضرات في االدب  العربي ونقده / 

 510 محاضرات في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي / 

 0151 محاضرات  في قضم االوجاع : شعر / 

 510 محاضرات في منهج البحث التربوي / 

 120 محاضرات في نظرية الالواقعية العلمية / 

 160 محاضرات ميسة في ادب العصور المتخرة / 

 0311 المحجوب بقمرة الواحد : رواية / 

 010 محطات الحزن والفرح : مسرحيات / 

 0012 محطات . عشق : مجموعة شعرية / 

 0011 محطات في حياتي : شعر / 

 0562 محطات في دروب الفن والحياة / 

 551 محطات في طريق فن وعلم العرب / 

 0360 محطات وخواطر / 

 / 0135 ) دراسة وصفية ( /  0115ـ  0135محلة راس الجادة 

 330 محمد خاتم النبيين ) صلى هللا عليه وسام ( / 

 0535 /  0152محمد نجيب ودوره السياسي والعسكري في مصر حتى عام 

 0512 محمد النويهى ناقدا / 

 216 محن السجن في تربية المسلم / 

 0213 مخابلة .. نصوص يهودية / 

طبية والدرة االمختار : اسئلة وحلول لطالب القراءات في احكام التالوة والش
 الطينية واالربع  الشواذ / 

005 

 0611 ختصر تاريخ بغداد البي بكر يحيى بن علي الخطيب / ممختار 

 520 المختار من قضاء محكمة التميز االتحادية : القسم المدني / 

التميز االتحادية : قسم القانون المدني واالصالح المختار من قضاء محكمة 
 الزراعي   /

523 

زية لمحكمة استئناف يالمختار من قضاء محكمة االستئناف بصفتها التمي
 بغداد / الكرخ االتحادية / 

520 

 521 المختار من قضاء محكمة االستئناف بغداد الرصافة االتحادية التميزية / 

 0112 مختارات من دفتري القديم ) مجاميع شعرية (  / 

 0200 مختارات من القصة العراقية الحديثة : قصص / 
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 0121 مختارات من وثائق موصلية في الحقبة العثمانية / 

 251 مختارو بغداد / 

 121 مختصر االعشاب في  روعة الكتاب / 

 0623 المختصر في تاريخ اوربا في عصر النهضة / 

 351 المختصر في  سيرة وتاريخ اهل البيت ) عليهم  السالم ( / 

 0621 مختصر محاضرات في تاريخ العراق القديم / 

 212 مختصر المفتاح في اصول الفقه المقارن / 

 503 مدارس بغداد في العصر العباسي / 

 0006 مدافن الرغسية / 

 002 المدح والذم في سبعين الذئب االول/ 

 0213 مدخل الى تحليل النص النثري التراثي / 

 166 المدخل الى تصميم منظومات الماء والصرف الصحي / 

 120 مدخل الى الفطريات وسمومها / 

 51 مدخل الى المنطق / 

 211 المدخل لدراسة الشريعة االسالمية / 

 011 مراسي مختارة في موائي سومر واكاد / 

 022 المراقد والمقامات المقدسة في الديوانية ) سيرة وتاريخ ( / 

 121 رية وتطبيقية في اللسرد العراقي الحديث / يمرايا السرد : مقاربات تنظ

 101 مربعات بغدادية / 

 30 /  3100ـ 0100المرشالي صحافة كركوك 

لسنة  000المرشد العلمي التطبيقي في قانون االحوال الشخصية رقم 
0151  

502 

( لسنة  02ات المدنية ) عفاالمرشد العلمي المبسط الحكام قانون المر
 الشرح موجز ... الخ /  0161

520 

 522 المرشد العلمي المبسط لقانون االثبات / 

 123 المرشد في االسعافات االولية / 

 313 هـ ( /  200هـ ـ الى 00مرعو المهدوية والسفارة من ) 

 0263 المدرسة االستشراقية في فرنسا / 

مدرسة القاضي المخرجي في بغداد واثرها في الحياة الثقافية في العراق 
 خالل القرنين السادس والسابع الهجريين / 

500 

 501 المدرسة المرجانية في بغداد : دراسة تاريخية معمارية فنية / 

 0215 مدن عراقية : حضارة واصالة / 

 0201 مدونات الضمير أنا : رواية / 

 0111 ( /  0130ـ  0101مدينة بغداد في ظل االحتالل البريطاني ) 

 0150  0160ـ  0150مدينة الهندية ) طويريج في العهد الجمهوري 

 020 المدينة والفن التشكيلي / 

 0011 مدينتي قلبي : ديوان شعري / 

 633 مذكرات ابن القرية /  

 32 المرء يلقي عصائر حالة قرارات في كتابات /
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 0301 المرءة الجدار / 

 125 المراة والجنين / 

 102 المراسالت الحكومية اطار وحاالت عملية / 

 0661 المروريات عن مسير االمام الحسين ) ع ( من المدينة المنورة الى العراق / 

 0211 مريم : رواية / 

 0132 المرئي والالمرئي في الشعر العربي القديم / 

 122 مسارات المعرفة االدبية مجموعة ابحاث / 

 0211 مسافات : مجموعة قصص / 

 656 مسائل الخالف النحوي بين الكوفيين /  

 651 المسائل الخالقية النحوية في شرح الكافية / 

بعض مسائل في التراث وكتاب الخراج وصغة الكتابة القدامة بن جعفر ) 
 المالحظات السريعة ( /

235 

 113 مسائل وحلول في االدارة المالية / 

 201 مستقبل العراق السياسي وبناء الدولة / 

هـ  323ـ  023مسببات انتقال مركز الخالفة العباسية في عصرها االول )  
 ) 

0661 

 201 ية السياسية في العراق / ملمستقبل الع

 21 المستقبليات : رواية استشراقية في افق المستقبل / 

 511 بصري للصم والبكم / المسرح البصري : دراسة في اليات تاسيس مسرح 

 063 المسرح العراقي في مائة عام / 

 0561 مسرحيات توفيق الحكيم دراسة االثراالسطوري االجنبي فيها / 

 011 مسرحيات مدرسية /

 0201 الدمية / بيت مسرحية 

 0325 وتار الزمن / امسرحية الضرب على 

 225 المسؤولية الجزائية لعضو المجالس : دراسة مقارنة / 

المسؤولية الجائية سلطان العليا والرئاسيية امام القانون الدولي الجنائي 
 العام 

206 

 002 يد /يالمسؤولية الجنائية عن عقود التش

 212 مسؤولية المهندس المدني في القانون المدني / 

 023 مسيرة الخط العربي في العراق / 

 012 مسيلمة بثوبة الجديد : الكذاب ناصر محمد / 

 0313 مشاعر بال حدود / 

 115 ريات شعر شعبي / يمشاكل محي وايوذيات رواميا زه

 0515 مشاهير ادباء العالم : ذكريات وحوارات / 

 0522 مشاهير اهل اللغة في كتاب مسائل االبصار في ممالك االمصار / 

 0612 مشاهير علماء االنساب في العراق / 

 0316 مشتاق ذاكرة : رواية / 

 326 مشحرات السبطين الحسن والحسين / 

 0001 مسعة ادم : شعر / 
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 626 مشكالت الترجمة االدبية / 

 23 مشكالت الفلسفة في العصر الرقمي ) دراسة في الوجود والحدث (/ 

 550 مشكلة االمن الوطني العراقي الى اين !/  

 0032 مصباح الهدى : شعر / 

 0261 مصر دراسة في الجغرافية التاريخية من الفخ العربي حتى نهاية ... الخ / 

 212 مصطلحات فقهية في اعراف العشائر العراقية / 

 112 مصطلحات ومعاجم في التقنية الحيوية / 

 0561 مصور من العراق / 

 602 المطبوع من مؤلفات تدريس كلية التربية للعلوم االنسانية / 

 0301 المطر يقرع الناقذة / 

 005 المظاهر البديعية في خطب االمام علي  ) عليه السالم ( ) دراسة بالغية ( / 

 000 التراثية في مدينة بغداد /مظاهر العمارة 

 0321 مظهر النواب يفتح االبواب / 

 356 مظلومية االمام علي الهادي ) ع ( / 

 311 معا في انتظار القائم / 

 360 معادالت العمل والعامل والجزاء في القران / 

 0665 م ( /  0350هـ ـ 656محاوالت اقتحامها لغاية ومعارك الدفاع عن بغداد 

 0111المعارك والخصومات االدبية في العراق في القرون الثالثة االخيرة ) 
 في الحركة االدبية / ا م ( واثره3111ـ 

001 

 015 معالم الهداية في القران الكريم / 

 100 المعاون والصخور الصناعية / 

 0312 المعبث : قصص قصيرة / 

 315 للمسلمين /  ةالمعتزلة واثرها في الحياة الفكري 

 221 المعتقدات الدينية في بالد وادي الرافدين / 

 0526 معجم اعالمالقانون في العراق اللذين لديهم كتاب قانوني / 

 0221 معجم الف ليلة ولية / 

 31 المعجم الفلسفي : الفكر ـ االديان ـ السياسية / 

 021 المعجم القراني  : دراسة معجمية الصول الفاظ القران الكريم / 

 0323 ( / 0115ـ  0001معجم المسرحيات العراقية من ) 

 معجم مصطلحات تكنولوجيا البذور =

K-sivasubh aaa niam snirk yadav L  

163 

 006 معجم النقد االدبي / 

 0211 المعدات : قصص / 

 025 االحجار الكريمة / المعرفة السليمة في 

 02 المعرفة المعلوماتية : مهارات التعامل مع المعلومات / 

 0210 المعلم : رواية / 

 0550 المعماري محمد صالح مكية  تحليل للسيرة والفكر والمنجز / 

 0521 من الخدمة الممتعة / تمغامرات عربية : عشر سنوا

 0360 مغامرة في المدينة المتحولة : رواية للفتيان / 
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 0113 ر / يالمغرب العربي المعاصر االستمرارية والتغي

 665 الترجمة التحريرية تطبيقات عملية /  اتيحمف

مفتاح الغيب : االنسان بين التغير والتفسير : دراسة تفسيرية لالفعال 
 القدرية

361 

 0131 المفارقة في الشعر ابي العال المعري / 

 150 المفاهيم في الالواقعية / 

 625 مفردات فارسية : بغداديات عزيز الحجية /

 0202 المفقود : رواية / 

 50 مفهوم االخالق عند ابي حيان  التوحيدي /

 233 مفهوم الديمقراطية وتطيبقاتها في العراق / 

 213 المفيد في كفاية االصول / 

 622 مقاربات بين اللغة واالدب والتربية وعلم النفس / 

 211 مقاربات نقدية في الثقافة والتراث / 

 611 مقاالت في التقدم العلمي /  

 211 مقاالت همس وسط  الضجيج / 

 0315 مقامات اسماعيل الذبيح : رواية / 

 0230 مقبرة براغ : رواية / 

مقبرة وادي السالم بين اهمية الوظيفة وضغط استعماالت االرض في مدينة 
 النجف االشرف / 

001 

 031 مقتدى الصدر قيادة فوق الشبهات : بحث حول موضوع القيادة ... الخ / 

 0122 مقتربات قرائية الشعار اماراتية من البيت /

 156 مقدمات في المصطلح النقدي / 

 255 مقدمة في االحصاء االقتصادي / 

 0102 مقدمة في تاريخ العراق السياسي المعاصر / 

تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث من ) االلكتشاف الى  مة فيمقد
 قالل ( / تاالس

0115 

 1 مقدمة في نماذج البرمجة الخطية بين النظرية والتطبيق / 

 0 مقدمة في هندسة البرمجيات / 

 0111 مقهى الشرف : قصص قصيرة جدا / 

 0150 مكانة العراق والعراقيين في كتب التريخ والتراث : بغداد واهلها انموذجا / 

 00 مكتبات بغداد الموقوفة /  

 01 المكتبات الغربية في االندلس / 

 201 / 3115مالحظات عن الدستور وجمهورية العراق لسنة 

 0102 المالك الجريح : مجموعة شعرية / 

 123 مالمح التاثير الغربي في االدب العربي الحديث / 

 62 مالمح العمل الفني في الفلسفة المعاصرة / 

 0212 مالمح النثر الفني في الموروث الديني ) الحس البصري انموذجا ( / 

 0563 /  0110ـ  0012مال محمد طوبال قارى المقامات العراقية في كركوك 

 00 والفكر الديمقراطي : ردا على اداء الشيخ اليعقوبي /  ة الفكر االسالميملحم
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 00 /  0ملخصات رسائل واطاريح ج 

 03 / 3ملخصات رسائل واطاريح  ج 

 612 بتدائي /الملزمة االتراثية للتربية الدينية للصف الثالث اال

 0221 ملك الجيال السبعة ) تسمة مفترضة لملحمة كلكامش (/ 

 0532 الملك غازي االول الروح الوطنية العربية / 

 0326 ملك مصر ملك الحالم / 

 0500 الملك شالدر : دوار المصرية في عصر المماليك / 

 0506 ( /  0612ـ  0550ملكة اليزابيت االولى ) 

 0220 مملكة المارد : رواية / 

 0621 م ( / 332م ـ 232مملكة ميسان ومكانتها في تاريخ العراق القديم ) 

 0326 من اجل عالمية المسرح العراقي / 

 0233 من االداب العالمية رباعيات بابا طاهر عريان الهمداني / 

 0306 من االشرعة يتدفق النهر : قراءة في الحداثة الشعرية العراقية / 

 0521 من اعماق السجون في العراق/ 

من اعماق السجون: نقرة السلمان .ـ قيود تحطمت . حكايات تروي الكفاح  
 ... الخ / 

0201 

 012 من اناشيد الطفولة : شعر / 

 0510 من اوراق الضفة الثالثة لقطات من الذاكرة / 

 0156 من تاريخ يعقوب وماحولها / 

من تاريخ الحركة االنصارية من تاريخ الكفاح المسلح االنصاري الحزب 
 ( / 0110ـ  0110الشيوعي العراقي ) 

231 

 0523 من ذاكرة االيام / 

 0206 من ذاكرة الكقل / 

 022 من ذيل تاريخ مدينة السالم بغداد / 

 0651 من شهداء الثورة الحسينية / 

 من مراد الى مراد 

Amuath  To  Amurath   / 

125 

ـ 160هـ ( ) 656ـ  050من معامالت الجانب الشرقي من بغداد ) 
 م( / 0350

0152 

 0311 من نصوص السياب االدبية المترجمة / 

 021 من وراء المرض رؤية جديدة في المنظور القراني والطب والفعل / 

 0001 من يشتري في القصائد ؟ شعر / 

 0306 من يمسح دموعي .. ؟ رواية / 

 130 من يوميات مظلة / 

 101 مناخ العراق القديم والمعاصر / 

 603 مناقشات علمية في الالواقعية / 

 0 مناهج البحث العلمي / 

 0165 منتصف الطريق / 

 225 المندائية ادبا ومعتقدات / 
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 0103 منشور سري : شعر / 

 032 منعم فرات اسئلة النحات ومشقراته / 

 116 منقوس هذا الوطن / 

 013، 022 المنهج التربوي في تفسير سيد قطب /

 13 المنهج التفسيري والبناء الفني في منه المنان : 

 310 / 0المنهج الحركي فيقصة سيدنا موسى عليه السالم ط 

 311 /  3المنهج الحركي في قصة سيدنا موسى علية السالم ط 

 2 منهجية البحث العلمي / 

 653 منوال المعرفة بين اللغة االدب مجموعة ابحاث / 

 215 منية  المسترشد في الفقه والعقائد / 

 0105 منين ابو سك ياعراق : شعر شعبي / 

 0363 مهدي لماذا خلقه هللا !/ 

 310 المهدي والمهديين في القران والسنة / 

 311 المهدي ولي هللا / 

 300 المهديين في حديث اهل البيت ) ع ( / 

 0251 الموارد الطبيعية / 

 0322 الموازن / 

 235 المواطنة دراسة نظرية تطبيقية /  

 236 المواطنة : رؤية في اشكاليات البناء واالندماج المجتمعي / 

 021 المواطنة في الفكر االسالمي  المعاصر / 

 602 موجز نظرية الالواقعية العلمية / 

 0510 المورخ البغدادي ابن الفوطي وكتابة تلخيص مجمع االداب ... الخ / 

 0516 هـ (2262البغدادي ) ت مؤرخو بغداد من خالل تاريخ بغداد للخطيب 

 116 موروث  الشعبي الحكاتي في قصص االطفال / 

 0610 الموسوعة االسدية بحث علمي ميداني / 

 021 موسوعة االضرحة والمزارات العراقية / 

 0531 /  0150ـ  0131موسوعة اعالم كبار ساسة العراق الملكي 

 0522 /  0ج  0150ـ  0131موسوعة اعالم كبار ساسة العراق الملكي 

 0611 موسوعة البحوث التاريخية والنسبية / 

 306 ( /  6ـ  5)  2الموسوعة الحديثة مج 

 301 ( /  1ـ  0) 2الموسوعة الحديثة مج

 0101 واالعالم /  ةالموسوعة الحديثة في السياس

 502 وطرائق ونماذج واساليب وبرامج /  الموسوعة الشاملة استراتيجيات

 0212 موسوعة الشخصيات البغدادية / 

 الموسوعة العلمية الفلكية : االحرف 
 C-D-E-F- / 

611 

الموسوعة الفلسفية : االناضول وارمينيا والفلسفة  الطبيعية المقتبسة )  
 اسيا الصغرى ( / 

30 
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الموسوعة الفلسفية بالد الشام والفلسفة الطبيعية سوريا ـ لبنان ـ فلسطين ـ 
 االردن ـ جزيرة عرين / 

31 

 22 الموسوعة الفلسفية : شمال ايران واذربيجان والفلسفة الطبيعية / 

 22 م ( / 620ق ـ م / 2511الموسوعة الفلسفية الفلسفة الطبيعية في مصر ) 

 21 ق . م / 211ـ  0611الموسوعة الفلسفية : الهند والفلسفة الطبيعية  

 20 ق ـ م / 021ق ـ م ـ 2111الموسوعة الفلسفية : الهند والفلسفة الطبيعية 

 0125 موسيقى الساكن بحث تطبيقي على شعر المتنبي / 

 20 موضوعات في علم النفس / 

 203 ( /  0125ـ  0121قليمية ) موقف دول ميثاق سعد اياد من االحداث اال

 321 موالتي فاطمة ) عليها السالم ( / 

موناداالخطاب وذرية الوظيفة : دراسة اجرائية  في انظمة النقد المسرحي 
 المعاصر/ 

001 

 0215 الميانيون عن بناه الحضارة في بغداد عاصمة الثقافة العربية / 

        

    حرف النون    

 112 الناجون االربعة / 

 0312 نازك المالئكة شاعرية التامل ... ورثاء الحياة / 

 0510 الناشئ االكبر : حياتة وادبه / 

 0225 ناي اليشب : قصائد نثر صينية / 

 0031 نبض الطيف : شعر / 

 115 نبضات القلب في حب أل البيت / 

نبذة مختصرة عن تاريخ سامراء المدينة العريقة والموغلة في القدم 
 والمقاومة ... الخ / 

0162 

 0062 نبع الثلج نصوص شعرية / 

 0232 شعراء من وطن الثلج والنار /  ثرالن

 0532 واثره في التاريخ /  يالنجاش

 0162 ا / هالنجف االشرف ماضيها وحاضر

 121 نجوم افلة مقاالت في االدب / 

وقائع لحفل استخذعاري الذي  0102ايلول  02نجوم في سماء الغياب ) 
 اقامته وزارة الثقافة / 

0501 

 0301 نجيل الكتابة الشعرية في العراق بين التنظير واالجراء / 

 000 نحن اعداء الحسين : دراسة اصول السلوك في الموقف /

 111 / النخلة الشجاعة 

 023 النخيلة المسجد والمفرار / 

نزيف على ارض االنبياء مستوحاة من احداث واقعية : ايان االحتالل 
 ( /  3111ـ  311االمريكي لالعوام 

0266 

 031 نزيهة سليم : ذاكرة الجلدوالتراث الدان واجاد وحدث / 
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والصحابة مع رؤية في السيرة البيت النسب والمصاهرة بين اهل 
 ماعية ... الخ / تالجا

353 

 0310 نسرين : مجموعة قصص قصيرة / 

 0125 نسيج االهات : شعر / 

 226 نشاة ونشاط القنصلية البريطانية في بغداد / 

 0610 النشاط االقتصادي في المغرب : خالل القرنين الثالث والرابع الهجريين / 

النص القراني في روايات اهل البيت ) عليهم السالم ( : دراسة ومعجم في 
 الكتب االربعة / 

003 

 0206 النص والخطاب / 

 0121 نصوص بغدادية نادرة / 

 0012 نصوص كاتمة الصوت : شعر / 

 0110 شذرات /ونصوص 

 106 النظم المحاسبية المتخصصة /

 162 نظام الري واالصالح الزراعي في العراق خالل العصر العباسي / 

 505 النظام العام العقري : دراسة مقارنة / 

 216 النظام القانوني لخدمة موظفي الخدمة الجامعية : دراسة مقارنة / 

 215 النظام القانوني لموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / 

 525 هـ / 656ـ  025النظام القضائي في بغداد العصر العباسي 

 105 النظام المحاسبي الموحد / 

 0201 نظرات على مدن قلب الفرات ) الديوانية ـ النجف ـ الحلة ( : دراسة عامة / 

 201 نظرات في المعامالت المالية المعاصرة / 

 0222 نظرة في الشعر التركماني الحديث / 

 053 االخراج : دراسة في المالمح االساسية لنظرية االخراج /  نظريات

 513 نظريات التعلم والتعليم / 

 602 نظريات في الهندسة الالواقعية / 

 605 نظريات في هندسة الالوجود / 

 252 نظرية اقتصاد البيت الراسمالي الحر /

 211 نظرية اقتصاد الفالح / 

 20 نظرية االنعكاس : حول النفس وتاثيرها في حادة / 

 0512 نظرية خالفة االنسان في فكر الشهيد محمد باقر الصدر / 

 103 نضع معا / 

 0002 نفحات مريم : شعر / 

 650 النفط في التراث العربي والعالمي / 

 11 النفيس : كتاب الضرورة واالجتياح المتنخب والمختصر / 

 0262 نقد االستشراق االستشراق حاله وما عليه وازمة الثقافة ... الخ / 

 0021 نقاط البداية / 

 152 النقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي العراق انموذجا / 

 216 النقد الثقافي من النص االدبي الى الخطاب / 

 0212 النقد البالغي عند العرب الى نهاية القرن السابع للهجرة /  



454 
 

نقد العقل : بين محمد عابر الجابري ومحمد اركون : دراسة فلسفية مقارنة 
 / 

21 

 512 نقد المنهج قراءة نقدية تحليلية للمنهج التعليمي المتيودولوجي / 

 0061 نقلة الحكم : مجموعة شعرية / 

 022 هـ ( ومابعدها / 656ـ 026نقود مدينة مدينة السالم بغداد ) 

 363 نماذج من اصحاب االئمة ) عليهم السالم ( في الميزان / 

 105 النملة الصغيرة والصرصار / 

 0320 النهار الحادي واالربعون : نصوص مسرحية / 

 120 نهايات مابعد الحداثة ارها صات عهد جديد / 

 10 لدين / االثقلين في الحث على بر الونهج 

 321 تحليلية لنصوصها /  ءةالنهضة الحسينية الخالدة : قرا

النهضة العلمية والفكرية البي محمد الحسن العسكري) عليه السالم ( : 
 دراسة تحليلية / 

322 

 125 نوادر الجليس من قرائد العقد النفيس / 

 0211 نوافد مغلقة / 

 332 ى من االصالب الزاكية الى االرحام الطاهرة / نور المصطف

 0635 النور الوضاء في معرفة اعقاب ابناء الزهراء ) عليها السالم ( / 

 0522 نوري السعيد : دراسة في الزعامة العربية /  

 120 نوروز في االدب العربي والفارسيوالكردي  / 

    

 حرف الهاء

 0235 الهارب : رواية / 

 0661 الصالت الدبلوماسية والسياسية /  في الرشيد  وسنادلمان : دراسة هارون

 0566 هاشم المالح رؤية فلسفية وحضارية وتاريخية /

 012 هبة المنان في علم حروف القران برواية حفص عن عاصم الكوفي / 

 0202 لماني الحديث / الهجرة الشعراء قصائد من االدب  ا

 013 هدية المربد الى التالوة والتجويد / 

 205 هدية السماء كيفية صالة التوبة للناشئة /

 101 هذا لوني هذا اسمي / 

 0011 الهروب من مالحقة االسئلة : شعر / 

 0020 هكذا نتسلق سفوح البحار / 

 0162 هذيان فوق  رصيف يحتضر / 

 0111 الهذيان : مجموعة شعرية / 

 35 همس وسط الضجيج / 

 0052 همسات سنة كبيسة : مجموعة شعرية /

 0061 همسة وابتسامة وبقايا دمع : مجموعة شعرية / 

 0023 هي الماء مجموعة شعرية /
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 6 هياكل البيانات / 

 

 حرف الواو 

  301 واقترب الوعد الحق ) قراءة عصرية لحركة الظهور المقدس ( 

  0130 واقع الكورد الفيليون في العراق / 

  12 ة عصر الظهور / عواق

  0116 والجنوب اذا تنفس / 

  0000 وانطفاءت شموعي : شعر 

  0162 وتريات : شعر / 

  0106 وجد زين : شعر شعبي / 

  0265 وجوه تبحث عن ظل : قصص / 

 0613 وجوه تركمانية في رحاب الثقافة والصحافة  /

  0222 وجوه في ذاكرة رجل ميت : رواية / 

 0262 وجوه قالو  مضية لونا/ 

  0256  وجيزة الرسائل واالطاريح الجغرافية /

 000 اراد السداد / لمن  الوجيز في االرشاد

  610 الوجيز في تدريس العلوم / 

  233 الوجيز في تقسيم االرث / 

  501 الوجيز في الحقوق العينية االصلب والتبعية / 

  530 الوجيز في شرح االعمااللتجارية / 

  211 الوجيز في صفة العبادات / 

  211 الوجيز في منهج ابحاث القانوني / 

  021 وحدة الوجود اتجاهات الرسم العزاوي : شعر 

  0220 وراية الوغلون في التزيف / 

  0010 الورد دموعه ملونة / 

  0011 الوردة البيضاء : مجموعة شعرية / 

  0130 الورقة في اخبار الشعراء المحدثين / 

  0616 /  212ـ 213الوزارة في عهد البيويهي  لمدة 

هـ حتى وزارة 023وزارة بغداد من عهد الوزير االول الغالل العباسي عام 
 م / 3103سنة 

521 

ـ  0155هـ ( 656ـ 221وسائل االتصال واالعالم في العراق للمدة ) 
 م( / 0350

221 

وسائل االستشمار المالي في الميزان التجاري في الدولة العربية االسالمية 
 حتى القرن الرابع الهجري / 

251 

 0315 الوصف بين تشكيل الصورة ورؤيا الذات / 

 0105 وصية الفجر / 
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الوصية الواجبة واحكامها : دراسة مقارن مع مجموعة من قرارات محكمة 
 التميز االتحادية وسائل عملية / 

500 

 0015 وطن وجراح : قصص قصيرة / 

 016 وظائف السياق في التفسير القراني / 

الوظيفة االتصالية والثقافية لبيوت الثقافة في العراق : دراسة مسحية في 
 /  3111/  2/  0لغاية  3110/  2/  0البيت الثقافي لمحافظة بابل للمدة من 

201 

 610 وقائع المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر تحت شعار نحو جامعة منتجة / 

 120 لطب العربي االسالمي / الوقاية من االمراض النفسية وعالجها في ا

ميمة المحراني : عرض ونقد موجز الهم شبهاته حول االمام يوقفات مع ابن ت
 محمد بن الحسن العسكري ) ع ( / 

026 

 0201 والدة في حضرة الخاتون : شعر / 

 222 الواليات المتحدة والشرق االقصى /

الوالية واحكامها في زواج القاصر في قانون االحوال الشخصية العراق 
 والشريعة االسالمية : دراسة قانونية فقهية ـ قضائية ... الخ / 

503 

 001 ومضات وافكار / 

 011 حاد ايات الربوبية في الكون / لوهم اال

 

 حرف الياء 

لسيد بكثاش بابا اليد السخية للنفس الزكية : قبسات من حياة المرحوم ا
 ( / 0116ـ  0051الموسوي ) 

0520 

 0120 يرحل العراقي: شعر / 

 211 اليقين في اتباع سنة خاتم االنبياء والمرسلين/ 

 056 اليقين في عصر الشبهات / 

 0303 يموتون وال يموت : قصص قصيرة جدا / 

 0051 ينابيع / 

 0110 اليهود في العراق في حقنهم حكم الزعيم عبد الكريم قاسم / 

 036 اليهود والمسيحية في السيرة النبوية /

 0216 يوتوبيا : قصص / 

 311 يوم الخالص ) يوم الرب العظيم المخوف ( / 

 0522 يوميات سائح في الشمال / 

 0551 يومياتي في وزارة الصحة العراقية / 

 0201 ول / نبفي اسط يوميات مثقف
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 ألصحف

 االتجاه الثقافى: جريدة
 بغداد:تصدرها وزارة الثقافة :رئيس التحرير /عبد العال مأمون:

 الجريدة المركزية لوزارة الثقافة.

0 

 االتحاد: جريدة
 بغداد:يصدرها االتحاد الوطني الكردستاني :رئيس التحرير/

3 
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 فرياد راوندوزي:يومية سياسية عامة,الصحيفة المركزية 
 لالتحاد الوطني الكردستاني.

 احرار الدعوة:جريدة
 احرار العراق: -بغداد:يصدرها حزب الدعوة االسالمية 
 اسبوعية ثقافية. 

2 

 االخبار:جريدة
 بغداد:تصدرها مؤسسة االعالم العراقي:رئيس التحرير/حيدر

 دولية سياسية مستقلة.حسون الفزع:يومية 

2 

 اخبار الصباح الجديد:جريدة
 بغداد:مطبعة اليرموك:رئيس التحرير/محمد حسين  
 الخفاجي:يومية تعنى بالشؤون السياسية مستقلة 
 عامة. 

5 

 احوال بغداد:جريدة
 بغداد:مطبعة المفكر:رئيس التحرير/ معاذ عبد الرحمن جواد 
 المشهداني:اسبوعية مستقلة عامة. 

6 

 االديب الثقافية :جريدة
 بابل:يصدرها مركز تنوير للبحوث والدراسات  
 التنموية:رئيس التحرير/عباس عبد جاسم:نصف  
 شهرية ثقافية. 

1 

 أرى : جريدة
 بغداد:تصدرها مؤسسة أرى للثقافة واالعالم:رئيس التحرير/

 سالم الطائى:يومية.

0 

 اصوات العشائر:جريدة
 ميسان :مطبعة الغدير:مدير التحرير/عبد الحسن داغر  
 الحفيني:نصف شهرية تعنى بأنساب وتاريخ وتراث 
 العشائر العراقية. 

1 

 االعشاب:جريدة
 بغداد:مطبعة االنعام:رئيس التحرير/شاكر حمودي الجتاوي: 
 متخصصة بثقافة االعشاب والغذاء,مستقلة. 

01    

 اعالم العراق:جريدة
 بغداد:مطبعة اليرموك:رئيس التحرير/ حسام عبد الرزاق  
 الزبيدي:اسبوعية, سياسية,عامة,مستقلة. 

00 

 االعالم المتنقل:جريدة
 بغداد:مطبعة اليرموك:رئيس التحرير/سعد البدراني: 
 اسبوعية مستقلة عامة. 

03 

 االقتصادية :جريدة
 لالعمال:النجف االشرف:يصدرها المنتدى العراقي االلماني  
 رئيس التحرير/ كريم حمود عبد الحسين:اسبوعية. 

02 

 االمل :جريدة
 الموصل:مطبعة عراقيون:رئيس التحرير/سلطان ياسين 

02 
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 العكيلي:يومية,عامة مستقلة.

 انهار:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/تغريد محمد شيت:يومية ,سياسية عامة

 مستقلة.

05 

 انوار عجينة:جريدة
 بغداد:تصدرها مؤسسة الصباح لالعالم:رئيس التحرير/ 
 محمد حسين الخفاجي: نصف شهرية. 

06 

 االنوار النجفية:جريدة
 النجف االشرف:تصدرها مؤسسة االنوار النجفية:رئيس  
 التحرير/نصير سامي الحسناوي:شهرية. 

01 

 بدر :جريدة
 بغداد:تصدرها منظمة بدر:رئيس التحرير/ كريم النوري: 

 يومية,سياسية,عامة.

00 

 بدر الرياضي:جريدة
 بغداد:تصدرها جريدة بدر:رئيس التحرير/ كريم النوري: 
 يومية رياضية. 

01 

 البرلمان:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/مكي الكليدار: يومية,سياسية ,عامة.          

 
 البصرة اليوم:جريدة

 البصرة:يصدرها اتحاد االعمال في البصرة:رئيس                 
 التحرير/عادل علي عبيد: اسبوعية  مستقلة.                

31 
 
 
30 
 

 بغداد االخبارية :جريدة
 عبد الزهرة نعيم,سياسية,مستقلة\بغداد:رئيس التحرير                  
 يومية,عامة تصدر عن وكالة أنباء بغداد الدولية.                 

33 

 بالد الرافدين :جريدة
 بغداد:مطبعة اليرموك:رئيس التحرير/منصور ربيع منصور               
 :اسبوعية,مستقلة,سياسية,عامة.                          

32 

 بالدي اليوم :جريدة
 ا مجموعة بالدي لالعالم:رئيس التحرير/بغداد:تصدره              
 محمد جمعة:يومية عامة.              

32 

 البيان:جريدة
 بغداد:تصدرها مؤسسة البيان للطباعة والنشر:رئيس التحرير/      
 ياسين مجيد:يومية,سياسية ,جامعة.      

35 

 البيت الثقافي :جريدة
 عبد القادر احمد: شهرية.بغداد:رئيس التحرير/مثنى                 

36 

 البينة :جريدة
 بغداد:تصدرها مؤسسة البينة لالعالم:رئيس مجلس االدارة:       
 عيسى السيد جعفر:يومية ,سياسية,عامة.       

31 

 30 البينة الجديدة :جريدة
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 بغداد:تصدرها مؤسسة البينة لالعالم:رئيس التحرير/                
 جبار:يومية,سياسية عامة مستقلة.ستار  

 التأخي :جريدة
 بغداد:تصدرها دار التأخي للطباعة والنشر:رئيس التحرير/د.بدر         
 خان السندي:يومية مع ملحق ثقافي.        

31 

 التجميع:جريدة
 الموصل:مطبعة االنتصار:رئيس التحرير/محي حسين بيو:يومية        
 بلسان التجمع االيزيدي الحر. سياسية ناطقة        

21 

 التواصل :جريدة
 دار المأمون للترجمة والنشر: -بغداد:تصدرها وزارة الثقافة          
 رئيس التحرير/عالء ابو الحسن العالق:نصف شهرية تعنى         
 بشؤون الترجمة والمترجمين.        

20 
 
 

 الثقافية:جريدة
 االنبار:يصدرها البيت الثقافي:رئيس التحرير/ حاتم عبد احمد:         
 شهرية.         

23 

 الثقافية : جريدة
 بغداد:يصدرها البيت الثقافي فى المسيب: رئيس التحرير/فاضل          
 حسين نايف: شهرية.          

22   

 الثقافية بابل : جريدة
 بابل:يصدرها البيت الثقافي: رئيس التحرير/عباس خليل                
 العاني: شهرية.                

22 

 الثقافية الديوانية:جريدة
 -الديوانية:تصدرها دائرة العالقات الثقافية العامة                    
 بصري:قصر الثقافة والفنون:رئيس التحرير/ ماجد  ال                   
 شهرية.                   

25  

 ثورة العشرين : جريدة
 بغداد:تصدرها شركة الدستور :رئيس التحرير/ الشيخ                 
 عماد سوادي حسون العارض شهرية,سياسية,اجتماعية                    

 عامة. 

26 

 الجامعي :جريدة
 كلية الكوت الجامعة :رئيس  –واسط :تصدرها جامعة واسط            
 التحرير/ عبد االمير حسن الموسوي: شهرية عامة.           

21 

 الجمهور : جريدة
 بغداد :  مطبعة اليرموك : رئيس التحرير/ زيد تحسين ريشان           
 يومية,مستقلة,سياسية,ثقافية.          

20 

 حبزبوز اليوم : جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/ طالب الدنيناوي الموسوي :يومية,                
 عامة ,مستقلة,فكاهية ساخرة .               

21 

 حراك : جريدة
 بغداد:يصدرها المكتب االعالمي للنائب كاظم الشمري:رئيس        

21 



461 
 

 التحرير/ راضي المترفي :عامة.        

 الحقيقة االن :جريدة
 بغداد :رئيس التحرير/ مصطفى حميد مجيد: يومية تعنى              

 بنشر أخر االخبار والتطورات في العراق والعالم.           

20 

 الحقيقة العراقية : جريدة
 بغداد :مطبعة اليرموك :رئيس التحرير/ هادي محسن                    
 عامة,مستقلة.السوداني :يومية,سياسية,ثقافية,                  

23 

 الحياة البغدادية : جريدة
 بغداد :رئيس مجلس االدارة/ عبد هللا الالمي,يومية                   
 سياسية.                  

22 

 الحياة العراقية : جريدة
 بغداد :تصدرها حركة الجهاد والبناء : رئيس التحرير/                   
 رشيد مجيد السراي:يومية ,سياسية,ثقافية,عامة.                 

22 

 الحياة اليوم:جريدة
 بغداد :تصدرها مؤسسة الحياة للفن واالعالم :رئيس              
 التحرير/ علي مجيد العتابي :يومية,سياسية عامة.            

25 

 دجلة : جريدة
 بغداد :تصدرها مؤسسة دجلة االعالمية :رئيس التحرير/ فوزي       

 الهنداوي : يومية,مستقلة,عامة.        

26 

 الدستور : جريدة
 بغداد : رئيس التحرير/ باسم الشيخ: يومية,سياسية,عامة,          
 مستقلة.          

21 

 الدستور الرياضي : جريدة
 : رئيس التحرير/ باسم الشيخ : يومية رياضية.بغداد                      

20 

 الدعوة : جريدة
 تنظيم العراق : يومية, -بغداد : يصدرها حزب الدعوة االسالمية        

 سياسية.

21 

 الديوانية : جريدة
 الديوانية :تصدرها شبكة االعالم العراقي :رئيس التحرير/          
 جاسم حافظ الحسيني: يومية عامة.          

51 

 ديوانية الغد : جريدة
 الديوانية : تصدرها محافظة  الديوانية/قسم االعالم:رئيس              
 نزهان الزبيدي:اسبوعية. \التحرير              

50 

 الرأى العام : جريدة
 تصدرها مؤسسة العراق الثقافية :رئيس التحرير/ مهند نجم                   

 العقابي:سياسية عامة. 

53 

 الرأى العراقية المستقلة : جريدة
 بغداد: مكتب االخالص للتصميم والطباعة :                           

 ة سياسية رئيس التحرير/ سعد وحيد الناجي: يومي                         
 مستقلة. 

52 
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 رأي الناس: جريدة
 الموصل: مكتبة الضحى : رئيس التحرير/ ثائر محمود علي:            
 يومية مستقلة تصدراسبوعية حاليا.            

52 

 الرقيب االن : جريدة
 بغداد : رئيس التحرير/ د. سعد جبار الذهبي : يومية ,              
 سياسية, مستقلة.              

55 

 روافد الحقيقة : جريدة
 بغداد:  مطبعة اليرموك : رئيس التحرير / الشيخ احمد                 
 الزبيدي:اسبوعية, سياسية, ثقافية,اجتماعية, رياضية ,                        

 عامة. 

56 

 الزمان : جريدة
 بغداد:مؤسسة الزمان العراقية الدولية للصحافة: رئيس التحرير/        
 سعد البزاز:يومية, عربية, دولية, مستقلة.       

51 

 زهرة المؤمل : جريدة
 الموصل:مطبعة عراقيون للطباعة : رئيس التحرير/                 
 وعية, محسن حسن علي الجبوري:يومية تصدر حاليا اسب               
 ثقافية.               

50 

 الزهور : جريدة
 بغداد: مكتبة المعارف: رئيس التحرير/ مهند صاحب طاهر:          
 اسبوعية,مستقلة,شاملة.        

51 

 الزوراء: جريدة
 بغداد:تصدرها نقابة الصحفيين العراقيين:رئيس التحرير/د.         
 فؤاد غازي:يومية,سياسية عامة,أول صحيفة صدرت في العراق        
 م.0061عام         

61 

 السفير:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/صباح الزاملي:يومية,مستقلة عامة.       

60 

 سما العراق:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/ اياد جاعد محسن:نصف شهرية,سياسية       
 عامة مستقلة.       

63 

 سما اليوم:جريدة
 بغداد:تصدرها مؤسسة سما لحرية الصحافة واالعالم:رئيس           
 التحرير/محمد جبوري عبد.           

62 

 السومرية:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/باسم الفضلي:يومية,سياسية,مستقلة.           

62 

 سور العراق:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/عبد الرزاق خضير الزبيدي:اسبوعية               
 سياسية,اجتماعية,مستقلة.             

65 

 السيادة الجديدة:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/حسين العبيدي:يومية,سياسية,                 
 مستقلة.                  

66 
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 السياسة:جريدة
 محمد المختار:\بغداد:مطبعة العراق اليوم:رئيس التحرير         
 سياسية اجتماعية,مستقلة عامة.        

61 

 الشاهد المستقل : جريدة
 بغداد:رئيس مجلس االدارة/ فيصل المحمداوي.                  

60 

 الشباب الحر : جريدة
 قيين :رئيس التحرير/بغداد :يصدرها اتحاد الصحفيين العرا              
 أمال العامري : يومية, مستقلة.             

61 

 الشرق : جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/ عبد الرسول زيارة : يومية, دولية,         
 سياسية,مستقلة.               

11 

 شمس الصباح : جريدة
 بغداد: تصدرها شبكة االعالم: اسبوعية تعنى باالطفال. 

10 

 الوالية :جريدةشمس 
 بغداد: تصدرها مؤسسة وحسينية روح هللا الموسوي                
 الثقافية : رئيس التحرير/ ماجد حمادي عطية :نصف              
 شهرية, مستقلة, عامة.              

13 

 الصباح :جريدة
 بغداد : تصدرها شبكة االعالم العراقي: رئيس التحرير/ عدنان        
 شيرخان: يومية, سياسية, عامة.       

12 

 صباح كربالء : جريدة
 شبكة االعالم  -كربالء المقدسة:تصدرها محافظة كربالء               
 العراقي:رئيس التحرير/ عادل حيدر آل طعمة: يومية,              
 سياسية,عامة.              

12 

 صباح اليوم : جريدة
 بغداد: مطبعة اليرموك: رئيس التحرير/ حسين لفتة تبينة:              
 يومية,ثقافية,سياسية مستقلة.             

15 

 صباحا ياعراق : جريدة
 بغداد: تصدرها مؤسسة الصباح لالعالم :رئيس                    
 التحرير/محمد حسين الخفاجي : اسبوعية.                 

16 

 الصحة االسبوعية : جريدة
 قسم االعالم :رئيس التحرير/ -تصدرها وزارة الصحة                     
 د. زياد طارق : اسبوعية صحية.                    

11 

 صدى الحقيقة : جريدة
 بغداد: مطبعة العراق : رئيس التحرير/ محمد المختار:                
 ياسية شاملة مستقلة.اسبوعية, س               

10 

 صدى الديوانية : جريدة
 الديوانية:يصدرها مجلس محافظة الديوانية :رئيس                  
 التحرير/ عباس مطلب الشباني: يومية,سياسية, عامة.                

11 

 01 صوت االهالي : جريدة



464 
 

 بغداد: يصدرها الحزب الوطني الديمقراطي :رئيس                 
 التحرير/ قاسم عبد الرحمن الشبلي : يومية,سياسية.                

 صوت بغداد : جريدة
 بغداد: رئيس التحرير/ عادل العرداوي :يومية عامة.              

00 

 صوت البلد :جريدة
 الموصل: مطبعة االنتصار: رئيس التحرير/ طالب محمد غربة             
 عواد:يومية مستقلة تصدر اسبوعيا حاليا.            

03 

 صوت السالم الوطني :جريدة
 بغداد:يصدرها مركز السالم الوطني: رئيس  

 1عامةالتحرير/ناطق عبد حسن العامري :اسبوعية مستقلة                 

02 

 صوت العراق : جريدة
 بغداد: يصدرها الخط الصدري: رئيس التحرير/ أ.عبد                
 الجبار الحجامي : يومية ,سياسية,ثقافية,عامة.              

02 

 صوت القلم الحر: جريدة
 \محمد  بغداد:مطبعة اليرموك : رئيس التحرير/ حامد دلي                  

 عامة مستقلة. يومية, ثقافية,سياسية

05 

 صوت الكاظمية: جريدة
 بغداد: يصدرها مكتب سماحة المرجع الديني آية هللا                  
 الفقيه السيد حسين اسماعيل الصدر)دام ظله(:اسبوعية                 
 عراقية.                  

06 

 صوت المواطن:جريدة
 بغداد:مطبعة المفكر الحديث :رئيس التحرير/ داود                  
 سلمان الكعبي :اسبوعية,سياسية,ثقافية مستقلة عامة.               

01 

 طريق الشعب: جريدة
 بغداد:يصدرها الحزب الشيوعي العراقي:رئيس التحرير/              
 مفيد الجزائري:يومية ,سياسية,عامة, الجريدة المركزية.             

00 

 العدالة: جريدة
 بغداد:تصدرها شركة مجموعة العدالة للصحافة والنشر:        
 المؤسس وصاحب االمتياز/ عادل السيد عبد المهدي:يومية,        
 سياسية,عامة.        

01 

 عراق تايمز: جريدة
 بغداد: رئيس التحرير/ رافي حمدي: اسبوعية عامة.            

11 

 العراق اليوم: جريدة
 بغداد:مطابع العراق اليوم :رئيس التحرير/ د. أسراء             
 شاكر: يومية, مستقلة, عامة.             

10 

 العراقية: جريدة
 بغداد: تصدرها المؤسسة العراقية المستقلة للصحافة والنشر:        
 رئيس التحرير/محمد البدري: يومية ,سياسية عامة.        

13 

 العراقية افكار: جريدة
 بغداد: شركة دار الدستور: رئيس التحرير/ سها عماد:               

12 
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 اسبوعية, مستقلة.            

 الغد : جريدة
 بغداد: رئيس التحرير/ فيصل المحمداوي : يومية,سياسية عامة.      

12 

 الفراتين : جريدة
 مؤسسة الرؤى -كربالء المقدسة: تصدرها محافظة كربالء         
 للصحافة واالعالم:رئيس التحرير/ عبد عون صالح النصراوي:         
 اسبوعية.        

15 

 في الميزان:جريدة
 بغداد:مطبعة بسمان : رئيس التحرير/ حامد جمال المداد :            
 تعنى بالشؤون السياسية العامة ,مستقلة.          

16 

 القلعة : جريدة
 كركوك :تصدرها دار القلعة للصحافة والنشر:رئيس التحرير/      
 نرمين المفتي :اسبوعية, سياسية.      

11 

 قيثارة سبورت : جريدة
 بغداد: يصدرها نادي الشرطة الرياضي: رئيس التحرير/                 
 حسن عيال ذياب: يومية, رياضية.                

10 

 كربالء المستقبل: جريدة
 بغداد: يصدرها حزب الدعوة في منطقة طويريج:                  
 ة ,عامة.رئيس التحرير/سالم الصافي: اسبوعية ,ثقافي                 

11 

 كل الحقيقة: جريدة
 بغداد: مطبعة الشهد: رئيس التحرير/ سالم عباس:              
 اسبوعية,سياسية,عامة ,مستقلة.             

011 

 المحرر الجديد:جريدة
 بغداد:مطبعة الوفاء:رئيس التحرير/ كاظم جابرالموسوي                 
 :اسبوعية, ثقافية,سياسية مستقلة.                

010 

 المدنية:جريدة
 بغداد: يصدرها تيار الدولة العادلة:رئيس التحرير/ عداي         
 السلطاني: يومية,سياسية,عامة.         

013 

 المدينة الرياضية:جريدة
 حداد:بغداد:مطبعة تبارك:رئيس التحرير/حامد جمال ال                  
 تصدر مرتين باالسبوع يوم االثنين والخميس,مستقلة                 

012 
 

 المراقب العراقي:جريدة
 بغداد:مطبعة السعدون:رئيس التحرير/علي يودة:يومية,                  
 سياسية,عامة.                

 
012 

 المساء العراقية:جريدة
 بغداد:يصدرها المركز الثقافي للصحافة واالعالم:رئيس                 
 التحرير/سالم احمد عبد االميرالزبيدي:يومية,ثقافية,                 
 عامة.                 

015 

 المستشار:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/ علي الحاج: يومية ,مستقلة,عامة.           

016 
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 المستقبل:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/ د.فؤاد غازي: يومية,سياسية,مستقلة,         
 عامة.         

011 

 المستقبل الجديد:جريدة
 بغداد:مطبعة السالم:رئيس التحرير/ ناهض طبيلي                
 القريشي:عامة,مستقلة.               

010 

 المستقبل العراقي:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/ علي الدراجي:يومية,سياسية,                   
 مستقلة.                   

011 

 المشاكس:جريدة
 بغداد:مطبعة اليرموك:رئيس التحرير/ عمار منعم علي النعمة:           
 يومية,سياسية,عامة.          

001 

 المشرق: جريدة
 شرق لالستثمارات االعالميةوالثقافية:بغداد:تصدرها مؤسسة الم        
 رئيس التحرير/ صباح الالمي:يومية,عراقية,دولية,مستقلة.       

000 

 المشرق العربي:جريدة
 بغداد:سكرتير التحرير التنفيذي/محمد كريم حسن:يومية,                 
 سياسية عامة.                 

003 

 المصدر:جريدة
 بغداد:مطبعة  المشرق:رئيس التحرير/د.حسن عبد الهادي:        
 يومية,سياسية,عامة.       

002 

 المنارتين:جريدة
 بغداد:تصدرها كلية االمام الكاظم)ع( للعلوم االسالميةالجامعة:          

 رئيس التحرير/د.يوسف محمد حسين:شهرية.      

002 

 المنتدى:جريدة
 ؤسسة المنتدى الثقافي للتأهيل:رئيس التحرير/تصدرها م          

 حسن السعدي:اسبوعية,ثقافية.

005 

 المواطن:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/علي عمار الغريفي:يومية,سياسية,         
 مستقلة.         

006 

 المؤتمر:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/ عبد االمير العبودي: يومية,مستقلة شاملة.       

001 

 الموقف الرابع:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/عبد العال مأمون:يومية,عامة,                
 مستقلة.                

000 

 ميسان الثقافية:جريدة
 \رئيس التحرير-ميسان:تصدرها دائرة العالقات الثقافية                

 صباح السيالوي:شهرية.                   

001 

 الحضارة:جريدةميسان 
 المكتب االعالمي:-ميسان:تصدرها محافظة ميسان                 

031 
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 رئيس التحرير/حسن وهيب رجب:شهرية.                

 ميسان المستقبل:جريدة
 بغداد:مطبعة العراق اليوم:رئيس التحرير/سعد حسن                  
 قلة.عيسى:اسبوعية,سياسية,عامة مست               

030 

 النائب والناخب:جريدة
 بغداد:يصدرها معهد بغداد لالعالم والعالقات الدولية:                
 رئيس التحرير/ قحطان كريم عزيز:اسبوعية.                

033 

 النبأ:جريدة
 الموصل:مطبعة االخوة:رئيس التحرير/ احمد صالح احمد:يومية,     
 تصدر اسبوعية حاليا.     

032 

 النخبة:جريدة
 بغداد:تصدرها مؤسسة القيثارة للتطوير الصحفي واالعالمي:       
 رئيس التحرير/علي عسل العارضي:يومية,سياسية,عامة.        

032 
 

 
 النخبة:جريدة

 بغداد:يصدرها مركز الدفاع عن الحريات في العراق:رئيس         
 التحرير/علي سعدي الشمري:اسبوعية,عامة.       

125 

 نهضة العراق الجديد:جريدة
 بغداد:مطبعة سالم الطائي:رئيس التحرير/هشام                      
 المكصوصي:اسبوعية,ثقافية,اجتماعية,مستقلة.                     

036 

 الهالل:جريدة
 بكر محمد صديق:\الموصل:مطبعة الجيل العربي:رئيس التحرير      
 يومية مستقلة تصدر اسبوعيا حاليا.      

031 

 الهالل الخصيب:جريدة
 بغداد:مطبعة الشرق:رئيس التحرير/زياد ناصر لفته                
 السوداني:اسبوعية,سياسية متنوعة,مستقلة.                

030 

 فية:جريدةواسط الثقا
 دائرة العالقات-بغداد:يصدرها البيت الثقافي الواسطي               
 الثقافية:رئيس التحرير/سعود سميسم الشمري:شهرية.              

031 

 الواسطي الجامعية:جريدة
 قسم االعالم:رئيس -واسط:تصدرها جامعة واسط                    
 التحرير/عالء زوير العتابي:شهرية.                  

021 

 الوسيط اليومية:جريدة
 بغداد:رئيس التحرير/ خالد ابو التمن:اقتصادية,اعالنية,                
 يومية.               

020 

 اليوم األخر:جريدة
 بغداد:مطبعة ماجد اسد:رئيس التحرير/د.فارس ابراهيم 

 الكاتب:يومية,سياسية,مستقلة شاملة.            

023 
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 المجالت
 
 

 ابحاث البصرة)العلميات(:مجلة
 البصرة:تصدرها جامعة البصرة:كلية التربية: 

 رئيس التحرير/جاسب عبد الحسين مشاري:                           
 علمية,محكمة.                             

022 

 البصرة" للعلوم االنسانية":مجلةابحاث 
 البصرة:رئيس التحرير/د.بلقيس                                      
 عيسى كاطع:نصف سنوية,علمية,                                      
 محكمة.                                      

022 

 ابحاث الذكاء:مجلة
 بغداد:تصدرها وحدة ابحاث الذكاء للقدرات العقلية:رئيس               
 التحرير/د. نشعة كريم عذاب الالمي.               

025 

 االبداع السرياني:مجلة
 نينوى:يصدرها قسم االعالم والعالقات:رئيس التحرير/ 
 بهنام عطا هللا:فصلية,ثقافية,مستقلة,عامة. 

026 

 للعلوم الصرفة والتطبيقية:مجلةابن الهيثم 
 بغداد:تصدرها جامعة بغداد:رئيس                                                    
 التحرير/د.عبد الجبار عبد القادر                                         

 مخلص.                                          

021 

 احرار:مجلة
 -مؤسسة السجناء السياسيين -بغداد:تصدرها رئاسة الوزراء       
 مكتب رئيس المؤسسة: رئيس التحرير/ جودت كاظم حنون:       
 شهرية تعنى بالنشاطات الثقافية والعلمية.       

020 

 االحرار:مجلة
  -العتبة الحسينية المقدسة-كربالء:يصدرها ديوان الوقف الشيعي        
 رئيس التحرير/سامي كاظم عبد الرحمن:اسبوعية.-قسم االعالم       

021 

 االداب:مجلة
 كلية االداب:رئيس التحرير/أ.م.د. -بغداد:تصدرها جامعة بغداد       
 يوسف محمد جابر.       

021 
 
 
 

 آداب البصرة:مجلة
 البصرة:تصدرها جامعة البصرة:رئيس التحرير/باسم               
 حطاب الطعمة:فصلية ,علمية,محكمة              

020 

 آداب المستنصرية:مجلة
 بغداد:تصدرها الجامعة المستنصرية:رئيس التحرير/                    

023 
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 ابراهيم عبد المحسن الكناني.                   

 االدارة واالقتصاد:مجلة
 كلية االدارة  -بغداد:تصدرها الجامعة المستنصرية                   
 واالقتصاد:رئيس التحرير/سلمى منصور سعد:علمية                  
 متخصصة,محكمة.                  

022 

 االرشادية:مجلة
 قسم االرشاد -االنبار:تصدرها المديرية العامة لتربية االنبار           
 والتوجيه التربوي:اعداد واشراف/االستاذ حاتم محمد فياض              

 المحمدي. 

022 

 االرشيف:مجلة
 بغداد:رئيس التحرير/سليم الجبوري: فصلية:تعنى بالتراث           
 والوثائق النادرة.         

025 

 أرض كلكامش:مجلة
 بغداد:تصدرها مؤسسة ارض كلكامش للثقافة واالعالم:                

 رئيس التحرير/هشام زغير الساعدي:شهرية,سياسية , 
 ثقافية,عامة.                

 

026 

 Iraq  Literary Review مجلة: 

 بغداد:دار ضفاف:رئيس التحرير/د. صادق    
 محمد:نصف سنوية:تعنى بنشر الثقافة                              
 العراقية باللغة االنكليزية.                             

021 

 أزياء : مجلة
 دار االزياء العراقية:رئيس التحرير/ -بغداد:تصدرها وزارة الثقافة       
 دلشاد ايوب سعيد: فصلية,ثقافية,عامة.       

020 

 االستاذ:مجلة
 كلية التربية )ابن رشد(:رئيس  -بغداد:تصدرها جامعة بغداد        
 التحرير/ أ. د. عبد الستار عواد العاني: شهرية,علمية,محكمة,        

021 
 

 

 االصداء:مجلة 
 بغداد: تصدرها دار االصداء للصحافة والنشر:رئيس التحرير/           
 عديل النايف: شهرية,مستقلة عراقية الصدى,سياسية,          

 اجتماعية,عامة.           

 
151 

 االصالح الحسيني: مجلة
 طهران:يصدرها مركز الدراسات التخصصية في                      
 النهضة الحسينية:رئيس التحرير/الشيخ قيصر                      
 التميمي:فصلية تعنى بالدراسات الذاتية في النجف                     
 قسم الشؤون الفكرية في العتبة الحسينية -االشرف                     

 المقدسة.                            

050 

 أطياف:مجلة
 كركوك:يصدرها قسم العالقات العامة واالعالم:رئيس التحرير/        

 تركي الحمدان: فصلية.        

053 
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 آفاق:مجلة
 قسم االعالم والعالقات العامة:رئيس -ديالى:تصدرها جامعة ديالى     
 التحرير/حسام الربيعي:شهرية,علمية.     

052 

 آفاق ادبية:مجلة
 -دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد: تصدرها وزارة الثقافة            
 رئيس مجلس االدارة/ نوفل ابو رغيف: فصلية.           

052 

 آفاق بيطرية:مجلة
 بغداد:تصدرها دائرة البيطرة :رئيس التحرير/كريم كاظم              
 علي الخفاجي:شهرية.              

055 

 آفاق جامعية: مجلة
 النجف االشرف:جامعة الكوفة: قسم االعالم والعالقات               
 العامة:رئيس التحرير/علي كريم رواق.              

056 

 االقتصادي الخليجي:مجلة
 البصرة: تصدرها جامعةالبصرة: مركز دراسات                       
 ي محمود حسن.الخليج العربي:رئيس التحرير/ يح                      

051 

 االقتصادية: مجلة
 بغداد: تصدرها مؤسسة العراق لالعالم والثقافة العلمية:            
 رئيس التحرير/ستار جبار السامر: شهرية تعنى باالستثمار            
 واالعمار.           

050 
 
 
 

 
 أقرأ: مجلة

 ميسان:يصدرها المركز الثقافي االسالمي في ميسان: رئيس      
 التحرير/ فرحان جاسم محمد : فصلية     

051 

 أقرا بأسم ربك: مجلة
 ميسان:يصدرها المركز الثقافي االسالمي: رئيس                 
 التحرير/ كريم الموسوي: فصلية,فكرية, سياسية,ثقافية,                

 عامة.                

061 

 االقالم : مجلة
 دار الشؤون الثقافية العامة:رئيس -بغداد:تصدرها وزارة الثقافة       
 التحرير/ د. نوفل أبو رغيف: فصلية, فكرية,ثقافية,عامة.       

060 

 االكاديمي : مجلة
 رئيس  -كلية الفنون الجميلة -بغداد:تصدرها جامعة بغداد           
 التحرير/مالك يوسف المطلبي: فصلية.          

063 

 االنبار للعلوم القانونية والسياسية: مجلة
 كلية -االنبار: تصدرها جامعة االنبار                                      
 القانون:رئيس التحرير/ أ.د. حمدي                                     

 صالح مجيد.                                      

062 

 االنساب : مجلة
 النجف االشرف: مكتب مؤرخ النسابة:رئيس التحرير/ السيد

 عبد الستار النفاخ: كانت نشرة وتحولت الى مجلة. 

062 
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 االنساب العامة: مجلة
 بغداد:مطبعة سعد النداوي :رئيس التحرير/ سعد عباس                  
 الدزاوي: فصلية تعنى بانساب العشائر.                

065 

 االنساب الموصلية: مجلة
 الموصل: مطبعة تبارك : رئيس التحرير/ عماد غانم                     
 الربيعي: فصلية,ثقافية, مستقلة.                    

066 

 أهال : مجلة
 بغداد: مطبعة  الزمان : رئيس التحرير/حسن جمعة العامري:     
 نصف شهرية, ثقافية,منوعة, مستقلة.    

061 

 أهال الدنانير: مجلة
 كلية االدارة واالقتصاد: -بغداد: تصدرها الجامعة العراقية             
 رئيس التحرير/  حسين جمعة العامري, ثقافية.            

060 
 
 

 أوراق: مجلة
 قسم االعالم والعالقات العامة في  -واسط: تصدرها جامعة واسط        
 جامعة  واسط,ثقافية, فصلية.       

061 

 أوراق ايرانية: مجلة
 الديوانية: مطبعة بينات: رئيس التحرير/ احمد سعد                
 المحاويلي : فصلية, مستقلة شاملة. تعنى بالذاكرة االيرانية              

011 

 أوراق فراتية : مجلة
 بابل: دار الفرات:رئيس التحرير/ جواد عبد الكاظم محسن                
 :فصلية: تعنى بالتراث والثقافة المعاصرة.               

010 

 اوراق من ذاكرة العراق: مجلة
 بغداد: رئيس التحرير/ شامل عبد القادر:تعنى                           
 بالذاكرة العراقية.                          

013 

 أوراق نسبية : مجلة
 بغداد:تصدر عن االمانة العامة للمؤرخين العرب: رئيس                
 صدر كل التحرير/ محمد جاسم حمادي المشهداني: ت               
 شهرين, تاريخية.               

012 

 االئتمان: نشرة
 شركة عامة -بغداد:تصدرها الشركة العراقية للخدمات المعرفية         
 :رئيس التحرير/ عبد حريب الماجدي: شهرية بنشرة اعالمية         

 اقتصادية.          

012 

 بابا كركر: مجلة
 اربيل:تصدرها شركة اعالم نفط الشمال: رئيس التحرير/           
 سمير سلمان الطائي: فصلية.           

015 

 بابل الطبية:مجلة
 كلية الطب: رئيس التحرير/ علي -بابل: تصدرها جامعة بابل           
 خير هللا الشاعلي: فصلية,علمية.          

016 

 لةبابل للعلوم االنسانية: مج
 بابل: تصدرها جامعة بابل:رئيس التحرير/ أ. د.                       

011 
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 عادل هادي البغدادي: علمية, محكمة.                               

 بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية: مجلة
 كلية الطب: -بابل: تصدرها جامعة بابل                                  
 أ.د.عادل هادي البغدادي:علمية ,محكمة,                                 

010 
 
 

 البحوث التربوية والنفسية:مجلة
 بغداد:يصدرها مركز البحوث التربوية                              
 والنفسية:رئيس التحرير/د. محمدحسن سلمان                             
 المخزومي:فصلية,علمية,محكمة.                            

011 

 البحوث والدراسات االسالمية:مجلة
 مركز -بغداد:يصدرها ديوان الوقف السني                                  
 البحوث والدراسات: رئيس التحرير/ احمد                                 

 عبد الغفور السامرائي: محكمة تعنى بنشر                                 
 البحوث المخصصة.                                 

001 

 براعم الجوادين:مجلة
 بغداد:تصدرها االمانة العامة للعتبة  الكاظمية المقدسة:                  
 قسم الثقافة واالعالم:نصف شهرية تهتم بشؤون الطفل.                 

000 

 براعم الخير: مجلة
 كربالء:تصدرها مؤسسة الحسين)عليه السالم( الدينية:             
 رئيس التحرير/علي البدري,شهرية.            

003 

 براعم المعرفة: مجلة
 لعلويين: رئيس التحرير/ وادي بغداد: يصدرها السادة ا               
 حمد الحسيني:شهرية.               

002 

 بغداد للعلوم: مجلة
 كلية العلوم للبنات: رئيس  -بغداد: تصدرها جامعة بغداد             
 التحرير/أ.د. علي هاشم الموسوي: فصلية,محكمة.            

002 

 بلسم: مجلة
 بغداد: تصدرها جمعية الشبان المسلمين:رئيس التحرير/ ياسر     
 محسن عبد الحميد: نصف شهرية.     

005 

 بيت: مجلة
 بغداد:يصدرها بيت الشعر العراقي: رئيس التحرير/ احمد عبد     
 الحسين: فصلية,ثقافية.    

006 

 بين النهرين: مجلة
 البير ابونا: فصلية,حضارية,بغداد:رئيس التحرير/ االب               
 تراثية.              

001 

 التجارة الدولية: مجلة
 بغداد: تصدرها مؤسسة الناطق العربي للنشر واالعالن:                
 رئيس التحرير/سامي محسن الميموني:شهرية تعنى                
 بشؤون التجارة والصناعة والنقل واالستثمار.              

000 
 
 

 التراث الشعبي:مجلة
 بغداد:تصدرها وزارة الثقافة:دار الشؤون الثقافية العامة:                

001 
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 رئيس التحرير/كاظم سعد الدين: فصلية.               

 التراث النجفي: مجلة
 النجف االشرف:تصدرها مؤسسة  الذكوات الثقافية:                
 رئيس التحرير/رشيد القسام:شهرية تعنى باالدب والتاريخ                
 والتراث العراقي.                

011 

 التراث النجفي المصور: مجلة
 النجف االشرف:تصدرها مؤسسة الذكوات                           
 الثقافية:رئيس التحرير/ رشيد القسام.                          

010 

 التربية االسالمية: مجلة
 بغداد: تصدرها جمعية التربية االسالمية:رئيس                    
 التحرير/ الشيخ ابراهيم حقي: شهرية.                  

013 

 التربية الرياضية: مجلة
 كلية التربية الرياضية: -بغداد: تصدرها جامعة بغداد                    
 رئيس التحرير/ صادق فرح ذياب: فصلية,علمية,رياضية                 
 متخصصة.                  

012 

 تربية ميسان: مجلة
 المكتب االعالمي:رئيس  -ميسان:تصدرها المديرية العامة               
 التحرير/محمد حمزة لفته الكعبي:شهرية,تربوية,ثقافية.               

012 

 تربية واسط:مجلة
 شعبة االعالم  -واسط:تصدرها المديرية العامة لتربية واسط              

 التربوي:رئيس التحرير/ عقيل اشهيب جبر: شهرية, تربوية 
 ,ثقافية,عامة.             

015 

 التشريع والقضاء: مجلة
 اء:بغداد:تصدرها اللجنة العراقية لدعم استقالل القض                  
 رئيس التحرير/ فتحي الجواري: فصلية.                  

016 

 تعدد: مجلة
 بغداد:مطبعة الروسم :رئيس التحرير/ زعيم نصار: شهرية.     

011 

 تكريت لعلوم طب االسنان: مجلة
 صالح الدين:مطبعة طب االسنان: رئيس                              
 التحرير/مثنى رجب: نصف سنوية طبية.                            

010 
 
 

 تكريت للعلوم الصيدالنية:مجلة
 كلية -صالح الدين :تصدرها جامعة تكريت                           
 الصيدلة: رئيس التحرير/ د. سامية محمد                            
 الشهواني.                           

199 

 تكريت  للعلوم الهندسية:مجلة
 كلية  -صالح الدين: تصدرها جامعة تكريت                          
 الهندسة:رئيس التحرير/د.مزهر مهدي الدوري.                          

311 

 الثقافة االجنبية: مجلة
 دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد:تصدرها وزارة الثقافة                 

310 
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 .رئيس التحرير/ كامل عويد العامري.                 

 الثقافة الرياضية: مجلة
 كلية التربية -صالح الدين: تصدرها جامعة صالح الدين                  
 ير/ أ.د. كامل طه الويس: فصلية.الرياضية: رئيس التحر                 

313 

 الثمرات: مجلة
 شعبة االعالم: رئيس -واسط: تصدرها مديرية زراعة واسط          
 التحرير/ علي حسن الحبيب: فصلية تعنى بالشؤون الزراعية         
 والفالحية.          

312 

 جامعة االنبار للعلوم االسالمية:مجلة
 كلية العلوم -االنبار:تصدرها جامعة االنبار                                  
 االسالمية:رئيس التحرير/ أ.د. بشيرمهدي                                  
 لطيف الكبيسي:فصلية, علمية,محكمة.                                   

312 

 جامعة االنبار للعلوم االنسانية:مجلة
 االنبار:تصدرها جامعة االنبار:رئيس                                   
 التحرير/أ.د.محمد جاسم الهيتي:فصلية,                                  
 علمية,محكمة.                                  

315 

 جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية:مجلة
 -االنبار: تصدرها جامعة االنبار                                            

 كلية التربية الرياضية:رئيس                                         
 التحرير/ د.صالح شافي ساجت:                                         
 نصف سنوية.                                         

316 

 جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية: مجلة
 -االنبار: تصدرها جامعة االنبار                                              
 كلية القانون:رئيس التحرير/أ.د.                                            
 حمدي صالح مجيد, علمية.                                           

311 
 
 
 

 جامعة بابل: مجلة
 بابل:تصدرها جامعة بابل: رئيس التحرير/ نبيل هاشم كاغد:            
 فصلية,,علمية,محكمة.           

 

 جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية:مجلة
 بابل:تصدرها جامعة بابل:رئيس                                           
 التحرير/نبيل هاشم كاغد: فصلية,                                           
 علمية,محكمة.                                          

 

311 

 جامعة بابل للعلوم الهندسية: مجلة
 بابل: تصدرها جامعة بابل:رئيس التحرير/                              
 أ.د.خليل لطيف ابراهيم: علمية, محكمة.                             

301 

 جامعة تكريت: مجلة
 كلية التربية:رئيس  -صالح الدين: تصدرها جامعة تكريت                
 علي حسين الجميلي: كل شهرين:التحرير/أ.د.صالح                
 علمية, محكمة.                

300 
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 جامعة تكريت للعلوم االنسانية: مجلة
 كلية -صالح الدين:تصدرها جامعة تكريت                                 
 التربية:رئيس التحرير/أ.د. صالح علي                                  
 الحسيني:كل شهرين:علمية محكمة.                                

303 

 جامعة ذي قار: مجلة
 قسم البحث والتطوير: -ذي قار: تصدرها جامعة ذي قار                 
 رئيس التحرير/أ.د. عباس علي اسعاد العطار:فصلية,                
 علمية ,محكمة.                

302 

 ة العراقية:مجلةالجامع
 بغداد:يصدرها مركز البحوث والدراسات االسالمية:                  
 رئيس التحرير/أ.د. ابراهيم عبد صايل الفهداوي.                 

302 

 جامعة كربالء: مجلة
 كربالء:تصدرها رئاسة جامعة كربالء: رئيس التحرير/               

 ,علمية,محكمة.حسن عودة الغانمي: فصلية  

305 

 جامعة كركوك للدراسات االنسانية:مجلة
 كركوك:تصدرها جامعة كركوك:رئيس                                       
 التحرير/أ.د.عباس علي اسعد العطار:                                      
 محكمة.                                       

306 
 

 
 

 كركوك للدراسات العلمية: مجلةجامعة 
 كركوك:تصدرها جامعة كركوك:رئيس                                    
 التحرير/أ.د. حسين حسن عمو خانقاه:                                   

 علمية,محكمة,                                  

217 

 مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية:
 كركوك:تصدرها جامعة                                                 
 كلية االدارة  -كركوك                                               
 واالقتصاد:رئيس التحرير/د.                                               
 صباح حقيق حسن:فصلية,                                              
 علمية,محكمة.                                              

300 

 جامعة كركوك للعلوم الزراعية:مجلة
 كلية -كركوك: تصدرها جامعة كركوك                                  

 الزراعة:رئيس التحرير/ أ.م.د. كريم                                  
 سعيد العبيدي: دورية, علمية.                                  

301 

 جامعة نوروز:مجلة
 دهوك: تصدرها جامعة نوروز:رئيس التحرير/د. آزاد                 

 احمد سعدون: سنوية.                  

331 

 حبسور:مجلة
 لبنان:تصدرها مؤسسة الروسم  للطباعة والنشر: رئيس التحرير        
 /زعيم نصار: شهرية.       

330 

 جنة هللا: مجلة
 بغداد:تصدرها مؤسسة الطالبة العراقية: رئيس التحرير/نسرين        

333 
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 الشويلي:شهرية.         

 الجيولوجيا والتعدين العراقية:مجلة
 بغداد: تصدرها وزارة الصناعة والتعدين.                                

332 

 الحسيني الصغير:مجلة
 -كربالء المقدسة:تصدرها العتبة الحسينية المقدسة                  
 وحدة اصدارات الطفولة: هيئة التحرير/ عالء الباشق.                 

332 

 الحفيظ:مجلة
 دار القرآن:-كربالء المقدسة: تصدرها العتبة الحسينية المقدسة        

 رئيس التحرير/ عادل البجاري.           

335 

 الحقوق: مجلة
 كلية القانون:رئيس  -بغداد: تصدرها الجامعة المستنصرية         
 التحرير/محمد علي جواد: فصلية,علمية,محكمة.         

336 
 

 
 مجلةحقوقنا : 

 بغداد: تصدرها وزارة حقوق االنسان: المركز االعالمي: رئيس        
 التحرير/ د. خليل الزبيدي.       

331 

 الحكمة:مجلة
 بغداد:يصدرها بيت الحكمة: فصلية,محكمة.        

330 

 حلم: مجلة
 بغداد:مطبعة حيدر:رئيس التحرير/ محمد فاضل الخالدي:شهرية,    
 ثقافية,أعالمية,عامة.    

331 

 الخشبة:مجلة
 بيروت:يصدرها مركز روابط الفنون االدائية: رئيس التحرير/        
 حاتم عودة: فصلية تعنى بالمسرح.       

321 

 الخطوة:مجلة
 بغداد:يصدرها المركز العراقي للتنمية االعالمية:رئيس التحرير/        
 د.عدنان السراج: شهرية,سياسية.        

320 

 الخميس:مجلة
 قسم -كربالء المقدسة: تصدرها العتبة العباسية المقدسة        
 وحدة الدراسات والنشر: اسبوعية. -الشؤون الفكرية        

323 

 الخوارزمي العراقية:مجلة
 النجف االشرف:تصدرها جمعية الخوارزمي العراقية 

 :رئيس التحرير/ نوري فرقان المياحي: شهرية.                      

322 

 دار العلم:مجلة
 الموصل:يصدرها مركز البحوث والدراسات االسالمية: مدير          
 التحرير/ د. رائد أمير عبد هللا: ثقافية,فكرية, اسالمية.         

322 

 دراسات اجتماعية:مجلة
 قسم الدراسات االجتماعية -بغداد:تصدرها بيت الحكمة                    
 أ.د. كامل المراياتي: فصلية,محكمة.\:رئيس التحرير                   

325 

 326 دراسات االديان:مجلة
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 قسم الدراسات االسالمية: -بغداد: يصدرها بيت الحكمة                  
 ير/ شمران العجيلي: فصلية,محكمة.رئيس التحر                 

 دراسات اقتصادية:مجلة
 قسم الدراسات االقتصادية -بغداد:يصدرها بيت الحكمة                    
 : رئيس التحرير/أ.د. آمال شالش , فصلية.                  

 

321 
 
 

 دراسات اقليمية: مجلة
 مركز الدراسات -الموصل: تصدرها جامعة الموصل                 
 االقليمية:رئيس التحرير/د. ابراهيم خليل العالق:علمية,                 
 محكمة.                 

320 

 دراسات تاريخية: مجلة
 قسم الدراسات التاريخية -الموصل:يصدرها بيت الحكمة                  
 : رئيس التحرير/أ.د.فالح حسن االسدي: فصلية.                 

321 

 دراسات تربوية: مجلة
 مركز البحوث والدراسات -بغداد: تصدرها وزارة التربية                
 التربوية: رئيس التحرير/  حسن عبد االمير يوسف:                

 فصلية.                 

321 

 التربوية والعلمية: مجلةالدراسات 
 كلية التربية -بغداد:تصدرها الجامعة العراقية                               
 : فصلية,علمية.                             

320 

 دراسات سياسية:مجلة
 قسم الدراسات السياسية: -بغداد:يصدرها بيت الحكمة                  
 ف العام/ أ.د. شمران العجيلي: فصلية.المشر                  

323 

 دراسات فلسفية:مجلة
 قسم الدراسات الفلسفية: -بغداد:يصدرها بيت الحكمة                 
 رئيس التحرير/ أ.د.حسام اآللوسي: فصلية.                

322 

 دراسات قانونية: مجلة
 قسم الدراسات القانونية: -بغداد:يصدرها بيت الحكمة                  
 رئيس التحرير/أ.د. محمود علي الداودي: فصلية,                  

 محكمة.                   

322 

 دراسات وبحوث أعالمية:مجلة
 م:كلية االعال -بغداد:تصدرها الجامعة العراقية                             
 رئيس التحرير/د.ناهض فاضل زيدان: نصف                            
 سنوية,علمية, محكمة.                            

325 

 دراسات وبحوث علمية:مجلة
 بغداد:تصدرها الجامعة العراقية: كلية االعالم:                          
 رئيس التحرير/ د.ناهض فاضل زيدان: نصف                          
 سنوية.                           

326 

 درجات:مجلة
 قسم االعالم والعالقات العامة: -كربالء:تصدرها جامعة كربالء         

321 
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 رئيس التحرير/د. عمران الكركوشي:شهرية تعنى بالفكر 
 االكاديمي. والرأي والمعلومة في المجمع

 الدنانير:مجلة
 كلية االدارة واالقتصاد:   -بغداد: تصدرها الجامعة االسالمية        
 التحرير/أ.م.د. حكمت فارس طعان: علمية,محكمة.        

320 

 الدوائية العراقية: مجلة
 بغداد: يصدرها االتحاد العربي لمنتجي االدوية واتحاد                   
 الصيادلة العرب: رئيس التحرير/ فرج محمد عبد هللا:                   
 فصلية,محكمة.                   

321 

 ديالى للبحوث االنسانية:مجلة
 كلية التربية -ديالى:تصدرها جامعة ديالى                          
 )األصمعي(: رئيس التحرير/أ.د. تحسين حميد                          

 مجيد: علمية, محكمة.                          

351 

 ديالى للبحوث الهندسية:مجلة
 كلية التربية -ديالى: تصدرها جامعة ديالى                          
 رير/ تحسين حميد مجيد.) األصمعي(:رئيس التح                          

350 

 ديالى للعلوم الزراعية:مجلة
 كلية الزراعة: -ديالى: تصدرها جامعة ديالى                          
 رئيس التحرير/أ.د. خالد حامد حسن: نصف                          
 شهرية, علمية,محكمة.                         

353 

 لةديالى للعلوم الصرفة:مج
 كلية العلوم: رئيس -ديالى:تصدرها جامعة ديالى                      
 التحرير/ عامر فاضل النعيمي: فصلية, علمية,                      

 محكمة.                         

352 

 ديالى للعلوم الهندسية:مجلة
 كلية الهندسة: -ديالى: تصدرها جامعة ديالى                        
 رئيس التحرير/أ.م.د. لطفي يوسف زيدان:علمية,                       
 هندسية,محكمة.                       

352 

 ذهب ميسان:مجلة
 ميسان: تصدرها شركة نفط ميسان: رئيس مجلس االدارة/              

 علي معارج صويدج: شهرية, عامة, ثقافية.              

355 
 

 

 ذي قارالجامعية: مجلة
 قسم االعالم: رئيس  -ذي قار:تصدرها جامعة ذي قار 

 التحرير/أ.د. عباس حسين الجابري: شهرية.                  

 
256 

 الرافدين للعلوم الرياضية:مجلة
 كليةالتربية -الموصل: تصدرها جامعة الموصل                            
 الرياضية:رئيس التحرير/ أ.د. راشد حمدون                            
 ذنون: علمية, متخصصة.                           

351 

 350 رسالة الحقوق:مجلة
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 كلية القانون:  -ءكربالء المقدسة: تصدرها جامعة كربال                
 فصلية.  ر/ أ.م.د. عباس علي محمد الحسيني :رئيس التحري                

 الرقيم:مجلة
 كربالء المقدسة:يصدرها دار الرقيم لاليداع والنشر: فصلية تعنى       
 بالثقافة واالداب: رئيس التحرير/ عباس خلف علي: فصلية.       

351 

 الرقيم:مجلة
 النجف االشرف: يصدرها دار الرقيم لاليداع والنشر: رئيس        
 التحرير/ عباس خلف علي :فصلية تعنى بالثقافة والفنون واالدب.      

361 

 الروضة الحسينية:مجلة
 قسم -كربالء المقدسة: تصدرها العتبة الحسينية                    
 شعبة النشر: رئيس التحرير/ السيد محمد -االعالم                   
 حسين العميدي.                   

360 

 الرياحين:مجلة
 بغداد:يصدرها قسم الشؤون الفكرية والثقافية: شهرية تعنى           

 بشؤون الطفولة.            

363 

 رياحين الجوادين:مجلة
 قسم  -الكاظمية المقدسة بغداد: تصدرها العتبة 

 الشؤون الفكرية والثقافية: شهرية تعنى بشؤون                    
 الطفل.                     

362 

 رياض الزهراء: مجلة
 -كربالء المقدسة:تصدرها العتبة العباسية المقدسة                  
 قسم الشؤون الفكرية والثقافية: هيئة التحرير/ عالية                  
 الحسني.                  

362 

 الرياضة المعاصرة: مجلة
 كلية التربية الرياضية  -بغداد: تصدرها جامعة بغداد                    

 للبنات: رئيس التحرير/أ.د. مؤيد عبد هللا الدلوجي:              
 فصلية, علمية.               

365 

 زاد: مجلة
 بغداد:مطبعة الوقف الحديث: رئيس التحرير/ مظفر شالل حبيب:    
 فصلية, ثقافية,عامة متخصصة بالسياحة الدينية.    

366 

 زاد المنابر: مجلة
 بغداد: يصدرها مجلس علماء العراق: المشرف العام/ الشيخ            
 د.محمود عبد العزيز العاني: فصلية.           

361 

 الزراعة العراقية: مجلة
 بغداد:تصدرها وزارة الزراعة: رئيس التحرير/ علي                   
 حسين البهادلي:فصلية,ارشادية, زراعية.                   

360 

 زهور الجوادين:مجلة
 االمانة العامة. -بغداد: تصدرها العتبة الكاظمية المقدسة                  

361 

 السدرة:مجلة
 كربالء المقدسة: تصدرهامؤسسة الصحفيين:رئيس التحرير/        

311 
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 نعمة عبد الكريم الخفاجي: شهرية تعنى بالتراث والمجتمع.       

 سكوب: مجلة
 قسم العالقات واالفالم: رئيس -نفط بغداد: تصدرها وزارة ال        
 التحرير/ نهاد احمد موسى.       

310 

 سلطان السالم: مجلة
 بغداد:تصدرها كنيسة مريم العذراء: رئيس التحرير/ االب               
 روبرت سعيد جرجيس: فصلية,دينية, ثقافية.              

313 

 سمسم: مجلة
 النجف االشرف: تصدرها دار النور لرسوم االطفال: مدير التحرير       
 / محمد القاسمي, خاصة باالطفال.      

312 

 شار المدينة: مجلة
 كركوك: تصدرها بلدية كركوك: رئيس التحرير/ عماد             
 زنكنة: فصلية.             

312 

 شباب الجوادين: مجلة
 قسم الشؤون  -داد: تصدرها العتبة الكاظمية المقدسةبغ                 
 الفكرية والثقافية: شهرية.                 

315 

 الشبكة العراقية: مجلة
 بغداد: تصدرها شبكة االعالم العراقي:  رئيس التحرير/                 

 حليم سلمان: اسبوعية عامة. 

316 

 الشروق الجديد: مجلة
 الديوانية:يصدرها مجلس الديوانية) مجموعة مستقلة(:                   
 رئيس التحرير/ حمزة كاظم الجبوري: شهرية.                  

311 

 شواطى:مجلة
 قسم االعالم والعالقات العامة: -البصرة:تصدرها جامعة البصرة         
 فية عامة.رئيس التحرير/ أ.د. صالح اسماعيل نجم:ثقا        

310 

 الصحة: مجلة
 دائرة الصحة:فصلية عامة. –ديالى: تصدرها وزارة الصحة        

311 

 الصحة للجميع: مجلة
 كركوك: تصدرها دائرة صحة كركوك: رئيس التحرير/                
 حسين صابر جيمه ني: شهرية.                

301 

 صدى االمانة: نشرة
 االمانة العامة لمكتب  –بغداد: يصدرها مجلس الوزراء                
 االعالم واالتصال الحكومي: رئيس التحرير/ يسرى كريم               
 محسن:شهرية تغطى نشاطات االمانة العامة لمجلس                

 الوزراء.                 

300 

 صدى االهوار: مجلة
 مركز ابحاث االهوار: -ذي قار: تصدرها جامعة ذي قار               

 رئيس التحرير/د. طالب عكاب حسين: فصلية,علمية,                
 ثقافية.                    

303 

 302 صدى جامعة بغداد: مجلة
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 قسم االعالم والعالقات  -بغداد:تصدرها جامعة بغداد                      
 العامة:رئيس التحرير/ آمال عبد اللطيف: دورية                       

 تعنى بشؤون جامعة بغداد.                      

 صدى الجامعة العراقية: مجلة
 قسم االعالم  -بغداد: تصدرها الجامعة العراقية                         

 والعالقات العامة: رئيس التحرير/ أ.د. زياد 
 محمود رشيد: شهرية.                         

302 

 صدى الخارجية: مجلة
 الدائرة  -بغداد: تصدرها وزارة الخارجية العراقية                 
 الصحفية: رئيس التحرير/ حيدر شياع البراك: فصلية                

 تعنى بشؤون الخدمة الخارجية داخل العراق وخارجه.           

305 

 صدى الخطباء: مجلة
 معهد االمام  -كربالء: تصدرها العتبة الحسينية المقدسة                 
 الحسين)ع(للخطابة: االشراف العام/ الشيخ عبد الصاحب                 
 الطائي: شهرية.                  

306 

 صدى الروضتين: مجلة
 قسم الشؤون -كربالء المقدسة:تصدرها العتبة العباسية                   
 الفكرية والثقافية: رئيس التحرير/ علي حسين الجناز:                    
 نصف شهرية.                    

301 

 صدى القرآن: مجلة
 ر/كربالء:تصدرها العتبة الحسينية المقدسة:رئيس التحري               
 د.عبود جودي الحلي: فصلية,ثقافية.               

300 

 صدى كربالء: مجلة
 بغداد: تصدرها مكتبة الحكمة:رئيس التحرير/ طه خضير               
 الربيعي: فصلية,تراثية, عامة.              

301 

 صدى المحامي: مجلة
 النجف االشرف:تصدرها محاكم النجف االشرف: رئيس                 
 التحرير/المحامي محمد صالح المهنا: شهرية,قانونية,                
 ثقافية, مستقلة.                

311 

 صدى الهيئة: مجلة
 بغداد: تصدرها الهيئة العامة للسادة العلويين ومحيي آل              

 البيت) عليهم السالم(: رئيس التحرير/ يسرى كريم محسن               
 : شهرية.               

310 

 الضياء: مجلة
 بغداد: رئيس التحرير/ السيد كاظم فالح آل السيد حمد الموسوي:        

 :نصف شهرية تعنى باألدب والثقافة والتاريخ واآلثار والتراث
 العراقي. 

313 

 مجلةالطاقة والحياة: 
 بغداد: رئيس التحرير/بادي شالل الدليمي: شهرية                 
 مختصة بمجال الطاقة.                 

312 



482 
 

 الطب والحياة: مجلة
 بغداد: رئيس التحرير/أ.د. وعد عبد الرحيم فرحان:شهرية               

 تعنى بالطب والبيئة             

312 
 

 العراقية: مجلةالطبية البيطرية 
 كلية الطب  –بغداد: تصدرها جامعة بغداد                             
 البيطري: رئيس التحرير/ أ.د. محمد جواد                            

 عيسى.                                  

315 

 العائلة المسلمة:مجلة
 كربالء المقدسة:تصدرها العتبة الحسينية المقدسة:                 
 شهرية تعنى بثقافة العائلة المسلمة.                 

316 

 عراق التغيير: مجلة
 بغداد: تصدرها كتلة عراق التغيير: رئيس التحرير/ محمد               
 الخالدي: نصف شهرية,منوعة عامة.               

311 

 العراق الدوائية: مجلة
 بغداد: رئيس التحرير/م. محمد عبد هللا العاني: فصلية.                 

310 

 العراقية لالختصاصات الطبية: مجلة
 بغداد:يصدرها المجلس العراقي                                  
 لالختصاصات الطبية:رئيس التحرير/ زكريا                                
 يحي  االعرجي: فصلية.                               

311 

 العراقية للعلوم: مجلة
 كلية العلوم: رئيس التحرير -بغداد: تصدرها جامعة بغداد                 
 الجباري.:أ.د. مقداد حسين علي                 

211 

 العراقية للعلوم االحصائية: مجلة
 كلية علوم -الموصل: تصدرها جامعة الموصل                             
 الحاسوب والرياضيات: رئيس التحرير/أ.د.                            

 باسل يونس ذنون: علمية,محكمة.                              

210 

 لوم االقتصادية: مجلةالعراقية للع
 كلية -بغداد: تصدرها الجامعة المستنصرية                             
 االدارة واالقتصاد: رئيس التحرير/أ.م.د.                              
 سلمى منصور سعد: فصلية متخصصة تعنى                              
 بالعلوم االقتصادية.                              

213 

 العراقية للعلوم البيطرية: مجلة
 كلية الطب  -الموصل: تصدرها جامعة الموصل                          
 البيطري:رئيس التحرير/ محمد نجيب الشاهري:                          
 ,محكمة.وطنية,علمية                          

212 

 العراقية للعلوم الصيدالنية:مجلة
 كلية الصيدلة: -بغداد: تصدرها جامعة بغداد                            

 رئيس التحرير/أ.د.عالء عبد الحسن عبد الرسول                      

212 

 العراقية للعلوم الطبية: مجلة
 بغداد: تصدرها جامعة النهرين: المشرف العام/                         

215 
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 أ.د.عدنان عبد خشان عنوز.                        

 العراقية للعلوم والتكنلوجية: مجلة
 بغداد: تصدرها وزارة العلوم والتكنلوجيا:                               
 رئيس التحرير/د. محمد جواد عباس:                                

 علمية.محكمة.                                

216 

 العراقية للغات: مجلة
 كلية اللغات:االشراف العام/ -بغداد: تصدرها جامعة بغداد              
 سوسن فيصل السامر:نصف سنوية,محكمة تعنى بدراسات             

 اللغات والترجمة واالداب.               

211 

 العراقية للهندسة الميكانيكية وهندسة المواد: مجلة
 بابل: تصدرها جامعة بابل:                                                 
 فصلية.                                                 

210 

 االرض: مجلةالعراقية الوطنية لعلوم 
 كلية  -الموصل:تصدرها جامعة الموصل                                   
 العلوم: رئيس التحرير/أ.د.فاروق صنع                                    
 هللا العمري.                                   

211 

 عطاء الرافدين: مجلة
 زارة الموارد المائية: رئيس التحرير/بغداد: تصدرها و                
 د.عبد اللطيف جمال رشيد: اجتماعية, فكرية,ثقافية,                
 عامة.                

201 

 عطاء الشباب: مجلة
 قسم الشؤون  -بغداد: تصدرها العتبة الكاظمية المقدسة 

 الفكرية والثقافية: رئيس التحرير/ حسام محمد العبيدي:               
 اجتماعية, فكرية, ثقافية,عامة.               

200 

 عطاء النهرين: مجلة
 قسم االعالم: رئيس  –بغداد: تصدرها جامعة النهرين                  
 .التحرير/أ.د.مازن مانوئيل الياس: شهرية                 

203 

 العلوم االجتماعية: مجلة
 بغداد: تصدرها جمعية علم االجتماع: رئيس التحرير/                   
 د.عدنان ياسين مصطفى: فصلية.                  

202 

 العلوم االقتصادية واالدارية: مجلة
 بغداد: تصدرها جامعة بغداد: كلية االدارة                               
 واالقتصاد:رئيس التحرير/د. منصور الراوي:                             
 نصف سنوية,علمية تعنى بالشؤون                              
 االقتصادية واالدارية.                             

202 

 علوم التربية الرياضية: مجلة
 كلية التربية  -بابل: تصدرها جامعة بابل                          

 الرياضية:رئيس التحرير/د. رائد فائق عبد                            
 الجبار: فصلية.                            

205 

 206 علوم ذي قار: مجلة
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 كلية العلوم: رئيس  -ذي قار: تصدرها جامعة ذي قار               
 التحرير/أ.د. باسم يوسف ذياب: نصف سنوية, علمية.               

 علوم الرافدين: مجلة
 كلية العلوم: رئيس  –الموصل: تصدرها جامعة الموصل                 
 يد مصطفى الدباغ: علمية, هيئة  التحرير/أ.د. عبد المج              

 محكمة. 

201 

 علوم الرياضة: مجلة
 كلية التربية الرياضية: -بغداد: تصدرها جامعة ديالى                
 رئيس التحرير/د. ماهر عبد اللطيف عارف: علمية,               

 محكمة.                

200 

 علوم المستنصرية: مجلة
 كلية العلوم: -بغداد: تصدرها الجامعة المستنصرية                     
 رئيس التحرير/ أ.د. رضا ابراهيم البياتي.                    

201 

 العمل والمجتمع: مجلة
 بغداد: تصدرها وزارة العمل والشؤون األجتماعية:                  
 ري جعفر لطيف:شهرية.رئيس التحرير/أ.د. نو                  

231 

 العميد: مجلة
 قسم الشؤون الفكرية -كربالء: تصدرها العتبة العباسية المقدسة       
 والثقافية: المشرف العام/ السيد احمد الصافي: فصلية.       

230 

 عين اليقين: مجلة
 بغداد: تصدرها مركز الطالبة العراقية: رئيس التحرير/             
 حمدية طاهر الحلفي: شهرية, ثقافية.             

233 

 عيون: مجلة
 بغداد: تصدرها مؤسسة عيون للثقافة والفنون: رئيس التحرير/       
 محمد جاسم شجر: فنية, ثقافية.     

232 

 فتاة الخير: مجلة
 اعالم -كربالء المقدسة: تصدرها العتبة الحسينية المطهرة           
 مدرسة الحسين ) عليه السالم(: المشرف العام/ الشيخ احمد          
 الصافي: شهرية,ثقافية, اسالمية.         

232 

 الفتح: مجلة
 كلية التربية األساسية: رئيس -ديالى: تصدرها جامعة ديالى      
 التحرير/ أ. م. د. ابراهيم نعمة محمود: فصلية,علمية,محكمة.      

235 

 الجوادين: مجلةفتيان 
 -النجف األشرف: تصدرها  العتبة الكاظمية المقدسة                 
 شعبة االصدارات: -األمانة العامة قسم الثقافة واالعالم                 
 رئيس التحرير/ فاضل علي عبد االنباري: شهرية.                 

236 

 فتية الخير: مجلة
 اعالم -ة: تصدرها العتبة الحسينية المطهرةكربالء المقدس           
 مدرسة األمام الحسن) عليه السالم( : رئيس التحرير/ علي          
 الشيخ مكي العصامي: شهرية.          

231 
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 الفكر المسيحي: مجلة
 بغداد: يصدرها األباء الدومينيكان: رئيس التحرير/                 
 األب توسف توما: شهرية.                

230 

 الفلسفة: مجلة
 قسم الفلسفة: -كلية األداب -بغداد: تصدرها الجامعة المستنصرية        
 فلسفية محكمة.       

231 

 فيض الحكمة: مجلة
 بغداد: يصدرها بيت الحكمة:  رئيس التحرير/أ.د. شمران                
 ي: شهرية.العجل               

221 

 ق والقرآن المجيد: مجلة
 قسم الثقافة -بغداد: تصدرها العتبة الكاظمية المقدسة                    
 دار القرآن الكريم: رئيس التحرير/ فاضل  -واألعالم                    
 علي عبد األنباري: شهرية تهتم بشؤون القرآن الكريم                    

220 

 القادسية لعلوم التربية  الرياضية: مجلة
  -ذي قار:تصدرها جامعة القادسية                                     
 عمادة كلية التربية الرياضية: رئيس                                    
 التحرير/أ.د.عبد هللا حسين الالمي:                                   

 علمية, محكمة.                                  

223 
 
 
 

 القادسية لعلوم الطب البيطري: مجلة
 كلية -القادسية: تصدرها جامعة القادسية                                 
 الطب البيطري: رئيس التحرير/أ.د. جبار                                 
 عباس احمد: فصلية, علمية.                                 

222 

 القادسية للعلوم األدارية واألقتصادية: مجلة
 كلية -بغداد: تصدرها جامعة بغداد                                          
 األدارة واألقتصاد: رئيس التحرير/                                         
 د. سالم عبد الحسن رسن:  فصلية,                                          
 علمية, محكمة.                                         

222 

 القادسية للعلوم األنسانية: مجلة
 كلية  -القادسية: تصدرها جامعة القادسية                            

 األداب: رئيس التحرير/د. باسم األعسم: علمية,                           
 محكمة.                            

225 

 القادسية للعلوم الزراعية: مجلة
 كلية الزراعة: -بغداد: تصدرها جامعة بغداد                           
 رئيس التحرير/أ.م.د. مجيد كاظم عباس: فصلية,                          

 محكمة.                           

226 

 القادسية للعلوم الصرفة: مجلة
 كلية العلوم: -القادسية: تصدرها جامعة القادسية                          
 رئيس التحرير/ نوري فرحان المياحي: فصلية.                          

221 

 القانون والقضاء: مجلة
 بغداد: رئيس التحرير/ صباح صادق جعفر: تعنى                     

220 
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 بالثقافة القانونية.                    

 قناديل بغدادية: مجلة
 بغداد: رئيس التحرير/  مجيد المال حميد: ثقافية  تصدر               

 كل ثالثة اشهر.                

221 

 القوارير: مجلة
 قسم الشؤون  -كربالء المقدسة: تصدرها العتبة الحسينية          
 الوحدة النسوية: رئيس التحرير/ صبا  -الفكرية والثقافية         

 الخفاجي: شهرية.          

221 

 القيثارة: مجلة
 دائرة الفنون الموسيقية: رئيس -بغداد: تصدرها وزارة الثقافة        
 ن الشكرجي: شهرية.التحرير/ حس        

220 
 

 الكتاب السنوي لمركز ابحاث الطفولة: مجلة
 ديالى: تصدرها وزارة التعليم العالي                                        
 مركز -جامعة ديالى -والبحث العلمي                                       
 ابحاث الطفولة واالمومة:رئيس                                       
 التحرير/د. سامي مهدي العزاوي:                                      
 حولية علمية متخصصة محكمة                                     

 
223 

 كركوك للعلوم  االدارية واألقتصادية:مجلة
 -كركوك:تصدرها جامعة كركوك                                        

كلية االدارة واالقتصاد: رئيس  
 التحرير/د. صباح حسين حسن: 

 فصلية,علمية.                                        

222 

 الكفيل: مجلة
 قسم الشؤون الفكرية -كربالء المقدسة: تصدرها العتبة العباسية        
 وحدة الدراسات, اسبوعية,ثقافية. -والثقافية       

222 

 : مجلة Gil Gamesnكلكامش 

 دار المأمون -بغداد: تصدرها وزارة الثقافة 
 للترجمة:رئيس التحرير/ د. عالء ابو الحسن                            
 اسماعيل: فصلية, ثقافية ,عامة.                           

225 

 كلية االدارة واألقتصاد للدراسات االقتصادية واالدارية والمالية: مجلة
 بابل: تصدرها جامعة بابل/ رئيس التحرير/                                
 مجبل رفيق مرجان: فصلية تعنى بالدراسات                               
 االقتصادية واالدارية والمالية.                               

226 

 كلية االمام االعظم: مجلة
 كلية -بغداد: تصدرها رئاسة ديوان الوقف السني                    
 ظم: رئيس التحرير/ خليل ابراهيم حمودياالمام االع                    
 السامرائي: فصلية, علمية,محكمة.                   

221 

 كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة: مجلة
 كلية -االنبار:تصدرها جامعة االنبار                                         

 للعلوم االقتصادية: رئيس  التربية                                      

220 
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 التحرير/د.وعد عبد الرحيم: تصدر                                       
 باللغتين العربية واالنكليزية.                                      

 كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة: مجلة
 بغداد: تصدرها جامعة بغداد للعلوم                                         

 االقتصادية:رئيس التحرير/أ.د. محمد                                  
 طاقة:نصف سنوية,علمية ,محكمة.                                  

221 
 
 

 كلية التربية االساسية: مجلة
 كلية التربية -بغداد: تصدرها الجامعة المستنصرية                        
 االساسية:رئيس التحرير/أ.م. يونس عباس حسين                       
 : علمية,محكمة                        

251 

 كلية التربية االساسية للعلوم التربوية واالنسانية: مجلة
 بابل: رئيس التحرير/بابل: تصدرها جامعة  

 أ.م.د. عبيد حمادي: سنوية, علمية, تربوية,                             
 محكمة.                             

250 

 كلية التربية للبنات: مجلة
 بغداد: تصدرها جامعة بغداد:رئيس التحرير/ أ.د.                     
 حميدة صالح مهدي: فصلية,محكمة.                    

253 

 كلية التربية للعلوم االنسانية: مجلة
 ذي قار:تصدرها جامعة ذي قار: رئيس هيئة                               
 التحرير/أ.م.د. علي حسين جلود: فصلية ,                              

 علمية,محكمة.                               

252 

 كلية التربية للعلوم الصرفة: مجلة
 كلية  -ذي قار: تصدرها جامعة ذي قار                              
 التربية: رئيس هيئة التحرير/أ.م.د. محمد                             
 جاسم محمد:علمية , محكمة.                             

252 

 الحقوق: مجلةكلية 
 كلية الحقوق: رئيس  -بغداد: تصدرها جامعة النهرين              
 التحرير/أ.د.عدنان العابد : علمية, محكمة.              

255 

 كلية الرافدين الجامعة للعلوم:مجلة
 بغداد: تصدرها جامعة الرافدين: رئيس                                

 التحرير/ أ.م.د. محمد جواد ابو الشعير:                               
 دورية, علمية, محكمة.                               

256 

 كلية الشريعة: مجلة
 شعبة -كلية الشريعة -بغداد: تصدرها الجامعة العراقية               
 الشؤون العلمية: رئيس هيئة التحرير/أ.م.د. صالح حميد              
 العيساوي: نصف سنوية.              

251 

 كلية طب كركوك: مجلة
 كلية الطب: رئيس  -كركوك: تصدرها جامعة كركوك                  
 التحرير/أ.م.د. آيلة خضر غالب: نصف سنوية.                  

250 
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 كلية العلوم االسالمية: مجلة
 كلية العلوم االنسانية -بغداد: تصدرها جامعة بغداد                        
 : رئيس التحرير/ أ.د. مظفر شاكر محمود  الحياني                       
 :  فصلية,فكرية.                       

251 

 كلية القادسية لعلوم الحاسبات: مجلة
 كلية -لقادسية: تصدرها جامعة القادسيةا                                  
 علوم الحاسبات والرياضيات: رئيس                                   
 التحرير/د. نوري فرحان المياحي.                                   

 

261 

 كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية: مجلة
 كلية  -كركوك: تصدرها جامعة كركوك                                     
 القانون: رئيس التحرير/د. طلعت جياد                                     

 لجي: علمية, محكمة .                                       

260 

 كلية المأمون: مجلة
 ة المأمون الجامعة: رئيس التحرير/بغداد: تصدرها كلي              
 أ.م.د.عبد الجليل عبد الواحد عمران: نصف سنوية , علمية.             

263 

 كلية مدينة العلم: مجلة
 بغداد: تصدرها كلية مدينة العلم الجامعة: رئيس                   
 التحرير/ د. شاكر محمود الجبوري: نصف سنوية,                  
 علمية, محكمة.                  

262 

 كهرباء كركوك:مجلة
 كركوك: تصدرها مديرية توزيع كهرباء كركوك: رئيس                
 التحرير/ قيس جمعة عبد الرحيم: شهرية                

262 

 الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية: مجلة
 كلية–واسط: تصدرها جامعة واسط                                      
 االدارة واالقتصاد:أ.د. رئيس التحرير/                                     
 قاسم شندي.                                     

265 

 الكوثر: نشرة
 ن:رئيس التحرير/النجف االشرف: يصدرها نقابة السادة العلويي        
 السيد حازم الميالي: شهرية ثقافية,دينية.        

266 

 الكوفة لعلوم التمريض : مجلة
 عمادة  -النجف االشرف: تصدرها جامعة الكوفة                         
 هيئة تحرير الكوفة: تصدرثالث -كلية التمريض                         
 مرات في السنة عربي وانكليزي.                         

261 
 

 
260 

 مال واعمال: مجلة
 بغداد: رئيس التحرير/عباس خضير عباس: شهرية,              
 اقتصادية, تجارية, مالية, عامة.              

 

 المأمون: مجلة
 دار المأمون للترجمة: رئيس  -بغداد: تصدرها وزارة الثقافة         
 التحرير/ خضير الدليمي: فصلية تعنى بالترجمة والدراسات         

261 
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 اللغوية.          

 المتابع الستراتيجي: مجلة
 النجف االشرف: يصدرها مركز الجنوب للدراسات                      
 والتخطيط الستراتيجي:رئيس التحرير/ صالح حسن                      
 الموسوي: شهرية متخصصة بالشؤون الستراتيجية.                     

211 

 المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية: مجلة
 كلية  –المثنى: تصدرها جامعة المثنى                                  
 االدارة واالقتصاد: رئيس هيئة التحرير/                                  
 أ.د. فارس كرم.                                 

210 

 مجلتي: مجلة
 دار ثقافة االطفال: رئيس التحرير –بغداد: تصدرها وزارة الثقافة        
 / عايدة القاضي: شهرية.      

213 

 مجلةالمجمع العلمي: 
 بغداد: يصدرها المجمع العلمي العراقي: رئيس التحرير/                
 أ.د.احمد مطلوب: فصلية.               

212 

 المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية: مجلة
 كلية القانون: -بابل: تصدرها جامعة بابل                                

 رئيس التحرير/أ.م.د. منصور حاتم محسن:                                
 نصف سنوية, علمية.                                 

212 

 مدارات تربوية: مجلة
 شعبة -كربالء المقدسة: تصدرها المديرية العامة للتربية                
 االعالم التربوي: رئيس التحرير/ باسم يوسف الحمداني:               

 شهرية.                   

215 

 مرآة التربية: مجلة
 -المثنى : تصدرها جامعة المثنى: المديرية العامة للتربية              
 االعالم التربوي: رئيس التحرير/أ. عبد النور منشد زيارة:              
 ثقافية عامة.              

216 
 

 
 

 
 مجلةمركز بحوث التقنيات االحيائية: 

 مركز  -بغداد: تصدرها جامعة النهرين                                 
 بحوث التقنيات االحيائية: رئيس التحرير/                               
 أ.د. خلود السامرائي: علمية,محكمة                               
 الحيائية.متخصصة بالتنقيبات ا                              

211 

 المزمار: مجلة
 دار ثقافة االطفال: رئيس التحرير/ -بغداد: تصدرها وزارة الثقافة        
 محمود اسود خليفة: شهرية.        

210 

 المسافر: مجلة
 بغداد: تصدرها مؤسسة السلطان  للدعاية والنشر: رئيس         
 التحرير/عقيل عبد مسلم يونس: شهرية تعنى بشؤون المسافر.         

211 

 201 المستقبل: مجلة
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 القسم االعالمي: رئيس -الديوانية: تصدرها محافظة الديوانية         
 التحرير/ نزهان الزبيدي: شهرية, عامة.         

 المستكشف العراقي: مجلة
 بغداد: تصدرها شركة االستكشافات النفطية: رئيس                    

 التحرير/ جميل راضي كمونة: فصلية, علمية.                     

200 

 المستنصرية للعلوم الرياضية: مجلة
 كلية -بغداد: تصدرها الجامعة المستنصرية                               

 التربية الرياضية: رئيس التحرير/ أ.م.د.                              
 حسن هادي عطية: نصف سنوية.                               

203 

 المسرح العراقي: مجلة
 بغداد: يصدرها المسرح العراقي: رئيس التحرير/ سامي                   
 عبد الحميد:شهرية.                 

202 

 المشكاة: مجلة
 االعالم التربوي: -الديوانية: تصدرها المديرية العامة للتربية        
 رئيس التحرير/د.  هاتف بريهي الثويني.       

202 

 المصارف  العراقية: مجلة
 بغداد: تصدرها رابطة المصارف الخاصة في العراق                      
 : رئيس التحرير/ عبد العزيز حسون علي: شهرية.                     

205 

 المصافي : مجلة
 شعبة االعالم: رئيس التحرير  -بغداد: تصدرها مصافي الشمال          
 /مجيد فرحان بديوي: فصلية.         

206 
 
 

 المصباح: مجلة
 دار القرآن -كربالء المقدسة: تصدرها العتبة الحسينية المقدسة         
 الكريم: رئيس التحرير/ محمد علي: فصلية, فكرية, محكمة.        

201 

 المعهد القضائي: مجلة
 بغداد: يصدرها المعهد القضائي العراقي: رئيس التحرير                  
 / قيصر يحي جعفر: فصلية, قانونية, محكمة.                 

200 

 مقابسات: مجلة
 بغداد: تصدرها جمعية النهوض الفكري الثقافية: رئيس           
 التحرير/ حكمت النجاتي: فصلية تعنى بقضايا الفكر.         

201 

 من مسيرة الديوان: مجلة
 رئاسة ديوان الوقف الشيعي: رئيسبغداد: يصدرها                      
 التحرير/ عادل زامل الكناني: فصلية.                      

211 

 منبر الجوادين: مجلة
 قسم الثقافة -بغداد: تصدرها االمانة العامة للعتبة الكاظمية               
 واالعالم: مع ملحق زهور, زهراء الجوادين: شهرية.              

210 

 المنصور: مجلة
 بغداد: تصدرها كلية المنصور الجامعة: رئيس التحرير/أ.د.         
 عبد الرسول عبد جاسم: علمية, محكمة.        

213 

 212 المؤرخ العربي:مجلة
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 بغداد: تصدرها االمانة العامة التحاد المؤرخين العرب:                 
 رئيس التحرير/أ.د. محمد جاسم حمادي المشهداني:                 
 فصلية,تاريخية تعنى بشؤون التراث والتاريخ.                

 المورد: مجلة
 دار الشؤون الثقافية العامة:  -بغداد: تصدرها وزارة الثقافة       
 محكمة.رئيس التحرير/د. محمد حسن االعرجي: فصلية,تراثية,      

212 

 موصليات:مجلة
 مركز دراسات الموصل: رئيس  -الموصل: جامعة الموصل         
 لبتحرير/د. ذنون يونس الطائي: فصلية, ثقافية.         

215 

 ميسان: مجلة
 شعبة -ميسان: تصدرها جامعة ميسان: المديرية العامة للتربية        
 االعالم التربوي:رئيس التحرير/ فيصل  مفتي كاظم: نصف        
 سنوية.         

216 
 

 
 

 
 نجم المشرق:مجلة

 بابل:تصدرها محافظة بابل: بطريكية بابل الكلدانية: رئيس           
 التحرير/ االب جاك اسحق: فصلية, دينية, ثقافية ,اجتماعية.           

211 

 ندى العراق: مجلة
 بغداد: مطبعة البيان: رئيس التحرير/ منتصر عبد الرزاق:            
 شهرية تعنى بحقوق االنسان,مستقلة, متنوعة.            

210 

 نرجس: مجلة
 بغداد: تصدرها وزارة الدولة لشؤون المرأة: رئيس التحرير/        
 نرمين عثمان حسن: نسائية, اجتماعية. عامة.        

211 

 القمر:مجلةنصف 
 بغداد: تصدرها رابطة االم العراقية: رئيس التحرير/ سكينة           
 عبد الملك الصميدعي: شهرية.          

211 

 النظائر:مجلة
 بغداد: تصدرها الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة:       
 رئيس التحرير/ عبير فنجان الجنابي: فصلية,علمية,اعالمية.      

210 

 نهرايا:مجلة
 بغداد:تصدرها دار ميزوبوتاميا: رئيس التحرير/ مازن لطيف:       
 فصلية تعنى بذاكرة العراق  وتراثه  الثقافي.       

213 

 النواطير:مجلة
 رود قاشا: شهريةتصدرها حراسات بخديدا: رئيس التحرير/ نم         
 , اجتماعية,ثقافية,عامة.        

212 

 نون:مجلة
 بغداد:يصدرها التجمع النسائي العراقي  المستقل: رئيس التحرير/    
 ميسون الدملوجي: شهرية.   

212 

 الهدى:مجلة
 كربالء:تصدرها دار الهدى للثقافة واالعالم: رئيس التحرير/      

215 
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 محمد علي جواد تقي: شهرية, ثقافية.     

 الهدى:مجلة
 النجف االشرف: مطبعة الضياء:رئيس التحرير/هاشم الشماع:       
 اسبوعية, عامة.      

216 

 الوارث:نشرة
 قسم الشؤون -كربالء المقدسة: تصدرها العتبة الحسينية المقدسة       
 / علي الفتالوي: نصف شهرية.الفكرية والثقافية: االشراف العام     

211 

 واسط للعلوم االنسانية:مجلة
 واسط: تصدرها جامعة واسط: رئيس التحرير/                        
 جعفر عبد كاظم: علمية, محكمة.                        

210 

 وجه الغد:مجلة
 بغداد:مطبعة المرؤة: رئيس التحرير/ حسين عبد لفتة:           
 شهرية, اجتماعية,عامة.           

211 

 الوراثة والبيئة:مجلة
 بغداد: تصدرها جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئة                
 العراقية: رئيس التحرير/ د. شهرزاد جعفر السويدي:               
 فصلية, علمية, ثقافية.               

201 

 والقلم وما يسطرون:مجلة
 المركز  -بغداد: يصدرها ديوان الوقف الشيعي                      

 الوطني لعلوم القرآن: رئيس التحرير/م.م. عادل                      
 زامل الكناني: فصلية.                      

200 

 

 

 

 

 

 

 كشاف الصحف والمجالت والنشرات

 

 022 ابحاث البصرة) العلميات(: مجلة

 022 البصرة للعلوم االنسانية: مجلةابحاث 
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 025 ابحاث الذكاء: مجلة

 026 االبداع السرياني: مجلة

 021 ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية: مجلة

 0 االتجاه الثقافي:جريدة

 3 االتحاد:جريدة

 020 أحرار:مجلة

 021 االحرار:مجلة

 2 أحرار الدعوة:جريدة

 2 االخبار:جريدة

 5 الصباح الجديد:جريدةاخبار 

 6 احوال بغداد:جريدة

 021 االداب: مجلة

 020 آداب البصرة:مجلة

 023 آداب المستنصرية: مجلة

 022 االدارة واالقتصاد: مجلة

 1 االديب الثقافية: جريدة

 0 أرى: جريدة

 022 االرشادية: مجلة

 025 االرشيف:مجلة

 026 ارض كلكامش:مجلة

Iraq  Literary  Review  021 :مجلة 

 020 أزياء:مجلة

 021 االستاذ:مجلة

 051 االصداء:مجلة

 050 االصالح الحسيني:مجلة

 1 أصوات العشائر:جريدة

 053 أطياف: مجلة

 01 االعشاب:جريدة

 00 أعالم العراق:جريدة

 03 االعالم المتنقل: جريدة

 052 آفاق:مجلة

 052 آفاق ادبية:مجلة

 055 آفاق بيطرية:مجلة

 056 آفاق جامعية:مجلة

 051 االقتصادي الخليجي:مجلة

 02 االقتصادية:جريدة

 050 االقتصادية:مجلة

 051 أقرأ:مجلة

 061 أقرأ باسم ربك:مجلة
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 060 االقالم:مجلة

 063 االكاديمي:مجلة

 02 االمل:جريدة

 062 االنبار للعلوم القانونية والسياسية:مجلة

 062 االنساب:مجلة

 065 االنساب العامة:مجلة

 066 االنساب الموصلية:مجلة

 05 أنهار:جريدة

 06 انوار عجينة:جريدة

 01 االنوار النجفية:جريدة

 061 أهال:مجلة

 060 أهال الدنانير:مجلة

 061 أوراق:مجلة

 011 أوراق ايرانية:مجلة

 010 اوراق فراتية:مجلة

 013 العراق:مجلةاوراق من ذاكرة 

 012 اوراق نسبية:مجلة

 012 االئتمان:نشرة  

 015 بابا كركر:مجلة

 016 بابل الطبية:مجلة

 011 بابل للعلوم االنسانية:مجلة

 010 بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية:مجلة

 011 البحوث التربوية والنفسية:مجلة

 001 البحوث والدراسات االسالمية:مجلة

 00 بدر:جريدة

 01 بدر الرياضي:جريدة

 000 براعم الجوادين:مجلة

 003 براعم الخير:مجلة

 002 براعم المعرفة:مجلة

 31 البرلمان:جريدة

 30 البصرة اليوم:جريدة

 33 بغداد االخبارية:جريدة

 002 بغداد للعلوم:مجلة

 32 بالد الرافدين:جريدة

 32 بالدي اليوم: جريدة

 005 بلسم: مجلة

 35 البيان: جريدة

 006 بيت: مجلة

 36 البيت الثقافي:جريدة
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 001 بين النهرين:مجلة

 31 البينة: جريدة

 30 البينة الجديدة: جريدة

 31 التآخي: جريدة

 000 التجارة الدولية: مجلة

 21 التجميع: جريدة

 001 التراث الشعبي:مجلة

 011 التراث النجفي: مجلة

 010 المصور: مجلةالتراث النجفي 

 013 التربية االسالمية: مجلة

 012 التربية الرياضية: مجلة

 012 تربية ميسان: مجلة

 015 تربية واسط: مجلة

 016 التشريع والقضاء: مجلة

 011 تعدد: مجلة

 010 تكريت لعلوم طب االسنان: مجلة

 011 تكريت للعلوم الصيدالنية: مجلة

 311 مجلةتكريت للعلوم الهندسية: 

 20 التواصل : جريدة

 22،23 الثقافة: جريدة

 310 الثقافة االجنبية: مجلة

 22 الثقافية بابل: جريدة

 25 الثقافة الديوانية:جريدة

 313 الثقافة الرياضية: مجلة

 312 الثمرات: مجلة

 26 ثورة العشرين: جريدة

 312 جامعة االنبار للعلوم االسالمية: مجلة

 315 االنبار للعلوم االنسانية: مجلةجامعة 

 316 جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية:  مجلة

 311 جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية: مجلة

 310 جامعة بابل: مجلة

 311 جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية: مجلة

 301 جامعة بابل للعلوم الهندسية: مجلة

 300 تكريت: مجلةجامعة 

 303 جامعة تكريت للعلوم االنسانية: مجلة

 302 جامعة ذي قار: مجلة

 302 الجامعة العراقية: مجلة

 305 جامعة كربالء: مجلة

 306 جامعة كركوك للدراسات االنسانية: مجلة
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 301 جامعة كركوك للدراسات العلمية: مجلة

 300 مجلةجامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية: 

 301 جامعة كركوك للعلوم الزراعية: مجلة

 331 جامعة نوروز:مجلة

 21 الجامعي: جريدة

 330 جسور: مجلة

 20 الجمهور: جريدة

 333 جنة هللا: مجلة

 332 الجيولوجيا والتعدين العراقية: مجلة

 21 حبزبوز اليوم: جريدة

 21 حراك:جريدة

 332 الحسيني الصغير:مجلة

 335 الحفيظ:مجلة

 336 الحقوق: مجلة

 331 حقوقنا: مجلة

 20 الحقيقة اآلن: جريدة

 23 الحقيقة العراقية: جريدة

 330 الحكمة: مجلة

 331 حلم: مجلة

 22 الحياة البغدادية: جريدة

 22 الحياة العراقية: جريدة

 25 الحياة اليوم: جريدة

 321 الخشبة: مجلة

 320 الخطوة: مجلة

 323 الخميس: مجلة

 322 الخوارزمي العراقية:مجلة

 322 دار العلم: مجلة

 26 دجلة: جريدة

 325 دراسات اجتماعية: مجلة

 326 دراسات االديان: مجلة

 321 دراسات اقتصادية: مجلة 

 320 دراسات اقليمية: مجلة

 321 دراسات تاريخية: مجلة

 321 دراسات تربوية: مجلة

 320 التربوية والعلمية: مجلةالدراسات 

 323 دراسات سياسية: مجلة

 322 دراسات فلسفية: مجلة

 322 دراسات قانونية: مجلة

 325 دراسات وبحوث اعالمية: مجلة
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 326 دراسات وبحوث علمية: مجلة

 321 درجات: مجلة

 21 الدستور: جريدة

 20 الدستور الرياضي: جريدة

 21 الدعوة: جريدة

 320 الدنانير: مجلة

 321 الدوائية العراقية: مجلة

 351 ديالى للبحوث االنسانية: مجلة

 350 ديالى للبحوث الهندسية: مجلة

 353 ديالى للعلوم الزراعية: مجلة

 352 ديالى للعلوم الصرفة: مجلة

 352 ديالى للعلوم الهندسية: مجلة

 51 الديوانية: جريدة

 50 ديوانية الغد: جريدة

 355 ذهب ميسان: مجلة

 356 ذي قار الجامعية: مجلة

 351 الرافدين للعلوم الرياضية: مجلة

 53 الرأي العام: جريدة  

 52 الرأي العراقية المستقلة: جريدة

 52 رأي الناس: جريدة

 350 رسالة الحقوق:مجلة

 55 الرقيب اآلن: جريدة

 361،351 الرقيم: مجلة

 56 روافد الحقيقة: جريدة

 360 الروضة الحسينية: مجلة

 363 الرياحين: مجلة

 362 رياحين الجوادين: مجلة

 362 رياض الزهراء: مجلة

 365 الرياضة المعاصرة: مجلة

 366 زاد: مجلة

 361 زاد المنابر: مجلة

 360 الزراعة العراقية: مجلة

 51 الزمان : جريدة

 50 زهرة المؤمل: جريدة

 51 الزهور: جريدة

 361 زهو الجوادين: مجلة

 61 الزوراء: جريدة

 311 السدرة: مجلة

 60 السفير: جريدة
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 310 سكوب: مجلة

 313 سلطان السالم: مجلة

 63 سما العراق: جريدة

 62 سما اليوم: جريدة

 312 سمسم: مجلة

 62 السومرية: جريدة

 65 سور العراق: جريدة

 66 السيادة الجد يدة: جريدة

 61 جريدة السياسة:

 312 شار المدينة: مجلة

 60 الشاهد المستقل:جريدة

 315 شباب الجوادين: مجلة

 61 الشباب الحر: جريدة

 316 الشبكة العراقية: مجلة

 11 الشرق: جريدة

 311 الشرق الجديد: مجلة

 10 شمس الصباح: جريدة

 13 شمس الوالية: جريدة

 310 شواطى: مجلة

 12 الصباح: جريدة

 12 صباح كربالء: جريدة

 15 صباح اليوم: جريدة

 16 صباحا ياعراق: جريدة

 310 الصحة: مجلة

 11 الصحة االسبوعية: جريدة

 301 الصحة للجميع: مجلة

 300 صدى االمانة: نشرة

 303 صدى االهوار: مجلة

 302 صدى جامعة بغداد: مجلة

 302 صدى الجامعة العراقية: مجلة

 10 جريدةصدى الحقيقة: 

 305 صدى الخارجية: مجلة

 306 صدى الخطباء: مجلة

 11 صدى الديوانية: جريدة

 301 صدى الروضتين: مجلة

 300 صدى القرآن: مجلة

 301 صدى كربالء: مجلة

 311 صدى المحامي: مجلة

 310 صدى الهيئة: مجلة
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 01 صوت االهالي: جريدة

 00 صوت بغداد: جريدة

 03 صوت البلد: جريدة

 02 صوت السالم الوطني: جريدة

 02 صوت العراق: جريدة

 05 صوت القلم الحر:جريدة

 06 صوت الكاظمية: : جريدة

 01 صوت المواطن: جريدة

 313 الضياء: مجلة

 312 الطاقة والحياة: مجلة

 312 الطب والحياة: مجلة

 315 الطبية البيطرية العراقية: مجلة

 00 طريق الشعب: جريدة

 316 العائلة المسلمة: مجلة

 01 العدالة: جريدة

 11 عراق تايمز: جريدة

 311 عراق التغيير: مجلة

 310 العراق الدوائية: مجلة

 10 العراق اليوم: جريدة

 13 العراقية: جريدة

 12 العراقية افكار: جريدة

 311 العراقية لالختصاصات الطبية: مجلة

 211 العراقية للعلوم : مجلة

 210 العراقية للعلوم االحصائية: مجلة

 213 العراقية للعلوم االقتصادية: مجلة

 212 العراقية للعلوم البيطرية: مجلة

 212 العراقية للعلوم الصيدالنية: مجلة

 215 العراقية للعلوم الطبية: مجلة

 216 العراقية للعلوم التكنولوجية: مجلة

 211 العراقية للغات: مجلة

 210 للهندسة الميكانيكية وهندسة المواد: مجلة العراقية

 211 العراقية الوطنية لعلوم االرض: مجلة

 201 عطاء الرافدين: مجلة

 200 عطاء الشباب: مجلة

 203 عطاء النهرين: مجلة

 202 العلوم االجتماعية: مجلة

 202 العلوم االقتصادية واالدارية: مجلة

 205 علوم التربية الرياضية: مجلة

 206 علوم ذي قار: مجلة
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 201 علوم الرافدين: مجلة

 200 علوم الرياضة: مجلة

 201 علوم المستنصرية: مجلة

 231 العمل والمجتمع: مجلة

 230 العميد: مجلة

 233 عين اليقين: مجلة

 232 عيون: مجلة

 12 الغد: جريدة

 232 فتاة الخير: مجلة

 235 الفتح: مجلة

 236 مجلة فتيان الجوادين:

 231 فتية الخير: مجلة

 15 الفراتين: جريدة

 230 الفكر المسيحي: مجلة

 231 الفلسفة: مجلة

 16 في الميزان: جريدة

 221 فيض الحكمة: مجلة

 220 ق والقرآن المجيد: مجلة

 223 القادسية لعلوم التربية الرياضية: مجلة

 222 القادسية لعلوم الطب البيطري: مجلة

 222 القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية: مجلة

 225 القادسية للعلوم االنسانية: مجلة

 226 القادسية للعلوم الزراعية: مجلة

 221 القادسية للعلوم الصرفة: مجلة

 220 القانون والقضاء: مجلة

 11 القلعة: مجلة

 221 قناديل بغدادية: مجلة

 221 القوارير: مجلة

 220 مجلةالقيثارة: 

 10 قيثارة سبورت: جريدة

 11 كربالء المستقبل: جريدة

 223 الكتاب السنوي لمركز ابحاث الطفولة: مجلة

 222 كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية: مجلة

 222 الكفيل: مجلة

 011 كل الحقيقة: مجلة

 225 كلكامش: مجلة

 226 واالدارية والمالية: مجلةكلية االدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية 

 221 كلية االمام االعظم: مجلة

 221،320 كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة: مجلة
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 251 كلية التربية االساسية: مجلة

 250 كلية التربية االساسية للعلوم التربوية واالنسانية: مجلة

 253 كلية التربية للبنات: مجلة

 252 االنسانية: مجلةكلية التربية للعلوم 

 252 كلية التربية للعلوم الصرفة: مجلة

 255 كلية الحقوق: مجلة

 256 كلية الرافدين الجامعة للعلوم: مجلة

 251 كلية الشريعة: مجلة

 250 كلية طب كركوك: مجلة

 251 كلية العلوم االسالمية: مجلة

 261 كلية القادسية لعلوم الحاسبات: مجلة

 360 للعلوم القانونية والسياسية: مجلة كلية القانون

 263 كلية المأمون: مجلة

 262 كلية مدينة العلم: مجلة

 262 كهرباء كركوك: مجلة

 265 الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية: مجلة

 266 الكوثر: نشرة

 261 الكوفة لعلوم التمريض:  مجلة

 260 مال واعمال: مجلة

 261 المأمون: مجلة

 211 المتابع الستراتيجي: مجلة

 210 المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية: مجلة

 213 مجلتي: مجلة

 212 المجمع العلمي: مجلة

 010 المحرر الجد يد: جريدة

 212 المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية: مجلة

 215 مدارات تربوية: مجلة

 013 المدينة: جريدة

 012 الرياضية: جريدةالمدينة 

 216 مرآة التربية: مجلة

 012 المراقب العراقي: جريدة

 211 مركز بحوث التقنيات االحيائية: مجلة

 210 المزمار: مجلة

 015 المساء العراقية: جريدة 

 211 المسافر: مجلة

 016 المستشار: جريدة

 011 المستقبل: جريدة

 201 المستقبل : مجلة

 010 الجديد: جريدةالمستقبل 
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 011 المستقبل العراقي: مجلة

 200 المستكشف العراقي: مجلة

 203 المستنصرية للعلوم الرياضية: مجلة

 202 المسرح العراقي: مجلة

 001 المشاكس: جريدة

 000 المشرق: جريدة

 003 المشرق العربي: جريدة

 202 المشكاة: مجلة

 205 المصارف العراقية: مجلة

 206 المصافي: مجلة

 201 المصباح: مجلة

 002 المصدر: جريدة

 200 المعهد القضائي: مجلة

 201 مقابسات: مجلة

 211 من مسيرة الديوان: مجلة

 002 المنارتين: جريدة

 210 منبر الجوادين: مجلة

 005 المنتدى : جريدة

 213 المنصور: مجلة

 006 المواطن : جريدة

 001 المؤتمر: جريدة

 212 المؤرخ العربي: مجلة

 212 المورد: مجلة

 215 موصليات: مجلة

 000 الموقف الرابح: جريدة

 216  ميسان: مجلة

 001 ميسان الثقافية: جريدة

 031 ميسان الحضارة: جريدة

 030 ميسان المستقبل: جريدة

 033 النائب والناخب: جريدة

 032 النبأ: جريدة

 211 نجم المشرق:مجل

 035،032 النخبة: جريدة

 210 ندى العراق: مجلة

 211 نرجس: مجلة

 211 نصف القمر: مجلة

 210 النظائر: مجلة

 213 نهرايا:مجلة

 036 نهضة العراق الجديد:  جريدة
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 212 النواطير: مجلة

 212 نون: مجلة

 216،215 الهدى: مجلة

 031 الهالل: جريدة

 030 الهالل الخصيب: جريدة

 211 الوارث: نشرة

 031 واسط الثقافية: جريدة

 210 واسط للعلوم االنسانية: مجلة

 021 الواسطي الجامعية: جريدة

 211 وجه الغد: مجلة

 201 الوراثة والبيئة: مجلة

 020 الوسيط اليومية: جريدة

 200 والقلم ومايسطرون: مجلة

 023 اليوم األخر: جريدة

 

 

 

 

 

 

 

 


