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115،570 
 274ع 

  
 العراق. وزارة الثقافة. دار الكتب والوثائق

/ وزارة 4112الببليوغرافيا الوطنية العراقية لسنة 
 4117ــ بغداد: الوزارة، 1الثقافة 

 سم42ص؛  254  
 (57العدد )

 العنوان  -ـ الببليوغرافيات القومية    أ1

 

 4117( لسنة 5) رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد
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 المقدمة 

ياة  ـتتـدمة الحـتتـخ  دورأً فتتيدأًبتتت دار الكتتتـب والوثتتائق الوطنتتـية  لتتى لعتتب  
  الفكـري العتـراقي  للنتاج  جمعها وحفظها خالل والفكرية العلمية من  الثقافية

 ية واالدار الفنية من الخدمات سلسلة  بر  المجتمعشرائح  لمختلف وتسخيره
 او الباحث االطالع  لى خزائنها .التي تسهل  لى القارى  واالرشيفية

وتعدهتتتاه الببليوغرافيتتتا مشتتترو ا ثقافيتتتا توثيقيتتتا انجتتتزه قستتتـم الببليوغرافيتتتا 
( متتن الببليوغرافيتتة الوطنيتتة العراقيتتة فتتي 57يصتتدر هتتاا العتتدد )  والبحتتوث

فيهتتتا المواجهتتتات والتحتتتديات ، ولقتتتد حرصتتتت دار الكتتتتب  ظتتتروف تتفتتتا ف
اصتتدار هتتاا العتتدد ليكتتون فتتي متنتتاول ايتتدي  لتتى  والوثتتائق فتتي وزارة الثقافتتة

متن كتتب   4112النتاج الصادر خالل  تام  القارىء الكريم اينـما كان  وليفـم
( مدخال باللغة العربيتة وقتد رتبتت جميتع 1552باللغة العربية بلغت مداخله ) 

يتفتتمن المـتتـعارف العـتتـامة ،  المتتداخل حستتب نظتتام ديـتتـوي العشتتري الــتتـاي
لديـانات ، العــلوم االجتتـما ية ، اللتـغات العلتـوم البحتـته ، العلتوم الفلســفة ، ا

كمتتا تفتتمن العتتدد  التطبيقيتتة ، الفنتتون ، االدب ، الجغرافيتتا والتتتاريج والتتتراجم
 كشافين هجائين باسماء المؤلفين والعناوين ..

 وفقنا هللا جميعا لخدمة وطننا الحبيب بما فيه الخير واالزدهار .

 

 قالا  الء ابو الحسن العد.                                                                
 مدير  ام دار الكتب والوثائق                                                      
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 محتويات العدد

        المقدمة 

  

   14ــ 5                المعارف العامة )العموميات(

 10ــ 12     الفلسفة والظواهر غير الطبيعية ،  لم النفس 

 25ــ 11 الديانات 

 15ــ 27  العلوم االجتما ية

 112ــ 15 اللغات 

 112ــ 112  العلوم الطبيعية

 121ــ 112 التكنولوجيا )العلوم التطبيقية(

 122ــ 124 والزخرفية الفنون الجميلة  –الفنون 

 414ــ 125 االدب والبالغة 

 424ــ 412 الجغرافيا والتاريج 

 412ــ 422 كشاف المؤلفين 

 252ــ 415 كشاف العناوين
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   المعارف العامة )العموميات(              
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111،24 
 251ب  

 
 البرزنجي ، حيدر شاكر نوري 

اقسام كلية االدارة  منهجية كتابة البحث العلمي : للمراحل المنتهية في
 4112: جامعة ديالى ،ديالى -1واالقتصاد /حيدر شاكر نوري البرزنجي

 سم  42ص ؛   141
 العنوان  -البحوث العلمية     أ  – 1
 

1 

112 
 722آل  

 
 فرج ، معن محمد شاكر خليل 

/ معن محمد شاكر خليل آل بادئ االساسية للرسم  لى الحاسوبالم
بغداد : وزارة التعليم  -خاجي الخفاجي .فرج، فياء مهدي فارس 

 4112، هيئة التعليم التقني ، العالي
 سم  42ص ؛  414

فياء مهدي فارس خاجي ، الخفاجي –أ     الحاسبات االلكترونية – 1
 العنوان   -ب  م(           1)م
 

4 

112،11 
 741س   

 
 سفانة حيدر  باس 

سفانة حيدر  باس ، زياد  / تأليف logic  designالتصميم المنطقي : 

 4112بغداد ، دار الدكتور للعلوم ،  -1محمد  بود 
 سم 45ص ؛  411

 م(1زياد محمد  بود )م –تصميم  أ  –الحاسبات االلكترونية -1
 العنوان  –ب 
 

2 

112،5 
 141ص  

 
ات وب وتقنية المعلومصيانة الحاسوب  ملي للصف الثالث فرع الحاس

 ـوزارة التربية بغداد :  –1نصر )وآخرون(..الج/ تأليف أياد غازي 
 4112المديرية العامة للتعليم المهني ، 

 سم 21ايض ؛  :ص   102
 دراسة وتدريس  –الصنا ة  – 4   شبكات الحاسبات االلكترونية  – 1
 م(1أياد غازي ناصر )م –أ     التعليم المهني  – 2
 

2 

112،570 
 404ش  

 
ختصاص الحاسوب وتقنية المعلومات إ( فرع شبكات االنترنيت )نظري

تجميع وصيانة الحاسوب : المرحلة الثالثة / تأليف محمد نجم  بد هللا 
 4112بغداد : وزارة التربية ،  – 1السالم ..)وآخ( 

 سم 40ص ؛  411
التعليم  – 2 دراسات  –الحاسبات االلكترونية  -4االنترنيت  – 1

 سميرة ماجد مناتي  –ب    م(1محمد نجم  بد هللا سالم )م –أ   المهني 
 

5 

112،570 
 244م  

 
: فرع الحاسوب وتقنية مختبر االنترنيت ) ملي( الصف الثالث
ياد غازي ناصر / تأليف أوبالمعلومات اختصاص تجميع وصيانة الحاس

  4112بغداد : وزارة التربية ،  – 1.. )وآخ( 
 سم  40ص ؛  120

 الحاسبات االلكترونية – 4   دراسة وتدريس  –االنترنيت  – 1
 م(1ياد غازي ناصر )مإ –أ       التعليم المهني – 2
 

5 



0 
 

 
115،12 

 142ز  
 

 زياد محمد  بود 
محمد  بود ، وداد  بد الخفر  ، ة فجول بيسك/ تأليف زياداساسيات لغ

 4112بغداد : دار الدكتور للعلوم ،  – .
 سم 42ص ؛  442

وداد  بد الخفر  –أ   بيسك –لغات البرمجة) حاسبات الكترونية ( – 1
 العنوان  –ب           م(1)م
 

7 

115،12 
 742ص 

 
 الصفار ،  صام

لطلبة  =C ++  =Bject oriented langvage هياكل البيانات بلغة  

بغداد : دار المزدهرة  – 1  لم الحاسوب / تأليف  صام الصفاراقسام 
 ،4112 

 سم  42 ؛ 4ط  ،ص  240
 العنوان  –لغة    أ  –لغات البرمجة ) حاسبات الكترونية (  – 1
 

0 

115،241 
 424ب  
 
 
 
 
 
 

 
 لديس ، ايمانويبارا

يمانويل باراديس ، ترجمة سيف الدين هاشم ، إللمبتدئين/ تأليف  R لغة 

 4112بغداد : الجامعة العراقية ،  – 1قمر
      سم  42؛ ص  17

سيف الدين هاشم قمر  –أ    ( R برامج الحاسبات االلكترونية ) لغة –1

 العنوان  –ب        ) مترجم (
 

1 

115،251  
 145ر

 
 رياض  لي  بد الحسين 

/ تأليف  رياض  لي  بد   Cخطوة بخطوة نحو احترافية البرمجة بلغة

 الحسين ، حسين محمد هاال ، سرمد خليل إبراهيم 
 4112ن ( ،  1بغداد : ) د  – 1

 سم 42؛  ص 150

 حسين محمد هاال –(   أ C برامج الحاسبات االلكترونية ) لغة  – 1

 العنوان  –ج      سرمد خليل ابراهيم  –ب     م (  1) م  
 

11 

115،24 
 010ت  

 
 التميمي ، ر د فافل حسن

لالقسام  (winqsbساليب التحليل الكمي التطبيقية والمبرمجة بنظام ) أ

: مكتب رياض بغداد –.تأليف ر د فافل حسن التميمي  الج11الدارية أ
 ،4112 

 سم 42ص ؛  451

 العنوان  –أ   ( winqsb) برمجة   –الحاسبات االلكترونية  –1

 

11 

115،15 
 01ع   

 
  لي  بد الرفا  وض 

 داد  لي  بد الرفا / إ 4112 – 4111فهرست مجلة اوراق فراتية 
 4112، الفرات بغداد : دار  – . وض 

 سم   42ص ؛  52
 العنوان  –أ   وغرافيا ببلي –الدوريات  – 1
 
 

14 



1 
 

115،525 
 420ع  

 
 سما يل خليل ادل إ
ا في المؤلفات الجغرافية / نتاج المنسوجات والمالبس وصنا اتهمراكز إ
: مطبعة الثغر البصرة –1ا يل خليل ؛ دنيا  بد  لي الشمريسم ادل إ

 ،4112 
 سم  41ص ؛  121

 ببليوغرافيا  –الجغرافيا  – 4ببليوغرافيا  –المالبس  – 1
 العنوان  –ب      م (  1الشمري ، دنيا  بد  لي ) م  –أ 
 

12 

147،2  
 04ل

 
 رزاق غني كريم لمى 

: مطبعة بغداد –1فة / تأليف لمى رزاق غني كريم  القراءة منبع الثقا
 4112السا ة ، 

 سم 42ص ؛   110
 العنوان   -أ          المكتبة المتنقلة – 1
    

12 

171،21 
 212ب 

 
 البديري، أياد 

: دار المواهب النجف –1/ إ داد أياد البديري  فنون التحرير الصحافي
 4112للطبا ة، 

 سم  41ص ؛  12
 العنوان  –التحرير الصحفي   أ  – 1

               

15 

171،2211405 
 401س

 
 لساموك ، صفد حسام أ

العربية : الثورة وأإلصالح ..الج/ صفد حسام أأل الم والتحوالت 
 4112بغداد : دار الفراهيدي للنشر ،   –1ألساموك
 ) سلسلة العراقية للطبع (  –1سم  42ص ؛  411

 السلسلة   -العنوان    ب  –أ      الصحافة االلكترونية  – 1
 

15 

2211405،171 
 445ع 

 
  باس ناجي حسن 

 –1/  باس ناجي حسن Electronic Press= الصحفي االلكتروني

  4112بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 
 (  127) الموسو ة الثقافية ؛  –1سم  04ص ؛  405

 السلسلة ب  ـ     العنوان   –أ   الصحافة االلكترونية  – 1
 

17 

171،22141 
                                     215ع

 
 العريض ، بيان  بيد

-1150في العراق ) المعاصرريادة النجف االشرف لال الم االسالمي 
: مركز الهدى النجف االشرف –1(/ بيان  بيد العريض1150

 4112للدراسات الحوزوية ، 
 ( 51) سلسلة اصدارات حوزتي ؛  –1سم  42ص ؛  222

 السلسلة  –العنوان ب  –تاريج   أ  –النجف  –4اال الم االسالمي   –1
 

10 

22124،171 
 415ر

 
 الربيعي ، اكرم فرج

 –1رفة السياسية في التدفق االخباري/ تأليف اكرم فرج الربيعيالمع
 4112بغداد : دار يوتيبيا ، 

 سم  42ص ؛  112

11 



11 
 

 العنوان  –أ     الصحافة  السياسية  – 1
 

171،22124 
 241س

 
 السراي ، فياء ثابت

 –1/ فياء ثابت السرايات اال الميةصحافة النزا ات وحساسية التغطي
 4112بغداد : شركة نورس بغداد ، 

 سم  42ص ؛  155
 العنوان  –أ     الصحافة السياسية  – 1
 

41 

22124،171 
 411ع 

 
 العاني، بتول  بد العزيز رشيد

والتهجير في الصحافة قوا د التغطية االخبارية للصرا ات السياسية 
بغداد : مركز  –1/ بتول  بد العزيز رشيد العاني الحزبية ، دليل  ملي 

  4112افواء االستشاري للدراسات ، 
 سم  42ص ؛  414

 العنوان  –أ     الصحافة السياسية  – 1
 

41 

171،5217 
 415ر

 
 الربيعي ، فمياء حسين 

تجاهات / فمياء التغطية الصحفية لالزمات دليل  ملي في االساليب واال
 4112بغداد : دار الجواهري،  –1حسين الربيعي  

 سم 42ص ؛  215
 العنوان  –أ              دراسات  –الصحافة العربية  – 1
 

44 

55،171 
 412ط  

 
 الطاهر،  كاب سالم

/  كاب سالم متأخراً يأتي ، اال تراف  لى ففاف الكتابة والحياة
 4112كتبة الدار العربية للعلوم، بغداد : م –1الطاهر
 سم  42ص ؛ صور ؛  214

 العنوان  –أ           الصحافة العربية  – 1

42 
 
 
 
 

 

711،5517 
 14ط  

 
 الطيب ،  بد النبي  بد هللا

 –1 بد هللا الطيبالنبي  بد اال الم والتنمية مشكالت وقفايا/
 4112، دار تيبور، الديوانية
 سم  42ص ؛  125

 العنوان   -أ            دراسات  –الصحافة العربية  –1
 

42 

171،55712 
 021ش

 
 الشمري ،  لي نوري

موسو ة الصحافة العراقية خالل قرن ونصف )الجرائد( / تأليف  لي 
 4112بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ،  –1نوري الشمري

 سم 24ص ( ؛  241)  1ج 
          تأريج  –الصحافة العراقية  – 4موسو ات  –الصحافة العراقية  – 1
 العنوان  –أ 
 

45 

55712،171 
 144ب

 
 البياتي ،  بد الزهرة 
: مطبعة وادي بغداد –/  بد الزهرة البياتي. مود الوجع اليومي

  4112الرافدين ، 

45 



11 
 

 سم 42ص ( ؛  552)   1ط 
 العنوان  –أ           مقاالت  -الصحافة العراقية   – 1
 

55712،171 
 142س

 
 السواد ،  لي جاسم 
، بغداد : دار ميزوبوتاميا –1/  لي جاسم السواد  انهيار هيكل االستبداد

4112 
 سم 42ص ؛  222

 العنوان  –أ      مقاالت  –الصحافة العراقية  – 1
 

47 

55712،171 
 410و

 
 وائل متي اوراها 

الصحافة / مشاهدات حية في شارع اصوات هادئة في اجواء ملتبسة 
  4112بغداد : مكتب البركة للطبا ة ،  – 1تأليف وائل متي اوراها

 سم  41ص ؛  122
 العنوان  –أ           مقاالت  –الصحافة العراقية  – 1
 

40 

55717،171 
 415ك  

 
 الكبيسي ،  ناد إسما يل 

سما يل /  ناد إياه ومعاركه في الصحافة العراقيةاالسلوب قفا
 4112، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة –1الكبيسي
 ) نقد (  – 1سم  42ص ؛  151

 السلسلة   -العنوان    ب  –أ  دراسات  –الصحافة العراقية  – 1
 

41 

55717،171 
                                                                       512م

 
 مزيري ، شعبان

 –1/ شعبان مزيريدهار االدب الكرديدور الصحافة الكردية في از
 4112بغداد : دار جيا للطبع ، 

 (  50) منشورات دار جيا ؛  –1سم  42ص ؛  12
        دراسات  –االدب الكردي  – 4    الصحافة العراقية ) كردستان ( – 1
 السلسلة  –ب         العنوان –أ 
 

21 

55745،171 
 145آل  

 
 ياسين ، محمد حسن
بغداد : قسم  –1الكاظمية / محمد حسن آل ياسين  تأريج الصحافة في 

 4112الشؤون الفكرية والثقافية ، 
 سم 42ص ؛  24
 العنوان  -تأريج    أ –( الصحافة العراقية )الكاظمية –1
 

21 

101 
 012ح  

 
 الحميري،  بد الرزاق غافل

بغداد: مركز  –1أليف  بد الرزاق غافل الحميرييقظة القلوب / ت
  4112، التقني
 سم  42ت ( ؛  1) د 
 العنوان  –أ           العربية  –المجمو ات العامة  – 1
 

24 

101 
 124س  

 
 السوداني ،  بد الرحمن محمد سلطان 

: مكتب بغداد –1الرحمن محمد سلطان السودانيد /  بقلم زاده أأللم
 4112حلة ، ن

22 



14 
 

 سم 42ص ؛  127
 العنوان  –أ         العربية  –المجمو ات العامة  – 1
 

101 
 042ص 

 
 صالح الدين خليل 

بغداد: مؤسسة ثامر  –1مفاهيم في الفكر والحياة / صالح الدين خليل
 4112العصامي، 

 سم41ص؛ 212
 العنوان  –أ           العربية  -المجمو ات العامة –1
 

22 

101 
 401ع 

 
  بد االمير حسين  الوي

: مؤسسة ثامر بغداد –./  بدأالمير حسين  الوي رب طنبورة
 4112العصامي ، 

 سم 42ص ؛  150
 العنوان  –أ          العربية –المقاالت العامة  – 1
 

25 

115،111 
 754ن

 
 حسام الدين  لي غالبالنقشبندي ، 

قرنين ما طبع من مخطوطات مصادر التأريج االسالمي والمؤلفة بين ال
 –1الثاني والثاني  شر الهجري/ حسام الدين  لي غالب النقشبندي

 4112، بيروت: دار ومكتبة البصائر
 ( 07، بغداد –) المركز العلمي العراقي  –1سم  42ص ؛  201

) القرن  –التاريج االسالمي  – 4   ببليوغرافيات –المخطوطات  – 1
 السلسلة  –العنوان    ب  –أ          الثاني  شر الهجري ( –الثاني 

 

25 

111،1 
 514ح  

 
 الحصناوي ، احمد محبس 

اسة وفهرسة / : درداغي مخطوطات خزانة الشيج  بد الرحمن القرة
 4112بغداد : المجمع العلمي ،  – 1احمد محبس الحصناوي

 سم  22ص ؛  122
 العنوان  –أ       المخطوطات العربية – 1
   

27 
 
 
 
 
 

 
111،1 

 742خ
 

 الخفاجي ، ثامر كاظم 
: مركز الحلة -1معجم المخطوطات الحية / تأليف ثامر كاظم الخفاجي

 4112تراث الحلة ، 
 سم 42 ؛ص 411

 العنوان  –أ            معاجم  -المخطوطات العربية –1
 

20 
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  لم النفسالفلسفة ، الظواهر غير الطبيعية ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

112 
 512م  

 
 المطيري ، مهنا رباط الدويش

تأليف مهنا رباط / فلسفية امريكا والفلسفة الطبيعيةالموسو ة ال
 4112، كربالء: مطبعة  الزوراء  –1الدويش المطيري

 سم 42ص ( ؛  514)  44ج 
 العنوان  –أ    الفلسفة االمريكية  – 4   موسو ات  –الفلسفة  – 1
 

21 

112 
 512م  

 
 المطيري ، مهنا رباط الدويش

نة اليهودية ) ما وراء : جاور الفلسفة للدياالموسو ة الفلسفية
: كربالء المقدسة –1تأليف مهنا رباط الدويش المطيري /(الطبيعة

 4112مطبعة الزوراء ، 
 سم 42ص ( ؛ ايض ؛  405)  45ج 
 العنوان   -أ الفلسفة اليهودية        – 4  موسو ات  –الفلسفة  – 1
 

21 

112 
 512م 

 
 المطيري / مهنا رباط الدويش

لطبيعة )  صر االنبياء الموسو ة الفلسفية جاور الفلسفة ما وراء ا
: مطبعة  كربالء –1تأليف مهنا رباط الدويش المطيري /االوائل (
 4112الزوراء، 

 سم 42ص ( ؛  271)  42ج 
 العنوان   -االنبياء   أ  – 4    موسو ات  –الفلسفة  – 1
 

21 

112 
 512م  

 
 المطيري ، مهنا رباط الدويش

 الموسو ة الفلسفية : الفلسفة الطبيعية في القارة االفريقية قبل الميالد /
كربالء المقدسة: مطبعة  –1تأليف مهنا رباط الدويش المطيري

 4112، الزوراء
 سم 42ص ( ؛  245)  41 ج
 العنوان  –الفلسفة االفريقية    أ  –أ      موسو ات  –الفلسفة  – 1
 

24 

112 
 512م  

 
 المطيري ، مهنا رباط الدويش 

سفة اليهودية واكتمالها في بابل) اور : الفلالموسو ة الفلسفية
تأليف مهنا رباط  م ) كربالء حاليا( / 1( في القرن السادس قالكلدانية

 4112كربالء المقدسة : مطبعة الزوراء ،  – 1الدويش المطيري
 سم 42ص ( ؛  405)  45ج 
اليهود في  – 2    الفلسفة اليهودية – 4موسو ات  –الفلسفة  – 1

 العنوان  –أ              بابل 
 

22 

112 
 512م  

 
 المطيري ، مهنا رباط الدويش 

 –1مهنا رباط الدويش المطيري الموسو ة الفلسفية المسيحية/ 
 4112كربالء: مطبعة الزوراء ، 

 سم 42ص ( ؛  405) 47ج 
 العنوان  –أ           المسيحية  – 4       موسو ات –الفلسفة  – 1
 

22 

115  25 



15 
 

 صالح مهدي سالم 402ص 
بغداد : دار  –1/ تأليف صالح مهدي سالممفهوم الزمن االلية واالشتغال 

 4112الثقافة والنشر الكردية ، 
 سم 41ص ؛   151

 العنوان  –الزمن ) فلسفة (   أ  – 1
 

141 
 442ج  

 
 الجابري ،  لي حسين 

: مكتب الدار بغداد –1ل المعرفي/  لي حسين الجابريالغرب والرأسما
 4112العربية للعلوم ، 

 سم 42ص ؛    442
 العنوان  –المعرفة    أ  – 1
 

25 

141 
 221م  

 
 مجدي  ز الدين حسن

بغداد  –1رمنيوطيقا / مجدي  ز الدين حسن من نظرية المعرفة الى اله
 4112: دار نيبور للطبا ة ، 

 سم  42ص ؛  275
 العنوان -المعرفة ) نظرية (  أ  – 1
 

27 

151 
 142م 

 
 المياحي ، جعفر  بد كاظم 

 –41ط  –1/ تأليف جعفر  بد كاظم المياحي مدخل الى  لم النفس
 4112بغداد : مكتب اليمامة للطبا ة والنشر ، 

 سم  45ص ،  121
 العنوان   - لم النفس   أ  – 1
 

20 

154،2 
 451غ  

 
                 غازي صالح محمود

/ غازي صالح محمود فسية في المجال الريافي والتربويالمقاييس الن
بغداد : مطبعة النبراس  –1الحوري، سعد  باس الجنابية سليمان  كل،

 4112للطبا ة والتصميم ، 
 سم  42ص ؛  242

  م(1)م ،  كلة سليمان الحوري –أ     لم النفس الريافي  – 1
 العنوان   -ج       م (1الجنابي ، سعد  باس )م –ب 
    

21 

154،21 
 411ط   

 
 ،  باس  لي  بد الرفا الطائي

: دار المصادر بغداد –1والباء/  باس  لي  بد الرفا الطائيبين الحاء 
 4112للتحفير الطبا ي ، 

 سم 41 ؛ص  10
 العنوان –أ         الحب – 1
 

51 

154،24 
 421م   

 
 ماثيوس ، أندرو 

السعادة في االوقات الصعبة/ اندرو ماثيوس؛ ترجمة  بد العظيم زكي 

 4112ن( ، 1)د: بغداد  –1بيرم 

 سم 42ص ؛  100
  بد العظيم زكي بيرم ) مترجم (  –أ     السعادة )  لم النفس (  – 1
 العنوان  –ب 

51 



15 
 

 
152،14 

 101م  
 

 مولينا، جوزتي
النظرية المعرفية الشاملة ، الااكرة اللغة وقدرات  قلية أخرى / تأليف 
 1جوزتي مولينا ، ترجمة سميرة موسى البدري ، فحى  ادل محمود

 4112بغداد : دار الفراهيدي ،  –
 سم 41ص ؛  55
 ـ البدري ، سميرة موسى ) مترجم ( ا   ـ  الاكاء 4    الااكرة ـ1
 العنوان  – ج   فحى  ادل محمود )مترجم (  –ب 
 

54 

152،25 
 452س  

 
 رحيمالسا دي ، 

محرك االبداع والتغيير والمستقبل/ رحيم ، قراءة في فلسفة الخيال
 4112بغداد : مكتبة  ادل ،  – 1السا دي

 سم  42ص ؛  411
 العنوان  –أ           االبداع – 1

             

52 

152،44 
 510ن  

 
 النعيمي ، مهند محمد  بد الستار

ديالى: جامعة  – 1/ مهند محمد  بد الستار النعيمي  لم النفس المعرفي
 4112، ديالى
 سم 42ص ؛  220

 العنوان –أ    لم النفس المعرفي   – 1
 

52 

152،44 
 422ن  

 
 نادرة جميل حمد

: رسالة مقدمة الى مجلس صورة الاات و القتهما بالتفا ل االجتما ي
بغداد : مكتبة اليمامة للطبا ة  –1الج/ نادرة جميل حمد11ية االداب كل

 4112والنشر ، 
 سم  42ص ؛  151

 العنوان  –أ       التغيير االجتما ي  – 4   االنا )  لم النفس (  – 1
 

55 

155،4 
 422م 

 
 ، اوربسون سويتماردن

 الدافعية الااتية : كيف يمكن ان تكون الشخص الاي ترغب ان تكون

How you can Become The personthat  youwant To Be   
 –1؛ ترجمة سلمان  بد الواحد كبوش / اوربسون سويت ماردن   

 4112م( ، 1بغداد : )د
 سم 41ص ؛  11
   سلمان  بد الواحد كبوش )مترجم( –أ     النجاح  – 4الشخصية  –1
 عنوانال –ب 
 

55 

155،7 
 441ج 

 
 الجنابي ، مريم خالد مهدي 

 –1لد مهدي الجنابي/ ا داد مريم خامحافرات في  لم نفس النمو
 4112، جامعة ديالى: المطبعة المركزية

 سم 42ص ؛  70
 العنوان   -أ     لم النفس الفسيولوجي    –4 لم نفس النمو      –1
 

57 

 11،155  50 



17 
 

 الجبوري ، إيمان  بد الكريم ايب 412ج  
، كفاح يحيى صالح ايب الجبوري / إ داد إيمان  بدالكريمالتربية البيئية

 4112، بغداد : مطبعة النمواجية – 1العسكري
 سم 42ص  ؛  101

          م(1كفاح يحيى صالح )م، العسكري –أ         التربية البيئية –1
 العنوان –ب 
  

151 
 212ش 

 
 شريدة ، مخلف
 4112، دار البادية :بغداد –1/ مخلف شريدةوفلسفتها منطق الالواقعية

 (  2؛ الالواقعية  لم جديد يهم الجميع سم ) 41؛ ص 22
 السلسلة  –ب               العنوان  –المنطق           أ –1
 

51 

151 
 412 ع 

 
 ، مهند رحيم حسين العتيجاوي

ءة جديدة في كتاب منطق المظفر : قرااالثر في تلخيص منطق تامظفر
 – 1، حسين حامد محمد الفرطوسيمهند رحيم حسين العتيجاوي 11

 4112، النجف: مؤسسة الفمان لالنتاج الفني
 سم 42ص ؛  412

، المظفر –م(  ب 1الفرطوسي ، حسين حامد محمد )م –المنطق  أ  –1
 انالعنو  -م(     ج 1محمد رفا )م

51 
 
 
 
 
 
 
 

171 
 41 هـ

 
 هبة  ادل إبراهيم 
: بغداد –1 ادل إبراهيم  / تأليف هبة برتراند رسل فلسفة االخالق  ند

 4112بيت الحكمة ، 
 سم 42ص ؛  420

الفلسفة  –2رسل، برتراند ) فيلسوف (       –4فلسفة   –أالخالق  –1
 العنوان –أ           االنكليزية

                   

51 

4،172 
 10ش  

 
 الشوك ، منعم

: ) بغداد ( –1/ منعم الشوكالطبمبادئ االخالق الطبية لطلبة كليات 
 4112إسالم صالح الدين للطبا ة ، 

 سم 42ص ؛  102
 العنوان  –أ        االخالق المهنية  –االطباء  –1
 

54 

101،1 
 424ف

 
 (  هـ   221 –151بن محمد )الفارابي، محمد 

آراء أهل المدينة الفافلة/ الفارابي، دراسة وتحقيق حسن مجيد 
 4112، بيروت : منشورات ففاف –1العبيدي
 سم  42ص ؛  257

    ) محقق ( ، حسن مجيد          العبيدي –الفلسفة االسالمية  أ –1
 نالعنوا –ب 

52 

111،7  
442  

 
 الجابري،  لي حسين 

لعلم  ليلية: دراسة تحوجين الكايوسبية النشاة  والتطوربريغفلسفة 
  4112 لي حسين الجابري .ـ بيروت : دار مكتبة البصائر / االمتوقع / 

52 



10 
 

ـ الفلسفة 1        ( 05؛ العراقيسم .ـ ) المركز العلمي 42ص ؛ 424
                    مغربية ـ دراسات  أـ العنوان ب ـ السلسلة                               ال
 

111،11 
  517م 
 
 

 
 المزوغي ، محمد

الديوانية: دار  – 1/ محمد المزوغينيتشة ، هايدغر، فوكو: تفكيك ونقد
 4112، نيبور
 سم 42ص ؛  254

  هايدغر  –نيتشة ) فيلسوف (  ب  –نظريات    أ –الفلسفة الغربية  –1
 العنوان  –د    فوكو ) فيلسوف (  –ج     ) فيلسوف (

 

55 

114 
 210ك  

 
 كريم موسى
 –1العلم قراءة في فلسفة توماس كون/ كريم موسى سوسيولوجيا

 4112: دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد
 (2) فلسفات ؛ – 1سم  42ص ؛  420

العنوان     –أ    ، توماس ) فيلسوفاً ( كون –4    الفلسفة االمريكية –1
       السلسلة  -ب 

55 

115 
 14ن

 
 نور الدين  لوش

 –1الفلسفة االيطالية المعاصرة، نمااج مختارة/ نور الدين  لوش
 4112: دار نيبور للطبا ة والنشر ، الديوانية

 سم 42ص ؛  15
 العنوان  –أ         دراسات  –الفلسفة االيطالية  –1

                 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديانات                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



41 
 

411،7 
 212ط  

 
 ، محمد جواد محمد سعيد الطريحي
ليف / تألوجية مقارنة في المحتوى والمنهج: دراسة ايستمواالديان

 –1حسين كاظم الموسوي ، سالمةمحمد جواد محمد سعيد الطريحي
 4112، بغداد: دار الكتب العراقية

 سم 42؛ ص 411
م (      1سالمة حسين كاظم)م ،الموسوي –أدراسات   –الديانات  –1
 العنوان –ب 
 

50 

15،411 
 414م 

 
 أس 1، جون مبيتي

، ترجمة ياسر حسين مبيتي 1أس/ جون .مقدمة الى الديانات االفريقية 
 4112، : مطبعة فينوسالناصرية 4ط –1بيسعدون الركا

 سم  42؛ ص 215
، ياسر حسين الركابي –المجتمع  االفريقي  أ –4افريقيا  –الديانات  –1

 العنوان  –ج  مصحح( ، خالد شمس )الركابي –ب    سعدون ) مترجم (
 

51 

412،5 
 414و

 
 وتوت،  بد الكريم

 4112، بغداد: مكتب العين –1/ تأليف  بد الكريم وتوتالخلق والكون
 (  7، النورالمبين)السلسلة  –1سم  42ص؛  422

 السلسلة  –ب  العنوان  –أ   الكون  –4(    الخلق ) االنسان  –1
 

71 

411،2 
 411ر

 
 ، احمد بحر هويدي الراوي

بغداد:  –1حقوق المرأة في االسالم/ تأليف احمد بحر هويدي الراوي 
 4112، جامعة بغداد

 سم  42؛ ص 112
 نوان الع –أ        المرأة في االسالم  –1
 

71 

411،2 
 202م  

 
 ، سناءالمحمداوي

: بيروت –1/ سناء المحمداوي في المرأة بين التعريف والتأويل أقوال
 4112، دار المحجة البيفاء

 سم 42ص ؛  244
 العنوان  –المرأة في االسالم     أ –1
 

74 

411،0 
 445ع 

 
  باس  بد إيدام 

 4112، ن(1:دم1)د-1باب وابواب/  باس  بد إيدام
 سم 44؛ ص 07
 العنوان –مجمو ات     أ –االسالم  –1
 

72 

411،0 
 242ف 

 
 ،  دنان  ليالفراجي

المي المعتدل في مواجهة التحديات/ تأليف  دنان  لي الخطاب االس
 4112، بغداد: دار البرهان –1الفراجي 

 سم  41؛ ص 77
 العنوان  –الخطب الدينية        أ –1
 

72 



41 
 

414 
 547آ  

 
 ، ناجح جميلآل صافي

/ تاليف ناجح جميل القرأن الكريم واحاديث المعصومين )ع(االخالق في 
 4112: دار االرقم للطبا ة ، بغداد  –1آل صافي

 سم 42؛ ص 442
 العنوان  –االخالق االسالمية       أ –1
 

75 

414 
 012ح 
 

 
 ،  بد الرزاق غافل الكرم الحميري

بغداد:  –1 بدالرزاق غافل الكرم الحميري  / تأليفالدنيا وااليمان
 4112، المركز التقني للطبا ة

 سم  42؛ ص 22
 العنوان  –االخالق االسالمية       أ –1
 

75 

414 
 012ح 

 
 ،  بدالرزاق غافل الكرمالحميري

اد: المركز بغد –1تأليف  بدالرزاق غافل الحميري /11وخير جليس 
 4112، التقني للطبا ة

 سم  42؛ ص 25
 العنوان  –االخالق االسالمية       أ –1
 

77 

414 
 215د 

 
تحقيق والترجمة / ا داد مركز السراج للتاليف والدروس في االخالق

  4112، النجف: مطبعة الشروق –1 4ط  –1
 سم  42؛ ص 115

 االخالق االسالمية  –1
 

70 

414،4 
 141ك 

 
 ، ستار الكناني
 –1/ ا داد ستار الكناني واثره السلبي  لى الفرد والمجتمعالغفب 
 4112والثقافية ، قسم الشؤون الفكرية  :كربالء
 (  1؛ ) سلسلة المناهل االخالقية –1سم  41ص؛  24
 السلسلة  –ب         العنوان –أ   الغفب  –4االخالق االسالمية   –1
 

71 

414،2 
 141ك 

 
 الكناني، ستار

كربالء المقدسة:  –1افات اللسان: مشاكل وحلول/ ا داد ستار الكناني
 4112الشؤون الفكرية ، قسم 
 (7)سلسلة المناهل االخالقية،  –1سم41ص؛ 20
 السلسلة –ب       العنوان –أ     االخالق االسالمية –1
 

01 

414،5 
 044ر 
 
 
 
 
 

 
 ، نجدي التغلبي الركابي

: مؤسسة م(1)د –1رحمة/ نجدي الركابي التغلبي  االم محراب ال
 4112، الفمان لالنتاج الفني

 سم  42؛ ص 424
 العنوان  –أ       االمهات  –4االسرة في االسالم    –1

             

01 

412 
 241ح 

 
 ، سمير طه احمدالحربي

04 
 



44 
 

: الموصل –1مصابيح الدجى ومنارات الهدى/ سمير طه احمد الحربي 
 4112، لالستنساخ والخدمات الطبا يةسلسبيل 
 سم 41؛ ص 145

 ان العنو –الو ظ واالرشاد         أ –1
 

 
 
 
 
 

412 
 52س 

 
 سعد مطر  بود

من  )دام ظله(الفكر االصالحي التربوي  ند سماحة السيد حسين الصدر
/ تأليف سعد مطر  بود  1/2/4112ا مال المؤتمر االصالحي التربوي 

 4112، بغداد: مكتب زاكي –1
     سم  42ص ؛  05
 العنوان  –أ    ، حسين )رجل دين( الصدر –4   التربية االسالمية –1
 

02 

412 
 115س 

 
 ،  دنان حميد مشجلالسويطي

فكر االمام  لي بن ابي طالب )ع(:  نظام ادارة الجودة الشاملة في
الج /  دنان حميد مشجل السويطي 11 لي )ع( دراسة مقارنة في فكر

 4112، ر الحوراء: شركة دابغداد –1
 سم  42؛ ص 474

 العنوان  –أ     لي بن ابي طالب )امام( –4الو ظ واالرشاد  –1
 

02 

412 
 557م 

 
 مصطفى كاظم شغيدل 

لة المعجمية االفعال في الخطبة المونقة المير المؤمنين )ع( بين الدال
: مكتب الحكمة بغداد –1واالستعمال الوظيفي/ مصطفى كاظم شغيدل 

 4112، لطبا ةل
 سم  42؛ ص 222

    دراسات  –اللغة العربية  –2الخطب الدينية  –4الو ظ واالرشاد     –1
 العنوان  –أ
 

05 

412 
 545م 

 
 ، و د هللا جار هللاالمعافيدي

الموصل: سلسبيل  –1ال فرر وال فرار/ و د هللا جار هللا المعافيدي 
 4112، لالستنساخ

 سم 41؛ ص 172
 نوان الع –االخالق االسالمية   أ –4 ظ واالرشاد الو –1
 

05 

412 
 501م 

 
 ، احمد  بيس  بيدالمعموري

/ احمد  بيس  بيد عا وتحقيقا في فوء النقد الثقافينهج البالغة جم
 4112، الحلة: المركز الثقافي للطبا ة –1المعموري 

 سم  42؛ ص 241
 العنوان  –أ  الثقافة  – 4و ظ وارشاد  –1
 

07 

412 
 14م 

 
 اسعد  بد الحميد طه مها

خية(/ مها اسعد  بد الد وة الى االسالم د وة  المية )دراسة تأري
 4112، بغداد: ديوان الوقف السني –1الحميد طه 

 (25؛ )الموسو ة االسالمية –1سم  42ص؛  151
 السلسلة  –ب     العنوان  –أ          الد وة االسالمية –1

00     



42 
 

 
412،7 

 504أ 
 

 أسماء كاظم فندي 
الطفل في السنة النبوية الشريفة/ أسماء كاظم فندي، ثابت حسين  تربية

 4112، ديالى: جامعة ديالى –1مظلوم، خالد نجم محمود 
 سم  42؛ ص 405

ثابت حسين  –ر اية      أ –االطفال –دراسات –التربية االسالمية –1
 وان العن –ج   م( 1خالد نجم محمود )م –ب  م(1مظلوم )م

 

01  

412 
 571آ 

  
 ، محمد مهدياآلصفي

النجف  –1العقل والدين/ محمد مهدي اآلصفيثقافة الحوار خطاب 
 4112، االشرف: مطبعة مجمع اهل البيت

 (121؛ )السلسلة الثقافية االسالمية –1سم  17ص؛  15
 السلسلة  –ب  العنوان –االخالق االسالمية   أ –4الثقافة االسالمية  –1
 

11   

412 
 571آ 

 
 ، محمد مهدياآلصفي

 –1صفي/ محمد مهدي اآلبهتي الحق والباطلالوالء والبراءة في ج
 4112، مجمع اهل البيت : مطبعةالنجف االشرف

 (121؛ ة)الثقافة االسالمي –1سم  17ص؛  01
 السلسلة  –ب  العنوان –أ    الوالء )االسالم( –4  الثقافة االسالمية –1
 

11  

412 
 425ف 

 
 ، جاسمالفارس

واهميته الحفارية/ جاسم منهج البحث النقدي  ند إسما يل الفاروقي 
 4112، الموصل: جامعة الموصل –1الفارس 

 ( 50)الكتاب الجامعي؛  –1سم 42ص؛  54
         العنوان   –أ(  الفاروقي إسما يل )مفكر –4الثقافة االسالمي   –1
 السلسلة  –ب 
 

14  

412،117 
 101غ    

 
 ، مهدي حارثالغانمي
 –1لى السلطة / مهدي حارث الغانمي اللغة الغدارة من الدين ا سقيفة

 4112، بغداد: دار المدينة الفافلة للطبا ة
 سم 42؛ ص 422

 العنوان  –أ           دراسات –الثقافة االسالمية  –1
         

12  

412،415 
 01ع  

 
  لي حسين غريب

بغداد:  –1المهدوية/  لي حسين غريبثر الصهيونية في الحركة أ
 4112، شركة نورس بغداد للطبا ة

 )سلسلة العراقية( –1سم 42ص؛  111
             العنوان  –المهدي المنتظر ) ج( أ –4االسالم واليهودية   –1
 السلسلة-ب
 

12  

412،217 
 012أ

 
 اميد  بد القادر رسول

/ تأليف  لى المجتمع في الفكر االسالمي اثر المستجدات االجتما ية
 4112، بغداد: مكتب زاكي –1أميد  بد القادر رسول

15  



42 
 

 سم  42ص؛  244
 العنوان  –االسالم والمجتمع        أ –1 
 

412،217 
 242ف 

 
 ،  دنان  ليالفراجي

/ ا داد  دنان  لي د في تربية الفرد واصالح المجتمعاثر المسج
 4112، ن(1)د –1(بغداد ) –. الفراجي 

 سم 10؛ ص 25
 العنوان  –االسالم والمجتمع       أ –1
 

15 

412،24 
 121س 

 
 ، مهدي حسين الحسنيالسندي

النجف  –1االسالم والسعادة البشرية/ مهدي حسين السندي الحسني
 4112، االشرف: العالمية الحديثة

 سم 42؛ ص 424
 العنوان  –والسياسة       أ االسالم –1
 

17 

412،2422 
 112م 

 
 مؤيد حميدي جاسم

هجرية/ تأليف مؤيد حميدي  124ان في االسالم حتى سنة حقوق االنس
 4112، تكريت: مجمع الوليد الطبا ي –1جاسم
 سم  42؛ ص 424

 وان العن –أ     االسالم وحقوق االنسان  –1
 

10 

412،72 
 442ج 

 
  بد الرزاق رجب جبار

والتدريس في المجتمع االسالمي/ تاليف يب اساتاة التعليم والتاد
 4112، كرالبالء المقدسة: مكتبة الحكمة –1جبار بد الرزاق رجب

 سم 42؛ ص 142
 العنوان  –االسالم والتعليم          أ –1

11 

412،51 
 142م 

 
 المنشداوي ، خفير  باس 

خبيثة والحميدة في الطب االسالمي/ خفير  باس االورام السرطانية ال
  4112، بغداد: جامعة بغداد –1المنشداوي 

 سم  41؛ ص57 
 العنوان  –أ         السرطان –4        االسالم والطب –1
 

111 

412،74 
 01ع 

 
   لي زوين

في القرآن الكريم والكتاب المقدس: دراسة الفاظ ما وراء الطبيعة 
 4112، بغداد: بيت الحكمة –1 لي زوين /مقارنة
 سم 42؛ ص 140

 العنوان  –المسيحية   أاالسالم و –1
 

111 

412،41115 
 254ك

 
 ،  ادل الكر اوي

بغداد: مطبعة احمد  –1 اوياالسالم و لمانية الدولة/  ادل الكر
 4112، الدباغ
 سم 42؛ ص 11
 العنوان  –أ        االسالم والعلمانية –1

114 



45 
 

 
415،2 

 241س
 

التحفة اللطيفة في  (هـ114 –021السخاوي، محمد  بد الرحمن )
سالمة  تاريج المدينة الشريفة/ محمد بن  بد الرحمن السخاوي؛ تحقيق

 4112الموصل: مكتبة بشاراكرم،  –1محمود محمد  بد القادر
 سم42ص؛ 242

 ) محققة(    سالمة محمود محمد  بد القادر –المدينة المنورة   أ –1
 العنوان –ب
 

112 

415،2 
 012س 

 
 سمير هجول تعبان

يين مزارات اوالد واحفاد االئمة الميامين )ع(/ دليل المزارات في تع
بغداد: العصري  –1تأليف سمير هجول تعبان، ترجمة إنعام نجم جابر

 4112، للطبا ة
 سم  15ص؛  142، 1ط 
 العنوان  –أ        العراق  –افرحة االئمة واالولياء –1
 

112 

415،155745 
 122ج

 
 ،  بد العظيم  باس الجواري

(/  بد العظيم 4112–1142القول الحاسم في تأريج مدينة القاسم )
 4112، الحلة: دار الفرات للثقافة واال الم –1 باس الجواري

 سم 42؛ ص 255
             جعفر )امام( نالقاسم بن موسى ب –4   الحلة –ات االسالميةالمزار –1
 العنوان  –أ
 

115 

411،1 
 051ج 

 
 جمعية الشبان المسلمين 

ب / جمعية الشبالحجاب بين الحقيقة والستر الكاابإلتزاما با
 4112، )بغداد(: الجمعية –1المسلمين

 سم 41؛ ص 71
 العنوان  –ب والسفور       أالحجا –1
 

115 
 
 
 
 
 
 

411،7 
 422ح 

 
 حارث خالد حسين 

كربالء المقدسة: قسم  –1/ ا داد حارث خالد حسينالكسب الحالل
 4112، الشؤون الفكرية والثقافية

 سم 44؛ ص 52
 العنوان  –حرام         أالحالل وال –1
 

117 

411،7 
 412د

 
 ، صباح  بد الوهاب الداهري

بغداد: مطبعة  –1الداهريام في االسالم/ صباح  بد الوهاب اصول الحر
 4112، انوار دجلة

 سم  42؛ ص 115
 العنوان  –الحالل والحرام          أ –1
 

110 



45 
 

411،7 
 01م 

 
ل في الدخان ( ثالث رسائـه1225 –1455مد) ،  لوي بن احالمكي

 ن استعمال التنباك : الرسالة االولى قمع الشهوة والمخدرات والمنبهات
حقيق ؛ دراسة وتوي بن احمد السقاف المكي الشافعي/  لالج11والكفة 

، جامعة ديالى: المطبعة المركزية –1كردي الجنابي بد هللا جاسم 
4112  
) الكتاب يتفمن الرسالة الثانية  ناية الملك  سم 45؛ ص 151

ويتفمن  –1 لي بن  بد البرلوتائي الشافعي /الج11الرحمن في حكم 
ثة التحول الكافي والجواب الشافي/ زين العابدين بن  بد الرسالة الثال

  1القادر
،  بد هللا الجنابي –أالرسائل الدينية     –4الحالل والحرام       –1

 العنوان  –كردي) محقق (    ب جاسم
 

111 

411،7 
 157ي  

 
 يوسف شريف 

/ يوسف  شريف .ـ بغداد : مكتب سوء الظن من الحياة الى السلطات 
  4112النور ، 

 سم 42ص ؛ 414، 1ط 
 أـ العنوان       ـ الغيبة والنميمة 1
 

111  

441،1 
 151أ 

 
 ، سالم كاظم االوسي

بغداد:  –1جمالية الخطاب القرآني: برؤية معاصرة/ سالم كاظم االوسي
  4112، دار نيبور للطبا ة والنشر

 سم 42؛ ص 117
 العنوان –أ  فلسفة  –إن الكريمالقر –4 الجمالية في القرأن الكريم  –1
 

111 

441،2 
 414ح   

 
 ، صاحب خلفالحبيب

الحلة: دار  –1خلف الحبيب/ صاحب معاني مفردات القرأن الكريم
 4112، الفرات للثقافة

 سم  42؛ ص 215
 العنوان  –أ    معاجم  –القرأن الكريم  –1
 

114 

441،7 
 142ج  

 
 ،  لي  بد كنو  ليالجواري

 –1محافرات في  لوم القرأن/ تأليف  لي  بد كنو لي الجواري
 4112، ديالى: المطبعة المركزية

 سم 42؛ ص 155
 العنوان  –أ        دراسات  –القرآن الكريم،  لوم –1
 

112 

441،7 
 01ن 

 
 ، سمير النشمي
 –1النظم والعادات في القرآن الكريم/ تأليف سمير النشميخوارق 

  4112، العصامي: مؤسسة ثائر بغداد
 سم 42؛ ص ( 442) 1ج 
 العنوان  –أ   دراسات  –القرآن الكريم  –1
 
 

112 

441،0  115 



47 
 

: بغداد –1وارات االمام الصادق )ع( انمواجا، حالحوار في القرآن 142ح 
قسم الشؤون الفكرية  –العامة للعتبة الكاظمية المقدسة االمانة

 4112، والثقافية
شعبة البحوث  –) قسم الشؤون الفكرية والثقافية –1سم 41 ؛ص 20

 (  142؛ والدراسات
العنوان       –أ ( جعفر الصادق )امام –4 حوارات –القرآن الكريم –1
 السلسلة  –ب
 

441،125 
 512س 

 
 سعيد تومي 

 تحليل الخطاب القرآني 
الديوانية: دار  –1اسة اسلوبية تطبيقية لسورة الملك/ سعيد توميدر

 4112، نيبور للطبا ة
 سم 42؛ ص 241

 العنوان  –تفسير    أ –سورة الملك –القرآن الكريم –1
 

115 

442،5 
 401ع

 
  بد االله حسن شكري

ائع واالسباب الكامنة وراء : دراسة تحليلية للوقب النزولقراءة في اسبا
، بغداد: مكتب اقرأ –1قراءة وتحليل  بد االله حسن شكري/ الج11

4112 
 سم 41؛ ص 144

 العنوان  –أ         اسباب النزول  –القرآن الكريم –1
 

117 

442 
 121د

 
 ، اسراء  ريبي فد م الدوري

 –1لغة الصمت في القرآن الكريم/ تأليف اسراء  ريبي فد م الدوري
 4112؛ ن(1)بغداد(، ) د

 سم 42؛ 215
 العنوان  –أ      الفاظ  –القرآن الكريم –1
 

110 

442 
 400ز

 
 ، لطيف حاتم الزاملي

 –1السنن القرآني: دينامية الخطاب وتجديد التلقي/ لطيف حاتم الزاملي
 4112، ديوانية: دار نيور للطبا ة

 سم 41؛ ص 00
 العنوان  –أ     الفاظ    –القرآن الكريم –1

             

111 

442 
 541ك

 
 ، مهند  بد مسلم كمر كعبيال
اظ القرآن الكريم في كتب التفسير، الوظائف والعالقات/ مهند  بد الف

 4112كربالء: مطبعة الزوراء، –1مسلم كمر الكعبي
 سم 41؛ ص 110

 العنوان  –تفسير  أ –القرآن الكريم –4الفاظ    –القرآن الكريم –1
 

141 

442،4 
 511ح

 
 ، خليل بنيان الحسون

 4112، بغداد: مكتبة  دنان –1/ خليل بنيان الحسونلمحات من اآليات
 سم 41؛ ص 120

 العنوان  –أ    ا راب  –القرآن الكريم –1

141 



40 
 

 
445 

 51و
 

 وسن محمود لطيف 
، بغداد: مكتب زاكي –الوجوه البالغية في جزء م/ وسن محمود لطيف.

4112 
 سم 42؛ ص 74
 العنوان  –أ     بالغة   –لكريمالقرآن ا –1
 

144 

445 
 412ع

 
 ، إبراهيم العبيدي

 –1واليمين في القرآن الكريم والسنة/ إبراهيم العبيديالحلف والقسم 
 4112، ن(1)بغداد(: )د

 سم 42؛ ص 55
 العنوان  –القسم في القرآن        أ –1
 

142 

445،52 
 541ك

 
 ،  لي بن حمزة الكسائي

قيق احمد  دنان ، تحالكريم/  لي بن حمزة الكسائي مشبهات القرآن
 4112بغداد: ديوان الوقف السني، –1صالح الحمداني

 (  110؛ )احياء التراث االسالمي –1سم 42ص،  425
معه رسالة ملخص سليل سعدان ما اشكل في الوقف/  لي بن اسما يل 

 الواسطي المعتري 
، احمد  دنان صالح الحمداني –أ تشابه الحكم وال –القرآن الكريم –1

 السلسلة –ج  العنوان –)محقق( ب 
 

142 

447 
 112ج 

 
 ، إسما يل بن غنيمالجوهري
إسما يل بن غنيم  / تأليفستار المسدلة  لى مباحث البسملةرفع اال

محمد سعيد الطريحي، خميس ، تحقيق وتعليق محمد جواد جوهريال
  4112، : دار الكتب العراقية بغداد –1 بد هللا التميمي

 سم 42؛ ص 110
 ، خميس  بد هللا ) محقق(التميمي –أ   تفسير –القرآن الكريم –1
 العنوان  –ب
 

145 

447 
 01ع

 
  لي حسن هالي 
 –1وحدوده: كتاب منة المنان إختيارا/  لي حسن هاليإمكانات التأويل 

  4112، النجف االشرف: مطبعة الشروق
 سم 42؛ ص 210

 العنوان  –أ     تأويل  –القرآن الكريم –1
 

145 

 447 
 140و

 
 ، محمد سلمانالوالي

النجف: مطبعة دار  –14ط / محمد سلمان الوالي انطبا ات قرآنية
  4112، الفياء
 سم 41، 155

 العنوان  –أ      تفسير  –القرآن الكريم –1
 
 

147 

447،12  140 



41 
 

 خالص جواد  بد جوهر  405خ 
م واحاديث السنة : بحث في تفسير القرآن الكريسير الاكر الحكيمتف

بغداد: مؤسسة ثائر  –1النبوية الشريفة/ خالص جواد بد جوهر
 4112، العصامي

 سم 47؛ ص ( 504مج )
 –الحديث الشريف –4   موسو ات   –تفسير –القرآن الكريم –1

 العنوان  –أ         موسو ات   
   

447،4 
 450ك 

 
 ،  ماد لكاظميا

( وآثاره في تفسير القرآن الكريم/  ماد االمام  لي بن موسى الرفا )ع
 4112، : جمعية ابوطالب )ع(بغداد –1الكاظمي

 سم 41؛ ص 52
،  لي بن موسى الرفا –تفسير )مناهج(    أ –القرآن الكريم –1

 العنوان  –أ     )امام( 
 

141 

447،4 
 450ك 

 
 ،  مادالكاظمي

( وآثاره في تفسير القرآن الكريم/  ماد االمام محمد بن  لي الجواد )ع
(  ليه السالم : جمعية ابو طالب الكاظمية المقدسة –1الكاظمي
 4112الخيرية، 

 سم 41؛ ص 21
       ، محمد بن  لي )امام( الجواد –4 تفسير )مناهج(  –القرآن الكريم –1
 العنوان  –أ
 

121         

447،24 
 51ح 

 
 حسن ظاهر ملحم

النجف  –14ط –1حسن ظاهر ملحمدراسات في تفسير اهل البيت)ع(/ 
 4112، الكلية االسالمية الجامعة: االشرف
 سم 42؛ ص 214

 العنوان  –أ     االمامية  –تفسير –القرآن الكريم –1
 

121 

440 
 540أ 

 
 أسامة غالي

سلطة الموروث والقراءات المعاصرة/ أسامة النص القرآني بين 
 4112، بغداد: دار المدينة الفافلة –1غالي
 سم 44؛ ص 10
 العنوان –أ     القراءات –القرآن الكريم –1
   

124 

440 
 241ب 

 
كريم مع القرآن الالبداية في اصول تالوة االية: دروس في احكام تالوة 

، م(: مؤسسة الثقل االكبر القرآنية1)د –1بعض المالحظات التطبيقية
4112 
 (   1)الثقل االكبر؛  –1سم 42ص؛  411

 السلسلة  –أ      تالوة  –القرآن الكريم –1

122 

440 
 021ب 

 
 ، حسين محيسن البكري

حسين ت القرآنية دراسة داللية تحليلية/ تأليف ابحاث في القراءا
 4112،  مان: دار الوفاح للنشر –1محيسن البكري

 سم 42؛ ص 174

122 



21 
 

 العنوان  –أ    القراءات  –القرآن الكريم –1
 

440  
 445م 

 
 منتظر حسن  لي 
/ منتظر حسن ة محددات االداء واشكالية المعنىالقراءات القرآني

  4112، الديوانية: دار نيبور للطبا ة –1 لي
 سم 45؛ ص 15
 العنوان  –أ    القراءات  –القرآن الكريم –1
 

125 

440،2 
 212م 

 
 مديحة صالح مهدي 

طريق الطيبة/ ا داد مديحة جداول اصول القراءات العشر المتواترة من 
 4112، بغداد: مطبعة زاكي 1صالح مهدي

 العنوان  –أ    )العشرة(   القراءات –القرآن الكريم –1
 

125 

440،2 
 212م 

 
 مديحة صالح مهدي 

القراءات العشر الصغرى والكبرى: دراسة اصولية موازنة/ ا داد 
 4112، بغداد: مطبعة زاكي –1مديحة صالح مهدي

 سم 42؛ ص ( 520ج )
 العنوان  –أ     القراءات )العشرة(  –القرآن الكريم –1
 

127 

440،5 
 122ح 

 
 حيدر حبيب حمزة 

دراسة صوتية وصرفية/ حيدر حبيب مرا اة االصل في شواا القراءات: 
 4112، الديوانية: دار نيبور –1حمزة
 سم 41؛ ص 04
 العنوان  –أ     القراءات )الشواا( –القرآن الكريم –1
 

120 

440،1 
 417 ف

 
 فائق احمد حساني

بغداد:  –1وة القراءات/ ا داد فائق احمد حسانيجامع االحكام في تال
  4112، ديوان الوقف السني

 (421؛سلة الدراسات االسالمية المعاصرة) سل –1سم 42ص؛  250
 السلسلة –ب    العنوان  –أ   تجويد –القرآن الكريم –1

        

121   

440،1 
 514ن 

 
 نسيبة صالح  بد الوهاب

 –1تجويد اهل البرية/ ا داد نسيبة صباح  بد الوهاب العلل الجلية في
 4112: مطبعة انوار دجلة،بغداد
 سم 42 ؛ص 01
 العنوان  –أ    تجويد   –القرآن الكريم  –1
 

121 

441،112 
 521س 

 
 ، ندى نعمانالسعدي

ريم و لم الكومبيوتر اسس و القات/ تأليف ندى نعمان القرآن الك
 4112، تب شجرة الزيتون: مكبغداد –1السعدي
 سم 21؛ ص 212

 العنوان  –لكريم والحاسبات االلكترونية   أالقرآن ا –1
 

121 



21 
 

441،1 
 111ث

 
 ، حميد آدمثويني

، بغداد: جامعة بغداد –1مباحث قرآنية واسالمية/ تأليف حميد آدم ثويني
4112 
 سم 42؛ ص 411

 العنوان  –أ     مباحث  امة  –القرآن الكريم –1
 

124 

441،2 
 125ش

 
 ، هبة الدين الحسيني الشهرستاني

 4ط  –1ف هبة الدين الحسيني الشهرستانياد ية القرآن الكريم / تالي
، الشهرستاني للطبا ةمؤسسة السيد هبة الدين  :بغداد –1محققة
4112 

 (  1؛ سم ) اصدارات مكتبة الجوادين 10 ؛ص 22
 السلسة  –ب        العنوان  –أ       واالوراداالد ية  –1
 

122   

441،2 
 10ش

 
 ، فاتن  بود  باس )أم يوسف(الشوك

فاتن  / تأليفالقرآن الكريم واالد ية واالاكارآفاق رحمة هللا الغفار في 
 4112)بغداد(: مطبعة الزوراء، –1 بود  باس الشوك )أم يوسف(

 سم 42؛ ص 422
 العنوان  –االد ية واالوراد        أ –1
 

122 

441،2 
 412ع 

 
 ،  صمت إبراهيمالعبيدي

والسنة/  صمت إبراهيم ستجابة في القرآن الكريم الد اء واال
 4112، بغداد: مكتب زاكي للطبا ة –1العبيدي
 سم 42؛ ص 111

 العنوان  –االد ية واالوراد        أ –1
 

125 

441،2 
 224ق 

 
 (ـه 1225 –1214القرداغي،  مر بن أمين )

ط  –1وسيلة النجاة/ تأليف  مر بن أمين القرداغي، كتبه محسن حسين
 4112، بغداد: مطبعة احمد –4

 سم 41؛ ص 21
 العنوان  –ب    محسن حسين ) محقق (  –أاالد ية واالوراد   –1
 

125 

441،2211 
 040ك

 
 ، طالل فائقالكمالي

لتنمية البشرية في القرآن الكريم: دراسة موفو ية/ تأليف طالل فائق ا
 4112، كربالء: مركز كربالء للدراسات والبحوث –1الكمالي
 (  7، كربالء للدرؤاسات والبحوث)مركز  –1سم121ص؛ 207

     دراسات  –القرآن الكريم –4  القوى العاملة  –ن الكريمالقرآ –1
 العنوان  –أ
 

127 

441،2421 
 021ش

 
 ، دنيا  بد  ليالشمري
 –1ج القرآني في  رض السيرة النبوية/ دنيا  بد  لي الشمريالمنه

 4112: مطبعة صادق،البصرة
 سم 41ص ؛  112

 العنوان –القرآن الكريم والسيرة النبوية         أ –1

120 



24 
 

 
441،2152 

 511ح
 

 ، فخر الدين حميد زيني الحسني
يف فخر الدين حميد / تألان  ن الشجرة الملعونة في القرآنغاية البي

 4112، الكوفة: دار التوحيد –1 4ط  –1زيني الحسني
 سم  42؛ ص 250

 العنوان  –أ    القرآن الكريم والتأريج االسالمي  –1
 

121 

441،5 
 541ك 

 
 ، حيدر جمعة عبيالك

القرآن/ حيدر جمعة اشراقات معرفية من قصة يوسف )ع( في 
 4112، بغداد: مكتبة  ادل –1الكعبي
 سم 42؛ ص 114

 العنوان  –قصص االنبياء          أ –1
 

151 

441،7 
 524أ

 
 إسراء صباح أحمد

تأليف إسراء صباح أحمد / ولوج الجنان في تسابيح الرحمن
 4112، ن(1اد: )دبغد –1السامرائي

 سم 21؛ ص ( 07) 1ج 
 العنوان  –أ    ا جاز  –القرآن  الكريم –1

151    

441،7 
 102س

 
 السيمري، احسان  يدان

دراسة تحليليةواستداللية/ احسان  –اال جاز العلمي والشخصية القرانية
 4112بغداد: دار الفراهيدي،  –1السيمري يدان 
 سم45ص؛ 114

 العنوان –ا جاز   أ –القران الكريم –1
 

154 

441،7 
 515ع  

 
  ارف زيز

بغداد: دار الشؤون  –1إ جازالقرآن وتهافت المترجمين/  زيز  ارف
 4112، الثقافية
 ( 12 ) ترجمان؛ –1سم 42ص؛  102

 السلسلة  –عنوان        بال –أ    ا جاز  –القرآن الكريم –1
 

152 

421  
 412ج 

 
 الجبوري ،  بد المحسن  لي محمد 

الفتح الرباني من فوائد فتح الباري شرح صحيح البخاري لالمام ابن 
جامعة  – 1حجر العسقالني / تأليف  بد المحسن  لي محمد الجبوري 

  4112ديالى : المطبعة المركزية ، 
 سم 45( ؛ 4-1مج )
 ابن حجر العسقالني ، احمد بن  لي –أ     الحديث الشريف – 1
   العنوان  –ب       م( 1) م 

          

152    

421،7 
 122س

 
 السنجري، فردوس صادق جعفر

احاديث العلم في السنن االربع) دراسة تحليلية(/ فردوس صادق خفر 
 4112كلية االمام اال ظم،  -بغداد: ديوان الوقف السني -1السنجري

 سم21ص؛ 211

155  



22 
 

 رسالة ماجستير) تخصص حديث( 
 العنوان –الحديث الشريف    أ –1
 

421 
 144ج 

 
( توفيح احاديث االحكام  لى -1150الجنابي ،  بد هللا جاسم كردي )

وفق مقرر المرحلة الثالثة قسم الشريعة والقانون /  بد هللا جاسم كردي 
 4112ديالى : جامعة ديالى ،  – 1الجنابي 
 سم 42ص ؛  154

 –الحديث الشريف  – 4   اصول واحكام –الحديث الشريف  – 1
 العنوان  –أ      تدراسا

155    

422،5 
 401س 

 
 سامي حمود جاسم

 لم  المنهج التأريخي في كتابي ابن المطهر وابن داود الحليين في
 4112بغداد : دار الشؤون الثقافية ،  –الرجال / سامي حمود جاسم .

 (  22) دراسات ، – 1سم  42ص ؛  217
   الحلي ، ابن المطهر )  الم انساب ( – 4تراجم  –الرجال  – 1
 العنوان  –أ  (الحلي ، الحسن بن  لي )  الم انساب – 2
 السلسلة  –ب 
 

157   

421 
 401س 

 
 سامي حمود جاسم 

آل  بد المطلب واثرهم في الحياة الفكرية / ا داد سامي حمود جاسم ، 
 4112بغداد : دار الكوثر للطبا ة ،  – 1وسن شجاع نجرس  

 سم 42ص ؛  72
            م( 1وسن شجاع نجرس )م –أ    السيرة النبوية )آل  بد المطلب ( – 1
 العنوان  –ب 
 

150   

421 
 472و 

 
 (هـ  417ت  121 مر )الواقدي ، محمد بن 

، دراسة وتحقيق مولد النبي) صلى هللا  ليه وسلم( للواقديمخطوطة 
 4112بغداد: دار الكوثر،  – 1سهيل خليل

 سم  42ص ؛  141
 العنوان   -ب (   زهراء سهيل خليل )محقق  –أ      السيرة النبوية –1
 

151   

17،421 
 154ج 

 
 الجيزاني ، رحمن حسين
يرة النبوية/ رحمن حسين ملتبسة في السقراءة في نصوص 

 4112بغداد : مكتب المنار ،  –1الجيزاني
 سم  42ص ؛  414

 العنوان  –أ       دراسات –السيرة النبوية  – 1
 

151   

17،421 
 214م 

 
 مروان خليفات

كربالء : العتبة  –الد وة / تاليف مروان خليفات. النبي )ص( ومستقبل
 4112الحسينية المقدسة ، 

 (  141) قسم الشؤون الفكرية والثقافية ،  – 1سم  42ص ؛  145
العنوان    –أ   دراسات –االسالم  – 4   دراسات  –السيرة النبوية  – 1
 السلسلة   -ب 
 

151   

2،421  154  



22 
 

 الطائي ، مدحت نوري 411ط 
 غزوة احد في ظالل القرآن 

بغداد : مكتب ومطبعة  –1حداث / ا داد مدحت نوري الطائي وقائع و ا
 4112الرجاء ، 

 (  4سم ) يحدث في ظالل القرآن  ،  42ص ؛  152
   العنوان  –أ       غزوة احد – 4    غزوات النبي – 1
 

421،0 
 121آل 

 
 آل هريبد ، منار كاظم 

كاظم آل هريبد تنزيه االمام الحسن ومحاكمة النصوص / تاليف منار 
 4112كربالء المقدسة ، قسم الشؤون الفكرية ، -1

 سم 42ص ؛  402
 العنوان  –أ   وقع مطا ة     االسالم-4   الحسن بن  لي )امام(  – 1
 

152 

421،0 
 422ب 

 
 البادرائي ،  ادل خفير  بد 

قبس من سيرة االمام  بد هللا الصالح / ا داد  ادل خفير  بد 
 4112بيروت ، مؤسسة ثائر العصامي ،  – 1البادرائي 

 سم  42ص ؛  15
اهل  –السيرة  – 4  الجون )امام(  بد هللا الصالح   بن  موسى  – 1

 العنوان  –أ      البيت 
 

152 

421،0 
 251ب

 
 البرزنجي ، ليلى  لي خفر

 لماء بالد الشام في القرن السابع الهجري من خالل كتاب بغية الطلب 
/ تأليف ليلى  : الحشرات الطبية م ( 1454/  ـه  551) البن النديم  ت

 4112تكريت : مطبعة جامعة تكريت ،  –1 لي خفر البرزنجي 
 سم 42ص ؛  112

       تراجم  –رجال الدين  – 4    الحسين بن  لي بن ابي طالب )امام( – 1
 العنوان  –أ 
 

155   

421،0 
 011ت 

 
: االمانة العامة للعتبة بغداد –1تمهيد االمام العسكري )ع( للقائم 

 4112قسم الشؤون الفكرية والثقافية ،  –الكاظمية المقدسة 
شعبة البحوث  –) قسم الشؤون الفكرية والثقافية  –1سم  41ص؛  25

 ( 144والدراسات ؛ 
 اهل البيت –السيرة النبوية  – 4   الحسن العسكري ) امام ( – 1
 السلسلة  –أ  
 

155 

421،0 
 040ج 

 
 الجاللي ، محمد رفا

امير المؤمنين  لي بن ابي طالب )ع( حياة وسيرة من الوالدة في 
فة/ محمد رفا الكعبة المعظمة الى الشهادة في  محراب مسجد الكو

 4112: العتبة العلوية المقدسة ، كربالء –1الحسيني الجاللي 
 ( 12الشؤوةن الفكرية والثقافية ،  ) قسم –1سم  42ص ؛  512

 اهل البيت  –السيرة  – 4   ي بن ابي طالب )امام(  ل – 1
 السلسلة  –ب                     العنوان –أ 
 

157 



25 
 

421،0  
  541ح 

 
 اني ، كريم جهاد الحسن
/ تاليف كريم جهاد الحساني .ـ الحسن ) ع ( في  فكر المستشرفين صلح

  4112، كربالء المقدسة ، العتبة المقدسة 
 سم 4ص  ؛ 155

 ـ السيرة اهل البيت 4    ) ع (ـ الحسن في كل بن ابي طالب  1
 أـ العنوان        ـ االستشراف ولمستشرفين قوله 2 

150 

421،0 
 511ح 

 
 الحسني ، نبيل 

بان فاطمة صلوات هللا وسالمه  ليها بين سلطة الشريعة وشريعة 
: العتبة كربالء –1دراسة وتعليل وتحقيق نبيل الحسنيالسلطة / 

 4112الحسينية المقدسة ، 
 ( 4112) قسم الشؤون الفكرية والثقافية   –1سم  42ص ؛  415

      اهل البيت  –السيرة النبوية  – 4الزهراء فاطمة بنت محمد )ص(  – 1
 السلسلة  –ب      العنوان –أ 
 

151  

421،0 
 01ح 

 
 الحلو ، محمد  لي

 الشهيد الممتحن االمام موسى بن جعفر )ع( تاليف محمد  لي الحلو 
 4112بغداد : االمانة للعتبة الكاظمية  المقدسة ،  –1

 سم 42ص ؛  454
 العنوان  –أ   اهل البيت  –السيرة  – 4موسى بن جعفر ) امام(  – 1
 

171 

421،0 
 122ح 

 
 الحيدري ، محمد تقي 

ففائل الوصي امير المؤمنين  لي بن ابي طالب )ع( من القرآن والسنة 
النبوية / تاليف محمد تقي الحيدري ؛ تحقيق ومراجعة وتعليق كاظم 

: مؤسسة الفياء للصحافة بغداد –1فالح حسين آل سيد حمد الموسوي 
 4115واال الم ، 

 سم 42ص ؛  141
اظم فالح حسين آل  لي بن ابي طالب )ع( امام ، الموسوي ، ك – 1

 العنوان  –سيد حمد ) محقق(   أ 
 

171 

421،0 
 52س 

 
 سعد  بد الواحد  بد الخفر 

نفحات  طرة من سيرة امير المؤمنين  لي بن ابي طالب )ع( / تاليف 
 4112بغداد : دار المدينة الفافلة ،  –1سعد  بد الواحد  بد الخفر 

 سم 42ص ؛  110
 اهل البيت  –السيرة النبوية     لي بن ابي طالب )امام(  – 1
 العنوان  –أ 
 

174 

421،0 
 217ش 

 
 الشريفي ، رحيم كريم  لي 

االنسانية المثالية  ند الحسن بن  لي )ع( دراسة تحليلية في تراثه/ 
: قسم الشؤون كربالء المقدسة –1تاليف رحيم كريم  لي الشريفي 

 4112الفكرية والثقافية ، 
 سم 42ص ؛  422

 اهل البيت  –السيرة  – 4   الحسن بن  لي )امام( – 1
 العنوان  –أ           التاريج االسالمي – 2 

172 



25 
 

 
421،0 

 471ص 
 

 الصافي ،  بد الحسين حسن ثامر 
/  بد شهادة السيدة فاطمة الزهراء وظالمتها صلوات هللا  ليها 

: مؤسسة النبراس النجف االشرف –الحسين حسن ثامر الصافي .
 4112للطبا ة والنشر ، 

 سم 42ص ؛  202
 العنوان  –أ     فاطمة بنت محمد ) بنت النبي (  – 1
 

172 

421،0 
 425ع 

 
 العارفي ، وجدان فريق  ناد

دراسات في تراث ائمة اهل البيت  ليهم السالم / وجدان فريق  ناد 
 4112بغداد : جامعة بغداد ،  –.العارفي 

 سم 41ص ؛  152
 العنوان  –اهل البيت   أ  –السيرة  – 4االئمة واالولياء  – 1
 

175 

421،0 
 412ع 

 
( ابو طالب و دين إبراهيم  -1152العبيدي ،  بد الحسين  بد الهادي )

 بد الحسين  بد الهادي ) دراسة نقدية لنصوص التاريج ( / تاليف 
 4112الحلة : دار الفرات ،  –1العبيدي 
 سم 42ص ؛  102

           اهل البيت –السية  – 4   (ابو طالب بن  بد المطلب ) م النبي – 1
 العنوان  –أ 
 

175 

421،0 
 215ك 

 
 الكريطي ، حاكم حبيب 

 –1قراءة تأويلية / حاكم حبيب الكريطي  –في نهج البالغة  اهل البيت 
 4112كربالء : مركز كربالء للدراسات ، 

 ) سلسلة االصدرات العلمية ؛ (  –1سم  42ص ؛  147
 السلسلة –ب  العنوان   –أ     الفقه الشيعي – 4  اهل بيت النبي – 1
 

177 

421،0 
 171ك 

 
 الكوفي ، سالم صبري محمد حسن 

 –.منارات ودرر اسالمية / ا داد سالم صبري محمد حسن الكوفي 
 4112بغداد : مكتب زاكي للطبا ة ، 

 سم  42ص ؛  152
 العنوان  –اهل البيت   أ  –السيرة  – 1
 

170 

421،0 
 422م 

 
الماجدي ، جاسم جابر ال وا ي الحسيني ، يا  لي إشراك ام وسيلة / 

: مطبعة االيمان بغداد –1جابر آل وا ي الماجدي الحسيني تاليف جاسم 
 ،4112 

 سم 42ص ؛  151
 العنوان  –الشيعة ) قائد(   أ  – 4 لي بن ابي طالب )امام(  – 1
 

171 



27 
 

421،0 
 121م 

 
 مهدي صالح سلطان

خطبة الزهراء سيدة النساء: قراءة حديثة وحوار جديد/ مهدي صالح 
 4112ن( ، 1دبغداد:) –1سلطان 
 سم  42ص ؛  150

 سيرة اهل البيت  – 4    فاطمة بنت محمد ) بنت الرسول ( – 1
 العنوان  –أ        الخطب الدينية  – 2

101 

421،0 
  500م 

 
تمر المؤ:بغداد( 4112ايار 110:5) المؤتمرالعلمي السنوي الدولي 

  FiFTNERNA llONAL…eCT. Theالعلمي السنوي الدولي الخامس:
/ ينهل ونبهجهم لفعلائمة البقيع )  ليهم السالم ( تحت شعار من فكر    

  4112المؤتمر بغداد : االمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ، 
االمانة العامة ..) ديوان الوقف الشيعي سم 21، ص ، صور ملونة114

 (  122، للعتبة الكاظمية 
 ـ السلسلة  4    أـ العنوان   ـ اهل البيت النبي ـ مؤتمرات  1
 

101  

421،0 
 157ي  

 
 يوسف مدن 

 دراسات في الفكر التربوي  ند االمام الححسن )ع( / تاليف يوسف مدن 
  4112كربالء المقدسة : قسم الشؤون الفكرية ،  –1

 سم 42ص ؛  225
 العنوان  –الو ظ واالرشاد   أ  – 4   الحسن بن  لي )امام( – 1
 

102 

 421ر1
 202أ 

 
 احمد  بد الستار صبري 

طالب واهل العراق من مقتل  ثمان/ احمد  بد  موقف  لي بن ابي
 4112ن( ، 1)د بغداد؛ –1الستار صبري 

 سم  42ص ؛  52
خالفة  –التاريج االسالمي  – 4 ثمان بن  فان ) صحابي (  – 1

 العنوان  – ثمان بن  فان       أ 
 

105 

421،0 
 010ت  

 
 التميمي ،  باس فافل جبر
بغداد:   -1تاليف  باس فافل جبر التميمي الطاهر سلمان المحمدي /

 4112شركة نورس بغداد للطبا ة ، 
 )السلسلة العراقية ( -1سم  42ص؛  210

 السلسلة -العنوان  ج –الطاهر سلمان المحمدي )صحابي(  ب  – 1 
 

105 

421،0 
 154ج 

 
 الجيزاني ، رحمن حسين  لي

رحمن حسين  لي : دراسة تحليلية ومواقف / االشعث بن قيس الكندي
 4112بغداد: مكتب المنار، -1الجيزاني 

 سم 42ص ؛  415
 العنوان  –الكندي ، االشعث بن قيس ) صحابي (  أ  – 1
 

107 

421،1 
 105ق 

 
 ( ـه  124القومسي ، نوح بن حبيب ) 

كتاب من نزل البصرة من الصحابة والتابعين / نوح بن حبيب القومسي؛ 
 بد المجيد ناصر   بد المنعم الهيتي ،جمع وتحقيق شاكر محمودج 

100 



20 
 

 4112بغداد : دار البرهان ،  –1محمود الخطيب 
 سم  42ص ؛  117

 الهيتي ، شاكر محمود  بد المنعم  –الصحابة والتابعين أ  – 1
 الخطيب ،  بد المجيد ناصر محمود )محقق( –) محقق( ب 

 العنوان   -ج 
 

421 
 404ط 

 
 الطالبي ، احمد

 4112بغداد : مؤسسة ثائر العصامي ،  –هللا/  احمد الطالبي كيف نعبد
 سم 42ص ؛  222

 العنوان  –أ   مجمو ات –االسالم  – 4     العقيدة – 1
  

101 

421 
 157ي 

 
 يوسف شريف

بغداد :  –1الطريق الصحيح بحث في العبادة والعقيدة / يوسف شريف 
 4112مكتب النور للطبا ة ،

 سم 42ص ( ؛  111) 1ج 
 العنوان  –أ         لم الكالم  – 1
 

111 

421 
 411ط 

 
 الطائي ، رحيم بدر  بود 

بيروت  –1والسنة / رحيم بدر  بود الطائي ابواب رحمة هللا في القرآن
 4112: دار المرتفى ، 

 سم 44ص ؛  415
 العنوان  –أ  االلهيات )التوكل  لى هللا (        – 1
 

111 

421 
 541ع 

 
 العزاوي ، كيالن خفير 

الج / 11االسماء والصفات االلهية : قراءة منهجية السماء هللا الحسنى 
، غداد : دار االدب للطبا ة والنشرب –1تاليف كيالن خفير العزاوي

4112 
 سم  42ص ؛  141

 العنوان  –أ     االلهيات  – 4    االسماء الحسنى – 1
 

114 

421 
 450ك  

 
 الكاظمي ،  ماد

بغداد : جمعية ابو طالب  –1دروس هدية في العقائد/  ماد الكاظمي 
 4112( الخيرية ، )ع

 سم 41ص ؛  114
 العنوان  –أ     العقائد االسالمية – 4 لم الكالم   – 1
 

112 

421 
 721م 

 
 (025-755المقريزي ، احمد بن  لي )

كريم ، تحقيق اياد د المفيد / احمد بن  لي المقريزيتجريد التوحي
بغداد : بيت الحكمة ،  –1ي ، رياض سحيب روفان الحميداويالصالح
4112 
 سم 42ص ؛  215

 الصالحي ، اياد كريم )محقق( –أ       لم الكالم – 1
 العنوان  –الحميداوي ، رياض سحيب روفان )محقق( ج  –ب  
  

112 



21 
 

421 
 524ن 

 
 النصراوي ، ثائر  باس 

المناظرات العقائدية  ند متكلمي االمامية حتى نهاية القرن الرابع 
بغداد :  –1انمواجا / ثائر  باس النصراويالهجري ، الشيج المفيد 

 4112بيت الحكمة ، 
 (  24) سلسلة  الم الحكمة ،  –1سم  41ص ؛  511

، محمد الشيج المفيد – 2  االمامة ) فئة الشيعة ( – 4   لم الكالم – 1
 العنوان  –أ     محمد بن النعمان ) قفية ( بن
 

115 

421 
 142ن 

 
 نوارس فائق 

: العتبة العباسية المقدسة كربالء –1/ ا داد نوارس فائق هللا المآبالى 
 ،4112 
)سلسلة من حلقات برنامج ااا ة الكفيل : صوت  –1سم  41ص ؛  05

 المرأة المسلمة (
 السلسلة  –العنوان   ب  –أ    االلهيات )التوكل  لى هللا (  – 1

115 

421 
  414و 

 
 وتوت ،  بد الكريم 

، الكريم وتوت .ـ بغداد: مكتب العين للطبا ة / تاليف  بداالنسان وحالقة
4112  
 (  2سم .ـ) سلسلة   النوار المبين ؛ 42ص؛ 475

 ب ـ السلسلة    ـ االلهيات     أـ  العنوان 1
 

117 

421،17 
 215د 

 
مركز السراج للتاليف والترجمة  العقيدة  االسالمية / ا داددروس في 

 4112النجف االشرف ، مكتبة اهل الحق ،  –1
 (  2) دروس في العقيدة ؛  –1سم  42ص ؛  174

 السلسلة –أ      دراسات – لم الكالم  – 1
 

110 

422 
 52ر 

 
 ر د  بد السادة  لي

التاويل / ر د  بد  وانتصارالرجمة حجر رففه البناؤون ظهور الباطن 
 4112بغداد : مكتبة العين ،  –1السادة  لي 

 سم 42ص ؛  542
 العنوان  –أ      القيامة ، يوم – 4    االخرة – 1
 

111 

422 
 402ش 

 
 شاكر  واد سلمان

بغداد: شركة دار الحوراء   –1ال في الجنة / شاكر  واد سلمانالتكن ا
 4112للطبا ة ، 

 سم 42ص ؛  257
 العنوان  –تفسير   أ  –القرآن الكريم  – 4الجنة والنار  – 1
 

411 

422 
 402ش 

 
 شاكر  واد سلمان

مسميات من سلسلة )يوم تبدل االرض غير االرض والسموات ( = 
 4112، اءحور: دار البغداد –1اليوم االخر / شاكر  واد سلمانالدين و

 سم 42( ص ؛ 152) 1ج
 العنوان  –القيامة ، يوم   أ  – 2االخرة  – 4السمعيات  – 1

411 



21 
 

 
422 
 402ش 

 
 شاكر  واد سلمان 

مسميات من سلسلة )يوم تبدل االرض غير االرض والسموات ( : 
 4112بغداد : دار الحوراء ،  –1امة ويومها / شاكر  واد سلمان القي
 سم 42ص (؛ 411) 2ج
 العنوان  –القيامة ، يوم     أ  – 2االخرة  – 4السمعيات  – 1
 

414 

422 
 402ش 

 
 شاكر  واد سلمان 

: االرض غير االرض والسموات ( مسميات من سلسلة )يوم تبدل
 4112بغداد : دار الحوراء ،  –1خرة ودارها / شاكر  واد سلمان اال
 سم  42(ص ؛ 472) 4ج 
 العنوان  –القيامة ، يوم   أ  – 2االخرة  – 4السمعيات  – 1
 

412 

422 
 402ش 

 
 شاكر  واد سلمان

مسميات من سلسلة يوم  تبدل االرض غير االرض والسموات : السا ة 
بغداد : شركة دار الحوراء ،  –1بعض اسمائها / شاكر  واد سلمان و

4112 
 سم 41( ص ؛ 411) 5ج 
 العنوان  – المات السا ة    أ  – 1
 

412 

422 
           402ش 

 
 شاكر  واد سلمان 

تبدل االرض غير االرض والسموات (: مسميات من سلسلة )يوم 
، بغداد: دار الحوراء –1الفصل ويوم الحساب/ شاكر  واد سلمان

4112 
 سم 42ص ؛  (451) 2ج
 العنوان  –القيامة ، يوم   أ  – 2االخرة  – 4السمعيات  – 1
 

415 

422 
 412ع 

 
 العبيدي ،  صمت ابراهيم
 –1ان / ا داد  صمت ابراهيم العبيديوالشيطالتبيان الحوال الجن 
 4112بغداد : مكتب زاكي ، 

 سم 42ص ؛  411
 العنوان  –الشياطين والجان   أ  – 1
 

415 

422 
 412ع 

 
 العبيدي ،  صمت ابراهيم

 4112؛ ن(1)بغداد(: ) د –لنهاية /  صمت ابراهيم العبيدي.السا ة وا
 سم 42ص ؛  102

 العنوان  –أ    القيامة ، يوم  – 4 المات السا ة  – 1
 

417 

422 
 511ح 

 
 الحسيني ، رياض حسين

: مؤسسة بغداد –1/ رياض حسين الحسينيالميزان االمامة والخالفة في
 4112ثائر العصامي ، 

 سم  45ص ؛  252
 العنوان  –أ     الخالفة  – 4   االمامة )  قائد (  – 1

410 



21 
 

 
427،1 

 254خ 
 

 الخرسان ، محمد صادق 
 الغدير والمنصب محاولة لفهم المنصب واستحقاقاته  ند امير المؤمنين

االمانة العامة للعتبة  –كربالء  –1الج/ محمد صادق الخرسان11)ع( 
 4112الشؤون الفكرية والثقافية ،  –الكاظمية المقدسة 

ث شعبة البحو –) قسم الشؤون الفكرية والثقافية  –1سم  41ص؛  21
 (  140والدراسات ؛ 

العنوان    – لي بن ابي طالب ) امام ( أ  – 2الشيعة  – 4  االمامة – 1
 السلسلة  –ب 
 

411 

427،1 
 110ش 

 
 الشوك ،  باس  بد االمير

/ تاليف  باس  بداالمير  دولة العدل االلهي في ظهور القائم المهدي
 4112الكوفة : دار التوحيد للنشر والتوزيع ،  –1الشوك 
 سم 42ص ؛  150

 اهل البيت –السيرة النبوية  – 4   المهدي المنتظر ) ج( -1
 العنوان  -أ
 

411 

420 
 545ب 

 
 البطاط ، محمد هاشم

 مان  دار  –ارج / تاليف محمد هاشم البطاط .الفكر السياسي  ند الخو
 4112دجلة ، 
 سم 42ص ؛  475

 العنوان  –أ  تاريج   –االسالم  – 4الخوارج ) فرقة اسالمية (  – 1
 

411 

451 
 402خ 

 
 الخالدي ، حميد سلطان

لقانونية / حميد سلطان الخالدي اصول الفقة دالالت االلفاظ الشر ية وا
 4112بغداد : مكتبة السيسبان ،  –1

 سم 42ص ؛  104
 العنوان  –الفقة االسالمي ، اصول  أ  – 1
 

414  

451 
 415ك 

 
 الكبيسي ،  مار  بد الحافظ

دراسة  –مخالفة االمام الصغاني لالئمة االربعة ، سبل السالم انمواجا 
: ديوان بغداد –1تاليف  مار  بد الحافظ الكبيسي فقهية مقارنة / 
  4112الوقف السني ، 

 (  472سم : ) الدراسات االسالمية المعاصرة ،  42ص ؛  227
االمير ، محمد بن اسما يل بن  – 4الفقه االسالمي ، اصول  – 1

 السلسلة  –العنوان  ب  –صالح الصغاني )رجل دين (  أ 
 

412   

451،12 
 112ز  

 
 الزهيري ، محمود حسين  لي

الموصل  –./ محمود حسين  لي الزهيري وليينمجال القياس  ند االص
  4112: سلسبيل لالستنساخ والخدمات الطبا ية ، 

 سم  42ص ؛  71
 العنوان  –القياس أ  –الفقه االسالمي ، اصول  – 1
 

412    

454،4  415 



24 
 

 الفتالوي ، محمد كاظم حسين  404ف  
نية/ محمد دراسة قرآ–الفرائض العبادية واثرها في البناء االنساني 

، م( : مؤسسة الفمان لالنتاج الفني1)د –1كاظم حسين الفتالوي
4112 
 سم  42ص ؛  102

 العنوان  –أ         دراسات –العبادات ) فقه اسالمي (  – 1
 

454،4 
 170أ 

 
 اوغلو ، محمد اوغلو

  4112، : الزمن للنشركركوك –1فولوا غلو/ ا داد محمد مرآة المؤمن
 سم  41ص ؛  51
 العنوان  –أ      االد ية واالوراد – 4   الصالة  – 1
 

415 

454،4 
 044ع 

 
  الء محمد حسين 

حق اليقين في ففل الصالة  لى محمد واله الطاهرين / تاليف  الء 
 4112الحلة : دار الفرات للثقافة  واال الم ،  – 1محمد حسين 

 سم  42ص ؛ 
 العنوان  –ي   أ نبالصالة  لى ال-1
 

417     

454،2 
 450ك 

 
 الكاظمي ،  ماد

: دار النرجس بغداد –1 4/  ماد الكاظمي ط ة من النارالصوم جن
،4112 

 س م  10ص ؛  21
 العنوان  –الصوم  أ  – 1
 

410 

454،2 
 224ع 

 
 العرداوي ،  لي  بد الزهرة 

ع ، جماستطالع حول المخدرات: بحث ميداني في البيئة والمجتمع
 – 1وا داد  لي  بدالزهرة العرداوي، احمد  بدالرحيم فافل السا دي

 4112الحلة : دار الفرات ، 
 سم  42ص ؛ 454

 دراسات  –المخدرات  – 4المخدرات ) فقه اسالمي (  – 1
 العنوان  –ب    السا دي ، احمد  بد الرحيم )معد( –أ 
 

411 

454،25 
 541ع 

 
 العزاوي ، طه حسام محمد مهاوش

/ تاليف الاهب والففة في الفقه االسالمي مواطن الرخص في استعمال
 4112: جامعة ديالى ،  ديالى   -1حسام محمد العزاويطه 
 سم 42ص ؛  00
 العنوان –الففة    أ  - 2الاهب    – 4زكاة المال )فقه اسالمي (  – 1
 

441   

454،515 
 214ع  

 
رة الكتاب السنوي ، الهيئة العليا للحج والعمراق، رئاسة الوزراءعال

 –1 4هيئة العليا للحج والعمرة  ط / ال 4112 – هـ 1222لموسم حج 
 4112كربالء المقدسة : دار الوارث ، 

 سم  40ص ؛ صور ملونة ؛  211
 العنوان  –أ   تقارير سنوية  –الحج  – 1
 

441 



22 
 

452،4 
 211م 

 
 المحنة ، كمال 

م(: مجمع  اهل البيت 1)د –1في مكاسب البيع / كمال المحنة  المفيد
 4112)ع( ، 

 سم 42ص ( ؛  221) 2ج
 العنوان  –البيع  أ  – 4المعامالت )فقه اسالمي (  – 1
 

444 

  412ع 452،2
 العبيدي ،  صمت ابراهيم 
بغداد :  –1والسنة /  صمت ابراهيم العبيدي الربا في القرآن الكريم
 4112مكتب زاكي للطبا ة ، 

 سم 41ص ؛  21
 العنوان  –الربا      أ  – 1

442 

452،1111 
  742خ 

 
 الخفاجي ، حسن كاظم أسد حافظ 

وصية االمام الحسين ) ع ( الخية محمد بن الحنفية : دراسة في المتن 
: مطبعة د حافظ الخفاجي .ـ النجف االشرفوالسند / حسن كاظم أس

  4112الميزان ، 
 سم 42ص ؛ 124

 ـ الحسين بن  لي ) امام(  2ـ الو ظ واالرشاد  4ـ الوصايا  1
 أـ العنوان 

 

442 

452،114145 
 144أ  

 
 االنباري ، صباح صادق جعفر 

ا داد صباح صادق جعفر االنباري مجمو ة قوانين دواوين االوقاف /
 4112بغداد : صباح صادق جعفر االنباري ،  –1

 سم 15ص ؛  74
 العنوان  –قوانين وتشريعات أ  –االوقاف  – 1
 

445 

452،1 
 471ص 

 
 الصافي ، محمود  بد الرفا
، الكوفة –1/ تاليف محمود  بدالرفا الصافي الزواج واالسرة المسلمة 

 4112دار التوحيد ، 
 سم 41ص ؛  111

 العنوان  –الزواج ) فقه اسالمي ( أ  – 1
 

445 

455 
 512م 

 
 المشهداني ، لطيف احمد  بود

 –.المخدرات وموقف الشريعة منها / لطيف احمد  بود المشهداني 
 4112بغداد : ديوان الوقف السني ، 

 (  22) سلسلة الموسو ة االسالمية ،  – 1سم  42ص ؛  412
 السلسلة  –ب   العنوان  –المخدرات ) فقه اسالمي ( أ  – 1 
 

447 

455،1 
 012ح 

 
 حميد لطيف نصيف

دراسة مقارنة / حميد اساس المسؤولية الناشئة  ن انهيار البناء ، 
 4112بغداد : دار ميزوبوتاميا ،  –1لطيف نصيف 

 سم 42ص ؛  54
 القانون المدني ، افرار  – 4الفقه االسالمي ) افرار(  – 1
 العنوان  –البناء ، قوانين وتشريعات أ  – 2

440 



22 
 

 
455 
 422ح 

 
 حارث خالد حسين

كربالء  –1الطفوف / ا داد حارث خالد حسين طريق الخلود من وحي 
 4112المقدسة : دار الكفيل ، 

 سم 17ص ؛  52
 العنوان  –الجهاد  أ  – 1
 

441 

455 
 541ح 

 
 الحساني ،  دنان

الحرب والسالم /  دنان الحساني اخالقيات الجهاد والمقاومة في زمن 
 4112النجف االشرف : مكتبة اهل الحق ،  –1

 (  4) مركز حماة لد م المقاومة ؛  – 1سم  10ص ؛  55
 العنوان  –االخالق االسالمية أ  – 4الجهاد  – 1
 

421 

455 
 450ك 

 
 الكاظمي ،  ماد

ايات التاريخية لالمام الحسين)ع(، دراسة فلسفة الشهادة في الرو
بغداد : جمعية ابو طالب )ع( الخيرية  –1تحليلية موجزة/  ماد الكاظمي

 ،4112 
 سم 41ص ؛  25
 –التاريج االسالمي  – 2الحسين بن  لي )امام(   – 4الشهداء  – 1

 العنوان  –دراسات   أ 
 

421 

457،4 
 540ق 

 
 القسام ، قاسم  لي

المصطلحات االقتصادية االسالمية حتى  نهاية العصر االموي )في كتب 
، بغداد: شركة دار بابل –1يج والتراث (/ قاسم  لي القسام التار

4112 
 سم 42 ص ؛ 211

 العنوان  –النظام المالي في االسالم أ  – 1
 

424 

457،5 
 021ش 

 
  الشمري ،  بدهللا سعدون  بد الحمزة 

/ تاليف  بدهللا مجلس القفاء في االندلس، دراسة تاريخية قانونية
 4112بغداد : مكتب رياض ،  –1الشمري سعدون  بدالحمزة 

 سم 42ص ؛  242
 العنوان  –تاريج   أ  –القفاء  – 4القفاء في االسالم  – 1
 

422 

450،5 
 411ب 

 
 الباوي ،  بد المحسن

 –.صفات المؤمن في مدرسة اهل البيت / ا داد  بدالمحسن الباوي 
: قسم الشؤون الفكرية  والثقافية في العتبة العباسية المقدسة ، كربالء
4112 

 (  0) سلسلة المناهل االخالقية للشباب ،  –1سم  41ص ؛  52
 السلسلة   -العنوان    ب  –فقه الشيعة أ  – 1
 

422 

450،5 
 212ب 

 
 البروجوردي ، غالم رفا موالنا 

النجف االشرف  –/ تاليف غالم رفا البروجوردي. الغانم لوصي الخاتم

425 



25 
 

 4112: العتبة العلوية المقدسة ، 
 سم  42ص ؛  217

 العنوان  –أ    لي بن ابي طالب )ع( ) امام(  – 4الفقه الشيعي  – 1
 

450،5 
 241ب 

 
 البختياري ، فارس الدباغ العباسي العلوي االيلخاني

/ فارس الدباغ الكاملة في العبادات والمعامالت منهاج الصالحين الرسالة
: مؤسسة ثائر العصامي ، بغداد –1سي العلوي االيلخاني البختياريالعبا

4112  
 سم 21ص ؛  212

 العنوان  –المعامالت   أ  – 2العبادات  – 4الفقه الشيعي  – 1
 

425 

451 
 427ط 

 
 طارق حرب

 4112بغداد: مكتبة  دنان ،  – 1تصوف اهل بغداد / طارق حرب
 سم 42ص ؛  270

 العنوان  –بغداد أ  –التصوف االسالمي  – 1

427 

451 
 12ف 

 
 النهد ، هاشم 

، بغداد: مطبعة زاكي اوفسيت –1فحات صوفية / تاليف هاشم النهدن
4112 
 سم  42ص ؛  141

 العنوان  –التصوف    أ  – 1
 

420 

451،1 
 412ج 

 
 الجبوري ، نظلة احمد

/ نظلة احمد هج واللغةالفكر الصوفي مقاربات في المصطلح والمن
 4112بيروت : دار ومكتبة البصائر ،  –1الجبوري 

 ( 02) المركز العلمي العراقي ،  – 1سم  42ص ؛  415
 السلسلة  –العنوان    ب  –فكر أ  –التصوف االسالمي  – 1
 

421 

457،2 
 240ر
 

 
 الرحال ،موفق هاشم 

ـ 1الزهد مفتاح صالح الفرد والمجتمع/ ا داد موفق هاشم الرحال 
  4112كربالء المقدسة ـ قسم الشوؤن الفكرية ، 

 سم .ـ ) سلسلة المناهل االخالقية  ( 42ص ؛ 54
 ـ االخالق االسالمية أـ العنوان ب ـ السلسلة  4ـ الزهد  1
 

421 

471 
 577أ 

 
 أسقف لويس قصاب 

: بغداد –1: اسقف لويس قصاب محطات  لى طريق الجلجلة / ا داد
 4112مطبعة شفيق ، 

 سم 41ص ؛  07
 العنوان  –المسيحية   أ  – 1
 

421 



25 
 

471 
 412ز 

 
 الزبيدي ، حامد

: ديالى -1ل االناجيل/ حامد الزبيديملحمة ملك اسرائيل في انجي
 4112المطبعة المركزية ، 

 سم 42ص ؛  55
 العنوان  –المسيحية    أ  – 1 
 

424 

 471،7557 
 104 ش

 
 شيماء  بد الباقي محمود 

تاليف شيماء / السابع الميالدي المسيحيون في العراق حتى اواخر القرن
 4112بغداد : بيت الحكمة ،  –1 بد الباقي محمود  

 سم 41ص ؛  147
 العنوان  –أ     المسيحيون في العراق  – 1
 

422 

474،1 
 121ز 

 
 الزيدي ، اياد مطلك كطان

النز ة الروحية في الكتاب المقدس  العهد الجديد ، قراءة من منظور 
 4112، : بيت الحكمةبغداد –1الزيديي / تاليف اياد مطلك كطان اسالم
 سم 42ص ؛  211

 دراسات –المسيحية  – 2االسالم والمسيحية  – 4االنجيل  – 1
 العنوان  –أ 
 

422 

475،1 
 412ر 

 
 رائد فافل جبو

 4112ن( ، 1الموصل )د – 1هللا رجائي / رائد فافل جبو 
 سم 42ص ؛  150

 العنوان  –الالهوت المسيحي   أ  – 1
 

425 

477 
 412ج 

 
 الجبوري ، نهاد  باس شهاب

بوري ، نشأة المدارس المسيحية في العراق / نهاد  باس شهاب الج
 4112بغداد : مطبعة شفيق ،   –1نصير محمود شكر الجبوري

 سم 45ص ؛  215
 م(1الجبوري ، محمود شكر )م –مدارس  أ  –المسيحية  – 1
 العنوان   -ب 
 

425 

411،75 
 01ع  

 
  بدالرفا  وض لي 

/ للدكتور  ـه151 – 554همسات في كتاب الحوزة العلمية في الحلة 
بغداد : دار  –1ض / جمع وتقديم  لي  بدالرفا  وض بدالرفا  و

 4112الفرات للثقافة واال الم ، 
 سم 42ص ؛  142

العراق  –التعليم الديني  – 4التعليم الديني ) الحوزة العلمية (  – 1
 العنوان  –أ      )الحلة( 

 

427 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم االجتما ية         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

211 
 141د  

 
 الدهان ،  قيلة  بد الحسين سعيد

 قيلة  بد الحسين سعيد / االجتما ية في البناء الديمقراطياثر التنشئة 
 4112بغداد : دار ميزوبو تاميا ،  –1الدهان  
 سم  42ص ؛  241

 العنوان  –السلوك االجتما ي   أ  -4التنشئة االجتما ية  – 1 
 

420 

211،202 
 512ب 

 
 بشير  ناظر حميد

 –./ بشير ناظر حميد ، مواهب حميد نعمان  لم االجتماع الريافي
 4112الديوانية : دار نيبور للطبا ة والنشر ، 

 سم 42ص ؛  171
 م(  1مواهب حميد نعمان )م –أ   االجتماع الريافي ،  لم  – 1
 العنوان –ب 
 

421 

211،7 
 512ب  

 
 بشير كاظم  حميد 

: الجامعة بغداد –1/ بشير كاظم حميد االيكولوجية مدخل لالنثروبولوجيا
 4112المستنصرية ، 

 سم 42ص ؛  151
 العنوان  –دراسات   أ  –االنثروبولوجيا  – 1
 

451 

211،7 
 540خ 

 
 الخشالي ، شاكر حسين

االنسان( / شاكر حسين ) لم االنثروبولوجيا وتنمية المجتمعات المحلية 
  4112ديالى ، جامعة  ديالى ،  –1الخشالي  

 سم 42ص ؛  411
 العنوان  –دراسات  أ  –االنثروبولوجيا االجتما ية  – 1
 

451 

214 
 012ح 

 
 الرزاق غافل الكرم الحميري ،  بد 

بغداد :  –1الرزاق غافل الكرم الحميري بد شارات من حياتي / تاليف  
 4112المركز الثقافي للطبا ة ، 

 سم 42ص ؛    412 
 العنوان   -أ     لم النفس االجتما ي  – 1
 

454 

214 
 540ح 

 
 الخشالي ، شاكر حسين

 لوم اجتما ية : مجمو ة مقاالت منشورة  لى الفيس بوك االصدار 
، ديالى: جامعة ديالى –1 الي / شاكر حسين الخش 4112االول  ام 

 4112المطبعة المركزية ، 
 سم  42ص ؛  174

 العنوان  -السلوك االجتما ي  أ – 1
 

452 

214،11 
 151ق  

 
 القيسي ، محمود   بد الواحد محمود 

محمود الج / 11يل ه لي الوري والسوسيولوجيا التاريخية محاولة للتا
 4112بغداد: مكتبة  دنان ،  –1 بد الواحد محمود القيسي 

 سم 41ص ؛  122
( الوردي ،  لي ) الم اجتماع – 4نظريات  –االجتماع ،  لم  – 1

452 



21 
 

 العنوان  – راقي     أ 
 

214،17 
 215ج 

 
 الجحيشي ،  بشير ناظر 

: دار نيبور بغداد –1ظر الجحيشيدراسات في  لم االجتماع / بشير نا
 4112للطبا ة والنشر  ، 

 سمن  42ص ؛  112
 العنوان  –دراسات أ  –االجتماع ،  لم  – 1
 

455 

214،4 
 54ر 

 
 رشا   ادل

 –1م: رؤية جديدة / تاليف رشا  ادل،  لي  بد الهادي نظريات اال ال
 4112بغداد : دار االرقم للطبا ة ، 

 سم 42ص ؛  117
 العنوان  –م( ب 1 لي  بد الهادي )م –نظريات  أ  –اال الم  – 1
 

455 

214،4 
 14ط  

 
 الطيب ،  بدالنبي  بدهللا
: دار الديوانية –الم /  بدالنبي  بدهللا الطيب.فلسفة ونظريات اال 

 4112نيبور للطبا ة والنشر ، 
 سم 42ص ؛  72
 العنوان  –فلسفة  أ  –اال الم  – 1
 

457 

 214،444 
 044ع   

 
  الء مشاوب 

 4112: مكتبة  دنان ، بغداد -/  الء مشاوب .سرد 11جسد صورة ال
 سم 42ص ؛  112

 العنوان  –أ     االيماءات )لغة الجسد(  – 1
 

450 

214،444 
 044ع  

 
  الء مشاوب 

بغداد : دار  –1داء واالستجابة /  الء مشاوب جماليات الجسد بين اال
 4112ومكتبة  دنان  ،  

 سم  42ص ؛  111
 العنوان  –االيماءات )لغة الجسد ( أ  – 1
 

451 

214،42 
 442ج   

 
 الجابري ، كاظم

 4112بغداد : دار المرتفى ،  –االشا ة / تاليف كاظم الجابري.
 (  2) مؤسسة وطنيون لال الم ؛  – سم. 42ص ؛  177

 السلسلة  –ب     العنوان  –الشائعات   أ  – 1
 

451 

214،42 
 151م  

 
 الموسوي ، سعد معن 
ما بعد احداث الموصل وتكريت: دراسة تحليلية ادوات القتال النفسي 

: مركز افواء بغداد -/ تاليف سعد معن الموسوي.  الج11لنمااج 
  4112االستشاري ، 

 سم 42ص ؛  117
 الحرب النفسية   – 4    االصول السياسية –العراق  – 1
 نوان الع –أ        الشائعات – 2

451 



51 
 

 
212،545 

 044أ  
 

 أالء محمد رحيم حمادي 
/ الج 11جرائم االرهاب وابعاده السوسيولوجية  لى المجتمع العراقي

بغداد : المركز التقني للطبا ة ،  –1تاليف آالء محمد رحيم حمادي 
4112 
 سم 42ص ؛  114

 العنوان  –أ     العراق  –االرهاب  – 1
 

454 
 

212،4 
 742خ  

 
 الخفاجي ، وليد  بد جبر

( دراسة  4115 – 4112التنمية البشرية في العراق للمدة من )
 4112بغداد : مكتبة  ادل ،  –1يدانية / وليد  بد جبر الخفاجي م

 سم 42ص ؛  251
 العنوان  –أ      الجغرافية البشرية  – 1
            

452 

212،5 
 51ح  

 
 حسن محمد حسن

بغداد : دار الدكتور للعلوم االدارية  –1السكان / حسن محمد حسن 
 4112واالقتصادية ، 

 سم 42ص ؛  472
 العنوان  –السكان   أ  –العراق  – 1
 

452 

212،5 
       521س 

 
 السعدي ،  باس فافل 

ديموغرافية / خصائص البنية السكانية لمحافظة كربالء وابعادها ال
للعتبة الحسينية : االمانة العامة كربالء –1 باس فافل السعدي 

 4112المقدسة ، 
 (  1) سلسلة دراسات المركز ؛  – 1سم  41ص ؛  05
 السلسلة  –ب العنوان   –أ   سكان –كربالء  – 4 سكان –العراق  – 1
 

455 

212،511414 
 144أ  

 
 االنباري ، صباح صادق جعفر 

وتعديالته /  1171( لسنة 120قانون تسجيل الوالدات والوفيات رقم )
 4112( ، م1بغداد : ) د – 1ا داد صباح صادق جعفر االنباري 

 سم  17ص ؛  40
 العنوان  –قوانين وتشريعات   أ  –االحصائيات السكانية  – 1
 

455 

215 
 144ب 

 
 (1121البياتي ، فالح محمود خفر)

/ تاليف فالح محمود خفر تاريج العراق االجتما ي المعاصر لمحات من
 4112الحلة : دار الفرات للثقافة واال الم ،  –1 4ط  – 1البياتي
 سم 42ص ؛  101

 العنوان   -أ    االحوال االجتما ية  –العراق  – 1
 

457   

215 
 015أ 

 
 االلوسي ، فاروق  بد الرزاق حسين  لي

/ تاليف فاروق العراق في العصر االمويما ية في الحياة االجت
 4112ن( ، 1بغداد : )د –1زاق حسين  لي االلوسي  بدالر

 –التاريج االسالمي  –العراق  – 4االحوال االجتما ية  –العراق  – 1

450  



51 
 

 العنوان  –العصر االموي  أ 
 

215،24 
 012ع  

 
 العكيدي ،  لي 

بغداد  –1: ما بعد  االنوثة للنساء مواقف/  لي العكيدي  نون النسوة
 4112مكتب المنار ، 

 سم  42ص ( ؛  412)4ج
 العنوان   -المرأة     أ – 1
 

451 

215،24 
 210ك 

 
 كريم محمد حمزة

المرأة العراقية جدلية التكوين والتمكين / كريم محمد حمزة ، فهيمة 
 4112بغداد : مكتبة  ادل ،  – 1كريم المشهداني 

 سم 42ص ؛  471
      م(1المشهداني ، فهيمة كريم )م –دراسات أ  –المرأة العراقية  – 1
 العنوان  –ب 
 

471 

 215ر24
 012و 

 
 وليد ابراهيم 

بغداد: دار الشؤون الثقافية  العامة ،  –1نساء و طاء / وليد ابراهيم 
4112 
 سم 41ص ؛  112

 العنوان  –أ    دراسات  –المرأة العراقي  – 1
 

471 

215،24 
 021ش 

 
 الشمري ، ظاهر اباح

اال مال الخيرية في المجتمع العربي االسالمي منا  صر الرسالة حتى 
بغداد:  –1ظاهر اباح الشمري/ (ـه 21-م511نهاية الدولة الراشدية )

 4112المطبعة العصرية ،
 سم  41ص ؛  151 
 العنوان  –التاريج االسالمي أ  – 4المجتمع االسالمي  – 1
 

474 
 
 

215،51 
 042ص 

 
 صالح  بد الرزاق

المجتمع النبوي : ليس بال مشاكل / مراجعة نقدية للمجتمع المعاصر 
 4112، بغداد: دار ومكتبة  دنان –1للنبي )ص( / صالح  بد الرزاق 

 سم 42ص ؛  412
 العنوان  -تاريج  أ –االسالم  – 4 دراسات  –المجتمع االسالمي  – 1
 

472 

215 
 040ج 

 
 جمال جاسم امين

مقهى استغراط: مراحل تدمير المعنى نقد السوسيو ثقافي في التجربة 
 4112بغداد: رابطة البديل الثقافي،  -1العراقية/ جمال جاسم امين

 سم41ص؛ 102
 العنوان  -دراسات    أ -الثقافة-1
 

472 

215 
 012ح 

 
 الحميري ،  بد الرزاق غافل الكرم 

بغداد :  –1 بدالرزاق غافل الكرم الحميري  تاليفالثقافة والمجتمع /  
 4112المركز التقني للطبا ة ، 

475 



54 
 

 سم 42ص ؛  27
 العنوان –الثقاافة    أ  – 1
 

215 
 512ر 

 
 رشيد هارون 

، مقاالت في الشأن الثقافي العراقي / رشيد هارون ، االزاحة الماكرة
: مكتب الشهد للطبا ة  بغداد –1ا داد وتقديم محمد كريم الموسوي 

 4112االلكترونية ، 
 سم 41ص ؛  15
 العنوان -) معد(    أ الموسوي ، محمد كريم –الثقافة  أ  –العراق  – 1
 

475 

215 
 512س 

 
 السعود ، ناظم

بغداد :  –1الوجه المغيب ، كتابات ادبية ونقدية مختارة / ناظم السعود 
 4112دار الفراهيدي،

 )سلسلة العراقية(  – 1سم  42ص ؛  105
 السلسلة  –العنوان   ب  –أ الثقافة العربية – 1
 

477 

215 
 212ش 

 
 شريدة ، مخلف

بغداد: دار  –1/ تاليف مخلف شريدة االنسانية ملتقى االمم والشعوب
 4112البادية ، 

)السلسلة الثانية ، سلسلة الثقافة العامة ؛  –1سم 42ص ( ؛  42)1ج
12) 
 السلسلة  –ب      العنوان -الثقافة  أ – 1
 

470 

215 
     212ش 

 
 شريدة ، مخلف

بغداد: دار  –1ثالث صفحات / تاليف مخلف شريدة رسالة واكريات في 
 4112البادية ، 

 )سلسلة الثقافة العامة ( – 1سم   42ص ؛  02
 السلسلة  –العنوان ب  –أ   العراق  –الثقافة العربية  – 1
 

471 

215 
 015ع 

 
  لوش ، نور الدين

/  حوارات تحت ففاء الحرية : حوارات مع  مجمو ة من السجناء السياسيين
 4112ديوانية : دار نيبور للطبا ة والنشر ،  –1نور الدين  لوش 

 سم 42ص ؛  125
 العنوان –أ مجمو ات  –الثقافة العربية  – 1
 

401 

215 
  01ع 

 
  لي حسين  بيد
: دار الشؤون الثقافية العامة  بغداد –1/  لي حسين  بيد ثقافة الجدران

 ،4112 
 (  125) الموسو ة الثقافية ؛  –1سم  10ص ؛  214

 السلسلة  –ب       العنوان –أ      الثقافة – 1
 

401 

215 
 450ك 

 
 كاظم جاسم طعان

دور  لم االنثربولوجيا في تطوير العملية االرشادية / كاظم جاسم طعان 

404 



52 
 

 4112ن( ؛ 1)د :بغداد  – .

 سم 42ص ؛  152
 العنوان  –أ     االرشاد الزرا ي  – 4   االنثربولوجيا  – 1
 

215 
 152ي 

 
 يوسف محسن

التجربة الخالقة من الطوباوية الثورية الى التاليفات الفلسفية والصوفية 
بغداد: مؤسسة  –./ يوسف محسن رة ثقافية ( للمفكر ميثم الجنابي) سي

 4112ثائر العصامي ، 
 سم 44ص ؛  251

 العنوان  –أ (  ، ميثم )باحث الجنابي – 4 العراق –الثقافة العربية  – 1
 

402 

215،11 
 400ع 

 
  بد هللا بريمي 

 –1السيميائيات  التاويلية، امتالك الموفوع الثقافي/  بدهللا بريمي
 4112الديوانية :دار نيبور ، 

 سم 42ص ؛  475
 العنوان  –نظريات  أ  –الثقافة  – 1
 

402 

215،152 
 211ن 

 
 الجامعة المستنصرية ( 4112:11الندوة العلمية السنوية )

دور المثقفين الرواد في النهفة الثقافية الحفارية للمجتمع العراقي / 
 4112بغداد: الجامعة المستنصرية ،  – .الندوة 
 سم 45ص ؛  212

 العنوان –أ     دراسات –المجتمع العراقي  – 4ندوات  –الثقافة  – 1
 

405 

215622 
 012ح 

 
 الحميري ،  بدالرزاق غافل الكرم

بغداد :  –1التعليم والمعرفة / تاليف  بدالرزاق غافل الكرم الحميري 
 4112المركز التقني للطبا ة ، 

 سم  42ص ؛  27
 العنوان  –االجتماع التربوي للطبا ة أ  – 1
 

405 

 215ر22
 212ش 

 
 شريدة مخلف 

: دار البادية ، بغداد –1دور التربية في بناء المجتمع / مخلف شريدة 
4112 

 (  12) سلسلة الثقافة العامة ؛  – 1سم  42ص ؛  05
 السلسلة  –ب       العنوان-أ     لم –االجتماع التربوي  – 1
 

407 

215،22 
 411ع 

 
 العاني ،  بداللطيف  بد الحميد نايف

داللطيف  بدالحميد نظرة اجتما ية لقفايا اسالمية :قراءة جديدة /  ب
 4112بغداد: جامعة بغداد ،  –1نايف العاني 

 سم  24ص ؛  111
 العنوان  –أ      االجتماع االسالمي ،  لم – 1
 

400 

215،202 
  121ب 

 
 بودون ، رايمون 

 حسابات االجتما يين / رايمون بودون ، ترجمة امطوش محمد 

401 



52 
 

 4112الديوانية : دار نيبور للطبا ة والنشر ،  – 1
 سم  42ص ؛  415

 العنوان  –امطوش محمد )مترجم( أ  –االجتماع الريافي ،  لم أ  – 1
 

217،17 
 522أ 

 
 اال رجي ،  الء الدين صادق 

ازمة التطور الحفاري في الوطن العربي بين العقل الفا ل والعقل 
 .مزيدة ومنقحة  2ط –1لج /  الء الدين صادق اال رجي  ا11المنفعل 

  4112بغداد : دار ومكتبة  دنان ،  –
 سم  42ص ؛  472

 العنوان  –أ      دراسات -المجتمع العربي   – 1
      

411 

217،75 
 540خ 

 
 الخشالي ، شاكر حسين

/ تأليف شاكر حسين  لم  االجتماع الحفري التحفر والتحول الحفري
 4112ديالى : جامعة ديالى ،  –.الخشالي 

 سم 42ص ؛  411
 العنوان  –أ  االجتماع الحفري ،  لم  – 1
 

411 

217،7517 
 411ع  

 
 العاني ،  بد اللطيف  بد الحميد 

: دراسة اجتما ية  ية للمناطق المتخلفة في المدنيةدراسة اجتما
، بغداد: مطبعة الرفاه –1 بد اللطيف  بد الحميد العاني ميدانية / 

4112 
 سم 42ص ؛  404

 العنوان  –أ        دراسات –المجتمع المدني  – 1
 

414 

217،7511557 
 012ح      

 
 ،  بد الرزاق غافل الكرم الحميري

/ تاليف ما ية ونفسية في المجتمع العراقي:  دراسات اجتيا زمن 11آه 
: المركز التقني للطبا ة ، بغداد –1 بد الرزاق غافل الكرم الحميري 

4112 
 سم 42ص ؛  02
 العنوان  –أ      دراسات  –المجتمع العراقي  – 1
 

412 
 

217،7511557 
 440خ      

 
 الخشالي ، شاكر حسين

اثر الحروب  لى تنشئة االطفال : دراسة  ميدانية  ند المجتمع العراقي 
ديالى  –1/ ا داد شاكر حسين الخشالي   4112بعد االحتالل االمريكي 

 4112: جامعة ديالى ، المطبعة المركزية ، 
 سم 45ص ؛  221

  لم النفس –االطفال  – 4   دراسات  –المجتمع العراقي  – 1
 العنوان  –أ  
 

412 

217،7511557 
 154ر       

 
 ريسان  زيز

 –: جدلية ازدواج الشخصية والهوية رؤية سيسيو  راقيون ام  رب
  4112بغداد : مكتب  ادل ،  –1انثروبولوجية / ريسان  زيز 

 سم 42ص ؛  141
 العنوان  –أ        دراسات –المجتمع العراقي  – 1

415 



55 
 

 
217،7511557 

 111س    
 

 السنوي ، معتصم زكي
الج / معتصم زكي 11دور المجتمع في الوقاية من الجريمة ومكافحتها 

 4112بغداد : مكتب المنار ،  –1السنوي 
 سم 41ص ؛  117

 –الجريمة والمجرمون  – 4دراسات  –المجتمع العراقي  – 1
 العنوان  –أ  االرهاب   – 2دراسات

 

415 

217،7511557 
 404ط  

 
 طالب مهدي

الديمقراطية في المجتمع العراقي: التحديات وآفاق المستقبل/ طالب 
 4112ديوانية : دار نيبور ،  –1، فياء الجصاني مهدي
 سم 41ص  ؛  122

، الجصاني –الديمقراطية  – 4   دراسات  –المجتمع العراقي  – 1
 العنوان  –ب  (        م1فياء )م

 

417 

217،7511557 
 541ع  

 
 العزاوي ، ر د قاسم صالح 

المجتمع االمريكي ودوره في صنع االستراتيجية الشاملة / تاليف ر د 
 4112بغداد : مكتبة  دنان ،  –.قاسم صالح العزاوي 

 سم 42ص ؛  511
 العنوان  –أ    االستراتيجية االمريكية  – 4    المجتمع االمريكي – 1
 

410 

214،11      
 010ت 

 
 التميمي ،  لي صبيح 

: دار نيبور الديواني –سفة السياسية/  لي صبيح التميمي.آفاق الفل
 4112للطبا ة والنشر ، 

 سم 42ص ؛  415
 العنوان  –أ  فلسفة  –السياسة  – 1
 

411 

241،111 
 401ش   

 
 الشبلي ، امير مالك 

مراحل  صنع القرار السياسي في ظل قانون ادارة الدولة العراقية 
دراسة سياسية / امير مالك  –للمرحلة االنتقالية والدستور الدائم 

 4112بغداد : مطبعة الرائد ،  – .الشبلي 
 سم 42ص ؛  05
 العنوان  –أ     االحوال السياسية   –العراق  – 4اتخاا القرارات   – 1

                                  

211 

أ         241،10
202 

 
 احمد صالح  بوش

: جامعة الموصل ــ الموصل1/ تاليف احمد صالح  بوش نهاية السياسة
 ،4112 

 سم 42ص ؛  414
 العنوان –مجمو ات  أ  –السياسة  – 1
 

211 

241،10 
 404ف 

 
 الفتالوي ،  لي جبار

: دار الحلة –1مقاالت سياسية/  لي جبار الفتالوي :اوراق خريفية
 4112الفرات للثقافة واال الم ، 

214 
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 سم 42ص ( ؛  111)  4ط  2ج 
 العنوان  –مقاالت   أ  –السياسة  – 1
 

241،27155       
 124ب 

 
 بيداء محمود احمد

/ تاليف 4114 -4111ه المنطقة العربية من السياسة الروسية تجا
 4112بغداد: بيت الحكمة ،  –1احمد بيداء محمود 

 سم 41ص ؛  01
الشرق  – 4الشرق االوسط   –العالقات الخارجية  –روسيا  – 1

 العنوان  –روسيا  أ  –العالقات الخارجية  –االوسط 
 

212 

241،521 
 545م 

 
 المعافيدي ، ناصر محسن  لي 

/ تاليف ناصر محسن  لي اصول الفكر االقتصادي االشتراكي
 4112بغداد : داراالداب للطبا ة ،  –1المعافيدي 

 سم 42ص ؛  447
 العنوان  –االشتراكية     أ  – 1
 

212 

241،5 
 202م

 
 محمد  لي حمود

الج /محمد  لي 11تدريبي ( –دليل السياسات العامة )دليل تعريفي 
 4112بغداد : دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية ،  –1حمود
 سم 24ص ؛  20
 العنوان  –أ      ادلة –السياسة العامة  – 1
 

215 

241،1 
 22ف 

 
 فرح فياء حسين مبارك 

الفوصلة : سياسة تفتيت العالم الى  والم منفصلة / فرح فياء حسين 
 4112بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ،  – 1مبارك 
 (  147) الموسو ة الثقافية ؛  – 1سم  41ص ؛  110

 السلسلة  –العنوان   ب  –أ    االحوال السياسية  – 1
          

215 

241،155 
  224ب

 
 البدران ،  بد العظيم

/  1101 ام كيف تحكم ايران : دراسة في صنع السياسات العامة بعد 
 4112بيروت : الدار العربية للعلوم  ،  –1العظيم البدران   بد
 سم 41ص ،  471

 العنوان  –تاريج حديث أ  –ايران  – 4 االحوال السياسية  –ايران  – 1
 

217 

241،155 
   572ج 
 

 
 جعفر  بد المهدي صاحب 

الربيع العربي الملغوم من دايتون الى العدوان  لى الكعبة : استشراق 
 4112الديوانية : دار نيبور ،  – 1الج / جعفر  بد المهدي صاحب –

 سم 42ص ؛  120
االحوال  –العالم  – 4االحوال السياسية  –الوطن العربي  – 1

 العنوان  –أ     السياسية 
  

210 

 241،1557 
 224ح 
 

 
 الحردان : وسام  بد ابراهيم

بغداد : دار  – 1اسرار الصحوة وخفاياها / وسام  بد ابراهيم الحردان 

211 



57 
 

 4112المصادر ، 
 سم 41ص ( ؛  125)  4ج 
 العنوان  –أ  االحوال السياسية –العراق  – 1
 

241،1557 
 202م 

 
 المحمداوي ،  لي  بود 

الج /  لي  بود 11العنف والشمولية وامكان استعادة الفعل السياسي 
 4112بغداد : دار مكتبة  دنان ،  – 1المحمداوي 

 سم 42ص ؛  115
 العنوان  –العنف     أ  – 4  االحوال السياسية  –العراق  – 1
 

211 

     241،10 
 512ر         

 
 رشيد غويلب 

نجاحات متوالية ومستقبل وا د / ترجمة اليسار في امريكا الالتينية : 
 4112بغداد : دار الرواد المزدهرة ،   - 1وا داد رشيد غويلب  

 سم 41ص ؛  141
 العنوان  –االحوال السياسية أ  –امريكا الالتينية  – 1
 

211 

241،1405 
 247ع

 
 العراقي ، اكر محي الدين  بد هللا 

 4112ودول  ربية حتى  ام تطبيقات الحكومة االلكترونية في العراق 
: مكتبة بشار اكرم ، الموصل –1ر محي الدين  بدهللا العراقي/ اك

4112 
 سم 42ص ؛  405

 العنوان  –أ     العراق – الحكومة )معالجة بيانات ( – 1
 

214 

241،0 
 452س 

 
 السا دي ، تغريد حنون 

 – .رؤى فكرية لتد يم الديمقراطية في العراق / تغريد حنون السا دي 
 4112ن( ؛ 1بغداد : )د

 سم 42ص ؛  152
 العنوان  –العراق أ  –الديمقراطية  – 1

212 

244،1 
 402ع 

 
 العامري،  مار ياسر

بناء الدولة العصرية في فكر المدرسة الحكيمية/ تاليف  مار ياسر 
 4112مركز اديان لخدمات التصميم والطبا ة، السماوة:  -1العامري

 سم21ص؛ 70
 العنوان  -العراق    أ -الدين والدولة-1

212 

242،254 
       121ز 

 
 الزيدي ، كاظم  بد جاسم

نية لحقوق الطفل في : دراسة قانوحقوق الطفل في القانون العراقي
اقية وقرارات محكمة التمييز االتحادية / كاظم  بد جاسم القوانين العر

 4112بغداد :صباح صادق االنباري، – 1الزيدي 
 سم  24ص ؛  101

 العنوان  –أ  قوانين وتشريعات  –االطفال  – 1
 

215 

242،2 
 244ب 

 
 براء مظهر  باس

حقوق الطفل في الديانات والمعتقدات : ا مال المؤتمر العلمي السنوي 

215 



50 
 

بغداد: بيت  –1ديان / ا داد  براء مظهر  باسالرابع لقسم دراسات اال
 4112الحكمة ، 

 سم 45ص ؛  252
 العنوان  –مؤتمرات أ  –حقوق االطفال  – 4  االطفال في االسالم  – 1
 

242،2 
   071ح 
 

 
 الحلفي ، ليث مطر

بغداد :  –1الفائعة / ا داد ليث مطر الحلفي من يعيد للعراقيين حقوقهم
 4112ن( ، 1)د
 سم  42ص ؛  12
 العنوان  –العراق أ  –حقوق االنسان  – 1
 

217 

242،2 
 122ح 

 
 حيدر كريم سكر 

سكر ،  المواطنة وحقوق االنسان وثقافة االسالم / تاليف حيدر كريم
 4112بغداد : دار الفراهيدي ،  –1رحيم يونس كرو العزاوي 

 سم  42ص ؛  114
 العنوان  –المواطنة أ  – 4حقوق االنسان  – 1
 

210 

242،42117 
 201م 

 
 محمود  طية فرحان

/ ترجمة محمود  طية  1171 – 1155حكومة حزب العمال من  ام 
 4112م ( ،  1بغداد : )د  – 1فرحان 

 سم  41ص ،  25
 االحزاب السياسية ) حزب العمال البريطاني ( –بريطانيا  – 1
 العنوان  –أ  
  

211 

 242،422 
 412ع
 

 
 العبيدي ، اكرم  بد  لي 

موقف بعض االحزاب الفرنسية من بعض القفايا المعاصرة / اكرم  بد 
 4112الموصل : العال للطبا ة ،  – 1 لي العبيدي 

 سم 42ص ؛  121
 العنوان –االحزاب السياسية     أ  –فرنسا  – 1

                        

241 

242،4557 
 412ع 

 
 العبودي ، ستار نوري

/  1150 – 1110االحزاب والنخبة السياسية الحلية في نصف قرن 
 4112الحلة ، جامعة بابل ،  – .ستار نوري العبودي 

 سم 42ص ؛  452
 العنوان  –أ    االحزاب السياسية  –العراق )الحلة (  – 1
 

241 

242،4557 
 722م 

 
 المفرجي ،  دي حاتم  بد الزهرة 

الج / 11التيارات السياسية في مدينة النجف االشرف وموقفها من 
 4112النجف : دار الميزان ،  – 1 دي حاتم  بد الزهرة المفرجي 

 العنوان  –أ      االحزاب السياسية -العراق )النجف( – 1
 

244 

242،4557175 
 014ح 

 
 الحلواني ، جاسم 

:  بغداد –1الحلوانيكرية معاصرة / جاسم موفو ات سياسية وف

242 



51 
 

  4112مطبعة ايالف للطبا ة ، 
 (  1)منشورات موقع الناس االلكتروني ،  – 1سم  41ص ؛ 

 االحوال السياسية  –العراق  – 4   العراق –الحزب الشيو ي ـ 1
 السلسلة  –العنوان  ب أـ 
 

242،4557104 
 412ع 

 
 العبودي ، ستار نوري

)دراسة  1101 -1157محافظة بابل حزب الد وة االسالمية في 
 4112بابل : جامعة بابل ،  – 1نوري العبودي  تاريخية( / ستار

 سم  42ص ؛  05
 العنوان  –أ  االحزاب الدينية )حزب الد وة( العراق – 1
 

242 

242،5211557 
 121ز 

 
 الزيدي ، وليد كاصد

 –1الزيديزاب السياسية / وليد كاصد االنتخابات العراقية وتمويل االح
 4112بغداد : مكتبة السنهوري ، 

 سم 42ص ؛  101
 العنوان  –العراق   أ  –االنتخابات  – 1
 

245 

242،5211557 
 111ع   

 
 العينة جي ، منى

: بغداد –1ة الو ي اشكالية التحور والتمحور/ منى العينة جيهزيم
 4112مكتبة  ادل ، 

 سم 42ص ؛  150
 العنوان –أ   المجتمع  العراقي      – 4العراق  –االنتخابات  – 1
  

245 

242،5211557  
 245ف 

 
 فراس طارق مكية

(/ فراس 4115-4112قصة االنتخابات : ثورة الدستور في العراق )
 4112بغداد : دار الجواهري ،  – 1طارق مكية  

 سم  42ص ؛  125
 –العراق  – 2العراق  –الدستور  – 4العراق   –االنتخابات  – 1

 العنوان  –(أ 4112تاريج )
 

247 

 242،74 
  412ع 
 

 
 العبيدي ، مثنى فائق مر ي 

ية )مرحلة ما بعد تاحرب الباردة(/ دور اسرائيل في االستراتيجية االمريك
 4112 : مجمع الوليد الطبا ي ،  تكريت –1مثنى فائق مر ي العبيدي

 سم 42ص ؛  441
 العنوان  –االستراتيجية االمريكية أ  – 4االستراتيجية االسرائلية  – 1

      

240 

247،1  
 047ع 

 
مد حمزة حسين الدليمي / محعالقات الدولية في القرن العشرينال

 4112الموصل : جامعة الموصل ،  –1)وآخرون(11
 سم 42ص ؛  755

 م (  1) م  الدليمي ، محمد حمزة حسين  –العالقات الدولية   أ  – 1
                               

          

241 

247،117  
 411ط 

 
 (  1151الطائي ، صالح  باس )

221 



51 
 

المدخل الى السياسة الخارجية : دراسة في السلوك السياسي الخارجي / 
 4112بغداد : مطبعة الكتاب ،  – 1صالح  باس الطائي  

 سم 42ص ؛  212
 العنوان  –دراسات أ  –السياسة الخارجية  – 1
 

247،27154 
 412ج 

 
 الجبوري ، سلمان  لي شرهان 

/ تاليف سلمان  1157موقف االتحاد السوفيتي من حرب حزيران  ام 
 4112الحلة : دار االرقم ،  – 1 لي شدهان الجبوري   

 سم  42ص ؛  421
مصر العالقات الخارجية  – 4مصر  –العالقات الخارجية  –روسيا  – 1
 العنوان –أ  روسيا –
 

221 

247،551172 
 411ط 

 
 الطائي ، لقاء جمعة  بدالحسن

 – 1142االمريكية في  هد مصطفى كمال اتاتورك  –العالقات التركية 
بغداد :  – 1: دراسة تاريخية / لقاء جمعة  بد الحسن الطائي   1120

 4112مؤسسة ثائر العصامي ، 
 سم 42ص ؛  224

العالقات  –امريكا  – 4 امريكيا  –العالقات الخارجية  –تركيا  – 1
 العنوان  –تركيا أ  –الخارجية 

 

224 

247،5571524 
 742ح 

 
 الخفاجي ، جمعة  ليوي فرحان 

 1154-1124العالقات العراقية اليمنية 
بغداد : مؤسسة ثائر  –1ة / جمعة  ليوي فرحان الخفاجيدراسة تاريخي
  4112العصامي  ، 

 سم   42ص ؛  457
العالقات  –اليمن  – 4ة   اليمن –العالقات الخارجية  –العراق  – 1

 العنوان  –أ  العراق –الخارجية 
 

222 

247،521551 
 202م 

 
 محمد  لي داهش 

 – .العالقات المغربية العثمانية في العصر الحديث / محمد  لي داهش 
 4112الموصل : جامعة الموصل ،

 سم 42ص ؛  420
 تركيا –العالقات الخارجية  –المغرب  – 1
 العنوان  –المغرب أ  –العالقات الخارجية  –تركيا  – 4
 

222 

 240،24س
  021ح 
 

 
 الحمدي ، صبري فالح 

قفايا الخليج والجزيرة العربية في مناقشات مجلس النواب العراقي 
لندن : دار الحكمة ،  – 1( / صبري فالح الحمدي 1150 – 1125)

4112 
 سم 42ص ؛  175

 تاريج –الخليج العربي  – 4   مجلس النواب العراقي  – 1
 العنوان  –أ  تاريج  –الجزيرة العربية  – 2
 

225 

240،557 
 020ع 

 
 مجلس النواب 1العراق

225 



51 
 

بغداد: دار الكفيل للطبا ة ،  -1دليل الصياغة التشريعية/ مجلس النواب
4112 

 سم42ص؛ 50
 العنوان -التشريعية   أالهيئات  -العراق-1
 

221،141 
  215ك 

 
 الكريطي ، طالب حسين فارس

نظري لمنهج اقتصاد بال فقر االقتصاد االسالمي والفقر : تاصيل 
: مركز كربالء كربالء المقدسة –1رس الكريطي/ طالب حسين فاالج11

 4112للدراسات والبحوث ، 
 ( 2؛ ئل واالطاريح ) سلسلة الرسا –1سم 42ص؛  511

 السلسلة  –ب  العنوان   –االسالم واالقتصاد أ  – 1
 

227  

221،141 
 450ف 

 
 الفافلي، خولة  يسى صالح

المفامين االقتصادية والعدل االجتما ي في  هد االمام  لي)  ليه 
 4112بغداد:  -1السالم( الى مالك االشقر/ خولة  يسى صالح الفافلي

 سم41ص؛ 51
 العنوان  -أ      لم      -االجتماع االسالمي -4االسالم واالقتصاد   -1
 

220 

221،141 
 142م   
    

 
 المياحي ، سلسبيل جابر 

بغداد : كلية االمام  –1ي / تاليف سلسبيل جابر المياحياالقتصاد االسالم
 4112الكاظم )ع(  ، 

 سم  42ص ؛  14
 العنوان  –االسالم واالقتصاد    أ  – 1
 

221 

221،142   
 42ع        

 
  بد  لي  وض

 4112: الكتاب،بغداد –1التنبؤ والتخطيط االقتصادي/  بد  لي  و
 سم  42ص ؛  450

 العنوان  –التخطيط االقتصادي أ  – 1
 

221 

221،11514 
 271ق 

 
 القرغولي ، صالح  مران حسون

 – 1112التحليل المكاني للمواقع الصنا ية في مدينة طرابلس الليبية 
 – 1: دراسة ميدانية / تاليف صالح  مران حسون القرغولي  4112

 4112بغداد: دار االيام للطبا ة ، 
 سم 42ص ؛ خرائط ؛  115

 العنوان  –ليبيا أ  –الجغرافيا الصنا ية  – 1
 

221 

221،1557  
 511ح 

 
 مد خليلالحسيني ، اح

 4112بابل : جامعة بابل، –4ط –1فقر والدولة / احمد خليل الحسينيال
 سم  42ص ؛  415

 العنوان  –أ    االحوال االقتصادية –العراق  – 1
 
 

224 

  221،11 
 511ح 

 
 وليد حسين  باس 

222 



54 
 

 استراتيجية إدارة الموارد البشرية / حسين   
 4112 مان : دار العامد ،  – .وليد حسين  باس 

 سم  42ص ؛  155
 العنوان  –تخطيط أ  –القوى العاملة  – 1
 

221،41 
 512م 

 
 المشهداني ، فارس طه محمود

فمانات اتعاب المحاماة مسؤولية المحامي والموكل وواجباتهما 
بغداد :  – 1الج / فارس طه محمود المشهداني 11وحقوقهما ودراسة 

 4112دار المرتفى ، 
 سم 41ص ؛  145

 العنوان  –اجور أ  –المحاميون  – 1
    

222 

224،11152 
  211ن 

 
 ندوة  بد المجيد  بد العزيز 

ندوة  بد المجيد  بد العزيز  دور الحوكمة في اداء المؤسسات المالية /
 4112بغداد : دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية ،  – .

 سم  42ص ؛  112
 العنوان  –الوطن العربي أ  –المالية العامة  – 1
 

225 

 224،1150 
 021ش 
 

 
 الشمري ، صادق راشد

ادارة العمليات المصرفية : الواقع والتطبيقات العملية / صادق راشد 
 4112بغداد : مطبعة الكتاب ،  – .الشمري 

 سم 42ص ؛  510
 العنوان  –أ  العراق –تنظيم وادارة  –البنوك  – 1
 

225 

224،1150 
 445ع 
 

 
  باس فافل رحيم

فافل رحيم ، غيث  ادارة المؤسسات المالية المصرفية / تاليف  باس
  4112بغداد : مطبعة بغداد ،  –1اركان  بد هللا

 سم 42ص ؛  177
 م ( 1يث اركان  بد هللا  ) م غ –4       تنظيم وادارة –البنوك  – 1
 العنوان  –أ 
 

227 

  224،11 
 241م   

 
 المحاويلي ،  صام محمد حسن 

: دار بغداد –1ية /  صام محمد حسن  المحاويليالصيرفة المركز
 4112الدكتور للعلوم ، 

 سم  42ص ؛  145
 العنوان  –البنوك المركزية    أ  – 1
 

220 

224،154 
 024ح   

 
 الحمداني ،  ودت ناجي 

الج / 11صندوق النقد الدولي ودوره في تعميق ازمة الديون الخارجية 
 4112بغداد : دار المزدهرة ،  – 1 ودت ناجي الحمداني 

 سم 42ص ؛  112
 العنوان  –صندوق النقد الدولي   أ  – 1
 

221 

224،1752  251 



52 
 

  241م 
 

 المحاويلي ،  صام محمد حسن
االئتمان المصرفي /  صام محمد حسن المحاويلي ، طيبة ماجد حميد 

 4112بغداد: دار الدكتور للعلوم االداريةى واالقتصادية ،  – .العاني 
 سم 42ص ؛  474

 م(1العاني ، طيبة ماجد حميد )م –القروض أ  –البنوك التجارية  – 1
 العنوان  –أ  
 

224،25 
 400س 
 

 
 سالم محمد  بود

االستثمار وادواته في االسواق المالية )دراسة تحليلية لواقع السوق 
المالي العراقي  والعربي واالمريكي ( / سالم محمد  بود ، احمد محمد 

بغداد: دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية  ،  – 1فهمي سعيد 
4112 
 سم 42ص ؛  101

 العنوان  –أ         م( 1احمد محمد فهمي سعيد )م –البورصات  أ  – 1
 

251 

224،2511557 
   450ع       

 
  اصم محمد صالح 

اوراق اقتصادية في السياسة النقدية واالصالح النقدي /  اصم محمد 
 4112بغداد : دار ومكتبة  دنان ،  – 1صالح 
 سم 42ص ؛  247

 االحوال االقتصادية –العراق  – 4   السياسة النقدية  –العراق  – 1
 العنوان  –أ 
 

254 

224،21557 
 210أ      

 
 االمير ، فؤاد قاسم 

الدوالر : دوره وتاثيره في اسعار الاهب والنفط والعمالت االخرى ودور 
 4112بغداد : دار الغد ،  – 1الج / فؤاد قاسم االمير 11العراق 
 سم  42ص ؛  212

 العنوان  –النقد االجنبي    أ  – 4   السياسة النقدية  –العراق  – 1
 

252 

   224،5 
 251ب       

 
 البرزنجي ، احمد محمد فهمي سعيد 

 -1مدخل في التمويل واالستثمار/ احمد محمد فهمي سعيد البرزنجي
 4112بغداد: دار الدكتور للعلوم االدارية ،

 سم42ص؛ 442
 العنوان -االستثمار   أ -4التمويل   -1
 

252 

224،5 
 454ع 

 
 هيئة استثمار محافظة ميسان  1العراق

ميسان: الهيئة،  -1الدليل االستثماري لمحافظة ميسان/ هيئة االستثمار
4112 

 سم15؛ صور؛ 28pص+ 47

 الكتاب باللغتين العربية واالنكليزية
 العنوان -ادلة   أ -العراق -االستثمار-1
 

255 

224،51405 
 400س

 
 سالم محمد  بود

الج/ سالم محمد  111االستثمار وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل
بغداد: دار الدكتور  -1 بود، فيحاء  بد هللا يعقوب،  ماد رسن حسن

255 



52 
 

 4112،  للعلوم االدارية واالقتصادية
 سم42؛  ص215

 م(1فيحاء  بد هللا يعقوب )م -معالجة بيانات   أ -االستثمار-1
 العنوان     -م(   ج1 ماد رسن حسن)م -ب
 

224،52145 
 247ع 

 
 قوانين1العراق

ميسان: هيئة استثمار  -1المعدل4115لسنة  12قانون االستثمار رقم 
 4112ميسان، 

 سم15ص؛ 24
 الكتاب باللغتين العربية واالنكليزية

 العنوان -قوانين وتشريعات    أ -العراق -االستثمار-1
 

257 

224،524 
 514ع

 
 ياوي،  بد الكريم جابر سنجارعال

االستثمار في محافظة النجف االشرف الواقع والمستقبل/ ر د  بد 
الديوانية:  -، شوكت كاظم طالب الطالقانيالعياوي  الكريم جابر سنجار
 4112دار نيبور للطبا ة، 

 سم42ص؛ 215
الطالقاني،  -2العراق    -االستثمار-4 دراسة الجدوى -االستثمارات-1

 العنوان -ب       م(1)م شوكت كاظم طالب
 

250 

222،11 
 514خ

 
 الخطيب،  بد الرحمن يونس  بد الرحمن

المياه في حفارة وادي الرافدين/ تاليف  بد الرحمن يونس  بد 
 4112بغداد: دار الحكمة،  -1الرحمن الخطيب

 سم42ص؛ 270
 العنوان -أالحفارة العراقية القديمة      -4المياه   -1
 

251 

225،2 
 202م

 
 المحمداوي،  لي  بود

 -1الماركسية الغربية وما بعدها/ اشراف وتحرير  لي  بود المحمداوي
 4112بغداد: مكتبة  دنان، 

 سم42ص، 221
 العنوان    -مااهب   أ -الماركسية-1
 

251 

225،112 
 541م 

 
 المشاهدي، ميسون ابراهيم
والمصرفية والتجارية/ ا داد ميسون ابراهيم معجم المصطلحات المالية 

 4112بغداد: مكتبة صباح،  -1المشاهدي، ميادة انون يونس االشقر
 سم42ص؛ 100

 العنوان -االشقر، ميادة انون يونس) معد(    ب -معاجم   أ -المالية-1
 

251 

227،1 
 512ق

 
 قصير، اكرم فافل سعيد

وانشطة منظمة التجارة المعين في دراسة النظام القانوني لمؤسسات 
بغداد مكتبة السنهوري،  -1الج/ اكرم فافل سعيد قصير111العالمية 
4112 
 سم42ص؛ 1214

 العنوان -القانون الدولي   أ -4االتفاقيات التجارية   -1

254 



55 
 

 
220،15 

 447د
 

 الدباغ، جميل محمد جميل

 Econamics of Agruaueturealاقتصاديات التسويق الزرا ي: 
Markting  طبعة فريدة  -1/ تاليف جميل محمد جميل الدباغ

 4112بغداد: دار المرتفى،  -1ومنقحة
 سم42ص؛ 740

 العنوان -تسويق   أ -االنتاج الزرا ي-1
 

252 

220،2711 
 511ت

 
التسويق السياحي للصف الثاني سياحة وادارة الفنادق/ تاليف  بد 

 4112التربية، بغداد: وزارة  -1)واخرون(111الرفا شفيق البصري
 سم40ص؛صور؛ 154

 تنظيم وادارة  -الفنادق-4دراسة وتدريس   –السياحة ) صنا ة( -1
 م(1البصري،  بد الرفا شفيق)م-التعليم المهنيأ -2 
 

252 

220،2711 
 512م

 
 المشهداني، خليل ابراهيم احمد

اساليب البحث العلمي: تطبيقات في صنا ة السياحة والفنادق/ خليل 
 4112بغداد: مؤسسة ثائر العصامي،  -1احمد المشهدانيابراهيم 
 سم42ص؛ 102

 العنوان-أ  دراسات -السياحة -4السياحة) صنا ة(   -1
 

255 

220،5 
 745أ 

 
االقتصاد الجزئي للصف الثاني التجاري/ تاليف  بد الستار  بد الجبار 

 4112بغداد: وزارة التربية، المديرية العامة للتعليم المهني،  -1موسى
 سم21ص؛ ايض؛ 155

 بد  -دراسة وتدريس   أ -التعليم التجاري -4االقتصاد الجزئي   -1
 م( 1الستار  بد الجبار موسى)م

 

255 

220،524 
 140ع

 
 العنبكي،  بد الحسين

ازمات الكساد العالمي: نظم اقتصادية تهرم وا باؤها تعولم/  بد 
 4112العامة، بغداد: دار الشؤون الثقافية  -1الحسين العنبكي

 سم( 21) سلسلة دراسات؛ -1سم42ص؛ 452
 العنوان-أ   االنكماش المالي -4االزمات االقتصادية   -1
 

257 

220،524 
 202م

 
 محمد درويش

بغداد: دار المأمون،  -1ازمة االقتصاد العالمي/ ترجمة محمد درويش
4112 

 (41)سلسة اوراق المامون؛  -1سم41ص؛ 10
 السلسة -ب العنوان      -القتصادية      أاالزمات ا-1
 

250 

220،11 
 215ق

 
 القريشي،  لي حاتم

النجف االشرف: دار  -1العالقات االقتصادية الدولية/  لي حاتم القريشي
 4112الفياء للطبا ة، 

 سم42ص؛ 421
 العنوان -العالقات االقتصادية الدولية   أ-1

251 



55 
 

 
220،1557 

 140س
 

 سهام كامل محمد
بغداد: دار  -1بحوث ودراسات في االقتصاد العراقي/ سهام كامل محمد

 4112الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية، 
 سم42ص؛ 215

 العنوان -أ   دراسات    -االقتصاد-4التنمية االقتصادية    -العراق-1
 

271 

220،1557 
 042ع

 
  ماد  بد اللطيف سالم

بغداد: بيت  -1 بد اللطيف سالمالعراق تاريج اقتصادي/ تاليف  ماد 
 4112الحكمة، 

 سم42ص(؛ 151)1ج
 العنوان -االحوال االقتصادية   أ -العراق-1
 

271 

221،74 
 151ق

 
 القيسي، حنان محمد

االسس المنهجية في كتابة البحث القانوني/ حنان محمد القيسي، فاروق 
 4112بغداد: مطبعة اليقظة،  -1ابراهيم جاسم

 سم42ص؛ 50
 العنوان -ب       م(   1فاروق ابراهيم جاسم)م -أ القانون بحوث-1
 

274 

221،4 
 151م

 
 المنصوري،  لي يوسف صاحب

مدلول الغلط في القوانين القديمة: دراسة مقارنة/ تاليف  لي يوسف 
كربالء المقدسة: العتبة العباسية المقدسة، مركز  -1صاحب المنصوري

 4112تراث الحلة، 
 سم42ص؛ 441

 العنوان -القانون المقارن   أ-1
 

272 

221،52512 
 402ع

 
  امر سليمان

الموصل: جامعة  -1موسو ة القانون في العراق القديم/  امر سليمان
 4112الموصل، 

 (71)سلسلة الكتاب الجامعي؛  -1ص21ص؛ 522
 السلسلة    -العنوان       ب-أ   موسو ات –) البابلي(  القانون القديم-1
 

272 

221،7 
 151م

 
 الموسوي، سالم روفان

 -1احكام وارء في القانون والقفاء/ تاليف سالم روفان الموسوي
 4112بغداد: مكتبة صباح، 

 سم42ص؛ 214
 العنوان-أ    دراسات -القفاء -4دراسات    -القانون-1
 

275 

221،1 
 412ع

 
 العبودي ,  باس 

االحكام االجنبية:  تنازع القوانين واالختصاص القفائي الدولي وتنفيا
بغداد: مكتبة السنهوري، -1الج/ تاليف  باس العبودي11ارنةدراسة مق
4112 
 سم45ص؛ 277

275 



57 
 

 العنوان -العراق   أ -القانون الدولي الخاص -4نازع القوانين   ـ ت1
 

221،1 
 404ع

 
 قد المعاهدات الدولية، دليل 1االمانة العامة لمجلس الوزراء 1العراق

بغداد: االمانة  -1ا داد االمانة العامة لمجلس الوزراءاسترشادي/ 
 4112العامة، 
 سم41ص؛ 112

 العنوان -ادلة   أ -االتفاقيات الدولية-1
 

277 

221،4 
 021ش

 
 الشمري، رشيد حسين  كلة

 -1125التعاون العربي االفريقي المشترك في االطار المؤسساتي 
دار االرقم  بغداد: مكتب -1/ رشيد حسين  كلة الشمري1111

 4112للطبا ة، 
 سم42 ؛ ص212

 العنوان -التعاون الدولي االفريقي   أ-1
 

270 

221،45 
 400س

 
  سالم محمد  بود

 محمد /سالم تقبلية للتنميةالمسالتعاون الخليجي واالفاق  مجلس
دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية،  :بغداد:  بد كطافة الء بود،

 سم42ص؛ 4112152
 م(1)م  الء بد كطافة -4 الخليج العربي لمجلس التعاون لدوـ 1
 العنوان -ب 
 

271 

221،201 
 145ف

 
 فواز محمود  يسى

الحماية الدولية لحقوق االنسان في ظل االمم المتحدة/ فواز محمود 
 4112الموصل: دار الجبل العربي،  -1 يسى
 سم42ص؛ 112

 العنوان -حقوق االنسان) قانون دولي(   أ-1
 

201 

221،204 
 144أ

 
 االنباري، صباح صادق جعفر

 -1مجمو ة قوانين الجنسية في العراق/ صباح صادق جعفر االنباري
 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري، 

 سم41ص؛ 120
 العنوان -العراق   أ -قوانين وتشريعات -الجنسية-1
 

201 

221،55 
 415ر

 
 الربيعي، غازي

نزاع ل: دراسة تطبيقية القانون الدوليالمناز ات الحدودية في فوء 
بغداد: مكتبة السنهوري،  -1غازي الربيعيالحدود بين العراق والكويت/

4112 
 سم42؛  ص257

 الحدود السياسية -2القانون الدولي    -4المناز ات الدولية   -1
 العنوان-أ
 

204 

221،57 
   541 ح 

 
 حليمالحساني،  دي سمير 

202 



50 
 

جريمة القرصنة البحرية في المنظار العربي/ دي سمير حليم 
 4112،  : دار الوارث بغداد -1الحساني

 سم42؛  ص51
 العنوان -أ   النصب واالحتيال البحري    -4القرصنة البحرية   -1
  

221،51557 
 144 أ

 
 االنباري، صباح صادق جعفر

الج(/ صباح صادق 111سلطة  قانون االدارة المالية والدين العام )امر
 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري،  -1جعفال االنباري

 سم17؛  ص27
 العنوان -أ   العراق   -القانون الدولي الخاص-1
 

202 

224،111557 
 144 أ

 
 االنباري، صباح صادق جعفر

/ صباح صادق جعفر 4112 -4112دليل التشريع العراقي لال وام
 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري، -1 2ط -1االنباري
 سم41؛  ص122

 العنوان -قوانين وتشريعات    أ -العراق-1
 

205 

224،111557 
 254 ع

 
 الدستور 1العراق

: بحوث  الدستور العراقي وانعكاساته  لى بناء الدولة وحقوق المواطن
: بيت  بغداد -1الج/ ا داد  الء  كاب خلف11المؤتمر السنوي الثالث

 4112،  الحكمة
 سم42؛  ص201

 العنوان -ب     الء  كاب خلف) معد( -ستور   أ: الد العراق-1
 

205 

224،121557 
  01ع 

 
  لي محسن مهدي 

 4115يل الدستور العراقي لسنة ءات الشكلية والموفو ية لتعدااالجر
  4112بغداد :دار الرواد المزدهرة ، ــ 1 لي محسن مهدي/

 سم 42ص ؛ 111
 أـ العنوان      العراق ـ الدستور ) تعديل (ـ  1
 

207 

224،121 
 212 ح

 
 الحديدي،  بد الحافظ محمد سلمو

المسؤولية الدستورية لرئيس الدولة/ تاليف  بد الحافظ محمد سلمو 
 4112نينوى: مطبعة زينب،  -1الحديدي
 سم42 ص ؛441

 العنوان -القانون الدستوري) رؤساء الجمهورية(   أ-1
 

200 

224،15 
 412ج

 
 الجبوري، نجيب خلف احمد

السليمانية: مكتبة باد  -1القانون االداري/ نجيب خلف احمد الجبوري
 4112كار لبيع وشراء الكتب القانونية، 

 سم42ص؛ 200
 العنوان -القانون االداري   أ-1
 

201 

224،152 
 144أ

 
 االنباري، صباح صادق جعفر

211 



51 
 

الصادرة في جريدة الوقائع العراقية )أ( للتشريعات  اال داد السرية
بغداد:  -1/ صباح صادق جعفر االنباري4114ولغاية  1170للسنوات 

 4112صباح صادق جعفر االنباري، 
 سم42ص؛ 127

 العنوان -قوانين وتشريعات   أ -وزارة العدل -العراق-1
 

224،150 
 221ب

 
 البدري، احمد طالل  بد الحميد

وفمانات تحقيق الدفاع) دراسة مقارنة(/ تاليف احمد التحقيق االداري 
 4112،  بغداد: ميزوبوتاميا-1طالل  بد الحميد البدري

 سم42ص؛ 121
 العنوان -القانون االدري   أ -4تشريعات    -قوانين -الموظفون-1
 

211 

224،150 
 144أ

 
 االنباري، صباح صادق جعفر

الج/ صباح  4110لسنة ( 44قانون رواتب الدولة القطاع العام رقم )
بغداد: صباح صادق جعفر االنباري، ــ 41ــ ط1صادق جعفر االنباري

4112 
 سم17؛  ص27
 العنوان -أ     قوانين وتشريعات  -الموظفون-1
 

214 

224،150 
 510 ح

 
 الحسيني،  مار  باس

دليل الموظف واالدارة الى التحقيق االداري واجراءاته/  مار  باس 
 4112: مكتب السنهوري،  بغداد -1الحسيني
 سم42؛  ص101

 العنوان -أ        قوانين وتشريعات -الموظفون-1
 

212 

224،150 
 451 غ

 
 غازي فيصل مهدي

 -1مقاالت وتعليقات في مجال الوظيفة العامة/ غازي فيصل مهدي
 4112،  بغداد: صباح صادق جعفر االنباري

 سم41؛  ص114
 العنوان -أ      قوانين وتشريعات -الموظفون-1
 

212 

224،150 
 112 م

 
 مؤيد  لي  بد الحسين

/ مؤيد  لي 4115لسنة  14المعين لتطبيق احكام قانون التفمين رقم
 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري،  -1 بد الحسين

 سم41ص؛120
 العنوان -قوانين وتشريعات   أ -الموظفون-1
 

215 

224،1502 
 144 أ

 
 صادق جعفر االنبارياالنباري، صباح 

وتعديالته/ صباح  4115لسنة  42قانون المفصوليين السياسيين رقم 
بغداد: صباح صادق جعفر االنباري؛  -1 2ط -1صادق جعفر االنباري

4112 
 سم15ص؛ 15
 قوانين وتشريعات -)المفصوليين السياسيين ( -الموظفون-1
 العنوان -أ

215 



71 
 

 
224،557 

 511ح

 
 حسينالحسيني، محمد طه 

مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية والنظام السياسي في العراق/ محمد 
 4112النجف االشرف: مكتبة دار السالم القانوني،  -1طه حسين الحسيني

 سم42ص؛ 411
 العنوان -االحوال السياسية   أ العراق -4العراق    -نون الدستوريالقا-1

 

217 

222،11 
 144أ

 
 االنباري، صباح صادق جعفر 

بغداد: صباح  -1قانون السالمة الوطنية/ صباح صادق جعفر االنباري
 4112صادق جعفر االنباري، 

 ) مكتبة القانون والقفاء( -سم15ص؛52
 السلسلة -العنوان   ب-أ قوانين وتشريعات -االمن القومي -العراق-1
 

210 

222،145 
 142م

 
 المياحي، فوزي كاظم

الج/ فوزي 111الشيوع ونزا اتهم المتعددة كتاب يغطي احكامشركاء 
 4112بغداد: مكتبة الصباح،  -1كاظم المياحي

 سم42؛  ص211
 العنوان -العراق   أ - المكتبة العقارية-1
 

211 

222،12 
 412ع

 
 العبيدي،  واد حسين ياسين
؛ دراسة تحليلية معززة 4115( لسنة 14شرح قانون التفمين رقم )

بغداد: مكتبة  -1بالتطبيقات القفائية/ ا داد  واد حسين ياسين العبيدي
 4112السنهوري، 

 سم42ص؛ 115
 العنوان-قوانين وتشريعات  أ - المالية العامة-1
 

211 

222،125 
 714ع

 
 قوانين وتشريعات 1العراق

 1150لسنة  15قانون الكسب غير المشروع  لى حساب الشعب رقم 
الج/ صباح صادق جعفر 111 1150لسنة  15وتعديالته رقم 

 4112، .ـ بغداد :صادق جعفر االنباري االنباري
 (415)مكتبة القانون والقفاء؛ ..سم15ص؛  42
 السلسلة -العنوان   ج-ب  قوانين وتشريعات -الكسب الغير مشروع-1
 

211 

222،155 
 412ز

 
 الزبيدي، سلمان  بيد  بد هللا

الخاصة بقفايا الكمارك/ سلمان  بيد  بد هللا قرارات الهيئة التمييزية 
 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري،  -1الزبيدي

 سم42ص (؛ 411) 1ج
 العنوان -قوانين وتشريعات   أ - الكمارك-1
 
 

214 

222،1145 
 714ع

 
 قوانين وتشريعاتالعراق .  

مع تعليمات  4117لسنة  1قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم 
/ صباح صادق جعفر 4112( لسنة 1تسهيل تنفيا القانون رقم) 

212 



71 
 

 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري،  -1 41ط -1االنباري
 (415سم) مكتبة القانون والقفاء؛15ص؛ 1
صادق جعفر) معد(    االنباري، صباح  -قوانين وتشريعات  أ -البترول-1
 السلسلة -ج    العنوان -ب
 

222،12115 
 402س

 
 سامر مؤيد  بد اللطيف

تطبيقات الهندسة الوراثية بين القانون والسياسة/ تاليف سامر مؤيد 
 4112ن، 1بغداد: د -1 بد اللطيف،  دنان هاشم جواد الشروفي

 سم42ص؛ 125
م(   1 دنان هاشم جواد)م الشروفي، -)قانون(   أ الهندسة الوراثية-1
 العنوان -ب
 

215 

222،111 
 144أ

 
 االنباري، صباح صادق جعفر 

 -1قوانين الشباب والريافة في العراق/ صباح صادق جعفر االنباري
 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري، 

 سم42ص؛ 141
 العنوان -قوانين وتشريعات   أ - الريافة-1
 

215 

225،1421 
 021ش

 
 الشمري،  بد هللا سعدون  بد الحمزة

خيانة االمانة في تاريج الحفارة االسالمية دراسة تاريخية قانونية/ 
 4112بغداد: مكتب رياض،  -1 بد هللا سعدون  بد الحمزة الشمري

 سم42ص؛ 410
دراسات    -الحفارة االسالمية -4قوانين وتشريعات    - خيانة االمانة-1
 العنوان -أ
 

217 

225،1421 
 140ع

 
 العنبكي،  دنان زيدان حسون

رات محكمة االستئناف البحث في جريمة خيانة االمانة معززة بقرا
بغداد: مكتبة صباح،  -1حسون العنبكيبصفتها التميزية/  دنان زيدان 

4112 
 سم42ص؛ 52
 العنوان -قوانين وتشريعات   أ - خيانة االمانة-1
 

210 

225،1450 
 151ف

 
  بد الرحمنالقيسي، وداد 

جرائم تزويد وتقليد العملة الورقية واستعمالها واثرها  لى االقتصاد 
بغداد: صباح صادق جعفر  -1الوطني/ وداد  بد الرحمن القيسي

 4112االنباري، 
 سم42ص؛ 01
 العنوان -جرائم االموال   أ-1
 

211 

225،15124 
 140ع

 
 العنبكي،  دنان زيدان حسون

الد وة الجزائية امام الجهات الثالث محكمة التمييز التدخل التمييزي في 
محاكم  -محاكم االستئناف بصفتها التمييزية -االتحادية
بغداد: مكتبة صباح،  -1الج/  دنان زيدان حسون العنبكي111الجنايات
4112 

211 



74 
 

 سم42ص؛ 144
 العنوان-محاكم االستئناف   أ -4الد وة الجنائية   -1
 

225،154 
 012و

 
 خليفة هداويوليد 

جريمة مكتشفة/ وليد خليفة هداوي، منار  41التحقيق الجنائي التطبيقي
 4112بغداد: مكتبة  دنان،  -1خز ل كاظم

 سم41ص؛ 15
 العنوان-م( ب1منار خز ل كاظم)م -البحث الجنائي   أ-1
 

211 

225،155 
 745د

 
 الدفا ي، طه هادي مرهون

ارنة معززة بتطبيقات االحتيال بالسحر جريمة اات خطر: دراسة مق
 4112بغداد: مكتبة ابجد،  -1قفائية/ طه هادي مرهون الدفا ي

 سم42ص؛ 422
 العنوان-السحر   أ -4القانون الجنائي)االحتيال(   -1
 

214 

225،155 
 140ع

 
  دنان زيدان حسونالعنبكي ، 

البحث في جريمة االحتيال معززة بقرارات محكمة االستئناف بصفتها 
بغداد/ مكتبة الصباح،  -1 دنان زيدان حسون العنبكي التمييزية/
4112 

 سم42ص؛ 50
 العنوان -القانون الجنائي)االحتيال(   أ-1
 

212 

225،174 
 121ز

 
 الزيدي، كاظم  بد جاسم

فمانات المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي في القانون العراقي/ كاظم 
 4112االنباري، بغداد: صباح صادق جعفر  -1 بد جاسم الزيدي

 سم42ص؛ 147
 العنوان -أ         قانون االجراءات   -4العراق  -التحقيق االبتدائي-1
 

212 

225،11 
 012ح

 
 الحميد، سليمان خلف

 1151لسنة  100شرح قانون االحوال الشخصية العراقي رقم 
بغداد:  -1الج/ تاليف سليمان خلف الحميد111وتعديالته دراسة فقهية

 4112ن؛ 1د
 سم42ص؛ 241

 العنوان -أ         العراق   -قوانين وتشريعات -االحوال الشخصية-1
 

215 

225،11 
 141ز

 
 الزهاوي، ربيع محمد

 -1 الم د اوى محاكم االحوال الشخصية/ ا داد ربيع محمد الزهاوي
 4112بغداد: مكتبة السنهوري،  -1 4ط

 سم42ص؛ 1117
 العنوان-أقوانين وتشريعات    -االحوال الشخصية-1
 

215 

225،1122 
 014ع

 
  لياء  بود سالم

اتفاقية سيداو ومالئمتها للتشريعات الوافية/  لياء  بود سالم 

217 
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 4112بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،  -1الحسني
 العنوان -قوانين وتشريعات   أ -حقوق المراة-1
 

225،1125 
 047ع

 
 العالق،  بد الهادي
/  بد الهادي 1101( لسنة 70قانون القاصرين رقم)الوجيز في شرح 

 4112بغداد: مكتبة صباح،  -1العالق
 سم45ص؛ 272

   العنوان -القانون المدني) ر اية القاصرين(  أ-1
 

210 

225،1155 
 745د

 
 الدفا ي، طه هادي مرهون

اثار  قد الزواج خارج المحكمة بين الشريعة والقانون/ تاليف طه هادي 
 4112بغداد: مكتب ابجد،  -1الدفا يمرهون 
 سم42ص؛ 172

 العنوان -العراق   أ -قوانين وتشريعات -االحوال الشخصية-1
 

211 

225،14 
 012ح

 
 حميد لطيف نصيف

بة في قفايا  قود المقاوالت تطبيقات في القانون واسئلة واج
 4112بغداد: دار ميزوبوتاميا،  -1الج/ حميد لطيف نصيف111المدني
 سم42ص؛ 111

 العنوان - قود المقاوالت   أ-1
 

241 

225،142 
 144أ

 
 االنباري، صباح صادق جعفر

/ صباح صادق جعفر 4112لسنة  4تعليمات تنفيا العقود الحكومية رقم
 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري،  -1االنباري

 ) مكتبة القانون والقفاء (-1سم15ص؛11
 السلسلة -العنوان   ب -وتشريعات   أقوانين  -العقود الحكومية-1
 

241 

225،12 
 714ع

 
 قوانين وتشريعات 1العراق

الج/ صباح 111قانون هيئة د اوي الملكية: قانون هيئة د اوي الملكية
 4112صادق جعفر االنباري، 

 (415) مكتبة القانون والقفاء؛ -1سم15ص؛45
 السلسلة  ـ العنوان   ب -االنباري، صباح صادق جعفر)معد(  أ -1
 

244 

225،122 
 144أ

 
 االنباري، صباح صادق جعفر 
الج/ 111وتعديالته 1171لسنة  22قانون التسجيل العقاري رقم 
بغداد: صباح صادق جعفر  -1 4ط -1صباح صادق جعفر االنباري

 4112االنباري، 
 سم42ص؛ 171

 العنوان -أ  قوانين وتشريعات    -الشهر العقاري-1
 
 

242 

225،12222 
 121س

 
 السندي، مهدي حسين الحسيني

اقتراح قانون جديد اليجار العقار بحث تفصيلي حول تشريع قانون 

242 
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الكوفة العلوية  -1الج/ تاليف مهدي حسين لبحسيني السندي111
 4112المقدسة: دار التوحيد، 

 سم42ص؛ 101
  العنوان-أ  العراق -قوانين وتشريعات -االيجارات -1
 

225،122 
 745د

 
 الدفا ي،  لي محسن

قوانين االرافي الزرا ية والبساتين منا الفتح تالسالمي لغاية الوقت 
بغداد: مكتبة صباح،  -1الج/ ا داد/  لي محسن الدفا ي111الحافر
4112 

 سم42ص؛ 52
 العنوان-أ    قوانين وتشريعات -االصالح الزرا ي-1
 

245 

225،1204 
 047ع

 
 العالق،  الء ابو الحسن اسما يل

احكام القفاء في قفايا الملكية الفكرية: جلسات من المحاكم/ ا داد 
وترجمة  الء ابو الحسن اسما يل العالق، فائزة غني ناصر، مصطفى 

 4112بغداد: دار المأمون،  -1جاسم محمد
 قوانين وتشريعات -حقوق التاليف والنشر-1
 مصطفى جاسم محمد)مترجم(-فائزة غني ناصر)مترجم(   ب-أ
 عنوان ال -ج
 

245 

225،1204 
 047ع

 
 العالق،  الء ابو الحسن اسما يل

االتفاقيات الدولية للملكية الفكرية: دراسات ونصوص/ ا داد وترجمة 
وتحرير  الء ابو الحسن اسما يل العالق، فائزة غني ناصر، مصطفى 

 4112بغداد: دار المأمون للترجمة  -1جاسم محمد
 سم42؛ 2-1ج
 فائزة غني ناصر-أ       قوانين وتشريعات -والنشرحقوق التاليف -1

 العنوان  -ج       مصطفى جاسم محمد)مترجم( -)مترجم(   ب
 

247 

225،1204 
 047ع

 
 العالق،  الء ابو الحسن اسما يل

المبادئ االساسية للملكية الفكرية ا داد  الء ابو الحسن اسما يل 
بغداد: دار المأمون،  -1العالق، فائزة غني ناصر، مصطفى جاسم محمد

4112 
 سم42ص؛ 575

 فائزة غني ناصر -أ   قوانين وتشريعات 1حقوق التاليف والنشر-1
 العنوان -ج    مصطفى جاسم محمد)مترجم( -)مترجم(   ب

 

240 

225،17 
 241م

 
 المحاويلي،  صام محمد حسن

بغداد: دار  -1 2ط -1العمليات المصرفية/  صام محمد حسن المحاويلي
 4112الدكتور للعلوم االقتصادية واالدارية، 

 سم42ص؛ 414
 قوانين وتشريعات  -البنوك التجارية-1
 العنوان  -السياسة المالية   أ -4
 

241 

225،114 
 254ع

 
  بد الرزاق محسن صالح

221 



75 
 

خطاب الفمان: احكامه القانونية وتطبيقاته القفائية/  بد الرزاق 
 4112بغداد: مكتبة صباح،  -1محسن صالح

 سم42ص؛ 72
  أـ العنوان     الفمانات) قوانين وتشريعات(-1
 

225،1155 
 412ز

 
 الزبيدي، سلمان  بد  بد هللا

المختار من قفاء محكمة التمييز االتحادية االحوال الشخصية/ سلمان 
 4112بغداد: صباح صادق جعفراالنباري،  -1 بد  بد هللا الزبيدي

 سم42ص(؛ 151)1ج
 -محاكم النقض واالبرام -4   قوانين وتشريعات -الشحصيةاالحوال -1

 العنوان -العراق   أ

221 

225،1155 
 412ز

 
 الزبيدي، سلمان  بد  بد هللا

المختار من قفاء محكمة التمييز االتحادية االحوال الشخصية/ سلمان 
 4112بغداد: صباح صادق جعفراالنباري،  -1 بد  بد هللا الزبيدي

 سم42ص(؛ 151)4ج
 -محاكم النقض واالبرام -4   قوانين وتشريعات -االحوال الشحصية-1

 العنوان -العراق   أ
 

224 

227،11 
 412ج

 
 الجبوري، سعد محيي  باس

مفهوم التحكيم وفقا لقانون المرافعات المدنية/ سعد  باس محيي 
 4112بغداد: دار ميزوبوتاميا،  -1الجبوري

 سم42ص؛ 14
 العنوان -المرافعات(    أالتحكيم) قانون -1
 

222 

227،115 
 714ع

 
 قوانين 1العراق

/ ا داد صباح صادق جعفر 1110لسنة  22قانون الكتاب العدول رقم
 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري،  -1 2ط -1االنباري

 (4112) مكتبة القانون والقفاء؛ -1سم15ص؛ 52
االنباري، صباح صادق جعفر)معد(    -قانون المدى) كتاب العدل(   أ-1
 السلسة  -العنوان   ج -ب
 

222 
 

227،12 
 522أ

 
 اال رجي، خالد محمد جالل

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز االتحادية قسم االحوال 
بغداد: مكتبة صباح،  -1الشخصية/ا داد خالد محمد جالل اال رجي

4112 
 سم42ص؛ 255

 -قوانين وتشريعات -االحوال الشخصية -4محاكم النقض واالبرام    -1
  العنوان -العراق   أ

 

225 

227،12 
 42ش

 
 شبر، رافع خفر صالح

القوا د االجرائية التهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير اات نظام 
بغداد: مكتبة  -1المجلسين التشريعيين/ رافع خفر صالح شبر

225 



75 
 

 4112السنهوري، 
 سم42ص؛ 11
 العنوان -القانون الدستوري  أ -4المحاكم السياسية    -1
 

227،15 
 240ح

 
 الحجامي، صفاء الدين ماجد خلف

بغداد:  -1انقفاء الد وى الجزائية/ صفاء الدين ماجد خلف الحجامي
 4112مكتبة صباح، 

 سم42ص؛ 74
 العنوان -الد وى المدنية)اجراءات(   أ -1
 

227 

227،15 
 144ش

 
 شهاب احمد ياسين

اثار تكييف الد وى المدنية: دراسة تطبيقية في القانون العراقي/ شهاب 
 4112بغداد: مكتبة صباح،  -1احمد ياسين

 سم42ص؛ 00
  العنوان -العراق   أ -الد وى المدنية)اجراءات( -1
 

220 

227،15 
 210ع

 
 (   -1152العجيلي، لفته هامل)
الج/ لفته 111في الد وى المدنية دراسة مقارنةاجراءات التقافي 

 4112بغداد: مطبعة الكتاب،  -1هامل العجيلي
 سم42ص؛ 454

 العنوان  -المحاكم المدنية   أ -4الد وى المدنية)اجراءات(    -1
 

221 

227،15 
 142ع

 
 العوادي، حمزة جبر  لي

المرشد العملي التطبيقي للد وى المدنية/ ا داد حمزة جبر  لي 
 4112ن(، 1بغداد: )د -1العوادي

 العنوان -اجراءات   أ -الد وى المدنية -1
 

221    

227،15 
 212ح

 
 الحديثي، نشأت احمد نصيف

 -1وسائل االثبات في الد وى الجزائية/ نشأت احمد نصيف الحديثي
 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري، 

 سم42ص؛ 420
 العنوان -االثبات)قانون(   أ -1
 

221 

227،15 
 415ف

 
 فائزة انون جاسم

وتعديله  1171لسنة  117ادلة االثبات في فوء قانون االثبات رقم 
بغداد: مكتبة صباح،  -1/ فائزة انون جاسم4111لسنة  25رقم 

4112 
 سم42؛ 455

 العنوان -االثبات)قانون(   أ -1
 

224 

227،174 
 01ع

 
  لي جمعة محارب

 -1 2ط -1التبليغات القفائية المعوقات والحلول/  لي جمعة محارب

222 



77 
 

 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري، 
 سم42ص؛ 75
  القانون -التبليغات  أ -قانون االجراءات الجنائية -1
 

227،177 
 142م

 
 المياحي، فوزي كاظم

 -1المياحيالج/ فوزي كاظم 111قانون التنفيا: تطبيقات قفائية متميزة
 4112بغداد: مكتبة صباح، 

 سم42ص؛ 117
 العنوان -)قانون مرافعات(   أ االحكام -1
 

222 

227،10 
 010د

 
 الدليمي، اجياد ثامر نايف

الحماية االجرائية للحكم المدني من التناقض: دراسة تحليلية تطبيقية 
الموصل: دار الجيل العربي،  -1مقارنة/ اجياد ثامر نايف الدليمي

4112 
 سم42ص؛ 247

 العنوان -أ العراق -القانون المدني -4نقض االحكام    -1
 

225 

227،10 
 042ف

 
 الفالحي، محمد ابراهيم

بغداد:  -1 4ط -1االستفزاز في التشريع العقابي/ محمد ابراهيم الفالحي
 4112صباح صادق جعفر االنباري، 

 سم42ص؛ 22
 العراق -النقض واالبراممحاكم  -4قانون االجراءات الجنائية    -1
 العنوان  -أ
 

225  

227،557 
 012ح

 
 حميد لطيف نصيف

المسؤولية الجنائية للمهندس والمقاول في  قود التشييد/ حميد لطيف 
 4112بغداد: دار ميزوبوتاميا،  -1نصيف
 سم41ص؛ 55
 العنوان -العراق   أ -القانون المدني -1
 

227 

227،557 
 012ح

 
 حميد لطيف نصيف

مسؤولية المهندس والمقاول  ن ا مال التشييد بعد تسليمها الى 
بغداد: دار  -1صاحب العمل)الفمان العشري(/ حميد لطيف نصيف

 4112ميزوبوتاميا، 
 سم42ص، 07
 العنوان -العراق   أ -القانون المدني -1
 

221 

227،55712 
 547ر

 
 رزاق جبار  لوان

االتحادية لمحكمة استئناف  المختار من قفاء محكمة االستئناف بصفتها
 -1بغداد/ الكرخ االتحادية: القسم الجنائي/ ا داد رزاق جبار  لوان

 4112بغداد: مكتبة صباح، 
 سم42ص؛ 511

 العنوان -العراق   أ -محاكم االستئناف -1
 

251 



70 
 

227،55712 
 214ع

 
  دنان مايح بدر

مبادئ التنفيا في قرارات محكمة استئناف النجف بصفتها 
 4112بغداد: مكتبة صباح،  -1الج/  دنان مايح بدر111ييزيةالتم
 سم42ص(؛ 421ج )
 العنوان -العراق   أ -محاكم االستئناف -1
 

251 

227،557177 
 714ع

 
 قوانين 1العراق

وتعديالته/ ا داد صباح صادق  1101لسنة  25قانون التنفيا رقم 
 4112االنباري، بغداد: صباح صادق جعفر  -1 5ط -1جعفر االنباري

 سم17ص؛ 50
 االنباري، صباح صادق جعفر )معد( -العراق   أ -تنفيا االحكام-1
 العنوان -ب
 

254 

227،1557 
 52ر

 
 ر د طارش كعيد

بغداد: مكتبة صباح،  -1انواع الد اوى المدنية/ ر د طارش كعيد
4112 

 سم42ص؛ 74
 العنوان -العراق   أ -الد اوى المدنية -1
 

252 

220،122 
 144ج

 
 الجنابي، دريد داوود سلمان

شؤون المحاماة في قرارات محكمة التمييز االتحادية/ دريد داوود 
 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري،  -1سلمان الجنابي

 سم42ص؛ 101
 العنوان  -العراق)قرارات(   أ -محاكم النقض واالبرام -1
 

252 

220،55717 
 714ع

 
 قوانين 1العراق
وتعديالته/ صباح صادق جعفر  1102لسنة  21تجارة رقمقانون ال
 4112بغداد: صباح صادق،  -1 2ط -1االنباري

االنباري، صباح صادق جعفر)معد(    -العراق   أ -القانون التجاري -1
 العنوان -ب
 

255 

220،55712 
 540أ

 
 اسامة يوسف نجم

العلمي بحوث المؤتمر  4112السلطة القفائية في العراق بعد  ام 
بغداد: بيت الحكمة  -1الج/ ا داد اسامة يوسف نجم111السنوي
4112 
 سم42ص؛ 244

 العنوان -العراق   أ -القفاء -1
 
 

255 

221،17 
 421ف

 
 فاروق ابراهيم جاسم

مبادئ القانون التجاري لطلبة ادارة اال مال والمحاسبة/ فاروق ابراهيم 
 4112بغداد: مكتبة السيسبان،  -1جاسم
 سم42ص؛ 410

257 



71 
 

 العنوان  -دراسات   أ -ادارة اال مال -4دراسات    -القانون التجاري -1
 

251،152 
 140م

 
: 4112: 1مؤتمر الدراسات وتطوير المالكات والقيادات الشبابية)

بغداد( االستراتيجية الوطنية للشباب ودورها في بناء السياسة الوطنية/ 
 4112ة، بغداد: وزارة الشباب والرياف -1المؤتمر
 سم42ص؛ 222

 العنوان -مؤتمرات   أ -وزارة الشباب والريافة -1
 

250 

251،557 
 544ع

 
 وزارة الشباب والريافة 1العراق

بغداد: دائرة الدراسات  -4112جازات وزارة الشباب والريافة ان
 4112وتطوير المالكات، 

 سم21ص؛ 122
  العنوان -وزارة تالشباب والريافة   أ -العراق -1
 

251 

251،557 
 112م

 
 مؤيد  لي  بد الحسين

/ مؤيد  لي  بد 4111لسنة  1افواء  لى قانون هيئة الرأي رقم 
 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري،  -1الحسين

 )موسو ة القوانين العراقية( -1سم41ص؛ 22
العنوان    -قوانين وتشريعات   أ -)هيئة الرأي( الوزارات -العراق -1
 السلسلة -ب
 

251 

254،25 
 412ي

 
 الياور،  لي  صام محمد  لي

نظام الرقابة الداخلية: االطار النظري واالجراءات العملية/  لي  صام 
بغداد: دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية،  -1محمد  لي الياور

4112 
 سم42ص؛ 212

 العنوان -الرقابة االدارية   أ -1
 

251 

254،21557 
 424ف

 
 شاكر رشيدفاختة 

دورة حياة الموازنة االتحادية العامة في مجلس النواب العراقي/ تاليف 
بغداد: دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية،  -1فاختة شاكر رشيد

4112 
 سم42ص؛ 144

 العنوان -العراق مجلس النواب   أ -4العراق    -الميزانية -1
 

254 

254،725 
 205م

 
 المجمعي، محمد شطب

تكنولوجيا واثرها في قدرات النظام السياسي الصيني/ محمد شطب ال
 4112تكريت: مجمع الوليد للطبا ة،  -1المجمعي
 سم42ص؛ 452

 العنوان -الصين   أ -التكنولوجيا والدولة -1
 

252 

254،721 
 511ح

 
 الحسيني، محمد رفا الجاللي

فن التاليف: مجمو ة محافرات تحتوي  لى شروط الكتاب والتاليف 

252 



01 
 

كربالء المقدسة: مكتبة دار  -1والكتابة/ محمد رفا الحسيني الجاللي
 4112ومخطوطات العتبة العباسية، 

 سم42ص؛ 100
 العنوان -حقوق التاليف والنشر   أ -1
 

252،2 
 140ع

 
 العنبكي، قحطان حميد كاظم

: 1152شباط  0 -1150تموز 12الداخلية العراقية تاريج وزارة 
ديالى:  -1الج/ قحطان حميد كاظم العنبكي111دراسة  لمية متخصصة

 4112جامعة ديالى، 
 سم42ص؛ 110

 العنوان -تاريج   أ -وزارة الداخلية -العراق -1
 

255 

252،25 
 010ج

 
 الجميلي، سعدون

بغداد:  -1دون الجميليالفساد االداري والمالي مفاهيمه وتطبيقاته/ سع
 4112مؤسسة ثائر العصامي، 

 سم42ص؛ 220
 العنوان -أ   الفساد االقتصادي -4الفساد  االداري    -1
 

255   

252،55145 
 450ع

 
 وزارة اال مار واالسكان 1العراق

الج/ 111الدليل القياسي لتحليل االسعار لقطاع البناء واالنشاءات 
 4112بغداد: الوزارة،  -1وزارة اال مار واالسكان

 سم21)متعدد الترقيم(؛  1ج
 العنوان -أ ادلة -وزارة اال مار واالسكان -العراق -1
 

257 

252،55145 
 450ع

 
 وزارة اال مار واالسكان 1العراق

الج/ 111الدليل القياسي لتحليل االسعار لقطاع البناء واالنشاءات 
 4112بغداد: الوزارة،  -1وزارة اال مار واالسكان

 سم21)متعدد الترقيم(؛  4ج
 العنوان -أ ادلة -وزارة اال مار واالسكان -العراق -1
 

250 

252،7145 
 474ع

 
 وزارة الثقافة 1العراق

/ وزارة 4112المنجز الثقافي لدار المأمون للترجمة والنشرلعام 
 4112بغداد: الوزارة،  -1الثقافة
 سم21ص؛ صور ملونة؛ 240

 العنوان -ادلة   أ -الثقافةوزارة  -العراق -1
 

251 

252،7215 
 274ع

 
 وزارة الثقافة 1العراق

بغداد:  -1/ وزارة الثقافة4112التقرير االحصائي السنوي لعام 
 4112الوزارة، 

 سم42ص؛ 451
 العنوان -أ  تقارير سنوية -وزارة الثقافة -العراقــ 1
 

271 

252،2 
 472ب

 
 الباقر، هادي

271 



01 
 

بغداد: منظمة المتطو ين  -1تاليف هادي الباقرأسس ادارة البيئة/ 
 4112االنسانية للسالم االخفر العراقية، 

 سم41ص؛ 272
 العنوان -البيئة) ادارة(   أ -1
 

251،15 
 402ع

 
 العامري،  لي محسن ياس

ارشاد االزمات والطوارئ/  لي محسن ياس العامرين نيران يوسف 
 4112بغداد: مكتب زاكي،  -1جبر المياحي

 سم42ص؛ 401
المياحي، نيران يوسف  -2االزمات    -4االرشاد االجتما ي    -1

 العنوان -ب    م(1جبر)م
 

274 

254،2 
 210م

 
 مريم مال هللا غزال

تغاية ور اية االطفال اوي االحتياجات الخاصة/ تاليف مريم مال هللا 
  4112بغداد: جامعة بغداد،  -1غزال،  لياء سعد

 سم42ص؛ 11
 العنوان -م(   ب1 لياء سعد)م -ر اية و الج   أ -المعوقون -1
 

272 

252،4 
 545م

 
 معتز محيي  بد الحميد

الشرطة المجتمعية بين النظرية والتطبيق/ تاليف معتز محيي  بد 
 4112بغداد: بغداد: بيت الحكمة،  -1الحميد
 سم42ص؛ 421

 العنوان -خدمات   أ -الشرطة -1
 

272 

252،22 
 010ع

 
 العكيلي، كمال رشيد خماس

/ كمال رشيد 1141 -1522النكبات البشرية والطبيعية في بغداد 
 4112بغداد: جامعة بغداد،  -1خماس العكيلي

 سم41ص؛ 115
 العنوان -تاريج   أ -بغداد -4بغداد    -الكوارث -1
  

275   

252،51 
 452ن

 
 الناصري، سعدي كاظم

 4112سعدي كاظم الناصري، سؤال وجواب/ تاليف  111مياه الشهب
 سم41ص؛ 111

 العنوان -دراسات   أ -مياه الشرب -1
 
 

275 

252،72 
 51ح

 
 حسن محمد حسن

 -1التلوث البصري: دراسة في جغرافية البيئة/ تاليف حسن محمد حسن
 4112بغداد: دار الدكتور للعلوم االدارية، 

 سم42ص؛ 454
 العنوان -التلوث البيئي   أ -1
 

277 

252،72 
 121ز

 
 الزيدي، كاظم  بد االمير محسن

270 



04 
 

االنظمة البيئية ومشاكل التلوث البيئي/ تاليف كاظم  بد االمير محسن 
 4112بغداد: بيت الحكمة،  -1الزيدي
 سم42ص؛ 541

 العنوان -) مشاكل(   أ تلوث البيئة -1
 

252،72 
 01ع

 
  لي  بد الحسين سعيد

وكوارثه/  لي  بد الحسين سعيد، وفاح مخاطره  -تلوث البيئة: اسبابه
 4112ن(، 1بغداد: )د -1ناجي السعيدي، نور الهدى  لي  بد الحسين

 سم42ص؛ 55
 م(   1السعيدي، وفاح ناجي )م -تلوث البيئة)مشاكل(   أ -1
 العنوان -م(      ج1نور الهدى  لي  بد الحسين)م -ب
 

271 

252،72152 
 245ف

 
 فراس  بد الجبار

العلمية الموسومة انساق الو ي البيئي والتلوث/ ا داد فراس الندوة 
 4112بغداد: بيت الحكمة،  -1 بد الجبار

 سم41ص؛ 421
 العنوان -ندوات   أ -تلوث البيئة -1
 

201 

252،121 
 121س

 
 السندي، مهدي حسين الحسني

مأساة الشيعة في السياسة المعاصرة: بحث تاريخي/ تاليف مهدي 
 4112الكوفة: دار التوحيد،  -1الحسنيحسين السندي 

 ) سلسلة التثقيف والتوحيد(-1سم41ص؛ 145
 السلسلة -العنوان   ب -الطائفية في العراق   أ -1
 

201 

252،1242 
 550ج

 
 الجشعمي، حيدر  لي  بد هللا

بغداد: دار  -1الفساد والنزاهة في العراق/ حيدر  لي  بد هللا الجشعمي
 4112الدكتور للعلوم، 

 سم42ص؛ 450
 العنوان    -العراق   أ -الفساد السياسي -1
 

204 

252،120 
 25ح

 
 الحرز،  بد اللطيف

 -1المخيلة والتاريج: دراسة في حرب الخليج الثانية/  بد اللطيف الحرز
 4112م(: دار نيبور للطبا ة والنشر، 1)د

 سم42ص؛ 122
 العنوان   -حرب الخليج   أ -4جرائم الحرب    -1
 

202 

252،1542 
 412ج

 
 الجبوري، تركي محمود حسن

القتل مع سبق االصرار والترصد في التشريع العراقي والتطبيقات 
بغداد:  -1القفائية: دراسة قانونية/ تركي محمد حسن الجبوري

 4112منشورات دار صحاري، 
 سم11ص؛ 422

 العنوان  -العراق   أ -القانون الجنائي -4القتل العمد    -1
 

202 

252،152  205 



02 
 

 السوداني، سالم لفته  جيل 124س
/ تاليف سالم لفته  جيل 111االختفاء العشري: اليات، تنفيا، استجابة

 4112بغداد: دار النه للطبا ة والنشر،  -1السوداني
 سم42ص؛ 112

 العنوان -الجريمة   أ -العراق -خطف االشخاص -1
 

252،152 
 124ع

 
 العيثاوي، احمد  بد القادر خلف

بيروت:  -1جريمة االتجار بالبشر/ احمد  بد القادر خلف العيثاوي
 4112شركة العاتك، 

 سم42ص؛ 410
 العنوان -الجريمة والمجرمون) خطف(   أ -1
 

205 

250،1155 
 544م

 
 مصباح كمال

تقييم ودراسات نقدية/ ا داد  4115قانون تنظيم ا مال التامين لسنة 
 4112ن الوطنية، بغداد: شركة التامي -1مصباح كمال

 سم40ص؛ 412
التامين  لى الحياة) قوانين وتشريعات(    -4التامين االجتما ي    -1
 العنوان -أ
 

207 

251،2 
 140م

 
 منال  بود  بد المجيد

التربية الكشفية بين النظرية والتطبيق/ تاليف منال  بود  بد المجيد، 
المستقبل، بغداد: مكتب  -1نعيمة زيدان خلف، موفق سلمان ناصر

4112 
 سم42ص؛ 401

موفق سلمان  -م(   ب1نعيمة زيدان خلف)م -الكشافة) دراسات(   أ -1
 العنوان    -م(   ج1ناصر)م

 

200 

251،22 
 742ص

 
 الصفار، نشوان محمود

التربية الكشفية في المرحلة االساسية: كتاب منهجي لطلبة 
 -1غانم مال  لوالج/ تاليف نشوان محمود الصفار، ثائر 111الكليات

 4112الموصل: جامعة الموصل، 
 سم42ص؛ 112

 العنوان -دراسات   أ -الكشافة -1
 

201 

271،11 
 402ش

 
 شاكر جاسم محمد

بغداد: دار  -1التربية العملية/ شاكر جاسم محمد، رائد رسم يونس
 4112الكتب العلمية، 

 سم42ص؛ 151
 العنوان -م(   ب1يونس)مرائد رسم  -اغرافه واهدافه   أ -التعليم -1
 

211 

271،11 
 420ع

 
 العبدلي، حسام  بد الملك  بد الواحد

تحديد االهداف السلوكية لمواد العلوم الشر ية في الجامعات العراقية 
وبناء برنامج تدريبي لتنميتها في فوء حاجة المعلمين لها/ تاليف 

ن(، 1بغداد: )د -1حسام  بد الملم  بد الواحد العبدلي، زينة مجيد اياب

211 



02 
 

4112 
 سم42ص؛ 100

الجامعات  -2  تدريب  -المدرسون -4اغرافه واهدافه    -التعليم -1
 العنوان -زينة مجيد اياب   ب -العراق   أ -والكليات

 
271،11 

 01ع
 

  لي حسن  بد
مسار العملية التربوية في العراق والواقع والطموح/ تاليف  لي حسن 

 4112بغداد: مؤسسة ثائر العصامي،  -1 بد
 سم42ص؛ 212

 العنوان -أالعراق    -التعليم -4اغرافه واهدافه    -التعليم -1
 

214 

271،112 
 044ع

 
  الء حسين صبري

تجارب في تطوير التعليم المهني/  الء حسين صبرين ميسون زكي 
 4112بغداد: وزارة التربية،  -1جودة
 (22)بحوث تربوية؛  -1سم41ص؛ 12
العنوان    -م(   ب1ميسون زكي جودة)م -دراسات   أ -التعليم المهني -1
 السلسلة -ج
 

212 

271،15 
 141ك

 
 الكناني، فراس  لي حسن
 4112بغداد: مكتب زاكي،  -1قراءات  لي حسن الكناني

 سم42ص؛ 155
 العنوان - لم النفس التربوي   أ -1
 

212 

271،15 
 510ن

 
 النعيمي، مهند محمد  بد الستار

القياس النفسي في التربية و لم النفس/ مهند محمد  بد 
 4112المركزية، ديالى: المطبعة  -1الستارالنعيمي

 سم42ص؛ 220
 العنوان - لم النفس التربوي   أ -1
 

215 

271،15 
 140ن

 
 نوال قاسم  باس

تحليل المحتوى في االرشاد النفسي والعلوم النفسية والتربوية/ نوال 
 4112بغداد: مكتب دار االرقم،  -1قاسم  باس

 سم42ص؛ 102
 العنوان - لم النفس التربوي   أ -1
 
 
 

215 

271،15 
 045هـ

 
 الهماش، حسين رحيم  زيز

اساسيات الفكر التربوي/ ا داد حسين رحيم  زيز الهماش، كفاح 
 4112واسط: كلية التربية االساسية،  -1محسن  بد هللا الطائي

 سم42ص؛ 420
 العنوان -م(   ب1الطائي، كفاح محسن  بد هللا)م - لم النفس   أ -1
 

217 

271،414  210 



05 
 

 حسنهناء رجب  144هـ

/ تاليف هناء SPSSتدريبات في االحصاء التربوي والنفسي  لى برنامج 

 4112بغداد: مكتب زاكي،  -1رجب حسن،  باس  لي شالل
 سم42ص؛ 210

 م(   1 باس  لي شالل)م -الطرق االحصائية   أ -التعليم 1-1
 العنوان -ب
 

271،71 
 410ن

 
 نبيل رفيق محمد

بغداد: وزارة  -1الخدمة/ نبيل رفيق محمدتدريب المعلمين في اثناء 
 4112مركز البحوث والدراسات التربوية،  1التربية
 (21)بحوث تربوية؛  -1سم41ص؛ 15
 السلسلة -العنوان   ب -التدريب اثناء الخدمة   أ -المدرسون -1
 

211 

271،14 
 412ج

 
 الجبوري، نهاد  باس شهاب

/ نهاد  باس شهاب 1154 -1024نشأة المدارس اليهودية في العراق 
 4112بغداد: مطبعة شفيق،  -1الجبوري، نصير محمود شكر الجبوري

 سم42ص؛ 222
 اليهود في العراق    -4العراق    -المدارس الخاصة -1
 العنوان -م(   ب1الجبوري، نصير محمود شكر)م -أ
 

511 

271،14 
 121م

 
 ميري، اليس

/ اليس ميري؛ 111مهنية=تمكين وتطوير المعلمين من خالل التنمية ال
 4112ن(، 1بغداد: )د -1ترجمة ماري  مران الطائي

 سم41ص؛ 21
الكتاب باللغتين العربية واالنكليزية وهو مستل من مجلة منتدى تدريس 

 االنكليزية
 العنوان -الطائي، ماري  مران) مترجم(   ب -ا داد   أ -المدرسون -1

  

511 

271،4 
 514أ

 
 اشواق نصيف جاسم

كراسة تعريفية بالتربية العملية) للطلبة المدرسين(/ ا داد اشواق 
جامعة ديالى: كلية التربية  -1 4ط -1نصيف جاسم، منى خليفة  جيل

 4112للعلوم االنسانية، 
 سم42ص؛ 15
 العنوان -م(   ب1منى خليفة  جيل)م -تنظيم وادارة   أ -المدارس -1
 

514 

271،417 
 452س

 
 فارس السا دي، امجد كاظم

اساسيات القياس والتقويم/ تاليف امجد كاظم فارس السا دي، حيدر 
بغداد: كلية االمام الكاظم)ع( للعلوم االسالمية  -1كريم جاسم الموسوي

 4112الجامعة، 
 سم42ص؛ 111

 م(1الموسوي، حيدر كريم جاسم)م -التخطيط التربوي   أ -1
 العنوان  -ب
 

512 

271،447 
 111ز

 
 زينة سالم محيي

512 



05 
 

 -اثر استعمال اسلوب التعليم التعاوني في تحصيل طالبات الصف الثاني
بغداد: دار  -1الج/ زينة سالم محيي111معهد ا داد المعامات

 4112الفراهيدي، 
 سم42ص؛ 120

 العنوان -التعليم التعاوني) االدب والنصوص(   أ -1
 

271،22 
 542ب

 
 بشار  زيز ياسر

والريافة/ تاليف بشار  زيز ياسر، رايه مفيد االتصال في التعليم 
 4112بغداد: مكتب االبتكار،  -1مجيد
 سم42ص؛ 121

 العنوان -م(   ب1راية مفيد مجيد)م -الوسائل التعليمية   أ -1
 

515 

271،22 
 511ح

 
 الحسني، رغد تركي غياض

: مجمو ة محافرات تربوية تاليف رغد تركي 2011محافراتي 

 4112ن(، 1بغداد: )د -1منقحة ومزيدة 4ط -1غياض الحسني
 سم42ص؛ 115

 العنوان -الوسائل التعليمية   أ -1
 

515 

271،22 
 52ر

 
 ر د مهدي رزوقي

تعلم العلوم باساليب ومداخل تعليمية ممتعة وشيقة/ ر د مهدي رزوقي، 
ن(، 1بغداد: )د -1سهى ابراهيم  بد الكريم، محمد جواد الموسوي

4112 
 سم45ص؛ 472

 م(1سهى ابراهيم  بد الكريم)م -سائل التعليمية   أالو -1
 العنوان -م(   ج1الموسوي، محمد جواد)م -ب
 

517 

271،22 
 445ع

 
  باس  لي  بد الرفا

دور االشراف والمكتبة المدرسية في العملية التربوية/  باس  لي  بد 
بغداد:  -1الرفا، سفانة طالب حمودي، بلقيس  بد الوهاب  بد هللا

 4112البحوث والدراسات التربوية، مركز 
 (22)بحوث تربوية؛  -1سم42ص؛ 111

بلقيس  -م(   ب1سفانة طالب حمودي)م -التوجيه الفني التربوي   أ -1
 السلسلة -العنوان   د - بد الوهاب   ج

 

510 

271،222 
 241ط

 
 الطحان، جاسم محمد  لي

االقتصادي/ تاليف جاسم التعليم االلكتروني: افاق حديثة لتطوير االداء 
 4112العين: دار الكتاب الجامعي،  -1محمد  لي الطحان

 سم42ص؛ 175
 العنوان -التعليم بالحاسوب   أ -1
 

511 

271،244 
 402ع

 
 العامري، جعفر صادق  بيد

الحلة:  -1نظريات االرشاد النفسي والتربوي/ جعفر صادق  بد العامري
 4112دار الصادق، 

 سم42 ؛  ص175

511 



07 
 

 العنوان -االرشاد النفسي   أ -1
 

271،704 
 447هـ

 
 هاتف بريهي شياع

سبل معالجته/ تاليف هاتف  -اثاره -اسبابه -العنف المدرسي: اصنافه
 4112بغداد: مركز البحوث والدراسات التربوية،  -1بريهي شياع

 (24)بحوث تربوية؛ -1سم42ص؛ 14
 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -العنف المدرسي -1
 

511 

274،410 
 024ع

 
 العمراني،  بد الكريم جاسم

طرائق واساليب تعليم مفاهيم العلوم لالطفال قبل المدرسة/  بد الكريم 
 4112الديوانية: دار نيبور للطبا ة والنشر،  -1جاسم العمراني

 سم42ص؛ 154
 طرق التدريس -التعليم -4تعليم االطفال ما قبل المدرسة    -1
 العنوان -أ
 

514 

274،25 
 52ر

 
 ر د مهدي رزوقي

استراتيجيات معاصرة في تدريس العلوم/ ر د مهدي رزوقي، فاطمة 
 4112ن(، 1بغداد: )د -1 بد االمير،  ادل كامل شبيب

 سم42ص؛ 457
 م(1فاطمة  بد االمير)م -طرق تدريس   أ -العلوم) التعليم االبتدائي( -1
 العنوان -م(   ج1 ادل كامل شبيب)م -ب
 

512 

274،25 
 010ع

 
العلوم للصف االول االبتدائي) دليل المعلم (/ تاليف قاسم  زيز 

المديرية العامة للمناهج،  1بغداد: وزارة التربية -1واخرون111محمد
4112 
 تعلم ابتدائي( -)سلسلة كتب العلوم -1سم40صمرة ملونة؛ 411

 م(   1يز محمد)مقاسم  ز -ادلة   أ -العلوم -4دراسة وتدريس    -1
 السلسلة -ب
 

512 

274،25 
 010ع

 
العلوم: للصف االول االبتدائي) كتاب النشاط (/ تاليف قاسم  زيز 

 4112بغداد: وزارة التربية،  -1واخرون111محمد
 )سلسلة كتب العلوم للمرحلة االبتدائية( -1سم21ص؛ صور؛ 01
 قاسم  زيز محمد -أ    دراسة وتدريس -عليم االبتدائي (العلوم ) الت -1
 السلسلة -م(   ب1)م
 
 

515 

274،25 
 010ع

 
العلوم للصف الثاني االبتدائي كتاب نشاط/ تاليف مهدي حطاب 

 4112بغداد: وزارة التربية،  -)واخرون(. 
 )سلسلة كتب العلوم للمرحلة الثانية( -1سم40ص: ايض؛ 50
مهدي حطاب  -أدراسة وتدريس   -ليم االبتدائي (العلوم) التع -1

 السلسلة -م(   ب1صخي)م
 

515 

274،25 
 010ع

 
العلوم: للصف الثالث االبتدائي) كتاب النشاط(/ تاليف  مار هاني 

517 



00 
 

 4112بغداد: وزارة التربية،  -1واخرون111سهيل
 )سلسلة كتب العلوم للمرحلة االبتدائية( -1سم21ص؛ صور؛ 57
 مار هاني  -أدراسة وتدريس    -العلوم) التعليم االبتدائي( -1

 السلسلة -م(   ج1حسين  بد المنعم)م -م(   ب1سهيل)م
 

274،2 
 504أ

 
 اسماء كاظم فندي

القاموس اللغوي لتالماة المرحلة االبتدائية/ اسماء كاظم فندي؛  الء 
 4112ديالى: المطبعة المركزية،  -1 لي حسين

 سم42ص؛452
م(   1 الء  لي حسين)م -أ التعليم االبتدائي)معاجم(   -اللغة العربية -1
 العنوان -ب
 

510 

274،54122 
 541ك

 
 الكعبي، غالب ابراهيم

اشكاليات تدريس مادة التعبير في المدارس االبتدائية/ غالب ابراهيم 
 4112بغداد: دار الراية البيفاء،  -1الكعبي
 سم42ص؛ 151

 طرق التدريس -التعليم االبتدائي -اللغة العربية) التعبير( -1
 

511 

274،02 
 572م

 
 المظفر، صالح محمد جواد
واحكام التالوة والتجويد والحفظ  القراءةالقران الكريم: مبادئ تعليم 

 -1والتفسير للصف الرابع االبتدائي/ ا داد صالح محمد جواد المظفر
 4112النجف االشرف: جمعية منتدى النشر، 

 سم40ص؛ 12
 العنوان -دراسة وتدريس   أ -التعليم االبتدائي -القران الكريم -1
 

541 

274،02 
 572م

 
 المظفر، صالح محمد جواد

القران الكريم: مبادئ تعليم القراءة والحفظ وتفسير المعاني للصف 
النجف االشرف:  -1الثالث االبتدائي/ ا داد صالح محمد جواد المظفر

 4112جمعية منتدى النشر، 
 سم42ص؛ 75
 العنوان -دراسة وتدريس   أ -تدائيالتعليم االب -القران الكريم -1
 

541 

274،02 
 572م

 
 المظفر، صالح محمد جواد

تعليم القراءة واحكام التالوة والتجويد والحفظ  مبادىءالقران الكريم:
 -1والتفسير للصف الخامس االبتدائي/ ا داد صالح محمد جواد المظفر

 4112النجف االشرف: جمعية منتدى النشر، 
 سم40ص؛ 01
 العنوان -دراسة وتدريس   أ -التعليم االبتدائي -القران الكريم -1
 

544 

274،02 
 572م

 
 المظفر، صالح محمد جواد

القران الكريم: مبادئ تعليم القراءة والحفظ وتفسير المعاني للصف 
النجف االشرف:  -1االول االبتدائي/ ا داد صالح محمد جواد المظفر

 4112جمعية منتدى النشر، 
 سم40ص؛ 54

542 



01 
 

 العنوان -دراسة وتدريس   أ -التعليم االبتدائي -القران الكريم -1
 

274،02 
 572م

 
 المظفر، صالح محمد جواد

القران الكريم: مبادئ تعليم القراءة والحفظ وتفسير المعاني للصف 
النجف االشرف:  -1الثاني االبتدائي/ ا داد صالح محمد جواد المظفر

 4112جمعية منتدى النشر، 
 سم40 ؛   ص51
 العنوان -دراسة وتدريس   أ -التعليم االبتدائي -القران الكريم -1
 

542 

272،425 
 545ا

 
اساسيات في االدارة الحديثة للصف الثاني التجاري/ تاليف سعد  لي 

 4112واخرون/ بغداد: وزارة التربية، 111حمودي العنزي
 سم21 ؛  ص115

العنزي، سعد  -دراسة وتدريس   أ -االدارة -4التعليم التجاري    -1
 م( 1 لي حمودي)م

 

545 

272،114 
 550ج

 
 الجشعمي، مثنى  لوان

التعليم االساس للمرحلة االولى/ كليات التربية االساسية/  مثنى  لوان 
 4112ديالى: جامعة ديالى،  -1الجشعمي، شاى مثنى الجشعمي

 سم42ص؛ 11
م(    1الجشعمي، شاى مثنى)م -الوطن العربي   أ -التعليم االساسي -1
 العنوان -ب
 

545 

272،11252 
 500م

 
 : بغداد(4112/ 47 -45: 1المؤتمر العلمي)

وقائع المؤتمر العلمي االول للخدمات الصحية والطبية للمعاهد التقنية 
ة بغداد: هيئ -1الج/ المؤتمر111المنعقد تحت شعار النهج العلمي

 4112التعليم التقني، 
 سم21ص؛ 252

 العنوان -مؤتمرات   أ -العراق -التعليم العالي -1
 

547 

275 
 412ج

 
 الجبوري، ايمان  بد الكريم ايب

المنهج والكتاب المدرسي/ ايمان  بد الكريم ايب الجبوري،  مر مجيد 
بغداد: مطبعة النمواجية،  -1 بد العاني، كفاح يحيى صالح العسكري

4112 
 ) سلسلة المراجع وطرائق التدريس ( -1سم42ص؛ 241

العسكري، ب ـ م(  1العاني،  مر مجيد  بد)م -مناهج   أ -التعليم -1
 العنوان  -م(   ج1كفاح يحيى صالح)م

 

540 

270،1174 
 540ع

 
  صام محمد  لي

مشروع التخرج اال داد وااللقاء/ تاليف  صام محمد  لي،  مار  لي 
 4112ن، 1دبغداد:  -1فرحان

 م( 1 مار  لي فرحان)م -خرج(   أالتعليم العالي) بحث ت -1
 العنوان -ب
 

541 

270،145  521 



11 
 

 هيئة التعليم التقني 1وزارة التعليم العالي 1العراق 450ع
بغداد: هيئة  -1الدليل االرشادي لطلبة معهد االدارة الرصافة/ الوزارة

 4112التعليم التقني، 
 سم40ص؛ 21
 العنوان -ادلة   أ -العالي) معهد االدارة(التعليم  -1
 

270،1111 
 441ش

 
 الشباني، مشتاق شاكر  بد الحسين

شارات من نشاطات مسا د رئيسللشؤون االدارية/ مشتاق شاكر  بد 
 4112بابل: جامعة بابل،  -1الحسين الشباني

 سم42ص؛ صور ملونة؛ 51
 العنوان -ادارة   أ –هيئة التدريس  -الجامعات والكليات -1
 

521 

270،14 
 144أ

 
 االنباري، صباح صادق جعفر
وتعديالته/ صباح صادق  4110(لسنة 42قانون الخدمة الجامعية رقم)

 4112بغداد: صباح صادق جعفر االنباري،  -1 4ط -1جعفر االنباري
 سم17ص؛ 21
 انالعنو -قوانين وتشريعات   ب -التعليم العالي) الخدمة الجامعية( -1
 

524 

270،17 
 550ج

 
 الجشعمي، مثنى  لوان محمد

تنمية طرائق االستاا الجامعي/ مثنى  لوان محمد الجشعمي، شاى 
 4112ديالى: جامعة ديالى،  -1مثنى  لوان

 سم42ص؛ 457
 الجشعمي، شاى مثنى  لوان -طرق تدريس   أ -الجامعات والكليات -1
 العنوان -أ
 

522 

270،424 
 442ج

 
 كاظم كريم رفاالجابري، 

اساليب تطبيقية في كتابة البحوث والرسائل واالطاريح واوراق العمل/ 
بغداد: دار  -1تاليف كاظم كريم رفا الجابري، داوود  بد السالم صبري

 4112المرتفر، 
 سم42ص؛ 152

 -ب م(1داوود  بد السالم صبري)م -كتابة   أ -الرسائل الجامعية -1
 العنوان

 

522 

270،424 
 452س

 
 السا دي، حميد  لوان

الدليل العلمي لكتابة بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة في اقسام 
الجغرافية/ حميد  لوان السا دي، فراس  بد الجبار الربيعي، رشيد 

 4112ديالى: جامعة ديالى،  -1سعدون العبادي
 سم10ص؛ 20
 م(1الربيعي، فراس  بد الجبار)م -بحوث   أ -الجامعات والكليات -1
 العنوان -م(   ج1العبادي، رشيد سعدون)م -ب
 

525 

270،424 
 541ع

 
 العزاوي،  بد الرحمن حسين  لي

الخطوات العملية لكتابة الرسائل واالطاريح التاريخية/ تاليف  بد 
 4112بغداد: مطبعة المغرب،  -1الرحمن حسين  لي العزاوي

525 
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 سم42ص؛ 71
 العنوان -الرسائل الجامعية) كتابة (   أ -1
 

270،424 
 450ق

 
 قاسم هيال رسن

قناديل سبل الظالم توثيق تطورات نشر كتاب قوارير مسك 
النجف: مكتبة دار السالم  -1الج/ ا داد قاسم هيال رسن 111الختام

 4112القانونية، 
 سم42ص ؛ 270

  دراسات -التعليم الجامعي -4الرسائل الجامعية    -جامعة كربالء -1
 العنوان -أ
 

527 

270،424 
 24هـ

 
 هدى محمد سلمان

ملخصات الرسائل واالطاريح الخاصة بمادة طرائق تدريس اللغة العربية 
بغداد: جامعة بغداد،  -1(/ ا داد هدى محمد سلمان4114 -4115من )

4112 
 سم10ص؛ 111

 العنوان -مستخلصات   أ -الرسائل الجامعية -1
 

520 

270،20 
 514ح

 
 حسناء ناصر ابراهيم

معدل العائد االقتصادي من االستثمار في التعليم الجامعي/ حسناء ناصر 
 4112بغداد: دار الدكتور للعلوم،  -1ابراهيم
 سم42ص؛ 114

 العنوان -تمويل   أ -التعليم -4العراق    -اقتصاديات -التعليم -1
 

521 

270،5551 
 142م

 
 منار  بد المجيد  بد الكريم

بيروت واثر خريجيها العراقيين  لى الفكر الجامعة االمريكية في 
بغداد:  -1السياسي في العراق الملكي/ منار  بد المجيد  بد الكريم

 4112مؤسسة ثائر العصامي، 
 سم45ص؛ 252

 العراق -العالقات الخارجية -لبنان -4جامعة بيروت العربية    -1

521 

270،557152 
 450م

 
 : العراق(4112مؤتمر االصالح التربوي)

البحوث العلمية المقدمة لمؤتمر االصالح التربوي لمعاهد ا داد 
 4112بغداد: دار جيا للطبع،  -1المعلمين والمعلمات/ المؤتمر

 سم42متعدد الترقيم، 
 العنوان -مؤتمرات   أ -العراق -معاهد المعلمين -1
 

521 

271،557 
 174ع

 
 العيفاري،  باس  بيد  لوان
 -1تاليف  باس  بيد  لوان العيفاريشؤون في التربية والتعليم/ 

 4112بغداد: دار المرتفى، 
 سم41ص؛ 121

 العنوان -العراق   أ -التعليم -1
 

524 

201،11405 
 400س

 
 سالم محمد  بود

522 



14 
 

الج/ 11التجارة االلكترونية وتطبيقاتها في منظمات اال مال مع االثارة
الدكتور للعلوم بغداد: دار  -1سالم محمد  بود، فائزة  بد الكريم محمد

 4112االدارية واالقتصادية، 
 سم42ص؛ 415

 م(1فائزة  بد الكريم محمد)م -أالتجارة) معالجة بيانات(     -1
 العنوان -ب 
 

201،112 
 401ل

 
 الالمي، نعمان حافظ

بغداد: وزارة  -1البيوع التجارية الدولية/ ترجمة نعمان حافظ الالمي
 4112العلوم والتكنلوجيا، 

 سم44؛ ص07
 الكتاب باللغتين العربية واالنكليزية، يحتوي  لى قرص

 العنوان -مصطلحات   أ -البحار الدولية -1
 

522 

202،42 
 021ع

 
  بد الكريم صبري

بغداد:  -1/  بد الكريم صبري4115 -1117العراق  لى طوابع البريد
 4112مكتبة محمد، 

 سم42صور؛  +ص225
 العنوان -العراق   أ -طوابع البريد -1
 

525 

202،5522 
 212غ

 
 الغريري،  ادل  بد الرزاق

اال الم المرئي العربي انمواجا/  1اال الم المرئي وصنا ة الصورة 
بغداد: شركة نورس بغداد للطبا ة،  -1 ادل  بد الرزاق الغريري

4112 
 )العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 122

 السلسلة -العنوان   ب -التلفزيون) ففائيات(   أ -1
 

525 

207،1 
 040ح

 
 الحمامي، كاظم فنجان

 -1صفحات مينائية مفيئة في تاريج العراق/ كاظم فنجان الحمامي
 4112دمشق: دار تموز، 

 سم42ص(؛ 414) 1ج
 العنوان -موانئ   أ -العراق -البصرة -1
 

527 

211 
 010ت

 
 التميمي،  باس جبير سلطان  بد هللا

والمسلمين/  باس جبير  اخالق الشعوب من خالل الرحالة العرب
دمشق: تموز  -1سلطان  بد هللا التميمي، انتصار لطيف حسن السبتي

 4112للطبا ة، 
 سم42ص؛ 111

السبتي، انتصار لطيف حسن  -العادات والتقاليد   أ -العرب -1
 العنوان -م(   ب1سلمان)م

  

520 

211،1152 
 402س

 
 السامرائي، جنان احمد  بد العزيز

العرب في الجاهلية وموقف االسالم منها/ جنان احمد ا راف وتقاليد 
 4112بغداد: مطبعة الرفاه،  -1 بد العزيز السامرائي

521 
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 سم42ص؛ 451
 العادات والتقاليد االسالمية  -4العادات والتقاليد    -العرب -1
 العنوان -أ
 

211،11125 
 201أ

 
 ادمون السو

نينوى:  -1ادمون السوازياؤنا االشورية السورنية/ ا داد وتقديم 
 4112،  ن يتصيب
 سم42ص؛ 01
 العنوان -االزياء) االشورية (   أ -1
 

551 

215،2 
 542س

 
 سعاد فالح حمود حسين

 -1اصول فن الفيافة: الصف الثاني/ ا داد سعاد فالح حمود حسين
 4112بغداد: وزارة السياحة واالثار، 

 سم21ص؛ 171
 العنوان -أالتعليم المهني   -4دراسات    -ةاداب الفياف -1
 

551 

210،1155722 
 450ب

 
 ( -1157)  باسم غلب

البصرة: شركة الغدير  -1موسو ة البصرة التراثية/ باسم حسين غلب
 4112للطبا ة، 

 سم42صور؛  +ص405
 العنوان -موسو ات   أ -الفلكلور العراقي) البصرة ( -1
 

554 

210،4 
 224ع

 
 ادلالعرداوي،  

هللا بالخير: وقفات  لى ففاف التراث واالدب الشعبي العراقي/  ادل 
   4115بغداد: مطبعة شاكر، -1العرداوي

 سم42(ص؛ 411)1ج
 العنوان -االدب الشعبي العراقي   أ -1
 

552 

210،252 
 410ن

 
 نبيلة  بد المنعم داوود

بغداد:  -1البيئة والطب في التراث العربي/ نبيلة  بد المنعم داوود
 4112جامعة بغداد، 

 سم41ص؛ 145
 العنوان -التراث) الفلكلور الطبي(   أ -1

552 

210،0 
 141هـ

 
 الهيتي،  بد الرحمن جمعة

بغداد:  -1االغاني وااللعاب الشعبية في هيت/  بد الرحمن جمعة الهيتي
 4112دار الشؤون الثقافية العامة، 

 (120)الموسو ة الثقافية؛  -1سم10ص؛ 110
 السلسلة -ب  العنوان  -ة العراقية) هيت (   أااللعاب الشعبي -1
 

555 

210،1 
 411ب

 
 الباوي، حسين  بد الرحمن

حسن المقال في الفن من الحكم واالكثال/ جمع وشرح وتدقيق حسين 
 4112الحلة: دار الفرات للثقافة واال الم،  -1 بد الرحمن الباوي

 سم42ص؛ 425

555 
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 العنوان -االمثال العامية   أ -1
 

210،1 
 040ط

 
 طالل حسن

النجف: دار  -1قصتنه صارت مثل/ طالل حسن، رسوم الهام مرتفى
 4112البرق، 

الهام  -) قصص االمثال الشعبية(   أ-1سم21دون ترقيم، رسوم ملونة؛ 
 السلسة -العنوان   ج -مرتفى   ب

 

557 

210،1 
 040ط

 
 طالل حسن

النجف: دار  -1الهام مرتفىقصتنه صارت مثل/ طالل حسن، رسوم 
 4112البراق، 

)قصص االمثال الشعبية العراقية؛  -1سم21رسوم ملونة؛  +دون ترقيم
1) 
 العنوان -ام مرتفى) رسوم (   باله -االمثال الشعبية   أ -1
 السلسلة -ج
 

550 

210،1 
 040ط

 
 طالل حسن

النجف: دار  -1صارت مثل/ طالل حسن، رسوم الهام مرتفى تنةقص
 4112البراق، 

) قصص االمثال الشعبية  -1سم21رسوم ملونة؛  +  دون ترقيم
 (4العراقية؛ 

 العنوان  -بالهام مرتفى) رسوم(    -االمثال الشعبية   أ -1
 السلسلة -ج
 

551 

210،1 
 040ط

 
 طالل حسن

النجف: دار  -1الهام مرتفى قصتنه صارت مثل/ طالل حسن، رسوم
 4112البراق ، 
)قصص االمثال الشعبية العراقية؛  -1سم21رسوم ملونة؛  +دون ترقيم

2) 
 السلسلة -جالعنوان   -بالهام مرتفى)رسوم(   -االمثال الشعبية   أ -1
 

551 

210،1 
 040ط

 
 طالل حسن

النجف: دار  -1قصتنه صارت مثل/ طالل حسن، رسوم الهام مرتفى
 4112البراق ، 
)قصص االمثال الشعبية العراقية؛  -1سم21رسوم ملونة؛  + دون ترقيم

5) 
 السلسلة -ج العنوان  -الهام مرتفى)رسوم(  ب -لشعبية   أاالمثال ا -1
 

551 

210،1 
 040ط

 
 طالل حسن

النجف: دار  -1قصتنه صارت مثل/ طالل حسن، رسوم الهام مرتفى
 4112البراق ، 
)قصص االمثال الشعبية العراقية؛  -1سم21رسوم ملونة؛  + دون ترقيم

5) 
 السلسلة -ج العنوان  -الهام مرتفى)رسوم(  ب -لشعبية   أاالمثال ا -1

554 
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211،1 
 202م

 
 محمد امطوش

محمد  مقاربات في المفهوم والتأصيل/ ا داد وتحريرالتداولية 
 4112الديوانية: دار نيبور للطبا ة،  -1امطوش
 سم42ص؛ 454

 العنوان -فلسفة   أ -اللغة -1
 

552 

211 
 217أ

 
 أريفي، ميشال

الكان واللغة اللساني والالو ي/ ميشال اريفي؛ ترجمة وتقديم محمد 
 4112الديوانية: دار نيبور للطبا ة،  -1امطوش
 سم42ص؛ 100

 العنوان -محمد امطوش)مترجم(   ب -اللغة،  لم   أ -1
 

552 

211 
 512أ

 
 االزهر الزناد

الديوانية:  -1النص والخطاب: مباحثات لسانية  رفنية/ االزهر الزناد
 4112دار نيبور للطبا ة، 

 سم42ص؛ 271
 العنوان - لم   أ -اللغة -1
 

555 

211 
 202م 

 
 محمد امطوش 

بغداد: دار نيبور للطبا ة،  -1من قفايا اللغة الحديثة/ أمطوش محمد
4112 
 سم42ص؛ 411

 العنوان - لم   أ -اللغة -1
 

555 

211،17 
 412س

 
 ستيرنين، يوسف

مساهمات سوسير واللسانيات المعاصرة، مجمو ة بحوث  لمية/ 
 -1تحسين رزاق  زيز، اشواق محمد مطلكيوسف ستيرنين؛ ترجمة 

 4112بغداد: بيت الحكمة/ قسم دراسات الترجمة، 
 سم42ص؛ 175

 تحسين رزاق  زيز)مترجم(    -اللغة،  لم_ دراسات   أ -1
 سوسيور، فرديناند دي) الم لغة( -اشواق محمد مطلك)مترجم(   ج -ب
 العنوان -د
 

557 

211،17 
 142ع

 
  بد الواحد محمد

بغداد: دار الشؤون  -1النمواج صوت نقدي متنكر/  بد الواحد محمد
 4112الثقافية العامة، 

 (121)الموسو ة الثقافية؛  -1سم10ص؛ 157
 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   أ -اللغة،  لم -1
 

550 

210،4 
 514ح

 
 حسيب الياس حديد

الترجمة الدبلوماسية) مجمو ة بحوث ودراسات(/ ترجمة حسيب الياس 
 4112بغداد: بيت الحكمة،  -1حديد
 سم41ص؛ 215

551 
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 العنوان -أ الدبلوماسية   -4دراسات    -الترجمة -1
 

210،4 
 141ح

 
 حنان يونس محمد

 داد حنان يونس محمد، محمد داخل امقاالت في الترجمة/ ترجمة و
 4112بغداد: مكتب البركة للطبا ة،  -1اياب
 سم42ص؛ 07
 العنوان -م(   ب1محمد داخل اياب)م -دراسات   أ -الترجمة -1
 

571 

210،4 
 745د

 
 الدفا ي، فوزية ناجي

 -1في الترجمة وابعادها/ ا داد وترجمة فوزية ناجي الدفا يدراسات 
 4112بغداد: دار المأمون، 

 سم41ص؛ 411
 العنوان -الترجمة   أ -1
 

571 

210،4 
 114ز

 
 زينب  بد اللطيف صالح

 -1ية في الترجمة/ ا داد وترجمة زينب  بد اللطيف صالحناوراق بحث
 4112بغداد: دار المأمون، 

 سم42ص؛ 411
 العنوان -دراسات   أ -ترجمةال -1
 

574 

210،4 
 044ع

 
  الء خليل ناصر

االليات المعرفية في الترجمة الفورية التعاقبية/ ترجمة وا داد خليل 
 4112بغداد: دار المأمون،  -1ناصر
 (2)سلسلة اوراق المأمون؛  -1سم41ص؛ 141

 السلسلة -العنوان    ب -الترجمة   أ -1
  

572 

210،4 
 14م

 
 محمد حسنمها 

ة حديثة لفهم االخر/ ترجمة مها محمد جيالترجمة الستراتيجية منه
 4112بغداد: بيت الحكمة،  -1حسن
 سم42ص؛ 51
 العنوان -الترجمة   أ -1
 

572 

211،15 
 512أ

 
 االزهر الزناد

 4112بغداد: دار نيبور للطبا ة،  -1اللغة والجسد/ االزهر الزناد
 سم42ص؛ 254

 العنوان - لم النفس   أ -اللغة العربية -1
 

575 

211،7 
 402ص

 
 صالح نوري  بد هللا

الج/ 111مصطلحات االحكام في تفا يف كتب التدوين الخبيث حقيقته
 4112بغداد: دار المعاد للتحفير الطبا ي،  -1صالح نوري  بد هللا

 (1)سلسلة دراسات في كتاب سيبويه؛  -1سم41ص؛ 117
 العنوان    -سيبويه)لغوية(   أ -4دراسات    -اللغة العربية -1
 السلسلة -ب

575 



11 
 

 
211،7 

 541ك
 

 الكعبي، كريم  لكم
اللغة العربية لغير المتخصصين منها طلبة الكليات والمعاهد طبقا 

 -1مزيدة ومنقحة -1 4ط -1للمنهج المقرر/ تاليف كريم  لكم الكعبي
 4112العمارة: مكتبة الباحة، 

 سم42ص؛ 275
 العنوان -مناهج   أ -الجامعات والكليات -4دراسات    -اللغة العربية -1
 

577 

211،7 
 202م

 
 محمد تقي حسون

سالمة اللغة العربية في الكتب االدارية: الجامعة انمواجا/ تاليف محمد 
 4112بغداد: دار الوارث،  -1تقي حسون

 سم42ص؛ 115
 العنوان -دراسات   أ -االوامر االدارية -4دراسات    -اللغة العربية -1
 

570 

211،7 
 202م

 
 محمد نوري جواد

بغداد:  -1قراءة نقدية في مناهج اللغة العربية/ تاليف محمد نوري جواد
 4112مكتب زاكي للطبا ة، 

 سم42ص؛ 115
 العنوان -دراسة وتدريس   أ -اللغة العربية -1
 

571 

214 
 211م

 
 المحنة، كمال
م(: مجمع اهل 1)د -1كفاية االصول المقدمة/ كمال المحنةالمقيد في 
 4112البيت، 
 سم42ص؛ 152

 العنوان -االلفاظ   أ -اللغة العربية -1
 

501 

212 
 212ط

 
 الطريحي،  بد االمير جواد حميد

مدخل في المعجم العربي القاموس المنجد انواع المعجمات العربية 
كربالء،  -1جواد حميد الطريحيالج/ تاليف  بد االمير 111ومناهجها

 4112مكتبة الحكمة، 
 سم42ص؛ 151

 العنوان -معاجم   أ -اللغة العربية -1
 

501 

212 
 412ج

 
 الجبوري، نافع  لوان بهلول

دراسات داللية بين المقام والمقال/ تاليف نافع  لوان بهلول الجبوري، 
بغداد:  -1محمد ياس خفر الدوري؛  بد الوهاب حسين خاف الجبوري

 4112دار الفراهيدي للنشر، 
 سم42ص؛ 442

الدوري، محمد ياس  -2المقامات    -4البالغة العربية    -1
 العنوان -م(   أ1الجبوري،  بد الوهاب حسين خلف)م -2م(   1خفر)م

 

504 

215،1 
 511ح

 
هـ( خالصة 1411 -هـ1121الحسني، أبن  بد هللا سليمان بن داوود)

اال راب/ تاليف أبي  بد هللا  سليمان بن سليمان الحسني الحلي تحقيق 

502 



111 
 

كربالء المقدسة: مركز  -1وتعليق قاسم رحيم حسن، قصي سمير  بيس
 4112تراث الحلة/ العتبة العباسية المقدسة، 

 سم42ص؛ 52
قصي  -قاسم رحيم حسن)محقق(   ب - راب   أاال -اللغة العربية -1

 العنوان -سمير  بيس)محقق(   ج
 

215،1 
 402س

 
 السامرائي، خليل ابراهيم حمودي

 -1ثالث رسائل نحوية/ دراسة وتحقيق خليل ابراهيم حمودي السامرائي
 4112بغداد: ديوان الوقف السني، 

 (145)سلسلة احياء التراث االسالمي؛  -1سم42ص؛ 155
 السلسلة -العنوان   ب -النحو   أ -اللغة العربية

 

502 

215،1 
 401س

 
 سامي جبر يعقوب

البصرة: مطبعة  -1المفيد في النحو العربي/ تاليف سامي جبر يعقوب
 4112القدسي، 

 سم44ص؛ 151؛ 4ج
 العنوان -النحو   أ -اللغة العربية -1
 

505 

215،1 
 400ع

 
  بد هللا خز ل

 4112ديالى: جامعة ديالى،  -1 بد هللا خز لالوسيط في النحو/ 
 سم42ص؛ 410

 العنوان -النحو   أ -اللغة العربية -1
 

505 

215،1 
 212م

 
 مديحة صالح مهدي

جداول اللغة العربية بشرح متن االجرومية/ تاليف مديحة صالح 
 4112بغداد: مكتب زاكي،  -1مهدي
 (4)العلوم الشر ية؛  -1سم42ص؛ 154

 السلسلة -العنوان   ب -النحو   أ -العربيةاللغة  -1
 

507 

215،117 
 021ب

 
 البكري، حسين محيسن

 4ط -1ظاهرة النسب في الدرس اللغوي/ تاليف حسين محيسن البكري
 4112 مان: دار الوفاح للنشر،  -1مزيدة ومنقحة -1

 سم42ص؛ 142
 العنوان -االنساب،  لم   أ -4دراسات    -النحو -اللغة العربية -1
 

501 

215،117 
 144ش

 
 الشيباني، بلسم  بد الرسول وحيد

 -1المطابقة بين القا دة والتداول/ بلسم  بد الرسول وحيد الشيباني
 4112بغداد: مكتب زاكي، 

 سم42ص؛ 11
 العنوان -دراسات   أ -النحو -اللغة العربية -1
 

511 

215،117 
 015م

 
 المكوطر، امجد ستار ساجت

بغداد:  -1ت المكوطرتوجيهات النحويين/ امجد ستار ساجالظرفية في 

511 



111 
 

 4112دار الشؤون الثقافية العامة، 
 (1)سلسلة لغة؛  -1سم42ص؛ 125

 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   أ -النحو -اللغة العربية -1
 

215،2 
 212ط

 
 الطريحي، محمد جواد محمد سعيد

بغداد:  -1جواد سعيد الطريحياالحتجاج العقلي في النحو العربي/ محمد 
 4112دار الكتب العراقية، 

 سم42ص؛ 215
 العنوان -النحو   أ -اللغة العربية -4المدارس النحوية    -1
 

514 

215،5 
 401ف

 
 مجيد حميد سعيدالفتلي، 

الديوانية: دار ابن السكيب  -1الفتليتعريف الصرف/ مجيد حميد سعيد 
 4112للطبا ة، 

 سم42ص؛ 105
 العنوان -الصرف   أ -اللغة العربية -1
 

512 

215،5 
 202م

 
 محمد حسين  لي ز ين

مظاهر التيسير الصرفي: دراسة في قرارات مجمع اللغة العربية في 
بغداد: مطبعة المجمع العلمي،  -1القاهرة/ محمد حسين  لي ز ين

4112 
 سم42 ؛   ص212

 العنوان -الصرف   أ -اللغة العربية -1
 

512 

210،14 
 504م

 
 المطلبي،  زيز يوسف
 -1تفعيل السياق/  زيز يوسف المطلبي111الترجمة بوصفها خطابا
 4112بغداد: دار المأمون، 

 (21)اوراق المأمون؛  -1سم10ص؛ 15
 " الكتاب باللغتين العربية واالنكليزية "

   السلسلة -العنوان   ب -الترجمة العربية   أ -1
 

  515  

210،144 
 171ت

 
 توفيق  زيز  بد هللا

لطلبة المرحلة   Initiation ala Traductionمدخل الى الترجمة: 

 ربي/ تاليف توفيق  زيز  بد  -الثالثة قسم اللغة الفرنسية فرنسي
 4112جامعة الموصل: دار ابن االثير،  -1اللهن حسيب الياس حديد

 سم42ص؛ 425
 " الكتاب باللغتين العربية واالنكليزية"

 م(   1حديد، حسيب الياس)م -دراسات   أ -الترجمة االنكليزية -1
 العنوان -ب
 

 515  

210،24 
 402ص

 
 صالح نوري  بد هللا

اغالط العرب واخطاؤها في فوء كتاب سيبويه دراسة تحقيقية نقدية/ 
 4112بغداد: دار المصادر للتحفير الطبا ي،  -1صالح نوري  بد هللا

 ( 4في كتاب سيبويه؛ ) دراسات  -1سم42ص؛ 115
 العنوان   -سيبويه)لغوي(   أ -4اللحن    -اللغة العربية -1

517 



114 
 

 السلسلة -ب
 

210،24 
 012ف

 
 فليح سوادي

خطأ شائع  221شائعة في المكاتبات الرسمية بارات واخطاء لغوية 
بغداد: شركة الديوان للطبا ة،  -1الج/ ا داد وتنفيا فليح سوادي11

4112 
 (11)مبادرات للتعاون؛  -1سم42ص؛ 07
 السلسلة -العنوان   ب -اللحن   أ -اللغة العربية -1
 

510 

210،24 
 551م

 
 المسعودي، اسماء كاظم فندي

تحسين االداء الكتابي/ اسماء كاظم فندي المسعودي، بثينة محمود 
 4112ديالى: جامعة ديالى،  -1 باس المهداوي

 سم42ص؛ 22
المهداوي، بثينة محمود  -الء والهجاء   أقوا د االم -اللغة العربية -1

  باس
 

511 

210،24 
 012و

 
 وليد جلوب كاظم

االخطاء الشائعة في اللغة العربية اخطاء، كتابةن اخطاء نطقية، اخطاء 
بغداد: دار المرتفى،  -1نحوية، اخطاء معنوية/ تاليف وليد جلوب كاظم

4112 
 سم42 ؛  ص111

 العنوان -اللحن   أ -اللغة العربية -1
 

511  

225 
 540هـ

 
 هشام  مار احمد

 -1المعين في شرح قوا د اللغة الغربية/ ترجمة وا دادهشام  مار احمد
 4112بغداد: دار المأمون للترجمة والنشر، 

 (21) سلسلة اوراق المأمون؛ -1سم42صور؛  +  (ص170ج)
 السلسلة -العنوان   ب -قوا د   أ -اللغة الغربية -1
 

511  

211،5517 
 01ع

 
  لي  بد مناف زوين

محادثات: احداث  -تمارين -المنهاج الكامل لتعليم اللغة الفارسية قوا د
م(،  لي  بد مناف زوين، 1)دالمناهيج الج/  لي  بد مناف زوين

4112 
 سم42ص؛ 417

 عنوان ال -تعليم   ا -اللغة الفارسية -1
 

514 

211،517 
 012ق

 
 قمندار، اسما يل

اللهجات الكردية الجنوبية: مع تمهيد موسع حول لهجات دراسة 
 4112بغداد: مكتبة  دنان،  -1الج/ اسما يل قمندار111وهوية
 سم42ص؛ 124

 العنوان -لهجات   أ -اللغة الكردية -1
 

512 

215،711 
 544ش

 
 يديزشعبان م

512 



112 
 

معوقات دراسة اللغة الكردية خارج اقليم كردستان العراق/ شعبان 
 4112بغداد: دار جيا للطبع،  -1مزيري
 سم42ص؛ 51
 العنوان -دراسات   أ -اللغة العربية -1
 

215،711 
 544ش

 
 يديزمشعبان 

 -1تاريج اللغة الكردية وتحديات العصر: مباحث تاريخية/ شعبان مزيري
 4112بغداد: دار جيا للطبع،  -1مزيدة ومنقحة -1 4ط

 (57)منشورات دار جيا؛  -1سم42ص؛ 211
 السلسلة  -العنوان   ب -تاريج   أ -اللغة الكردية -1
 

515  
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 العلوم الطبيعية والريافيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

511 
 112ج

 
 الجوهري، حيدر

 4112بغداد: مطبعة نحلة،  -1العلم والفلسفة/ حيدر الجوهري
 سم42ص؛ 111

 العنوان -فلسفة   أ -العلوم -1
 

515 

517،14 
 221ت

 
 -1واخرون111استراتيجياته/ ر د مهدي رزوقيتدريس العلوم و

 4112م(، 1)د :بغداد

 سم42ص(؛ 227)1ج
 م(1ر د مهدي رزوقي)م -طرق التدريس   أ -العلوم -1
 

517  

517،14 
 52ر

 
 ر د مهدي رزوقي

تدريس العلوم واستراتيجياته/ ر د مهدي رزوقي، وفاء  بد الهادي 
 4112ن(، 1بغداد: )د -1نعيم، زينب  زيز احمد

 سم42ص(؛ 222)4ج
 م(   1وفاء  بد الهادي نجم)م -طرق التدريس   أ -العلوم -1
 العنوان -م(   ج1زينب  زيز احمد)م -ب
 

510 

511،1 
 212ش

 
 شريدة مخلف
بغداد: دار البادية،  -1/ مخلف شريدة لم جديد يهم الجميع الالواقعية 
4112 
 (4)الالواقعية؛  -1سم42ص؛ 412

 السلسلة -العنوان   ب -نظريات   أ -الريافيات -1
 

511 

511،1 
 212ش

 
 شريدة مخلف

بغداد: دار البادية،  -1الالواقعية في الواقع او التطبيقية/ مخلف شريدة
4112 

 (4)الالواقعية؛  -1سم41ص؛ 50
 السلسلة -العنوان   ب -نظريات   أ -الريافيات -1
 

511 

511،1 
 212ش

 
 شريدة، مخلف

 4112بغداد: دار البادية،  -1الف باء الالواقعية العلمية/ مخلف شريدة
 (1)الالواقعية،  -1سم41ص؛ 112

 السلسلة -العنوان   ب -نظريات   أ -الريافيات -1
 

511 

511،1 
 212ش

 
 شريدة، مخلف

 -1تمارين ريافية في الواقعية العلمية: اسئلة وحلول/ مخلف شريدة
 4112بغداد: دار البادية، 

 (10)سلسلة الواقعية العلمية؛  -1سم42ص؛ 152
 العنوان -نظريات   أ -الريافيات -1
 

514 

511،1 
 212ش

 
 شريدة، مخلف

 4112بغداد: دار البادية،  -1في الواقعية الال لمية/ مخلف شريدة

512 



115 
 

 (11)سلسلة الواقعية العلمية؛  -1سم42ص، 145
 السلسلة -العنوان   ب -نظريات   أ -الريافيات -1
 

511،1 
 212ش

 
 شريدة مخلف

بغداد:  -1محافرات  امة )في الالواقعية العلمية(/ مخلف شريدة
 4112منشورات دار البادية، 

 (11)الالواقعية العلمية؛  -1سم42سم؛ 14
 السلسلة -العنوان   ب -فلسفة   أ -الريافيات -1
 

512 

511،1 
 212ش

 
 شريدة، مخلف

بحوث ونظريات في الواقعية والالواقعية  موسو ة شريدة العلمية:
 4112بغداد: دار البادية،  -1العلمية/ مخلف شريدة

 سم42ص؛ 157
 العنوان -موسو ات   أ -الريافيات -4نظريات    -الريافيات -1
 

515 

511،1 
 212ش

 
 شريدة، مخلف

بغداد: دار البادية،  -1نظريات في هندسة المفاهيم/ مخلف شريدة
4112 

 (14)سلسلة الالواقعية؛  -1سم42ص(؛ 55) 2ج
 السلسلة -العنوان   ب -نظريات   أ -الريافيات -1
 

515 

511،1 
 212ش

 
 شريدة، مخلف

بغداد: دار البادية،  -1نظرية شريدة الالواقعية العلمية/ مخلف شريدة
4112 

 (41)الالواقعية العلمية؛  -1سم42ص؛ 12
 السلسلة -ب العنوان   -نظريات   أ -الريافيات -1
 

517 

511،244 
 212ش

 
 شريدة، مخلف

نظرية الالواقعية العلمية العامة: البحث في مفهوم الحقيقة الكاملة 
 4112بغداد: دار البادية،  -1الج/ مخلف شريدة111المطلقة
 (10)الالواقعية العلمية؛  -1سم42ص؛ 701

 السلسلة -العنوان   ب -نظريات) المجمو ات(   أ -الريافيات -1
 

510 

511،7 
 450ج

 
 جاسم حسن رشيد

ريافيات التكامل وتطبيقاته الفيزياوية والهندسية لطلبة الهندسة 
 4112ديالى: جامعة ديالى،  -1والعلوم والتربية/ جاسم حسن رشيد

 سم42ص؛ 542
 العنوان -دراسات   أ -الريافيات -1
 

511 

511،7 
 450ج

 
 جاسم حسن رشيد

وتطبيقاتها الفيزيائية والهندسية لطلبة الهندسة ريافيات المتجهات 
ديالى: جامعة ديالى،  -1والعلوم التربوية/ تاليف جاسم حسن رشيد

4112 

541 



117 
 

 سم42ص؛ 575
 العنوان -دراسات   أ -الريافيات -1
 

511،7 
 121د

 
 الدوري، حبيب

الج/ 111مدخل الى الطرائق العددية مع كثير من االمثلة والتمارين
 4112ن(، 1)بغداد(: )د -1حبيب الدوري، ساكن احمد فتحيا داد 
 سم42ص؛ 552

 م(   1ساكن احمد فتحي)م -دراسات   أ -الريافيات -1
 العنوان -ب
 

541 

511،7 
 145ر

 
الريافيات العامة الصف االول تجاري  ام/ تاليف منير  بد الخالق 

العامة المديرية  1بغداد: وزارة التربية -1واخرون111 زيز الخفاجي
 4112للتعليم المهني، 

 سم42ص: ايض؛ 102
 التعليم التجاري    -4دراسة وتدريس    -الريافيات -1
 م(1الخفاجي، منير  بد الخالق  زيز)م -أ
 

544 

511،7 
 145ر

 
الريافيات للصف االول الصنا ي/ تاليف  بد الرحمن حميد 

للتعليم  المديرية العامة 1بغداد: وزارة التربية -1واخرون111مجيد
 4112المهني، 

 سم40ص؛ 171
 م(1 بد الرحمن حميد مجيد)م -دراسة وتدريس   أ -الريافيات -1
 

542 

511،7 
 145ر

 
الريافيات المالية الصف الثاني التجاري محاسبة ادارة/ تاليف محمد 

المديرية العامة  1بغداد: وزارة التربية -1واخرون111 لي موسى
 4112للتعليم المهني، 

 سم40 ص؛151
 م(1محمد  لي موسى)م -أدراسة وتدريس  -الريافيات -1
 

542 

511،7 
 244غ

 
 الغرابي، رفا حسن

 -1طريقة الغرابي في التكافؤ بين مجمو ات البحث/ رفا حسن الغرابي
 4112بغداد: دار الكتب العلمية، 

 سم42ص، 54
 العنوان -بحوث   أ -الريافيات -1
 

545 

511،5 
 024ح

 
 ثامر محمد حمدالحمداني، 

 -1تقنية االحصاء في ابسط صورة/ تاليف ثامر محمد حمد الحمداني
 4112ديالى: جامعة ديالى، 

 )سلسلة في العلوم التجارية( -1سم42ص؛ 111 ،  ط
 السلسلة -العنوان   ب -االحصاء   أ -1
 

545 

511،52 
 010ت

 
 التميمي، زهرة حسين  باس

تحليل االنحدار/ زهرة حسين  باس التميمي، فوزية غالب  مر 

547 



110 
 

البصرة: جامعة البصرة،  -1السعدون، ساهرة حسين زين الثعلبي
4112 
 سم42ص؛ 222

 م(   1السعدون، فوزية غالب  مر)م -أاالحصاء الريافي   -1
 العنوان -م(   ج1الثعلبي، ساهرة حسين زين)م -ب
 

511،52 
 010ح

 
 ي سلوم جوادالحكيم،  ل

مبادئ االحصاء الريافي" تطبيقات ميدانية " اختبار فرفيات/ تاليف 
 4112دمشق: دار تموز للطبا ة والنشر،  -1 لي سلوم جواد الحكيم

 سم42ص؛ 452
 العنوان -االحصاء الريافي   أ -1
 

540    

541 
 021ع

 
  بد الكريم لفته  وده

بغداد: دار الدكتور للنشر،  -1 لم الفلك/ تاليف  بد الكريم لفته  ودة
4112 
 سم42ص؛ 470

 العنوان -الفلك   أ -1
 

541  

541،1 
 450ب

 
 باسم راجي ناجي  وض

للستة ايام/ تاليف باسم راجي  الكاشف  ن السابع بالنظرية العوفية
 4112بغداد: دار المرتفى،  -1ناجي  وض

 سم42ص؛ 111
 العنوان -فلسفة   أ -الفلك -1
 

521  

542،1 
 010ت

 
 التميمي،  مار

النجف االشرف:  -1نظرية االكمل واشكالية الشرور/  مار التميمي
 4112مطبعة الثقلين، 

 سم42ص؛ 420
 العنوان  -الكون   أ -1
 

521 

545،25 
 415ر

 
 د جاسمالربيعي، داو

دوران االرض وتاثيراته الصحية السا ة البايولوجية في جسم االنسان/ 
 4112البصرة: شركة الغديرللطبا ة،  -1داود جاسم الربيعي

 سم41ص؛ 54
 العنوان -االرض )دوران(   أ -1
 

524  

541،2 
 154أ

 
 االنصاري، صبيح  بد الرحمن

م/ صبيح  بد الرحمن 4115 -هـ1225التقويم الفلكي لسنة 
 4112العمارة: سفينة النجاة،  -1االنصاري

 سم42ص؛55
 العنوان -التقاويم )فلك (   أ -1
 

522 

541،241 
 202أ

 
 احمد مطلوب

522  



111 
 

بغداد:  -1أصالة االرقام والشهور العربية/ تاليف احمد مطلوب
 4112منشورات المجمع العلمي، 

 سم42ص؛ 114
 العنوان -التقويم الهجري   أ -1
 

521 
 412ج

 
 احمدالجبوري،  مر خليل 

مبادئ الطاقات المتجددة/ تاليف  مر خليل احمد الجبوري، احمد حسن 
 4112بغداد: مطبعة االهرام،  -1احمد الجبوري

 سم42ص؛ 214
 العنوان -بم(  1الجبوري، احمد حسن احمد )م -الطاقة )فيزياء(   أ -1
 

525 

521،7 
 415ط

 
الطبيعيات: الصف الثاني الفرع الصنا ي وفرع الحاسبات وتقنية 

بغداد:  -1رونواخ111المعلومات/ تاليف شهاب احمد زيدان الجبوري
 4112وزارة التربية، 

 سم 21ص ؛ 105
 التعليم المهني -2الصنا ة    -4دراسة وتدريس    -الفيزياء -1
 م(1الجبوري، شهاب احمد زيدان )م -أ
 

525 

521،17 
  512خ

 
 خفير  باس مشجل

الكهربائية والمغناطيسية لطلبة الجامعات: المرحلة االولى= 

Electricity and Magnetism/  خفير  باس مشجل، زياد  تاليف

 4112بغداد: دار الدكتور للعلوم،  -حبوبيمحمد  بود، نادر فافل 
نادر  -م(   ب1زياد محمد  بود )م -دراسات   أ -الكهرومغناطيسية -1

 العنوان -م(   ج1)م حبوبيفافل 
  

527 

525،4 
 475ح

 
 الحافظ، منال هادي

بغداد:  -1منال هادي الحافظ تاليف  انتقال الحرارة في موائع التانو/
 4112ن(، 1)د

 سم41ص؛ 122
 العنوان  -انتقال   أ -الحرارة -1
 

520 

521،4 
 717و

 
 وفيق شاكر محمد

كتاب الفيزياء االشعا ية، دراسة تطبيقية في دراسة تفا الت 
 4112الحلة: كلية الحلة،  -1الج/ وفيق شاكر محمد111اشعة
 سم42ص: ايض؛ 122

 العنوان -دراسات   أ -االشعا يةالفيزياء  -1
 

521  

521،72 
 47ج

 
 الجاف، صالح  بد القادر  زيز

الارة واالشعاع النووي استخداماتها وتطبيقاتها/ صالح  بد القادر 
 4112بغداد: مطبعة الطائي،  -1 1ط -1 زيز الجاف

 سم21ص؛ 01
 العنوان -التركيب النووي   أ -1
 

521  

521،75  521  



111 
 

 وليد  بد الجبارالعنبكي،  140ع
وليد  بد تاليف الردع العربي لمواجهة التهديد النووي الصهيوني/ 

 4112 مان: دار امنة للنشر والتوزيع،  -1الجبار العنبكي
 سم42ص؛ 117

 العنوان -العالقات الدولية   أ -4التفا الت النووية    -1
 

521،7 
 101ك

 

أل داديات التمريض والقبالة الصف الرابع/  CH emistryالكيمياء: 

بغداد: وزارة الصحة،  -1واخرون111تاليف مؤيد قاسم العبايجي
4112 
 سم42ص؛ 107

العبايجي، مؤيد  -2 التعليم المهني  -4دراسة وتدريس    -الكيمياء -1
 العنوان -م(   ب1قاسم )م

 

524  

521 
 210د

 
 الدخيلي، محسن  ريبي

 -1محسن  ريبي الدخيلي تاليفالكيمياء الفيزياوية/مفاهيم وتطبيقات 
 4112بغداد: دار الدكتور للعلوم، 

 سم42ص؛ 700
 العنوان -الكيمياء الفيزياوية   أ -1
 

522  

527،02 
 501م

 
 المعموري، محمد حمزة

تكنلوجيا البوليميرات والمواد المتراكبة/ محمد حمزة المعموري،  لي 
 4112جامعة بابل، بابل:  -1ابراهيم الموسوي

 سم40ص؛ 115
 العنوان -م(   ب1الموسوي،  لي ابراهيم )م -البلمرات   أ -1
 

522  

520،2 
 024ح

 
 الحمداني،  هود جبار

 /  inTroductionTo Liguid cr ysTais/ مقدمة في البلورات السائلة

البصرة: شركة الغدير للطبا ة والنشر،  -1 هود ابراهيم الحمداني
4112 
 سم42 ص؛425

 العنوان -الكيمياء العفوية   أ -4البلورات،  لم    -1
 

525  

551 
 451غ

 
 غازي  طية زراك

تطبيقات  ملية في الجيوفيزياء التطبيقية/ غازي  طية زراك، مهنا 
 4112بغداد: كلية العلوم،  -1متعب احمد

 سم42ص؛ 404
 العنوان -م(   ب1مهنا متعب احمد )م -فيزياء االرض   أ -1
 

525  

551،215 
 472ب

 
 الباقر، هادي

بغداد: منظمة المتطو ين  -1ايكولوجيا الصحراء والتصحر/ هادي الباقر
 4112االنسانية للسالم االخفر العراقية، 

 سم41ص؛ 51
 العنوان -التصحر   أ -1
 

527    



111 
 

551،204 
 120م

 
 ميثم  باس مكي

 -1 باس مكي بكتريولوجية مياه بحيرة ساوه وتربتها الشاطئية/ ميثم
 4112بغداد: دار الفراهيدي، 

 )العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 171
 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -البحيرات -1
 

520  

551،5 
 111د

 
 (111 -هـ404الدنيوري، احمد بن داوود )

كتاب االنواء البي حنيفة الدنيوري؛ جمع خديجة زبار الحمداني، نور 
 4112م(: مطبعة انوار دجلة، 1)د -1 بد الكريم صبري

 سم42ص؛ 124
 (  جامعالحمداني، خديجة زبار ) -االرصاد الجوية   أ -1
 العنوان -نور  بد الكريم صبري )جامع(   ج -ب 
 

521  

551،5 
 412ج

 
 الجبوري، سالم هاتف احمد

بغداد: مطبعة  -1سالم هاتف احمد الجبوريتاليف  لم المناخ التطبيقي/ 
 4112غ، احمد الدبا

 سم42ص؛ 22
 العنوان -المناخ   أ -1
 

 551   

551،5 
 501م

 
 المعموري، بدر جدوع احمد

مشكالت مناخية معاصرة )دراسة في مظاهر التغير المناخي(/ بدر 
 4112بغداد: دار الفراهيدي،  -1جدوع احمد المعموري

 سم42ص؛ 411
 العنوان -المناخ   أ -1
 

551  

551،5 
 240هـ

 
 يوسف محمد  لي حاتمالهاال، 

التغير المناخي بين المافي والحافر والمستقبل/ يوسف محمد  لي 
بغداد: دار احمد الدباغ،  -1حاتم الهاال، سالم هاتف احمد الجبوري

4112 
 سم42ص؛ 152

 العنوان -م(  ب1الجبوري، سالم هاتف احمد )م -المناخ   أ -1
 

  554   

551،51557 
 410و

 
 فافل  ليالوائلي، مثنى 

التغيرات المناخية وتاثيراتها في الموارد المائية السطحية في العراق/ 
 4112بغداد: دار الفراهيدي للنشر،  -1مثنى فافل  لي الوائلي

 سم42ص؛ 470
 العنوان -العراق   أ -المناخ -1
 

552 

571،15115 
 202أ

 
 احمد ثامر احمد

طلبة الصف السادس/ االحصاء الحياتي ال داديات التمريض والقبالة ل
 -1احمد ثامر احمد، تهاني مهدي  باس،  بد اللطيف حسن شومان

 4112بغداد: وزارة الصحة، 
 سم21ص؛ 125

552  



114 
 

تهاني مهدي  باس  -التعليم المهني   أ -4االحصاء الحيوي    -1
 العنوان -م(   ج1 بد اللطيف حسن شومان )م -ب   م(1)م
 

571،117 
 202م

 
 غالي محمد  بد الهادي

االساسيات في  لم االنسجة الحيوانية/ محمد  بد الهادي غالي، جوان 
 4112بغداد: دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية،  -1خالد
 سم42ايض ؛ص؛401

 العنوان -م(   ب1جوان خالد )م -دراسات   أ -فسيولوجيا -الحيوان -1
 

555 

571،2 
 521أ

 
 االسدي، فوزي صدام

فوزي صدام االسدي،  ا داد/النسجي باستخدام المشراح المجهر التقطيع
البصرة: جامعة البصرة،  -1شيرين جميل ، الء  بد الخالق سواد

4112 
 سم41ص؛ 21
 العنوان -التشريح المقارن   أ -1
 

555  

574،05 
 402ح

 
 حامد خلف احمد

 البشري االنعكاسات االجتما ية واالخالقية/ حامد خلف احمد، لهجينا
 4112بغداد: بيت الحكمة،  -1ترجمة محمد أوكمافان

 سم42ص؛ 442
 العنوان -محمد اوكمافان )مترجم(   ب -الوراثة   أ -4الجينات    -1
 

557  

570،55 
 511ح

 
 حسين فافل حسن

 لم الطفيليات العملي: الحشرات الطبية/ حسين فافل حسين،  ادل 
 4112كركوك: مطبعة ففولي،  -1 لي حيدر

 سم40ص(؛ 474)2ج
 ادل  لي  -الحشرات ناقلة االمراض   أ -4الطفيليات،  لم    -1

 العنوان   -م(   ب1حيدر)م
 

550 

571،0 
 202أ

 
 احمد محسن  ابي

البصرة: جامعة البصرة،  -1الطحالب العملي/ احمد محسن  ابي
4112 

 سم40ص؛ ايض؛ 01
 العنوان -دراسات   أ -الطحالب -1
 

551 

501،1 
 402ص

 
 الصالحي، قيس جميل

تقانات النبات االحيائية/ ترجمة قيس جميل الصالحي، كاظم محمد 
 4112بغداد: مطبعة االهرام،  -1الصميد ي

 سم42ص؛ ايض؛ 255
الصميد ي، كاظم  -فسلجة   أ -النبات -4نظريات    -النبات،  لم -1

 العنوان -محمد )مترجم(   ب
 
 

551  

515  551 



112 
 

 غاليمحمد  بد الهادي  202م
التشريع المقارن للحبليات/ محمد  بد الهادي غالي، حسين  بد المنعم 

 4112بغداد: دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية،  -1 4ط -1داود
 سم42ص؛ 071

 العنوان -م(   ب1سين  بد المنعم داود )م -الفقاريات   أ-1
 

511،1 
 442ر

 
 رباح احمد مهدي

/ رباح احمد Physical An Thropdgy  الطبيعيةاالنثروبولوجيا 

 4112ن(، 1بغداد: )د -1مهدي
 سم42ص؛ 212

 العنوان -االنثروبولوجيا الطبيعية   أ -1
 

554 
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 التكنولوجيا ) العلوم التطبيقية(       
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511،40 
 040س

 
 السالمي، محمد

النجف:  -1تصليح/ محمد السالميأجهزة طب االسنان تشغيل صيانة 
 4112مكتبة الحياة، 

 سم42ص؛ ايض؛ 421
 العنوان -االجهزة الطبية   أ -1
 

552 

511،40 
 541ك

 
 الكعبي، منار  ودة الزم

القياس والمعايرة لالجهزة الطبية/ تاليف منار  ودة الزم الكعبي، مهند 
 4112بغداد: دار الدكتور للعلوم،  -1 بد الجبار المهداوي

 سم42ص؛ 245
 العنوان -أ    مهند  بد الجبارالمهداوي،-االجهزة الطبية   أ-1
 

552 

511،72 
 511ح

 
 حسين هادي  طية

للصف   Narsing gEThics اداب واخالقيات مهنة التمريض والقبالة

امين  جيل ياسر، خالد محمد ،الرابع/ تاليف حسين هادي  طية، 
 4112بغداد: وزارة الصحة،  -1خفير
 سم40ص؛ 117

امين  جيل ياسر  -دراسات   أ -التمريض -4التمريض )مهنة(    -1
 العنوان -م(   ج1خالد محمد خفر )م -م(   ب1)م
 

555 

511،72 
 442م

 
ال داديات التمريض والقبالة الصف  النظريمبادئ اساسيات التمريض 

بغداد: وزارة الصحة،  -1واخ111/ تاليف هدى باقر حسنالرابع
4112 
 سم42ص؛ 412

 م(1هدى باقر حسن )م -دراسات   أ -التمريض -1
 

555 

511،7217 
 021ت

 
التمريض الباطني الجراحي أل داديات التمريض والقبالة الصف 

بغداد: وزارة الصحة،  -1رون واخ111الخامس/ بتول أمين جدوع
4112 
 سم21ص؛ 104

بتول أمين  -التعليم المهني   أ -4دراسة وتدريس    -التمريض -1
 م(1جدوع )م

 

557  

511،7217 
 021ت

 
التمريض الباطني الجراحي أل داديات التمريض الصف السادس/ تاليف 

 4112بغداد: وزارة الصحة،  -1واخ111بتول أمين جدوع
 سم42ص؛ 455

 م(1بتول أمين جدوع )م -دراسة وتدريس   أ -التمريض -1
 

550 

511،7217 
 021ت

 
والعقلية آل داديات التمريض والقبالة الصف تمريض الصحة النفسية 

بغداد: وزارة  -1رون(واخ)  111الخامس/ تاليف  لي كريم خفير
 4112الصحة، 
 سم21ص؛ 425

 لي كريم  -دراسات   أ -الصحة النفسية -4دراسات    -التمريض -1

551 



115 
 

 م(1خفير )م
 

511،7217 
 220م 

 
التمريض والقبالة والتوليد مدخل الى تمريض صحة المجتمع ال داديات 

بغداد:  -... ) واخرون (  لخامس/ تاليف منى  بد الوهاب للصف ا
 4112وزارة الصحة، 

 سم42ص؛ 12
 الصحة المدرسية -4دراسة وتدريس    -التمريض -1
 

571    

511،72177 
 442م

 
للصف  والقبالة التمريض العملي ال داديات  مبادئ اساسيات التمريض

بغداد: وزارة  -1رون ( واخ... )  يف هدى باقر حسنالرابع/ تال
 4112الصحة، 
 سم42ص؛ 177

 م(1هدى باقر حسن )م -دراسة وتدريس   أ -التمريض -1
 

571 

511،7254 
 021ت

 
تمريض االطفال أل داديات التمريض الصف الخامس/ تاليف اقبال غانم 

 4112بغداد: وزارة الصحة،  -اخرون .و111 لي
 سم21ص؛ 401

 م(1اقبال غانم  لي )م -دراسة وتدريس   أ -تمريض االطفال -1
 

574 

511،11 
 201م

 
 محمود قاسم محمد

بغداد: مطبعة  -1ي مخطوطات طبية/ تاليف محمود قاسم محمدفقراءات 
 4112المجمع العلمي، 

 سم42ص؛ 422
 العنوان -مخطوطات   أ -الطب -1
 

572 

511،117 
 552أ

 
 اسعد اسما يل احمد

/ أسعد اسما يل أحمد،   Functional      Anatong التشريح الوظيفي

بغداد: وزارة الصحة،  -1أالء حسن مرزة حسين، ابتسام خلف  بد  لي
4112 
 سم21ص؛ 405

 التعليم المهني   -4دراسة وتدريس    -التشريح -1
م(   1أبتسام خلف  بد  لي )م -م(   ب1االء حسن مرزة حسين )م -أ 
 نالعنوا -ج
 

572  

511،01 
 202م

 
 محمد جاسم  يسى

بغداد: دار ومكتبة  -1قدرات الدماغ البشري الفائقة/ محمد جاسم  يسى
 4112 دنان، 
 سم41ص؛ 172

 العنوان -الباراسايكولوجي   أ -4المسج    -1
 

575 

512،117 
 420ع

 
 العبدلي، سميرة شاكر

الر اية الصحية االولية لطلبة قسم التمريض المرحلة الثانية/ تاليف 
 4112بغداد: مطبعة معهد التكنلوجيا،  -1شاكر العبدليسميرة 

575 



117 
 

 سم42ص؛ 225
 العنوان -التعليم الفني   أ -4دراسات    - الصحة -1
 

512،4 
 472ب

 
 الباقر، هادي ناصر سعيد

بغداد: منظمة  -1سعيد الباقرمبادئ في  لم التغاية/ هادي ناصر 
 4112المتطو ين االنسانية للسالم االخفر العراقية، 

 سم42ص؛ 412
 العنوان -التغاية   أ -1
 

577 

512،4 
 145خ

 
 ، نديم الخياط

والتوليد للصف الخامس/  والقبالة التمريض ال داديات  لم التغاية
بغداد:  -1تاليف نديم الخياط، شهاب حسين، ندى محمد صالح ناجي

 4112وزارة الصحة، 
 سم21ص؛ 415

شهاب  -التعليم المهني   أ -4دراسة وتدريس    -التغاية،  لم -1
 العنوان -ج   م(1ندى محمد صالح ناجي )م -م(   ب1حسين )م

 

570 

512 
 42ش 

 
 صالح جواد شبر، 

الصحة في العراق بين الدولة واالستثمار: كتاب يفتح مجال االستثمار 
بغداد: دائرة العيادات الطبية  -1الج/ صالح جواد شبر11الصحي

 4112الشعبية، 
 سم41ص؛ 477

 العنوان -الصحة العامة   أ -1
 

571 

512،24 
 201ع

 
  بد الحكيم حكمت

اليمن، الحجاز،  استكشافات طبية او المسح الجغرافي الطبي لواليات
م/  بد 1011 -1000، 1210 -1215رومية  1215 -1212 بغداد

الموصل: جامعة الموصل،  -1الحكيم حكمت، ترجمة محمود قاسم محمد
4112 
 (57)الكتاب الجامعي،  -1سم42ص؛ 141

محمود قاسم محمد  -دراسات   أ -الطب -4الجغرافية الطبية    -1
 )مترجم(

 

501 

515،24 
 415ر

 
 الربيعي، داود جاسم

  The Arabian الموسو ة العربية للعالج باال شاب الطبية
Encgclopedia  of  … البصرة: شركة الغدير  -1/ داود جاسم الربيعي

 4112للطبا ة والنشر المحدودة، 
 سم42 ( ص ؛521) 4ج
 العنوان -موسو ات   أ -العالج باال شاب -1
 

501 

515،24 
 415ر

 
 جاسمالربيعي، داود 

   The Arabi  Encgclopediaالموسو ة العربية للعالج باال شاب
of  …  البصرة: شركة الغدير للطبا ة والنشر  -1/ داود جاسم الربيعي

 4112المحدودة، 

504 
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 سم42؛ ( ص220) 1ج
 العنوان -موسو ات   أ -العالج باال شاب -1
 

515،24 
 415ر

 
 الربيعي، داود جاسم

  The Arabianة العربية للعالج باال شاب الطبية الموسو 
Encgclopedia   of  …البصرة: شركة الغدير  -1/ داود جاسم الربيعي

 4112للطبا ة والنشر المحدودة، 
 سم42(؛ ص جداول 11+ ص275) 2ج
 العنوان -موسو ات   أ -العالج باال شاب -1
 

502 

515،24 
 415ر

 
 الربيعي، داود جاسم

  The Arabianالطبية  العربية للعالج باال شابالموسو ة 
Encgclopedia   of  … البصرة: شركة  -1/ داود جاسم الربيعي

 4112الغدير للطبا ة والنشر المحدودة، 
 سم42ص+ أ(؛ 245) 2ج
 العنوان -موسو ات   أ -العالج باال شاب -1
 

502 

515،2 
 402ث

 
 الثامر، صباح نعمة

/     Pharmacy gand  pharmacy  alagyالصيدلية و لم االدوية

أ داديات التمريض والقبالة والتوليد الصف السادس/ تاليف صباح نعمة 
 4112بغداد: وزارة الصحة،  -1الثامر، بلقيس أحمد كمال

 سم41،5ص؛ 111
 العنوان -بم( 1د كمال )مبلقيس أحم -أ  دراسة وتدريس -الصيدليةــ 1
 

505 

515،52 
 411ع

 
 محمد  بد هللاالعاني، 

النباتات الدوائية/ ا داد محمد  بد هللا العاني، فرج محمد  بد هللا، 
 4112الموصل: جامعة الموصل،  -1مظفر احمد الموصلي

 (71)سلسلة الكتاب الجامعي؛  -1سم42ص؛ 211
الموصلي،  -م(   ب1فرج محمد  بد هللا )م -النباتات الطبيعية   أ -1

 السلسلة -د   وان العن -م(   ج1مظفر احمد )م
 

505 

515،014 
 442ج

 
 الجابري،  بد القادر

بغداد:  -1الموجز اليسير في الوغز باالبر الصينية/  بد القادر الجابري
 4112ن(، 1)د
 سم44سم؛ 11
 العنوان -العالج باالبر   أ -1
 

507 

515،1541 
 21ع

 
  دي نجم اسما يل

 -1ا داد  دي نجم اسما يلالسموم الفطرية النظرية والمفهوم العام/ 
 4112بغداد: مطبعة السيماء، 

 سم42ص؛ 402
 العنوان -الفطريات )السموم(    أ -1
 

500 

515،11  501 



111 
 

    االحياء المجهرية الطبية  214أ

Micro  bnlogy  Medical    أل داديات التمريض والقبالة والتوليد

بغداد: / رونواخ111الصف الخامس/ تاليف سليم  بد كاطع المولى
 4112وزارة الصحة، 

 سم21ص؛ 124
المولى، سليم  بد  -التعليم المهني   أ -االحياء الدقيقة )الطبية( -1

 العنوان -كاطع )م(   ب
 

515،0540 
 411س

 
 ساين 

فسيولوجيا االجهاد/ تاليف ساين، ترجمة مجيد كاظم  باس 
 4112النجف االشرف: مطبعة الميزان،  -1الحمزاوي

 سم42ص؛ 415
 العنوان -مجيد كاظم  باس الحمزاوي )مترجم(   ب -التعب   أ -1
 

511 

515،055 
 445ع

 
 العباسي، رنا  بد المنعم

 -1التلعثم  ند االطفال )االسباب والعالج(/ رنا  بد المنعم العباسي
 4112بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 

 (140)الموسو ة الثقافية،  -1سم41ص؛ 172
  السلسلة -العنوان   ب -امراض   أ -االطفال -4 يوب الكالم    -1
 

511 

515،051 
 102س

 
 السميري، أحسان  يدان

المنفعة التشريعية والطبية في تحريم الخمور والكحول وأثرها  لى 
بغداد: دار الفراهيدي  -1والمجتمع/ احسان  يدان السميريصحة الفرد 

 4112للنشر، 
 سم45ص؛ 212

 العنوان -المخدرات والشباب   أ -4  الخمر  -1
 

514 

510،4 
 101ت

 
التوليد واالمراض النسائية أل داديات القبالة والتوليد للصف السادس/ 

 4112بغداد: وزارة الصحة، .ـ  .) واحرون ( تاليف أقبال مجيد  باس
 سم21ص؛ 414

 م(1اقبال مجيد  باس )م -دراسة وتدريس   أ -الوالدة -1
 

512 

510،4 
 400ق

 
القبالة للصف الخامس في أ داديات القبالة والتوليد/ تاليف أقبال مجيد 

 4112بغداد: وزارة الصحة،  -1رون واخ111 باس
 سم21ص؛ 172

 اقبال مجيد  باس )م( -ا  التعليم المهني  -4دراسة وتدريس  -الوالدة -1
 

512 

541،015 
 412ش

 
 شبور غنتر

 -1ور، ترجمة محمد التورنجيدقة المكائن:  لم التصميم/ غنتر شب
 4112بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 سم42ص؛ 550
التورنجي، محمد )مترجم(    -التعليم التقني   أ -4تصميم    -االالت -1
 العنوان -ب
 

515 



141 
 

544،2204 
 121ز

 
 زيدون خلف كريمد

 -1كريمداستحالب النفوط الخام العراقية والجهد الوطني/ زيدون خلف 
 4112بغداد: دار الفراهيدي، 

 ع(تطب)سلسلة العراقية  -1سم42ص؛ 114
 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -استخراج -النفط -1
 

515  

545،7 
 125هـ

 
بغداد: دار  -ندسة الطرق/ ا داد محمد يوسف فتاح ...  ) واخرون ( .ه

 4112ومكتبة  دنان، 
 سم42ص؛ 250

 م(1محمد يوسف فتاح )م -هندسة الطرق   أ -1
 

517 

547،54 
 747خ

 
 الخفاف،  بد المعطي

بغداد: مطبعة  -1هندسة الزرا ة االروائية/ تاليف  بد المعطي الخفاف
 4112المجمع العلمي، 

 سم42ص؛ 412
 العنوان -هندسة الري   أ -1
 

510   

547،54 
 451م

 
 مازن  بد المجيد مصطفى

 بد المجيد مصطفى،  بد الهادي  الري والبزل )العملي(/ ا داد مازن
 4112بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  -1محمد سرحان

 سم42ص؛ 101
 م(   1 بد الهادي محمد سرحان )م -دراسات   أ -هندسة الري -1
 العنوان -ب
 

511 

540،1 
 50ر

 
الرسم الصنا ي محطات وشبكات ومعالجة المياه الصف الثالث/ تاليف 

 4112بغداد: وزارة التربية،  -1واخ111سى حسينحيدر مو
 سم24ص؛ 120

التعليم المهني    -2دراسة وتدريس    -الصنا ة -4محطات المياه    -1
 م(1حيدر موسى حسين )م -أ
 

711 

541،451400 
 242ج

 
 الجراح، وليد احمد مجيد

بغداد: وزارة  -1سيارات ثاني سيارات/ وليد احمد مجيد الجراحصيانة ال
 4112التعليم العالي والبحث العلمي، 

 سم42ص؛ 227
 العنوان -صيانة   أ -السيارات -1
 

711  

521 
 747خ

 
 الخفاف،  بد المعطي

بغداد:  -1منقحة ومفافة -1 4ط -1 لم الفالحة/  بد المعطي الخفاف
 4112المكتب االستشاري الزرا ي، 

 سم42ص؛ 155
 العنوان -الزرا ة   أ -1
 

714 

521،2  712 



141 
 

 الخفاف،  بد المعطي 747خ
 -1اساس المفردات الزرا ية )معالجة معجمية(/  بد المعطي الخفاف

 4112بغداد: نقابة المهندسين الزرا يين، 
 سم42ص؛ رسوم توفيحية؛ 211

 العنوان -معاجم   أ -الزرا ة -1
 

521،12 
 747خ

 
 الخفاف،  بد المعطي

االساسية والتنظيم والمصطلحات اساسيات الهندسة الزرا ية المفاهيم 
بغداد: نقابة المهندسيين  -1الفنية الرئيسية/  بد المعطي الخفاف

 4112الزرا يين، 
 سم42ص؛ 415

 العنوان -معاجم   أ -الهندسة الزرا ية -1
 

712   

521،217 
 010ع

 
العلوم الصنا ية الفرع الصنا ي المكننة الزرا ية الصف االول/ تاليف 

المديرية  1بغداد: وزارة التربية -1رون ( واخ...) سعد  باس خفر
 4112العامة للتعليم المهني، 

 سم21صور ملونة؛  +   ص114
سعد  -التعليم المهني   أ -4دراسة وتدريس    -األالت الزرا ية -1

  باس خفر )م(
 

715 

521،54 
 501أ

 
 أسكندر ابراهيم فرنسيس

 -1أحمد  بد الرحيم لطيفانتاج التقاوى/ أسكندر أبراهيم فرنسيس؛ 
 4112بغداد: مطبعة االهرام، 

 سم42ص؛ 415
 العنوان -ب   م(1أحمد  بد الرحيم لطيف )م -الباور   أ -1
 

715  

524،7 
 142أ

 
 أياد يوسف اسما يل

الموصل: جامعة  -1آفات المواد المخزونة/ أياد يوسف اسما يل
 4112كلية التربية،  1الموصل
 سم45ص؛ 211

 (CDالكتاب )قرصيتفمن 

 العنوان -التخزين   أ -4االفات الزرا ية    -1
 

717 

522،12 
 021ش

 
 الشمري، غالب ناصر

ديالى: جامعة  -1تقنيات خزن الحاصالت البستنية/ غالب ناصر الشمري
 4112ديالى، 
 سم42ص؛ 402

 نالعنوا -دراسات   أ -البساتين -4خزن    -المحاصيل -1
 

710   

522،11 
 522أ

 
 اال رجي، جاسم محمد  لوان

الموصل: جامعة  -1انتاج الفاكهة التفاحية/ جاسم محمد  لوان اال رجي
 4112الموصل، 

 سم42ص؛ 205
 العنوانأـ      زرا ة -التفاح -4دراسات    -ا ةزر -الفواكه -1

711  



144 
 

 
522،54 

 445ع
 

  بد الباسط  ودة ابراهيم
الباسط  ودة ابراهيم، محمود بيئة وفسيولوجية نخلة التمر/ تاليف  بد 

البصرة: شركة الغدير للطبا ة والنشر المحدودة،  -1شاكر  بد الواحد
4112 
 سم42ص؛ 455

 العنوان -م(  ب1محمود شاكر  بد الواحد )م -النخيل   أ -1
 

711   

525،1024 
 472ب

 
 الباقر، هادي ناصر سعيد

منظمة  بغداد: -1 4ط -1مرض الجمرة الخبيثة/ هادي ناصر سعيد
 4112المتطو ين االنسانية للسالم االخفر العراقية، 

 (5البيئة؛  -)السلسلة العلمية -1سم41ص؛ 12
 السلسلة -العنوان   ب -امراض )الجمرة الخبيثة(   أ -الحيوانات -1
 

  711  

527،1 
 251ق

 
 القدسي، ناطق حميد

أنتاج وتسويق الحليب/ تاليف ناطق حميد القدسي، لميس ثامر 
 4112بغداد: كلية الزرا ة،  -1حديديال

 سم42ص؛ 411
الحديدي، لميس ثامر  -صنا ة االلبان   أ -4منتجات االلبان    -1
 العنوان -م(   ب1)م
 

714 

520،1 
 545ق

 
 القزاز، لقمان ابراهيم

الموصل: مدار للطبا ة،  -1مع النحل في خالياها/ لقمان أبراهيم القزاز
4112 
 سم41ص؛ 111

 العنوان -تربية   أ -النحل -1
 

712  

521،517 
 114ز

 
 زينب خليل  باس

قسم أنتاج االطعمة منهاج فن الطبج الصف الثاني/ أ داد زينب خليل 
 4112بغداد: وزارة السياحةواالثار،  -1 باس
 سم24صور ملونة؛  +  ص151

ميساء  بد الرسول )معد(    -التعليم المهني   أ -4دراسات    -الطهي -1
 العنوان -ب
 

712  

522،5 
 210م

 
 مريم مال هللا غزال

ن(، 1بغداد: )د -1االدوات واالجهزة المنزلية/ تاليف مريم مال هللا غزال
4112 
 سم42ص؛ 455

 العنوان -االدوات واالجهزة المنزلية   أ -1
 

715   

527،12 
 242أ

 
أدارة الفنادق والمطا م الصف الثاني تجاري أختصاص السياحة/ تاليف 

 4112بغداد: وزارة التربية،  -1واخ111محمد زكي  بد الرزاق
 سم40صور؛  +   ص100

   715 



142 
 

محمد زكي  بد  -أ دراسات  -المطا م -4يم وادارة   تنظ -الفنادق -1
 م(1الرزاق )م

 
527،12 

 411ش
 

 الشاوي، ميساء محمد طاهر
 -1الشاويالتدبير الفندقي: الصف الثانية/ ا داد ميساء محمد طاهر 

 4112بغداد: وزارة السياحة، 
 سم24صور؛  +   ص70
 العنوان -العراق   أ -التعليم المهني -4دراسات    -الفنادق -1
 

717  

527،21 
 514ع

 
 وزارة السياحة واالثار 1العراق

اختصاص المكاتب االمامية الفندقية منهاج المرحلة الثانية/ وزارة 
 4112برنامج االمم المتحدة االنمائي، بغداد:  -1السياحة واالثار

 سم21ص؛ صور ملونة؛ 125
 العنوان -التعليم المهني   أ -4دراسات    -الفنادق -1
 

710  

527،12 
 202م

 
 دياب  بد هللا  محمد

محمد  بد هللا دياب، داء المؤسسات الفندقية/ أساسيات تقييم كفاءة أ
 مان: دار االيام،  -1صفاء  بد الجبار الموسوي، سمير خليل شمطو

4112 
 سم42ص؛ 452

م(   1الموسوي، صفاء  بد الجبار )م -تنظيم وادارة   أ -الفنادق -1
 العنوان -ج   م(1سمير خليل شمطو )م -ب
 

 711  

527،155711 
 244ع

 
  بد الجبار محمد جرجيس

/  بد الجبار محمد 1101البيت الموصلي والعمائر الخدمية حتى سنة 
 4112الموصل: مطبعة االنتصار،  -1جرجيس
 سم42ص؛ صور؛ 414

 العنوان -تاريج   أ -البيت الموصلي )العمارة( -1
 

741 

521،1 
 122ح

 
 الحيدري، رفا

أنما ألهكم اله واحد/ رفا الحيدري، رسوم الهام  ،  أنت ربي السواك
 4112النجف: دار البراق لثقافة االطفال،  -1 4ط -1مرتفى

 (1سلسلة حدثني  ن ربي؛ )   -1سم42ص؛ 14
العنوان    -الهتم مرتفى )رسوم(   ب -ر اية ثقافية   أ -االطفال -1
 السلسلة -ج
 

741 

521،1 
 122ح

 
 الحيدري، رفا

ربي حي اليموت، وتوكل  لى الحي الاي اليموت/ رفا الحيدري، 
 لنجف: دار البراق لثقافة االطفال،ا -1 4ط -1رسوم الهام مرتفى

4112 
 (4 ،)سلسلة حدثني  ن ربي -1سم42ص؛ 14
العنوان    -الهام مرتفى )رسوم(   ب -ر اية ثقافية   أ -االطفال -1
 السلسلة -ج
 

744 



142 
 

521،1 
 122ح

 
 الحيدري، رفا

ربي  الم  ليم )وهللا  ليم حكيم(/ رفا الحيدري، رسوم الهام 
 4112النجف: دار البراق لثقافة االطفال،  -1 4ط -1مرتفى

 (5)سلسلة حدثني  ن ربي؛ -1سم42ص؛ 14
العنوان    -الهام مرتفى )رسوم(   ب -ر اية ثقافية   أ -االطفال -1
 السلسلة -ج
 

742 

521،1 
 122ح

 
 الحيدري، رفا

/ رفا الحيدري،  ألهة اال هللا لفسدتا فيهما  ربي واحد أحد، لو كان
النجف: دار البراق لثقافة االطفال،  -1 4ط -1رسوم الهام مرتفى

4112 
 (7)سلسلة حدثني  ن ربي؛ -1سم42ص؛ 14
العنوان    -الهام مرتفى )رسوم(   ب -ر اية ثقافية   أ -االطفال -1
 السلسلة -ج
 

742  

521،1 
 122ح

 
 الحيدري، رفا

ربي يسمع د ائي، ان ربي لسميع الد اء/ رفا الحيدري، رسوم الهام 
 4112النجف: دار البراق لثقافة االطفال،  -1 4ط -1مرتفى

 ( 2،)سلسلة حدثني  ن ربي -1سم42ص؛ 14
العنوان    -الهام مرتفى )رسوم(   ب -ر اية ثقافية   أ -االطفال -1
 السلسلة -ج
 

745  

521،1 
 122ح

 
 الحيدري، رفا

ربي يطعمني ويسقيني، وما من دابة في االرض اال  لى هللا رزقها/ 
دار البراق النجف:  -1 4ط -1رفا الحيدري، رسوم الهام مرتفى

 4112لثقافة االطفال، 
 (2،)سلسلة حدثني  ن ربي -1سم42ص؛ 14
العنوان    -الهام مرتفى )رسوم(   ب -ر اية ثقافية   أ -االطفال -1
 السلسلة -ج
  

745 

521،1 
 122ح

 
 الحيدري، رفا

شكرا لك ياربي، واشكروا لي وال تكفرون/ رفا الحيدري، رسوم الهام 
 4112دار البراق لثقافة االطفال،  النجف: -1 4ط -1مرتفى

 (5،)سلسلة حدثني  ن ربي -1سم42ص؛ 14
العنوان    -الهام مرتفى )رسوم(   ب -ر اية ثقافية   أ -االطفال -1
 السلسلة -ج
 

747 

521،1 
 122ح

 
 الحيدري، رفا

 -1ماهو كون هللا ربي؟ صبغة هللا/ رفا الحيدري، رسوم الهام مرتفى
 4112البراق لثقافة االطفال، النجف: دار  -1 4ط

 (0،)سلسلة حدثني  ن ربي -1سم42ص؛ 14
العنوان    -الهام مرتفى )رسوم(   ب -ر اية ثقافية   أ -االطفال -1
 السلسلة -ج
 

740  



145 
 

521،1 
 114ح

 
 ،   بغداد: صحيفة الخميس االسبو ي -1حيوانات تتحدث  ن نفسها

4112 
 ر اية ثقافية -االطفال -1
 

741  

521،1 
 472ر

 
 رافد مهدي قدوري

ديالى: جامعة ديالى،  -1اصول التربية الحركية/ رافد مهدي قدوري
4112 
 سم24 ايض ؛ص؛141

 العنوان -العناية الصحية   أ -االطفال -1
 

721 

521،57 
 501ف

 
 ( -1152الففلي، صريح  بد الكريم )

 بد مشروع العاب القوى لالطفال والمدارس/ ترجمة وا داد صريح 
بغداد: المركز الوطني لر اية الموهبة اللعاب القوى،  -1الكريم الففلي

4112 
 سم42ايض؛   ؛  ص215

 العنوان -العاب ريافية   أ -االطفال -1
 

721 

557 
 241ج

 
 الججاوي، طالل محمد  لي

المحاسبة المالية المتوسطة/ طالل محمد  لي الججاوي، حيدر  لي 
 4112ناشرون،  -دار الكتب موز ونكربالء:  -1 4ط -1المسعودي

 سم42ص؛ 212
 العنوان -م(   ب1المسعودي، حيدر  لي )م -المحاسبة   أ -1
 

724  

557 
 551م

 
 المسعودي، حيدر  لي

المنشآت المالية/ تاليف حيدر  لي المسعودي، قاسم محمد  بد محاسبة 
 ة، بغداد: دار نيبور للطبا -1هللا البعاج، نجم  بد  ليوي الكر اوي

4112 
 سم42ص؛ 242

الكر اوي،  -م(   ب1البعاج، قاسم محمد  بد هللا )م -المحاسبة   أ -1
 العنوان -م(   ج1نجم  بد  ليوي )م

 

722 

557،1414 
 010ت

 
 التميمي، ر د فافل حسن

الج/ 111ية المالية المحاسبةدارمبادئ االحصاء التطبيقي لالقسام اال
مكتب الهدية للتحليل االحصائي، بغداد:  -1ر د فافل حسن التميمي

4112 
 سم42ص؛ 151

 العنوان -الطرق االحصائية   أ -المحاسبة -1
 

722  

557،24 
 412ج

 
 الجبوري، نصيف جاسم محمد  لي

 -1محاسبة التكاليف المتقدمة/ تاليف نصيف جاسم محمد  لي الجبوري
 4112بغداد: كلية االدارة واالقتصاد،  -1 4ط

 سم42ص؛ 254
 العنوان -دراسات   أ -محاسبة التكاليف -1

725 



145 
 

 
557،24 

 245م
 

/ تاليف صباح  بد / محاسبةمحاسبة التكاليف للصف الثالث تجاري
 4112بغداد: وزارة التربية،  -1 4ط -1الج111الوهاب النعيمي

 سم40ص؛ 151
 م(1النعيمي، صباح  بد الوهاب )م -دراسات   أ -محاسبة التكاليف -1
 

725 

557،24 
 510ن

 
  بد الوهاب صباحالنعيمي، 

محاسبة التكاليف/ تاليف صباح  بد الوهاب النعيمي، خليل ابراهيم 
بغداد: مطبعة معهد  -1رجب الحمداني، اثير  لي حسين البياتي

 4112التكنولوجيا، 
 سم45ص؛ 541

الحمداني، خليل  -التعليم المهني   أ -4دراسات    -محاسبة التكاليف -1
 العنوان -م(   ج1البياتي، اثير  لي حسن )م -م(   ب1)م ابراهيم رجب

 

727 

557،25 
 512س

 
 مشكور جايدسعود 

المحاسبة الفريبية أطرها القانونية وتطبيقاتها العملية في العراق/ 
مشكور، قاسم محمد  بد هللا البعاج، نجم  بد  ليوي  جايدسعود 

 4112النجف: مطبعة دار الفياء،  -1الكر اوي
 سم42 ص؛472

 م(1البعاج، قاسم محمد  بد هللا )م -محاسبة   أ -الفرائب -1
 العنوان -ج م(  1الكر اوي، نجم  بد هللا  ليوي )م -ب
 

720 

557،20 
 400س

 
 سالم محمد  بود

نايف ندى محاسبة المسؤولية وتقويم االداء/ سالم محمد  بود، 
 4112بغداد: دار الدكتور للعلوم،  -1يونس
 سم42ص؛ 101

 العنوان -ب م(1ندى نايف يونس )م -تقييم االداء   أ -4المحاسبة    -1
 

721  

557،20 
 411ع

 
 العاني، صفاء احمد محمد

مبادئ المحاسبة المالية/ تاليف صفاء أحمد محمد العاني، حكيم حمود 
 4112بغداد: مكتب نمواج للطبا ة واالستنساخ،  -1فليح السا دي

 سم42ص؛ 221
 العنوان -م(   ب1السا دي، حكيم حمود فليح )م -المحاسبة   أ -1
 

721 

557،20 
 401ق

 
 القاموسي، فياء  بد الحسين

مبادئ المحاسبة المالية/ فياء  بد الحسين القاموسي،  دنان  بد 
 4112بغداد: هيئة التعليم التقني،  -1مزيدة ومنقحة 4ط -1الحميد
 سم42ص؛ 517

 العنوان -م(  ب1)م دنان  بد الحميد  -المحاسبة   أ -1
 

721 

557،75 
 244ح

 
 الحجباوي، طالل محمد  لي

طالل محمد  لي الحجباوي، هيثم  لي المحاسبة والتحاسب الفريبي/ 
 4112كربالء: دار الكتب موز ون،  -1 4ط -1محمد العنبكي

724 
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 سم42ص؛ 220
م(   1العنبكي، هيثم  لي محمد )م -العراق   أ -محاسبة -الفرائب -1
 العنوان -ب
 

557،0 
 021ش

 
 الشمري، حسين جاسم فالح

/ تاليف حسين       Accounting    Intcrnatonal المحاسبة الدولية

بغداد: هيئة التعليم  -1جاسم فالح الشمري، سعد سلمان  واد المعيني
 4112التقني، 
 سم42ص؛ 212

سلمان المعيني، سعد  -2الشركات الدولية   -4المحاسبة الدولية    -1
 العنوان -م(   ب1 واد )م

 

722 

557،025 
 245م

 
المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها المركزية والالمركزية في العراق/ تاليف 

 4112بغداد: دار نيبور للطبا ة،  -1واخ111مشكور جايدمسعود 
 سم42ص؛ 242

 النظام المحاسبي الموحد -4العراق    -المحاسبة الحكومية -1
 م(1مشكور )م جايدمسعود  -أ
 

722 

557،027 
 245م

 
المحاسبة الفندقية للصف الثاني: اختصاص سياحة وادارة فنادق/ تاليف 

 4112بغداد: وزارة التربية،  -1واخ111نزار فليح حسن
 سم42ص؛ 114

دراسة  -السياحة )صنا ة( -4دراسة وتدريس    -محاسبة -الفنادق -1
 م(1ليح حسن )منزار ف -التعليم المهني   أ -2وتدريس   

 

725 

550 
 145هـ

 
 الهواسي، محمود حسن

مبادئ  لم االدارة الحديثة/ تاليف محمود حسن الهواسي، حيدر شاكر 
 4112بغداد: مطبعة ابن العربي،  -1البرزنجي

 سم42ص؛ 445
 العنوان -م(  ب1البرزنجي، حيدر شاكر )م -االدارة   أ -1
 

725 

550،117 
 442م

 
االول التجاري/ تاليف زاهد  بد  مبادئ االدارة للصف

المديرية العامة  -بغداد: وزارة التربية -1 4ط -1واخ111الحميد
 4112للمناهج، 

 سم21ص؛ 145
زاهد  بد الحميد  -أ  التعليم التجاري -4سة وتدريس   درا -االدارة -1
 م(1)م
 

727 

550،15 
 514ح

 
 الحسناوي، سالم صالل

بغداد: دار المدينة  -1صالل الحسناويأساسيات االدارة المالية/ سالم 
 4112الفافلة، 

 سم42ص؛ 221
 العنوان -االدارة المالية   أ -1
 

720 

550،151  721   
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 الشمري، صادق راشد 021ش
/ صادق راشد الشمري، نغم وتطبيقات اساسيات االدارة المالية مداخل

 4112بغداد: مطبعة الكتاب،  -1حسين نعمة
 سم42ص؛ 542

 العنوان-م( ب1نغم حسين نعمة )م -لية   أاالدارة الما -1
 

550،2142 
 145ع

 
  بد الناصر  لك حافظ

التحسين المستمر كمسار ألدارة وظائف المنظمة/ تاليف  بد 
 مان: دار غيداء  -1الناصر لك حافظ، حسين وليد حسين  باس

 4112للنشر، 
 سم42ص؛ 171

 م(1 باس )م حسين وليد حسين -تحسين   أ -ادارة االفراد -1
 العنوان -أ
 

751    

550،2140 
 10ش

 
 الشوك، استبرق ابراهيم

الج/ ا داد 111توصيف  ناوين المهن والحرف والمؤهالت واالنتاجية
 4112بغداد: وزارة اال مار واالسكان،  -1استبرق ابراهيم الشوك

 سم41ص؛ 01
 وزارة اال مار واالسكان -العراق -4تعيينات    -الموظفون -1
 العنوان -أ
 

751   

550،2114 
 541ع

 
 العزاوي، باسل محمد

السمات القيادية واثرها في ادارة االزمات/ باسل محمد العزاوي، مناف 
بغداد: دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية،  -1حامد الخطيب

4112 
 سم42ص؛ 172

 العنوان -م(  ب1الخطيب، مناف حامد )م -القيادة االدارية   أ -1
 

754  

550،2114 
 151ع

 
 العنزي، سعد  لي

الج(/ تاليف سعد  لي 111 ناصر القوة في القوة )االدارة المنظمة
 4112بغداد: دار ومكتبة  دنان،  -1العنزي
 سم42ص؛ 574

 العنوان -القيادة االدارية   أ -1
 

752  

550،512 
 242ح

 
 الحداد، حسون محمد  لي

 Cohtrol and Performance  Evaluation   الرقابة وتقويم االداء
بغداد: كلية بغداد للعلوم االقتصادية،  -1/ حسون محمد  لي الحداد 

4112 
 سم42ص؛ 474

 العنوان -أتخاا القرارات   أ -ادارة اال مال -1
 

752   

550،554 
 500م

 
 مسلم  الوي شبلي

الجودة الشاملة والبيئة المفاهيم المداخل الحاالت/ مسلم  الوي 
 4112البصرة: كلية البصرة الجامعة،  -1شبلي

755  
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 سم42ص؛ 222
 العنوان -فبط الجودة   أ -1
 

550،0 
 541ك

 
 الكعبي، حميد سالم

 4ط -1تاليف حميد سالم الكعبيادارة االمدادات في منظمات اال مال/ 
بغداد: دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية،  -1مزيدة ومنقحة

4112 
 سم42ص؛ 155

 العنوان -أدارة التسويق   أ -1
 

755 

551،1 
 22س

 
 سحر  لي سرحان

 -1االنماط الكتابية في تصاميم الملصقات السياسية/ سحر  لي سرحان
 4112بغداد: شركة نورس بغداد للطبا ة، 

 )سلسلة العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 152
 السلسلة -العنوان   ب -النو ية   أ -2الملصقات    -4اال الن    -1
 

757 

551،1 
 517ن

 
 نصيف جاسم محمد  باس

بغداد:  -1تقنيات تصميم اال الن المطبوع/ نصيف جاسم محمد  باس
 4112شركة نورس بغداد للطبا ة، 

 )العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 410
 العنوان -اال الن )تصميم(   أ -1
 

750 

551،4 
 021ش

 
 الشمري،  لي جبار

بحوث العالقات العامة/  لي تصميم أنمواج بناء منهجي مطور في 
 4112بغداد: االمانة العامة لمجلس الوزراء،  -1جبار الشمري

 سم41ص؛ 21
 العنوان -العالقات العامة   أ -1
 

751 

551،4 
 744ع

 
 شالعقابي، جاسم طار

 شالعالقات العامة في المؤسسات االقتصادية/ تاليف جاسم طار
 4112بغداد: دار المرتفى،  -1العقابي
 سم42ص؛ 224

 العنوانأـ المؤسسات االقتصادية  -4لعامة العالقات ا -1
 

751 

551،4 
 744ع

 
 طارشالعقابي، جاسم 

بغداد:  -1العقابي رشمبادئ العالقات العامة المعاصرة/ تاليف جاسم طا
 4112دار ومكتبة  دنان، 

 سم42ص؛ 551
 العنوان -العالقات العامة   أ -1
 

751  

551،4 
 047ع

 
تخصص السياحة وادارة  -العالقات العامة: الصف الثاني الفرع التجاري

/ تاليف سعد  لي حمود  Phasell  Commercial… (   eTc )الفنادق

 4112بغداد: وزارة التربية،  -1واخرون111العنزي

754 



121 
 

 سم40ص؛ 121
 التعليم التجاري -2السياحة    -4دراسات    -العالقات العامة -1
 جاسم مشتت -م(  ب1لي حمود )مالعنزي، سعد   -أ
 

551،4 
 151ق

 
 القيسي، سهاد  ادل

/ تحرير سهاد  = PuBLICRELATION  WORK  مل العالقات العامة

 4112بغداد: شركة االنس للطبا ة والنشر،  -1 ادل القيسي
 سم42ص؛ 75
 العنوان -العالقات العامة   أ -1
 

752 

551 
 745ر

 
 الرفا ي، سبهان حامد  لي

أساسيات التقانة النانوية وتطبيقاتها/ سبهان حامد  لي الرفا ي، فارس 
 4112، الموصل: جامعة الموصل -1محمود احمد، هبة بشير شريف

 (55 ،)سلسلة الكتاب الجامعي -1سم42ص؛ 174
فارس محمود احمد  -الكيمياء الفيزيائية   أ -4الكيمياء الصنا ية    -1
 السلسلة  -العنوان   د -م( ج1ة بشير شريف )مبه -م(   ب1)م
 

752 

552،1405 
 150م

 
 منعم  بد درويش 

الج/ منعد 111زيتون المائدة: انتاجه واستهالكه تطور تجارته العالمية
 4112بغداد: مطبعة تبارك للطبا ة،  -1 بد درويش

 سم41ص؛ 72
 العنوان -الصنا ات اليدوية )الزيتون(   أ -1
 

755 

555،12 
 041ب

 
 بال والي،  لي  بد الحكيم محمود

 -1أنتاج االسمنت الطريقة الجافة/  لي  بد الحكيم محمود بال والي
 4112ن(، 1: )دبغداد
 سم21ص؛ 411

 العنوان -االسمنت   أ -1
 

755 

571،5 
 550خ

 
 الخز لي، منار  بد الجليل قاسم

الجليل  مليات القطع بالحرارة والقطع بالقوس البالزما/ منار  بد 
 4112بغداد: مطبعة جعفر العصامي،  -1الخز لي
 سم42ص؛ 477

 العنوان -لحام المعادن   أ -1
 

757 

571،54 
 221ت

 
التدريب العملي: اللحام وتشكيل المعادن الصف الثاني الصنا ي/ تاليف 

بغداد: وزارة التربية:  -1واخرون111أبتهال  بد الرزاق محمود
 4112المهني، المديرية العامة للتعليم 

 سم21ص؛ 442
التعليم المهني    -2دراسة وتدريس    -الصنا ة -4لحام المعادن    -1
 م(1ابتهال  بد الرزاق محمود )م -أ
 

750  

571،54 
 221ت

 
التدريب العملي الصف االول سباكة المعادن/ تاليف كاظم نوري 

751 
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 4112بغداد: وزارة التربية،  -1واخرون111 بد
 سم21؛  ايض :  ص111

دراسة وتدريس    -الصنا ة -2التعليم المهني    -4لحام المعادن    -1
 م(1كاظم نوري  بد )م -أ
 

571،54 
 50ر

 
الرسم الصنا ي الصف الثاني: لحام وتشكيل المعادن/ تاليف موسى  بد 

 4112بغداد: وزارة التربية،  -1واخرون111الرحيم خداداد
 سم21ص؛ 121

موسى  -التعليم المهني   أ -2لحام المعادن    -4الرسم الصنا ي    -1
 م(1مهدي  بد الرفا سعيد )م -ب          م(  1 بد الرحيم خداداد )م

 

771  

571،55 
 010ع

 
العلوم الصنا ية: الصف االول سباكة المعادن/ تاليف كاظم نوري 

 4112بغداد: وزارة التربية،  -1واخرون111 بد
 سم40أيض؛  : ص117

 دراسة وتدريس  -الصنا ة -2التعليم المهني    1-4السباكة    -1
 م(1هجران زين العابدين طعمة )م -م(   ب1كاظم نوري  بد )م -أ  
 

771     

571،54 
 010ع

 
العلوم الصنا ية: اللحام وتشكيل المعادن الصف الثاني/ تاليف أحسان 

 4112التربية، بغداد: وزارة  -1واخ111كاظم  باس
 سم40ايض؛ : ص101

أحسان كاظم  -التعليم المهني   أ -4دراسة وتدريس    -لحام المعادن -1
 م(1 باس )م

 

774  

501،211 
 451ي

 
 ياسين  باس جواد

بغداد:  -1النظارات الطبية: الصف االول والثاني/ ياسين  باس جواد
 4112هيئة المعاهد التقنية، 

 سم42ص؛ 152
 العنوان -الطبية   أالنظارات  -1
 

772  

512،117 
 50ر

 
الرسم الصنا ي أختصاص نجارة الصف الثالث/ تاليف مهدي 

 4112بغداد: وزارة التربية،  -1واخ111محمود
 سم21ايض؛  : ص142

التعليم التجاري    -4دراسة وتدريس    -الرسم الميكانيكي )النجارة( -1
 م(1نبيل مهدي محمود )م -أ
 

772   
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 الفنون الجميلة والزخرفة الفنون،         
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711 
 54ق

 
 القصب، صالح

الج/ 111فيزياء الكم واشتغاالت معادالتها الترددية في الحقل الفني 
 4112بغداد: مكتبة الفتح،  -1تاليف صالح القصب

 سم42ص؛ 422
 العنوان -نظريات   أ -الفيزياء -4فلسفة    -الفن -1
 

775   

711،17 
 24ن

 
 ندى  بد الهادي مهدي

بغداد: دار  -1الوظيفة التربوية للجمال في الفن/ ندى  بد الهادي مهدي
 4112الفراهيدي، 

 (55)سلسلة العراقية؛  -1سم42ص؛ 115
 السلسلة -العنوان   ب -الجمالية في الفن   أ -1
 

775  

711،17 
 74ص

 
 صفاء لطفي

بابل: دار  -1تاليف صفاء لطفيأسس التصميم الجمالي في الزخرفة/ 
 4112االرقم للطبا ة، 

 سم44ص؛ ايض؛ 110
 العنوان -الزخرفة   أ -4الجمالية في الفن    -1
 

777   

711،17 
 710ع

 
  قيل مهدي يوسف

بغداد: دار الدكتور للعلوم  -1فالسفة ومسرحيون/  قيل مهدي يوسف
 4112االدارية واالقتصادية، 

 سم42ص؛ 115
 العنوان -في الفن   أ الجمالية -1
 

 770   

711،17 
 251م

 
 المرزوك،  امر صباح

بغداد: دار  -1الخطاب الجمالي: جدلية الفكروالفن/  امر صباح المرزوك
 4112ومكتبة  دنان، 

 سم41ص؛ 222
 العنوان -الجمالية في الفن   أ -1
 

771  

712،1201 
 74ص

 
 صفا لطفي

 -1االسالمي/ تاليف صفا لطفي االنسكلوبيديا الجمالية البحثية للفن
 4112الحلة: دار االرقم، 

 سم42ص(؛ 102)1ج
 العنوان -الجمالية في الفن االسالمي   أ -1
 

701 

711،2 
 101خ

 
 خولة كريم كوثر

بغداد: دار الكتب  -1الصورة البصرية لمدن المستقبل/ خولة كريم كوثر
 4112العلمية، 
 سم42صور؛  +ص415

 العنوان -تخطيط المدن   أ -1
 
 

701   



122 
 

741،7 
 115آل

 
 آل يوسف، ابراهيم جواد كاظم

أشكالية التعقيد في العمارة: دراسة تطبيقية في  مارة ما بعد الحداثة/ 
بغداد: دار الوالء للتصميم  -1أبراهيم جواد كاظم آل يوسف تاليف

 4112والطبا ة، 
 سم42أيض؛  :ص201

 العنوان -دراسات   أ -العمارة -1
 

704 

741،1 
 242د

 
 الدراجي، حميد محمد حسن

المباني التراثية في محافظة ديالى وخصوصيتها/ حميد محمد حسن 
 4112بغداد: وزارة السياحة واالثار،  -1الدراجي

 سم42ص؛ صور؛ 11
 العنوان -المباني التاريخية   أ -الحلة -4المباني التراثية    -العراق -1
 

702 

741،1557 
 742ع

 
 داخل مجهول مسنسلالعفاري، 

مداخل الدور والقصور في العراق حتى نهاية القرن الثالث الهجري/ 
بغداد: الهيئة العامة لالثار والتراث،  -1داخل مجهول مسنسل العفاري

4112 
 سم21ص؛ 257

 العنوان -المباني التاريخية   أ -العراق -1
 

702 

741،155740 
 242د

 
 الدراجي، حميد محمد حسن

بين االمس واليوم/ 111وخصوصيتهاتراثية في مدينة النجف المباني ال
 4112بغداد: وزارة السياحة واالثار،  -1حميد محمد حسن الدراجي

 سم40صور؛  +ص212
 المباني التاريخية -النجف -4المباني التاريخية    -العراق -1
 العنوان -أ
 

705 

744،5 
 202م

 
 محمد صبري

العصرالحجري في الشرق االدنى  مارة البيوت الدائرية في مطلع 
 4112بغداد: شركة دار المعمورة،  -1القديم/ محمد صبري

 سم21ص؛ 427
 العنوان -العصر الحجري   أ -4 مارة الشرق االدنى القديمة    -1
 

705 

744،51 
 151م

 
 الموسوي، هاشم  بود

فن العمارة في الحفارة العراقية القديمة/ أ داد هاشم  بود 
 4112بغداد: دار الثقافة والنشر الكردية،  -1الموسوي

 (111)دار الثقافة والنشر الكردية؛  -1سم41صور؛  +  ص125
 السلسلة -العنوان   ب -العمارة العراقية القديمة   أ -1
 

  707  

742،2 
 704ك

 
 الكفالوي، سامي  بد الحسين

مقارنة/ العقود واالقبة والقباب في العمارة التاريخية: دراسة تحليلية 
 4112بغداد: دار الجواهري،  -1تاليف سامي  بد الحسين الكفالوي

 سم42ص؛ 450

700  



125 
 

 العنوان -العمارة االسالمية   أ -1
 

741،42 
 52س

 
 سعد محمد جرجيس

بغداد: مطبعة االهرام،  -1التصميم الداخلي/ ا داد سعد محمد جرجيس
4112 
 سم42ص؛ رسوم؛ 101

 العنوان -أ   تصميمات داخلية -العمارة -1
 

701   

741،40 
 450ع

 
 وزارة اال مار واالسكان 1العراق

 -1مدونة االنارة الداخلية مدونة بناء  راقية/ وزارة اال مار واالسكان
 4112بغداد: الوزارة، 
 سم41أيض؛  :متعدد الترقيم

 العنوان -المباني   أ -4االفاءة    -1
 

711  

741،7 
 74ص

 
 صفا لطفي
 -1العربية أصولها جماليتها رمزيتها/ تاليف صفا لطفيالفسيفساء 

 4112الحلة: دار االرقم للطبا ة، 
 سم42صور؛  +ص112

 العنوان -الزخرفة )الفسيفساء(   أ 1-1
 

711  

721،11557 
 177م

 
 موفق حسن حمودي

لمحات من تاريج الفن التشكيلي والنقد الفني المعاصر في العراق/ 
بغداد: شركة القمة  -1منفدة وفريدة 4ط -1موفق حسن حمودي

 4112للطبا ة، 
 سم42أيض؛  :   ص152

 العنوان -العراق   أ -الفنون التشكيلية -1
 

714  

721،7 
 142أ

 
 أياد حامد

بغداد: شركة  -1تحوالت تقنيات االظهار في النحت المعاصر/ أياد حامد
 4112نورس بغداد للطبا ة، 

 (12تطبع؛ )سلسلة العراقية  -1سم42ص؛ 101
 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   أ -النحت -1
 

712   

727،215212 
 144ج

 
 الجنابي، جنان خفير منصور

المسكوكات االموية المفروبة بمدينة واسط/ جنان خفير منصور 
 4112بغداد: وزارة السياحة واالثار،  -1الجنابي
 سم42ص؛ 412

 العنوان -أ       العصر االموي  -العراق -المسكوكات االسالمية -1
 

712 

721،5 
 411ط

 
 الطائي، حسين

بغداد:  -1الكاريكاتير واالمثال الشعبية/ رسم وتعليق حسين الطائي
 4112مكتبة زاكي، 

 سم42ص(؛ رسوم؛ 20)2ج

715   



125 
 

 العنوان -االمثال الشعبية   أ -4الكاريكاتير     -1
 

725،5 
 242ع

 
 العااري، محمد حمزة

المهن والصنا ات الشعبية في مدينة الحلة في النصف االول من القرن 
 4112بابل: جامعة بابل،  -1العشرين/ محمد حمزة العااري

 سم42ص؛ 452؛ 1ج
  أـ العنوان   الحلة -الصنا ات الشعبية -1
 

715   

751 
 251ع

 
  بد الرسول حسين  وض
النحاس والجلد والرسم بالمينا/  بد الرسول لوحات في الطرق  لى 

 4112بغداد: المطبعة العصرية،  -1حسين  وض
 سم11صور ملونة؛   +   دون ترقيم

 مكتوب باللغتين العربية واالنكليزية
 العنوان -الحفر )دفن(   أ -1
 

717  

770،52 
 415ر

 
 الربيعي، ماجد  بود

السينمائية والتلفزيونية/ االنزياح الصوري: قراءة في مستويات الصور 
 4112بغداد: دار الفراهيدي للنشر،  -1ماجد  بود الربيعي

 (25)سلسلة العراقية؛  -1سم42ص؛ 442
 السلسلة -العنوان   ب -التصوير السينمائي   أ -1
 

710 

701،7 
 214ب

 
 4112بغداد: وزارة الثقافة،  -1بحوث ودراسات موسيقية

 سم41صور ملونة؛  +ص72
 دراسات -الموسيقىــ 1
 

711  

701،7 
 427ط

 
 طارق حسون فريد

كلمات  لى خطوط المدرج الموسيقي: بحوث ودراسات/ طارق حسون 
 4112بغداد: المركز العراقي للدراسات الموسيقية المقارنة،  -1فريد
 سم42ص؛ 550

 العنوان -دراسات   أ -الموسيقى -1
 

011 

704،1 
 121ب

 
 بورنوف، جاك

الموسيقي في مجتمع متغير تأثير الوسائل التقنية/ أ داد جاك المسرح 
 4112بغداد: مكتب البركة،  -1بورنوف؛ ترجمة سامي  بد الحميد

 سم42ص؛ 171
سامي  بد  -الموسيقى التصويرية   أ -4الموسيقى المسرحية    -1

 العنوان -الحميد )مترجم(   ب
 

011 

711،22 
 412ع

 
 الكاظمالعبودي، أحمد جبار  بد 

المعالجات السينمائية للرواية الحديثة/ تاليف أحمد  بد الجبار كاظم 
 4112الديوانية: دار نيبور،  -1العبودي
 سم42ص؛ 417

 العنوان -صنا ة السينما   أ -1

  014  



127 
 

 
711،22 

 044ع
 

  الء الدين  بد الحميد جاسم
الحميد  الء الدين  بد أشكالية الجميل في االتجاهات السينمائية/ 

 4112بغداد: دار الفراهيدي للنشر،  -1جاسم
 )سلسلة العراقية تطبع(  -1سم42ص؛ 110

 السلسلة -العنوان   ب -الجمال   أ -4السينما    -1
 

012   

711،2211 
 421ش

 
 الشاروط، فراس  بد الجليل

ديوانية: دار نيبور،  -1داللة السينما/ فراس  بد الجليل الشاروط
4112 

 سم41ص؛ 01
 العنوان -فلسفة   أ -السينما -1
 

012    

711،221422 
 240ع

 
  بد الخالق شاكر قاسم

سيزي أنمواجا/  بد  دمارتن سكو:  االخراج السينمائي ات جمالي
 4112بغداد: دار الفراهيدي،  -1الخالق شاكر قاسم

 )سلسلة العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 422
 السلسلة -العنوان   ب -االخراج السينمائي   أ -1
 

015 

711،2217 
 450ق

 
 قاسم حول

بغداد: دار  -1السينما حلم الواقع: رحلة في  الم السينما/ قاسم حول
 4112الشؤون الثقافية العامة، 

 (2)سينما؛  -1سم42ص؛ 251
  السلسلة -العنوان   ب -دراسات   أ -السينما -1
 

015  

711،2217 
 142ن

 
 نهاد حامد ماجد

دراسة العالقة بين وجهة النظر السردية وبناء السرد في السينما: 
 4112بغداد: دار الفراهيدي،  -1الحدث العلمي/ نهاد حامد ماجد

 )العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 414
 السلسلة -العنوان    ب -دراسات   أ -السينما -1
 

017 

711،227 
 451ش

 
 الشاطي، ر د  بد الجبار

للفوء في الفيلم  النص الفوئي دراسة في المستويات الدالة
 4112بغداد: دار الفراهيدي،  -1السينمائي/ ر د  بد الجبار الشاطي

 )سلسلة العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 152
 السلسلة -ب  العنوان  -دراسات   أ -االفالم السينمائية -1
 

010 

711،227 
 202م

 
 محمد حسن

 -1مد حسنقراءة الفيلم السينمائي  لى وفق االستراتيجية التفكيكية/ مح
 4112بغداد: شركة نورس بغدادن 

 )العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 442
 السلسلة -العنوان   ب -نقد   أ -االفالم السينمائية -1
 

011 



120 
 

711،22 
 224ع

 
  اراء ياسين

 -1الصوت المسمو ة اراء واساليب في الفنون االاا ية/  اراء ياسين
 4112بغداد: مكتب الفتح للطبا ة، 

 سم41ص؛ 455
 العنوان -االاا ة   أ -1
 

011   

711،2511557 
 441ن

 
نتائج أستبانة حول أتجاهات الرأي العام العراقي إزاء برامج قناة 

/ بغداد: مركز بحوث أستطال ات 4112العراقية لشهر رمفان المبارك 
 4112الرأي العام، 

 سم40ص؛ 122
 اناتإستبي -برامج التلفزيون -4العراق    -برامج التلفزيون -1
 

011 

711،255 
 01ع

 
  لي صباح سلمان

بغداد: دار الفراهيدي  -1االقناع في الخطاب المرئي/  لي صباح سلمان
 4112للنشر، 
 )سلسلة العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 104

 لة السلس -العنوان   ب -دراسات   أ -برامج التلفزيون -1
 

014  

714،11 
 442ج

 
 جبار صبري
بعد الحداثة/ جبار  ـ   فلسفة لمرحلة مابعدغري: ميتا المجال الص

 4112بغداد: مكتب الفتح،  -1صبري
 سم42ص؛ 271

 العنوان -فلسفة   أ -المسرح -1
 

012   

714،1445 
 400س

 
 السالم، مصطفى تركي

بغداد: مكتب  -1االلقاء في مسرح الطفل/ تاليف مصطفى تركي السالم
 4112الفتح للطبا ة، 

 سم41ص؛ 215
 العنوان -دراسات   أ -االطفالمسرح  -1
 

012 

714،1445 
 515ع

 
  زيز جبر يوسف

القيم الجمالية والفكرية في  روض مسرح الطفل/ تاليف  زيز جبر 
 4112بغداد: دار المرتفى،  -1يوسف
 سم42ص؛ 155

 العنوان -دراسات   أ -مسرح االطفال -1
 

015   

714،1422 
 550خ

 
 الخز لي، صبحي غفبان

المخرج مع الممثل في المسرح العراقي/ صبحي غفبان تعامل 
 4112اي قار: رويات ثقافية،  -1الخز اي

 سم41ص؛ 415
 العنوان -العراق   أ -المسرح -4االخراج المسرحي    -1

  
 

015  



121 
 

714،1422 
 254ع

 
  بد الرفا جاسم

الرؤية االخراجية ومرجعيات القراءة في العرض المسرحي/  بد الرفا 
 4112بغداد: شركة نورس بغداد للطبا ة،  -1جاسم
 )سلسلة العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 14
 السلسلة -العنوان   ب -االخراج المسرحي   أ -1
 

017  

714،1422 
 414و

 
 وايتمور، جون

االخراج في مسرح مابعد الحادثة تشكيل الدالالت في العرض المسرحي/ 
بغداد: دار المصادر،  -1؛ ترجمة سامي  بد الحميدجون وايتمور

4112 
 سم42ص؛ 412

 العنوان -سامي  بد الحميد) مترجم(   ب -االخراج المسرحي   أ -1
 

010 

714،142 
 001ت

 
 التكمه جي، حسين

التنامي االبدا ي للفوء واللون في العرض المسرحي/ حسين التكمه 
 4112بغداد: مكتب الفتح،  -1جي

 سم41ص، 105
 العنوان -أفاءة   أ -المسرح -1
 

011   

714،140 
 401س

 
 سامي  بد الحميد

فن التمثيل الطبيعي والمصطنع بين التقمص والتشبيه/ سامي  بد 
 4112بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،  -1الحميد
 (121الموسو ة الثقافية؛) -1سم42ص؛ 15
 السلسلة -العنوان   ب -التمثيل   أ -1
 

041 

714،140 
 412ع

 
 فائز طه سالمالعبيدي، 

آليات تكامل الوظائف المر ية واالدائية لالفعال الصوتية والجسدية 
بغداد: دار ومكتبة  دنان،  -1للممثل المسرحي/ فائز طه سالم العبيدي

4112 
 سم44ص؛ 424

 العنوان -التمثيل في المسرح    أ -1
 

041  

714،12 
 452ي

 
 الياسري، ياسر  يسى

مصر/ ياسر  يسى  -سوريا -التلفزيونية العراقالنقد الفني للدراما 
 4112بغداد: دار الفراهيدي،  -1الياسري
 (74)سلسلة العراقية؛  -1سم42ص؛ 411

 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   أ -المسرح -1
 

044   

714،11214 
 402ص

 
 صالح حسن فارس

 -1ففاف أمستل: مشاهدات من المسرح الهولندي/ صالح حسن فارس
 4112: الروسم، بغداد
 سم42ص؛ 410

 العنوان -دراسات   أ -هولندا -المسرح -1

 042   



121 
 

 
714،11557 

 24ش
 

 شاى طه سالم
الواقعية وتطبيقاتها في المسرح العراقي: دراسة نقدية في فوء المنهج 

 4112بغداد: دار ومكتبة  دنان،  -1النقدي االجتما ي/ شاى طه سالم
 سم44ص؛ 455

 العنوان -دراسات   أ -العراقيالمسرح  -1
 

042   

714،115571 
 040ك

 
 كمال غمبار

أحمد ساالر رائدا ومؤسسا للمسرح االحتفالي الكردي المعاصر/ كمال 
 4112بغداد: دار الثقافة والنشر الكردية،  -1غمبار
 سم42ص؛ 222

    العنوان -احمد ساالر)فنان(   أ -4العراق)كوردستان(    -المسرح -1
  

045   

714،1155712 
 024ح

 
 الحمداني، محمد خفر

ن(، 1بغداد: )د -1المسرح في كركوك: قراءات/ تاليف محمد خفر
4112 

 سم41ص؛ 10
 العنوان -نقد   أ -العراق)كركوك( -المسرح -1
 

045   

714،11557 
 104ل

 
 ليلى محمد

 بغداد: شركة نورس -1الكوريغرافيا) أداء مابعد الحادثة (/ ليلى محمد
 4112بغداد، 
 )سلسلة العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 102

 السلسلة -العنوان   ب -نقد   أ -العراق -المسرح -1
 

047   

714،11557 
 251م

 
 المرزوك،  امر صباح

 -1الوافي في مصادر دراسة المسرح العراقي/  امر صباح المرزوك
 4112بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 

 (15)سلسلة االبداع المسرحي؛  -1سم42ص؛ 471
 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   أ -العراق -المسرح -1
 

040  

714،14 
 710ع

 
  قيل مهدي يوسف

بغداد:  -1التراجيديا والتحوالت الفلسفية والنقدية/  قيل مهدي يوسف
 4112دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية، 

 سم42ص؛ 155
 العنوان -المأساة   أ -1
 

041     

714،47 
 472س

 
 سافرة ناجي

بغداد:  -1إفاءات في نظرية الدراما/ تاليف سافرة ناجي، محمد حماد
 4112مكتب وجدي، 

 سم42ص؛ 115
 العنوان -م(   ب1محمد حماد)م -نظريات   أ -المسرحيات -1
 

021   



121 
 

714،04 
 747خ

 
 الخفاف،  بد المعطي

بغداد:  -1الجسد/  بد المعطي الخفاففن الباليه تناغم الموسيقى ولغة 
 4112دار الشؤون الثقافية العامة، 

 (141)الموسو ة الثقافية،  -1سم10ص؛ 111
 السلسلة -العنوان   ب -الباليه   أ -1
 

021   

715 
 004س

 
 السلمان، نشات ماهر

صفحات من التاريج الريافي للجيش العراقي/ نشات ماهر السلمان، 
 4112بغداد: مطبعة االنس،  -1هللا العيثاويتحرير هادي  بد 

 سم42
العيثاوي، هادي  بد  -العراق   أ -الجيش -4الريافة البدنية    -1

 العنوان -هللا)محرر(   ب
 

024  

715،17 
 010ت

 
 التميمي، أحمد فرحان  لي حسين

أساسيات البحث العلمي واالحصاء في التربية البدنية/ أحمد فرحان  لي 
 4112النجف: دار الفياء للطبا ة،  -1التميميحسين 
 سم42ص؛ 474

 العنوان -بحوث   أ -التربية البدنية -1
 

022  

715،171 
 402ع

 
 العامري، ماهر محمد  واد

م(: 1)د -1فسيولوجيا التعليم الحركي/ تاليف ماهر محمد  واد العامري
 4112النبراس للطبا ة، 

 سم42ص؛ 421
 العنوان -سات   أدرا -ربية البدنيةتال -1
 

022    

715،177 
 10هـ

 
 هيل، سوزان 

/ تاليف سوزان هيل؛    Basic  Biomechaics أساسيات البايوميكانيك

 -1ترجمة حسين هادي الزياوي، اياد  بد الرحمن، باسم حميد الحمداني
 4112بغداد: المكتبة الريافية، 

 سم42ص؛ 521
الزياوي،  -التعليم الشخصي   أ -4تدريب حركي    -التربية البدنية -1

الحمداني،  -مترجم(   ج1اياد  بد الرحمن )م -حسين هادي)م(   ب
 مترجم(1باسم حميد)م

 

025 

715،107 
 15ق
 
 
 
 
 

 
 قيس جياد خلف

ديالى: جامعة  -1ريافة الخواص/ قيس جياد خلفن  الء خلف حيدر
 4112ديالى، 
 سم12ص؛ 121

 العنوان -م(  ب1حيدر)م  الء خلف -ريافة   أ -المعوقون -1
 

025   
 
 
 
 
 
 



124 
 

715،11  
  415ر 

 
 الربيعي ، حسن ناجي محمود 

التربية البدنية والريافة فلسفة وتاريخل / حسن ناجي محمود الربيعي  
 4112.ـ النجف دار البيفاء للطبا ة ، 

 سم 42ص ؛ 255
 ـ التربية البدنية أـ   العنوان  4ـ التربية البدنية ـ فلسفة  1
 

027  

715،242 
 124س

 
 سورتك، نك

تدريبات  -أستراتيجيات هجومية ودفا ية -كرة السلة: أفكار تعليمية
النجف: دار  -1متنو ة/ نك سورتك؛ ترجمة محمد  ينسي الكعبي

 4112الفياء للطبا ة، 
 العنوان -الكعبي، محمد  ينسي)مترجم(   ب -كرة السلة   أ -1
 

027    

715،242 
 542ي

 
 صباح جاسميسار 

 -1تحكيم(/ ا داد يسار صباح جاسم -تدريب -أساسيات كرة السلة)تعليم
 4112ديالى: جامعة ديالى، 

 سم42ص؛ 471
 العنوان -كرة السلة   أ -1
 

021  

715،222 
 411ط

 
 الطائي، كاظم

بغداد: دار الفراهيدي،  -1أمم أسيا من االلف الى الياء/ كاظم الطائي
4112 
 )سلسلة العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 414

 السلسلة -العنوان   ب -مسابقات   أ -كرة القدم -1
 

021   

715،222 
 251ف

 
 الفرطوسي، أمير

/ 4112العدسة واالرشيف: لقطات وأحداث ريافية مصورة خالل  ام 
 4112بغداد: دار المرتفى،  -1ا داد وأرشفة أمير الفرطوسي

 سم42مصور؛  +  ص24
 العنوان -كرة القدم   أ -1
 

021   

715،222145 
 044ع

 
  الء حسين  بد هللا

مواد قانون لعبة كرة القدم نصوص متقابلة باالنكليزي والعربية مع 
 4112ن(، 1بغداد: )د -1أختبارات وحلول/ ترجمة  الء حسين  بد هللا

 سم42ص؛ 410
 الكتاب باللغتين العربية واالنكليزية

 العنوان -أقوانين وتشريعات    -كرة القدم -1
 

024  

715،22217 
 202أ

 
 أحمد  بد الكريم حميد

ما التعرفه  ن كرة القدم الروسية: مجمو ة من الحوارات والمعلومات 
 -1الج/ ترجمة أحمد  بد الكريم حميد111 ن أبرز الال بين والمدربين

 4112بغداد: مؤسسة ثائر العصامي، 
 سم42ص(؛ 121)4ج
 العنوان -دراسات   أ -كرة القدم -1

022   



122 
 

 
715،2224 

 451غ
 

 غازي صالح محمود
خماسي كرة القدم )الصاالت(/ غازي صالح محمود، رياض مزهر 

 4112بغداد: مكتبة النبراس للطبا ة،  -1خريبط
 سم42ص؛ 175

 العنوان -م(    ب1رياض مزهر خريبط)م -تدريب   أ -كرة القدم -1
 

022   

715،224 
 210ك

 
 كريمة حسين

بغداد:  -1الحديث/ أ داد كريمة حسين،  بد الكريم جبار ناصرالتنس 
 4112االتحاد العراقي المركزي للتنس، 

 سم42أيض؛  :  ص117
 العنوان -م(   ب1 بد الكريم جبار ناصر)م -التنس   أ -1
 

025  

715،2244 
 450ك

 
 الكاظمي، ظافر هاشم

 -تدريب -تطوير -) تعليم التنس اال داد الفني واالداء الخططي
النجف:  -1/ ظافر هاشم الكاظمي، مازن هادي الطائي الج(111قوا د

 4112دار الفياء للطبا ة، 
 سم42أيض؛  :   ص421

 العنوان -االستراتيجية والتكتيك   أ -التنس -1
 

025  

715،225145 
 241ح

 
 الحربي، حايفة أبراهيم

 -1أبراهيم الحربيالقانون الدولي للريشة الطائرة شرح وتفصيل/ حابفة 
 4112بابل: جامعة بابل، 

 سم42ص؛ 01
 العنوان -قوانين وتشريعات   أ -تنس الريشة -1
 

027 

715،2 
 105ث

 
 أل1ج1ثومسون، بيتير

المرشد لتدريب العاب القوى: نظام التدريب والترخيص لمدربي االتحاد 
ثومسون؛ ترجمة وا داد صريح  1أل1ج1والعاب القوى/ تاليف بيتير

 4112بغداد: دار الفياء،  -1الكريم الففلي  بد
 سم42ص؛ 214

 العنوان  -الففلي، صريح  بد الكريم)مترجم(   ب -العاب القوى   أ -1
 

 020   

715،2145 
 501ف

 
 (1152الففلي، صريح  بد الكريم )

 Interatianal  Asroiation Ofلقوى  القانون الدولي اللعاب ا
Atnletic Fedevation   المنافسة قانون  Competions  Ruies = 

م(: دار الفياء 1)د -1/ ترجمة وا داد صريح  بد الكريم الففلي
 4112للطبا ة، 

 سم42ص؛ 247
 العنوان -قوانين وتشريعات   أ -العاب القوى -1
 

  021  

715،217 
 442ج

 
 جبار  لي جبار

شركة بلورة الجنوب للطبا ة،  -1التدريب الريافي/ جبار  لي جبار

  051   



122 
 

4112 
 سم42ص؛ 112

 العنوان -دراسات   أ -التدريب الريافي -1
 

715،24 
 402خ

 
 الخالدي، محمد جاسم محمد

العاب القوى بين النظرية والتطبيق/ تاليف محمد جاسم محمد 
 4112الكوفة: مطبعة جامعة الكوفة،  -1الخالدي
 سم42ص؛ 417

 العنوان -العاب القوى   أ -1
 

 051   

715،22 
 145أ

 
 أنتصار كاظم  بد الكريم

الجمناستك الفني للسيدات االسس التعليمية الميكانيكية والتدريبية/ 
 -1تاليف أنتصار كاظم  بد الكريم، منال  بود، فردوس  بد المجيد

 4112ن(، 1بغداد: )د
 سم42أيض؛  : ص141

م(    1فردوس  بد المجيد)م -م(   ب1منال  بود)م -الجمناستك   أ -1
 لعنوانا -ج
 

054 

715،714 
 444ك

 
 الكاتب،  فاف  بد هللا

االلعاب الصغير واهميتها وتطبيقاتها في درس التربية الريافية/  فاف 
ديالى:  -1 بد هللا الكاتب، نجالء  باس الزهيري، محمد مهدي صالح

 4112مطبعة أوفيت ديالى، 
 سم42ص؛ 401

 م(1نجالء  باس)م الزهيري، -طرق التدريس   أ -االلعاب الريافية -1
 العنوان -م(   ج1محمد مهدي صالح)م -ب
 

052 
 
 
 
 

715،014 
 415ك

 
 الكبيسي، حمدان رحيم رجا

القوا د الدولية للمصار ة الرومانية والحرة النسائية/ حمدان رحيم 
 4112بغداد: مطبعة التعليم العالي،  -1رجا الكبيسي

 سم42ص؛ 51
 العنوان -المصار ة   أ -1
 

052   
 

715،02 
 202م

 
 محمد جسام  رب

المالكمة مفاهيم وتطبيقات/ تاليف محمد جسام  رب، ايالف ربيع 
 4112ديالى: جامعة ديالى،  -1التميمي

 العنوان -م(   ب1التميمي، أيالف ربيع )م -المالكمة   أ -1
 

055  

  

 

  



125 
 

 

 

 

 

 

 

 االدب والبالغة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

012 
 401س

 
 سامي جواد كاظم

كربالء: االمانة  -1قراءة سطحية/ أ داد سامي جواد كاظمال تقرأني 
 4112العامة للعتبة الحسينية المقدسة، 

)أصدارات العتبة الحسينية المقدسة قسم اال الم/  -1سم41ص؛ 145
 شعبة النشر(

 السلسلة -العنوان   ب -المقاالت العربية   أ -1
 

055 

010،1501 
 010ج

 
 جليل خز ل

 -1وسيناريو جليل خز ل؛ رسوم زهرة محمد  ليفرشاة االسنان/ شعر 
 4112بغداد: العتبة الكاظمية المقدسة، 

 سم40رسوم ملونة؛  + ص14
 العنوان -زهرة محمد  لي )رسوم(    ب -شعر االطفال   أ -1
 

057 

010،1501 
 512خ

 
 خفير  مير
بغداد: ديوان الوقف السني،  -1شعر/ خفير  مير -سيأتي الربيع

4112 
 سم42ص؛ 25
 العنوان -شعر االطفال   أ -1
 

050 

010،1504 
 012ح

 
 حميد خليفة

 4112بغداد: مكتب النور،  -1مسرحيات لالطفال/ حميد خليفة
 (1)مجمو ة؛  -1سم41ص؛ 112

 السلسلة -العنوان   ب -مسرحيات االطفال   أ -1
 

051 

010،1502 
 450ج

 
 جاسم محمد صالح

بغداد: دار العربية  -1محمد صالحالخاتم: رواية لالطفال/ جاسم 
 4112لمطبو ات االطفال، 

 (1)السلسلة الروائية؛  -1سم42صور ملونة؛  + ص24
 السلسلة -العنوان   ج - بد الناصر )رسام(   ب -قصص االطفال   أ -1
  

051 

010،1502 
 122ح

 
 ، رفاالحيدري 

الجبوري؛ ربي أرزقني االخالق: المقتبس من الصحيفة السجادية/ رفا 
 4112النجف: دار البراق،  -1رسوم سارة مرتفى

)سلسلة مدرسة االمام السجاد  ليه  -1سم41ص؛ رسوم ملونة؛ 14
 (2السالم؛ 

 العنوان -سارة مرتفى )رسوم(   ب -قصص االطفال   أ -1
 السلسلة -ج
 

051 

010،1502 
 122ح

 
 الحيدري، رفا

 -1 4ط -1مرتفىي في كل مكان/ رفا الحيدري؛ رسوم الهام بر
 4112النجف: دار البراق، 

 (11)سلسلة حدثني  ن ربي؛  -1سم41ص؛ رسوم ملونة؛ 14
 سارة مرتفى )رسوم(   -قصص االطفال   أ -1

054 



127 
 

 السلسلة -العنوان   ج -ب 
 

010،1502 
 122ح

 
 الحيدري، رفا

لوال المطر المقتبس من الصحيفة السجادية / رفا الحيدري، رسوم 
 4112النجف: دار البراق للثقافة،  -1مرتفىسارة 
 سم42ص؛ رسوم ملونة؛ 14

 ( 1) مدرسة االمام السجاد  ليه السالم؛ 
 السلسلة -العنوان   ج -بسارة مرتفى )رسوم(  -الطفال أقصص ا -1
 

052 

010،1502 
 402خ

 
 خالد حيدر

بغداد:  -1سنجابات في ورطة/ تاليف خالد حيدر؛ رسوم أيفان حكمت
 4112الثقافة/ دار ثقافة االطفال،  وزارة
 (51)السلسلة القصصية؛  -1سم42ص؛ رسوم؛ 42
 السلسلة –العنوان   ج –بايفان حكمت )رسام(  –أقصص االطفال  –1
 

052 

010،1502 
 12س

 
 السيد، كمال

 -2ط -1أين تغيب الشمس/ أ داد كمال السيد؛ رسزم طيبة  بد هللا
 4112النجف: دار البراق، 

 سم42رسوم ملونة؛ ص؛ 11
 (2حكايات البومة الحكيمة؛ ) 
 السلسلة -العنوان   ج -بوم( رس)طيبة  بد هللا  -أقصص االطفال   -1
 

055 

010،1502 
 12س

 
 السيد، كمال

النجف: دار  -2ط -1جائزة الملك/ ا داد كمال السيد؛ طيبة  بد هللا
 4112البراق، 

 سم41ص، رسوم ملونة؛ 11
 (5الحكيمة؛ )حكايات البومة 

 السلسلة -جالعنوان   -ب (طيبة  بد هللا) رسوم -قصص االطفال   أ -1
 

055 

010،1502 
 12س

 
 السيد، كمال

 -1ط -1كمال السيد؛ رسوم سارة مرتفىحامد ير ى االغنام/ تاليف 
 4112النجف: دار البراق، 

 سم42ص؛ رسوم ملونة؛ 11
 (0) حكايات البومة الحكيمة؛ 

 السلسلة -العنوان   ج -بمرتفى )رسوم( سارة  -اقصص االطفال  -1
 

057 

010،1502 
 12س

 
 السيد، كمال

حبات القمح وحكمة الدجاجة/ ا داد كمال السيد؛ رسوم حكيمة شريف؛ 
 4112؛ النجف: دار البراق، 2ط

 (2)حكايات البومة الحكيمة؛  -1سم42ص؛ 11
 السلسلة -العنوان   ج -ب (حكيمة شريف )رسامة -أقصص االطفال  -1
 

050 

010،1502 
 12س

 
 السيد، كمال

051 



120 
 

 -2ط -1الففادع والفيلة/ ا داد كمال السيد؛ رسوم الهام مرتفى
 4112النجف: دار البراق، 

 ( 7حكايات البومة الحكيمة؛ ) -1سم42ص؛ 11
 -ج العنوان -الهام مرتفى )رسامة (   ب -قصص االطفال   أ -1

 السلسلة
 

010،1502 
 12س

 
 السيد، كمال

النجف:  -2ط -1مزر ة العنب/ ا داد كمال السيد؛ رسوم الهام مرتفى
 4112دار البراق، 

 ( 1)حكايات البومة الحكيمة؛  -1سم42ص؛ 11
 السلسلة -ج العنوان -بالهام مرتفى )رسامة (   -فال أقصص االط -1
 

071 

010،1502 
 12س

 
 السيد، كمال

النجف:  -2ط -1ا داد كمال السيد؛ رسوم طيبة  بد هللاالنمر العجيب/ 
 4112دار البراق، 

 ( 5)حكايات البومة الحكيمة؛  -1سم42ص؛ 11
 السلسلة -ج  العنوان -ب طيبة  بد هللا )رسامة( -طفال   أقصص اال -1
 

071 

010،1502 
 12س

 
 السيد، كمال

 -2ط -1هللا و اد حملون الى بيته/ ا داد كمال السيد؛ رسوم طيبة  بد
 4112النجف: دار البراق، 

 ( 4)حكايات البومة الحكيمة؛  -1سم42ص؛ 11
 السلسلة -ج   العنوان -ب طيبة  بد هللا )رسامة( -طفال  أقصص اال -1
 

074 

010،1502 
 717ش

 
 شفيق مهدي

بغداد: دار ثقافة  -1سر النجاح/ تاليف شفيق مهدي؛ رسوم  ماد يونس
 4112االطفال، 

 (51)السلسلة الوصفية؛  -1سم42ص؛ 21
 السلسلة -ج  العنوان - ماد يونس )رسام(   ب -قصص االطفال   أ -1
 

072   

010،1502 
 541غ

 
 غبيرت، خوان مانويل

ترجمة غيداء قيس  ؛ الحلم السري للملك/ خوان مانويل غبيرت
 4112بغداد: مكتب الرياض  -1ابراهيم

 سلسلة تعليمية من قصص االطفال المترجمة( ) -1سم42ص؛ 22
 العنوان  -ب  غيداء قيس ابراهيم )مترجم ( -أقصص االطفال ــ 1
 السلسلة -ج
 

072   

010،1 
 202م

 
 محمد تقي جون

العروض العملي من الصعب الممتنع الى الصعب الممتع/ محمد تقي 
 4112بغداد: دار الوارث للطبا ة، -1جون
 سم42ص؛ 105

 العنوان -العروض القوافي   أ -الشعر العربي -1
 
 

075  



121 
 

010،04 
 214ي

 
 يحيى صاحب

 4112بغداد: مطبعة نحلة،  -1الكتابة  لى الماء/ ترجمة يحيى صاحب
 سم41ص؛ 111

 العنوان  -مجمو ات   ا -الشعر العالمي -1
 

075  

010،0117 
 450ك

 
 كاظم سعد الدين

بغداد: دار  -1ترجمة كاظم سعد الدينفن الشعر االسيوي ) االسالمي(/ 
 4112المأمون للترجمة، 

 (22سلسلة اوراق المأمون؛ )  -1سم11ص؛ 125
 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   أ -الشعر -1
 

077 

010،0111 
 412أ

 
 أبو أندلس،  دنان

بغداد:  -1 ابرو الحياة الرخيصة: دراسات نقدية/  دنان أبو أندلس
 4112ن(، 1)د
 سم42ص؛ 15
 العنوان -نقد   أ -الشعر -1
 

070 

010،02 
 550أ

 
 األ سم، راسم

بغداد: مؤسسة  -1القصر وحكايات  المية اخرى/ ترجمة راسم اال سم
 4112النبراس العالمية للطبا ة، 

 سم42ص؛ 51
 العنوان -القصص العالمية   أ -1
 

071 

010،02 
 417ك

 
 كانفيلد، جاك

كانفيلد، مارك فكتورهانس؛ ترجمها  غااء الروح/ حكايات جملها جاك
 4112بغداد: )د.ن( ،  -1و لق  ليها سلمان  بد الواحد كيوش

سلمان  بد  -م(   ب1هانس، مارك فكتور )م -القصص العالمية   أ -1
 العنوان -الواحد كيوش )مترجم (   ج

 

001 

011 
 401س

 
 سامي مهدي

 -1سامي مهديفاق نقدية قراءات في المتون وفي مناهج التحليل/ أ
 4112بغداد: دار ميزوبوتاميا، 

 سم42ص، 425
 العنوان -نقد   أ -االدب -1
 

001 

011 
 504غ

 
 غزالن هاشمي

 بد هللا ابراهيم  -تعارفات المركز والهامش في الفكر المعاصر
الديوانية: دار نيبور للطبا ة والنشر،  -1انمواجا/ غزالن هاشمي

4112 
 سم42ص؛ 102

 العنوان -االنكليزي   أ -العربي -ناالدب المقار -1
 
 

004 



151 
 

011 
 401ل

 
 الالمي، كريم حسن

بغداد: دار المصادر،  -1كتابة  لى جدار الروح/ كريم حسن الالمي
4112 
 سم42ص؛ 145

 العنوان -النقد االدبي   أ -1
 

002 

011 
 202م

 
 محمد درويش

ترجمة استنطاق النص قراءات نقدية في الشعر والمسرح والرواية/ 
 4112بغداد: دار المأمون ،  -1منقحة وموسعة 4ط -1محمد درويش

 سم42ص؛ 712
 العنوان -تاريج ونقد   أ –االدب  -1
 

002 

011،117 
 450ك

 
 كاظم سعد الدين

في االدب المقارن الف ليلة وليلة والعنقاء وجاكاتا/ تحرير وترجمة 
 4112ا ة، بغداد: دار المأمون للترجمة والطب -1كاظم سعد الدين

 (41)أوراق المامون؛  -1سم41ص؛ 125
 السلسلة -العنوان   ب -أاالدب الشعبي   -4دراسات  -ارناالدب المق -1
 

005 

011،2 
 01ح

 
 الحلي، حيدر

العقد المفصل في قبيلة المجد المؤثل/ تأليف حيدر الحلي؛ تحقيق مفر 
 4112بغداد: مؤسسة الرافد للمطبو ات،  -1سليمان الحلي

 سم42( ص؛ 515) 2ج
 الحلي، مفر سليمان )محقق( -موسو ات   أ -االدب العربي -1
 العنوان -ب
 

005 

011،7 
 245د

 
بيروت:  -1دراسات خليجية وأبحاث في اللغة واالدب الخليجي المعاصر

 4112دار ومكتبة البفائر، 
 (05)المركز العلمي العراقي؛  -1سم42( ص؛ 421) 1ك
 العنوان -دراسات   أ -العربيالخليج  -االدب العربي -1
 

007 

011،7 
 202م

 
 المحياوي،  بد الحسن خفير  بيد

النفاق والرشوة في االدب العربي: دراسة لغوية داللية/  بد الحسن 
 4112بغداد: مؤسسة ثائر العصامي،  -1خفير  بيد المحياوي

 سم42ص؛ 51
 العنوان -دراسات   أ -االدب العربي -1

000 

011،0  
  121ز 

 
 الزيدي ،  لي 

/ تاليف االت حول السيد مقتدى الصدر: مجمو ة مقشهيد بال حجاب
  4112 لي الزيدي .ـ بيروت : دار الكتاب العربي ، 

 سم 42ص ؛ 471
  ـ الصدر ، مقتدى ) رجل دين ( أـ العنوان  4ـ االسالم ـ مجمو ات  1
 

001   



151 
 

011،0  
   420ع 

 
  ادل  لي  بيد 

  4112تراتيل هندوكية /  ادل  لي  بيد .ـ دمشق : دار تموز ، 
 سم 42ص ؛ 111

  ـ االدب العربي ـ مجمو ات أـ العنوان  1
 

011   

011،1 
 014ش

 
 شكيب كاظم

 مان: دار  -1هوامش ومتون في االدب والنقد والفكر/ شكيب كاظم
 4112ففاءات، 

 سم42ص؛ 414
 العنوان -تاريج ونقد   أ -االدب العربي -1
 

011 

011،1 
 01ع

 
  لي حسين يوسف

أشكاليات الخطاب النقدي العربي المعاصر: دراسة في نقد النقد/  لي 
 4112بغداد: الروسم للصحافة،  -1حسين يوسف

 سم41ص؛ 274
 العنوان -نقد   أ -االدب العربي -1
 

014 

011،1142 
 511ع

 
 العطوي،  بد الغفار

البصرة/ أتحاد االدباء  -1العطويالقارئ في السرد/  بد الغفار 
 4112والكتاب، 

 سم42ص؛ 425
 العنوان -االدب العربي )السرد(   أ -1
 

012  

011،14 
 241أ

 
أدبيات مهرجان السفير الثقافي الثالث/ أ داد قسم الشؤون الفكرية 

 4112الكوفة: أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به،  -1والثقافية
 (22)أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به؛  -1سم42ص، 151

 السلسلة -االدب الديني   أ -4االدب االسالمي    -1
 

012 

011،14 
 510ن

 
 النعيمي، محمد سيد نجم

بغداد: ديوان  -1 لى ارصفة الاكريات/ تأليف محمد سيد نجم النعيمي
 4112الوقف السني، 

 )سلسلة اسالمية معاصرة( -1سم42ص؛ 115
 السلسلة -العنوان   ب -أآلدب االسالمي   أ -1
 

015 

011،1417 
 114ز

 
 زينب ميثم  لي

فا لية التناص في التشكيل النصي ألدب جمعة الالمي/ زينب ميثم 
 4112بغداد: دارومكتبة  دنان،  -1 لي
 سم41ص؛ 114

الالمي، جمعة  جيل درويش  -4دراسات    -العراق -االدب العربي -1
 العنوان - راقي(   أراشد )قاص 

 

015 



154 
 

011،1411 
 122ج

 
 الجواري، سامر  بد الكاظم

أسلحة االدب والفن مقاربة منهجية في منجز محمود البستاني/ تأليف 
 4112دمشق: تموز للطبا ة والنشر،  -1سامر  بد الكاظم الجواري

 سم42ص؛ 451
     )ناقد(البستاني، محمود  -4تاريج ونقد    -العراق -االدب العربي -1
 العنوان -ا
 

017 

011،114 
 400ع

 
  بد هللا رافي حسين

 -1أفواء  لى االدب العراقي المعاصر/ تأليف  بد هللا رافي حسين
 4112بغداد: مكتبة زاكي، 

 سم42ص؛ 111
 العنوان -العراق   أ -العصر الحديث -االدب العربي -1
 

010 

011،114 
 550آل

 
 آل طعمة، صادق

بيروت: .ـ 4ط -1ل طعمةأالحركة االدبية المعاصرة في كربالء/ صادق 
 4112مؤسسة اال لمي للمطبو ات، 

)االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة:  -1سم42ص(؛ 251) 4ج
 (1مركز كربالء؛ 

 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -العصر الحديث -االدب العربي -1
 

011 

011،114 
 550آل

 
 طعمة، صادقآل 

بيروت:  -1الحركة االدبية المعاصرة في كربالء/ صادق آل طعمة
 4112مؤسسة اال لمي للمطبو ات، 

 (1)االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة؛  -1سم42ص(؛ 411ج)
 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -العصر الحديث -االدب العربي -1
 

111 

011،1154 
 421ن

 
 سعدوننادية هناوي 

القاريء في الخطاب النقدي العربي المعاصر نجيب محفوظ أنمواجا/ 
 4112بغداد: الشؤون الثقافية العامة،  -1 4ط -1نادية هناوي سعدون

 )سلسلة نقد( -1سم42ص؛ 212
 نجيب محفوظ )اديب( -4مصر    -العصر الحيث -االدب العربي -1
 السلسلة -العنوان   ب -أ
 

111 

011،14 
 511ح

 
 حسين نهاية

دار ليندا للطبا ة،  :دمشق -1تجليات  طش: شعر/ حسين نهاية
4112 
 سم44ص؛ 111

 العنوان -العراق   ا -الشعر العربي -1
 

114 

011،11114 
 112ش

 
 الشهيد، زيد

بغداد: دار  -1مملكة االبداع طواف في خمائل االدب/ زيد الشهيد
 4112الشؤون الثقافية العامة، 

 (15)سلسلة نقد؛  -1سم42ص؛ 147

112 



152 
 

 السلسلة -العنوان   ب -االبداع في الشعر العربي   أ -1
 

011،117 
 202أ

 
 احمد حسين خشان

دراسة نقدية/ أحمد  -قصيدة النثر العربية وتحوالتها الفنية والمعرفية
 4112كربالء: دار الوارث للطبا ة والنشر،  -1حسين خشان

 سم42ص؛ 174
 العنوان -دراسات   أ -النثر العربي -4   دراسات -الشعر العربي -1
 

112 

011،117 
 151ا

 
 االوسي، سالم كاظم

الديوانية: دار  -1شعرية الكون القمر الشعري مثاال/ سالم كاظم االوسي
 4112نيبور للطبا ة والنشر، 

 سم42ص؛ 451
 العنوان -دراسات   أ -الشعر العربي -1
 

115  

011،117 
 01ح

 
  لي مجيدالحلي، محمد حسن 

محمد حسن  لي مجيد  / ديوان الشعر العراقي في القرن التاسع  شر
 4112بغداد: التميمي للنشر والتوزيع،  -1الحلي
 سم42ص؛ 215

 دراسات -اسع  شرالقرن الت -بيالشعر العرــ 1
 العنوان -أ       دراسات -العراق -الشعر العربيــ 4
 

115 

011،117 
 210د

 
 الهاديالدجيلي، حسن  بد 

التشقير في الخطاب الشعري الشريف الرفي/ حسن  بد الهادي 
 4112بغداد: دار تموز،  -1الدجيلي
 سم42ص؛ 412

الشريف الرفي، محمد  بد الحسن  -4دراسات    -الشعر العربي -1
 العنوان -)شا ر(   أ

 

117 

011،117 
 445ع

 
  باس صادق  بد الصاحب

بغداد:  -1 باس صادق  بد الصاحبدراسات في الشعر العربي/ تأليف 
 4112دار المدينة الفافلة، 

 سم41ص؛ 54
 العنوان -دراسات   ا -الشعر العربي -1
 

110 

011،1171407 
 415ر

 
 الربيعي، أحمد حاجم

أحمد حاجم  -1صورة الرجل في شعر المرأة االندلسية: دراسة تحليلية
 4112 مان: دار غيداء للنشر والتوزيع،  -1الربيعي
 سم42ص؛ 222

 العنوان -دراسات   أ -العصر االندلسي -شعر المرأة العربية -1
 

111  

011،110 
 211و

 
 -1وجوه من المرايا: قصائد لمجمو ة من الشعراء من الوطن المعافى

 4112ن(، 1بغداد: )د
 سم42ص؛ 115

111 



152 
 

 مجمو ات -الشعر العربي
 

011،11 
 724أ

 
 أفراح  لي  ثمان

الغزل بين مسلم بن وليد وأبن  بد ربه االندلسي/ أفراح  لي  عرش
 4112بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،  -1 ثمان
 (45)نقد؛  -1سم42ص؛ 225

 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   أ -الشعر العربي -1
 

111 

011،11 
 121د

 
 الدوخي، حمد محمود

الج/ حمد 111 سيمياء النص العراقي ومقاربات أخرى في نصوص
 4112بغداد: دار الشؤون العامة،  -1محمود الدوخي

 (125)الموسو ة الثقافية؛  -1سم41ص؛ 405
 السلسلة -العنوان   ب -فلسفة   أ -الشعر العربي -1
 

114 

011،12 
 042أ

 
 االمارة،  لي

البصرة:  -1حين يظمأ الماء قصائد الى الحسين/ أ داد  لي االمارة
 4112للطبا ة، شركة الغدير 

 سم42ص؛ 222
 العنوان -العراق   ا -شعر الرثاء -1
 

112 

011،12 
 545ب

 
 البطاط، محسن

البصرة: شركة الغدير للطبا ة والنشر،  -1دموع العبر/ محسن البطاط
4112 
 سم42ص؛ 241

 العنوان -العراق   أ -شعر الرثاء -1
 

112 

011،12 
 701ب

 
 بقلي، رشاد جليل
الحسيني الكبير الحاج رشاد جليل بقلي حياته وشعره/ ديوان الشا ر 

 4112الحلة/ مكتب الشهيد،  -1رشاد جليل بقلي؛ ا داد صالح اللبان
)جمعية الرواد الثقافية المستقلة المركز العام/ بابل  -1سم42ص؛ 212

 (7شعراء مليون؛ 
اللبان،  -بقلي، رشاد جليل) شا ر(   أ -4العراق    -شعر الرثاء -1

 السلسلة -العنوان   ج -ح )معد(   بصال
  

115 

011،12 
 412ج

 
 الجبوري،  بد االمير محمود

ديوان الشا ر والرادود المرحوم الشيج  بد االمير محمود الجبوري، 
 4112بابل: جمعية الرواد الثقافية المستقلة،  -1ا داد صالح اللبان

 (47)سلسلة شعراء مليون؛  -1سم(42ص؛ 422) 4ج
 العنوان -اللبان، صالح )معد(   ب -العراق   أ -الرثاءشعر  -1
 السلسلة -ج
 

115 

011،12 
 024ح

 
 الحمداني،  بد الكاظم حسن

النجف  -1 بد الكاظم حسن الحمداني/  تجليات االلم في خشوع الكلم 

117   



155 
 

 4112االشرف: مطبعة الثقلين، 
 سم(42ص؛ 050) 4ج
 العنوان -العراق   أ -شعر الرثاء -1
 

011،12 
 054ح

 
 الحمزاوي، سالم جاسور

النجف  -1 4ط -1ديوان كلمات في سفن النجاة/ سالم جاسور الحمزاوي
 4112االشرف: المطبعة العالمية، 

 سم42ص(؛ 415) 1ج
 العنوان -العراق   أ -شعر الرثاء -1
  

110   

011،12 
 742خ

 
 الخفاجي، أبو سام

بابل:  -1أ داد صالح اللبانياحبيبي ياحسين: ديوان/ أبو سام الخفاجي؛ 
 4112مطبعة دار االرقم، 

 (45)سلسلة شعراء مليون؛  -1سم42ص؛ 451
  العنوان -اللبان، صالح )معد(   ب -العراق   ا -شعر الرثاء -1
 السلسلة -ج
 

111 

011،12 
 102س

 
 السيمري، أحسان  يدان

بغداد:  -1ديوان وفاء للحسين ) ليه السالم(/ احسان  يدان السيمري
 4112دار الفراهيدي للنشر، 

 سم41ص؛ 70
 العنوان -العراق   أ -شعر الرثاء -1
 

141 

011،12 
 402ع

 
 العامري، باسم مهدي والي

الكوفة:  -1 زاء الزهراء بمصائب كربالء/ باسم مهدي والي العامري
 4112دار التوحيد للطبا ة والنشر، 

 سم42ص؛ 102
 العنوان -العراق   أ -شعر الرثاء -1
 

141 

011،12 
 047ع

 
 العالق، اقبال نوري

بغداد:  -1الديوان الشعري مفتاح جنتك دمعة حسين/ أقبال نوري العالق
 4112دار المرتفى، 

 سم42ص؛ 447
 العنوان -العراق   أ -شعر الرثاء -1
 

144 

011،12 
 450ك

 
 الكاظمي، سلطان الطائي

 -1سلطان الكاظمي الطائي / ديوان حقائق العرفان في الحب االلهي
 4112بغداد: منشورات الغيداء للتحفير الطبا ي، 

 سم42ص؛ 415
 العنوان -العراق   أ -شعر الرثاء -1
 

142 

011،12 
 202م

 
 محمد حسين  الوي نحيبي

محمد حسين  الوي /  شعراء أهل البيت )ع( دراسة منهجية تحليلية

142  



155 
 

 4112النجف: مؤسسة النبراس،  -1نحيبي
 سم42ص(؛ 421) 5ج
 العنوان -دراسات   أ -العراق -شعر الرثاء -1
 

011،12 
 140هـ

 
 ( -1157هيال، سامي )

 -1االداء التجاوبي والتناوبي في الردات الحسينية/ تأليف سامي الهيال
 4112بيروت: شركة المعارف، 

 سم42ص؛ 224
 العنوان -دراسات   أ -العراق -شعر الرثاء -1
 

145 

011،154 
 024ح

 
 الحمداني، صباح خميس كاظم

( -هوسات –نوادر الكالم في اكر خبر االمام )أبوايات وأهزوجات 
شعراء مدينة سوق الشيوخ/ جمع وأ داد صباح خميس كاظم 

 4112م(: مطبعة المنار، 1)د -1الحمداني
 سم42ص؛ 10
 العنوان -الشعر الديني   أ -1
 

145  

011،154 
 447د

 
 الدباغ،  بد الكريم

من الشعر الكاظمي في أئمة البقيع )ع( لمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي 
بغداد: دار الكفيل  -1الج/ تأليف  بد الكريم الدباغ111الدولي الخامس

 4112للطبا ة، 
 سم42ص؛ 125

 العنوان -العراق   أ -الشعر الديني -1
 

147 

011،154 
 447د

 
 الدباغ، جمال  بد الرسول

االدبية/ السيد محمد القزويني الحلي في االمامين الكاظمين فن النوادر 
قسم  -بغداد: االمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة -1) ليهما السالم(

 4112الشؤون الفكرية والثقافية، 
شعبة البحوث  -)قسم الشؤون الفكرية والثقافية -1سم41ص؛ 42

 (145والدراسات؛ 
        العنوان -، محمد مهدي )رجل دين(   أالقزويني -4الشعر الديني    -1

 السلسلةب ـ 
 

140 

011،154 
 542ن

 
 النصار، حسين  بد السيد

الشفاء في نظم حديث الكساء ومداركه لدى الفريقين/ نظم وشرح 
 4112كربالء: العتبة الحسينية المقدسة،  -1حسين  بد السيد النصار

 (110والثقافية؛ )قسم الشؤون الفكرية  -1سم42ص؛ 172
 السلسلة -العنوان   ب -الشعر الديني )الكساء(   أ -1
 

141 

011،154 
 510ن

 
 النعيمي، محمد نجم

بغداد: ديوان الوقف  -1همسات في اان الزمن/ محمد نجم النعيمي
 4112السني، 

 (455)الدراسات االسالمية المعاصرة؛  -1سم(42ص؛ 410ج )
 السلسلة -ب  العنوان  -الشعر الديني   أ -1

121  



157 
 

 
011،152 

 122م
 

 : واسط(4112:11مهرجان المتنبي )
بغداد:  -1مهرجان المتنبي الحادي  شر دورة الشا ر ر د طاهر كوران

 4112مكتبة  دنان، 
 سم42ص؛ 424

 العنوان -مهرجانات   أ -الشعر العربي -1
 

121 

011،171 
 441ل

 
 اللبان، صالح

للشا رة المبد ة حسنية  باس بنيان وقائع االحتفالية التكريمية 
الحلة: جمعية الرواد الثقافية المستقلة،  -1السا دي/ أ داد صالح اللبان

4112 
 سم44صور؛ + ص01
السا دي، حسنية  باس بنيان  -4جوائز ومكافئات    -الشعر العربي -1

 العنوان -)شا رة(    أ
  

124 

011،1114 
 512ب

 
 بشير  ريعر

بغداد: دار  -1الشعر العراقي الحر/ بشير  ريعر الرؤى الفلسفية في
 4112المدينة الفافلة للطبا ة، 

 سم42ص؛ 542
 العنوان -فلسفة    أ -العراق -الشعر الحر -1
 

122  

011،1014 
 010ت

 
 التميمي، سلمان مراد

 4112 ، ن(1بغداد: )د -1ياشهربان/ سلمان مراد التميمي
 سم42ص؛ 52
 العنوان -أ  الشعر الشعبي العراقي  -1
 

122 

011،1014 
 144ج

 
 الجنابي، كريم برهان

الحلة: دار الفرات للطبا ة،  -1االيام الطازجة/ كريم برهان الجنابي
4112 
 سم42ص؛ 114

 العنوان -الشعر الشعبي العراقي   أ -1
 

125 

011،1014 
 240ح

 
 الحجالي،  لي حسين حسن

النصف الثاني من القرن قصائد السجون في الشعر العراقي الحديث في 
بغداد:  -1العشرين: دراسة موفو ية فنية/  لي حسين حسن الحجالي

 4112مؤسسة ثائر العصامي، 
 (15)السلسلة الاهبية ألدب السجون؛  -1سم42ص؛ 222

 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   أ -العراق -الشعر السياسي -1
 

125     

011،1014 
 472د

 
 ( -1125لي )الداغري، فاخر حسن  

(/ فاخر 4112 -هـ1225االدب الشعبي في كتابات في  مر الزمن )
 4112بغداد: مكتب زاكي،  -1حسن  لي الداغري

 سم42ص( ؛415) 2ج

 127   



150 
 

 العنوان -العراق   أ -الشعر الشعبي -1
 

011،1014 
 742س

 
 سفاح  بد الكريم

بغداد:  - ازف الناي: شعر شعبي/ سفاح  بد الكريم )أبو وليد()
 4112مؤسسة ثائر العصامي، 

 سم44ص؛ 115
 العنوان -الشعر الشعبي العراقي   أ -1
 

120   

011،1014 
 742س

 
 سفاح  بد الكريم

 -1ياروحي ليل الحلم: شعر شعبي  راقي/ أبو وليد سفاح  بد الكريم
 4112بغداد: مؤسسة ثائر العصامي،  -1 4ط

 سم42ص؛ 141
 العنوان -أالعراق    -الشعر الشعبي -1
 

121 

011،1014 
 01ج

 
 الجمل، صاحب  باس

ديوان الشا ر الحسيني المرحوم شيج صاحب  باس الجمل/ أ داد 
 4112الحلة: دار االرقم،  -1صالح اللبان

 (41)شعراء مليون؛  -1سم42ص؛ 122
 الشا ر الشعبي العراقي  باس )شا ر شعبي(    -1
 السلسلة -العنوان   د -جاللبان، صالح امين    -ب الجمل، صاحب -أ
 

121  

011،1014 
 012س

 
 السميحي، جاسم محمد

ديوان الشا ر جاسم محمد السميحي ما ورد في  مود الشعر والشعر 
سوق الشيوخ : صباح غميس كاظم  -1الشعبي/ جاسم محمد السميحي

 4112الحمداني، 
 سم42ص؛ 12
 العنوان -العراق   أ -الشعر الشعبي -1
 

121   

011،1014 
 217ش

 
 الشريفي، زين العابدين

 4112ن(، 1بغداد: )د -1هموم وخواطر/ زين العابدين الشريفي
 سم41دون ترقيم؛ 

 العنوان -الشعر الشعبي العراقي   أ -1
 

124  

011،1014 
 542ع

 
 العطار، مؤيد خليل 

م(: 1)د -1شعر شعبي  راقي/ مؤيد خليل العطار :  خيط البريسمك
 4112مجلة الشراء، 

 سم41ص؛ 151
 العنوان -العراق   أ -الشعر الشعبي -1
 

122 

011،1014 
 744ع

 
 العقابي، صادق جاسم

بستان االميرة )بين الورود والبالبل وهجرت الفالح(: شعر شعبي/ 
 4112بغداد: مطبعة السيماء،  -1صادق جاسم العقابي

 سم42ص؛ 21

122  



151 
 

 العنوان -الشعر الشعبي العراقي   أ -1
 

011،1014 
 151م

 
 الموسوي، مهند

ديوان الكواكب الدرية في مآسي الغافرية )شعر شعبي حسيني(/ مهند 
 4112بابل: دار الصادق،  -1الموسوي الحلي

 سم42ص؛ 451
 العنوان -العراق   أ -الشعر الشعبي -1
 

125 

011،10414 
 120م

 
 المندالوي، أحمد الحمد

مندلي: مركز مندلي  -1حلبجة ولوحات االنين/ احمد الحمد المندالوي
 4112الحفاري للتوفيق، 

 (5)مركز مندلي؛  -1سم41ص؛ 114
 السلسلة -العنوان   ب -العراق   ا -الشعر السياسي -1
 

125   

011،1114 
 154أ

 
 أنسام محمد راشد

العراقي المعاصر )مرحلة الستينات(/ أنسام البنى األسلوبية في الشعر 
 4112بغداد: دار ومكتبة  دنان،  -1محمد راشد

 سم42ص؛ 515
العصر  -الشعر العربي -4العراق    -العصر الحديث -الشعر العربي -1

 العنوان -دراسات   أ -الحديث
 

127  

011،1114 
 511ح

 
 حسين  بد اللطيف
بغداد: دار  -1ين  بد اللطيفوثائق ومالحظات(/ حس1مقدمات السياب 

 4112الشؤون الثقافية العامة، 
 (124)الموسو ة الثقافية؛  -1سم10ص؛ 04
السياب، بدر شاكر  -4العصر الحديث    -العراق -الشعر العربي -1

 السلسلة -العنوان   ب -)شا ر(   أ
 

120   

011،1114 
 021ع

 
  بد الكريم رافي جعفر

البنية الموفو ية والفنية للشعر الوجداني رماد الشعر: دراسة في 
بغداد: دار ومكتبة  -1الحديث في العراق/  بد الكريم رافي جعفر

 4112 دنان، 
 سم42ص؛ 221

 -العراق -الشعر العربي -4العصر الحديث    -العراق -الشعر العربي -1
 العنوان -دراسات   أ

 

121   

011،1 
 124ف

 
 الفهداوي،  لي كمال الدين محمد

 -1األثر الحفاري في الشعر الجاهلي/  لي كمال الدين محمد الفهداوي
 4112بغداد: دار المأمون للترجمة، 

 سم44ص؛ 211
 العنوان -العصر الجاهلي   أ -تاريج -الشعر العربي -1
 

151   

011،117 
 122ب

 
 بندر  لي أكبر شاكة

151   



151 
 

السيكي/ صور الطبيعة ودالالتها في الشعر الجاهلي والشعر الكردي الك
 4112بغداد: دار الفراهيدي،  -1بندر  لي أكبر شاكة

 سم42ص؛ 225
 -الشعر الكردي -4دراسات    -العصر الجاهلي -الشعر العربي -1

 العنوان -دراسات   أ
 

011،117 
 412ز

 
 الزبيدي، جنان  بد هللا يونس

هاجس المجهول في الشعر العربي قبل االسالم/ جنان  بد هللا يونس 
 4112الموصل: مكتبة بشار أكرم،  -1الزبيدي
 سم42ص؛ 272

 العنوان -دراسات   أ -العصر الجاهلي -الشعر العربي -1
 

154   

011،117 
 412ز

 
 الزبيدي، ر د أحمد

 -1أنا في الطلل دراسات في الشعر العربي القديم/ ر د أحمد الزبيدي
 4112بغداد: دار بغداد، 

 سم41 ؛ ص441
 العنوان -دراسات   أ -العصر الجاهلي -العربيالشعر  -1
 

152   

011،117 
 140ع

 
 العنبكي، سعيد حسون

 -1القصيدة الجاهلية قراءة في البنية والداللة/ سعيد حسون العنبكي
 4112بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 

 (45)نقد؛  -1سم42ص؛ 111
 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   ا -العصر الجاهلي -الشعر العربي -1
 

152  

011،417 
 050ع

 
  بد المطلب محمود

االقيشر االسدي وأبو الهندي الرياحي )دون كنجوته( 
بغداد:  -1والوجودي االول في االسالم/  بد المطلب محمود11االموي

 4112مكتب أحمد الدباغ الهندسي، 
 سم10ص؛ 11
االقيشر االسدي  -4دراسات    -االسالمي رالعص -الشعر العربي -1

 العنوان -أبو الهندي الرياحي   أ -2)شا ر(   
 

155   

011،217 
 01ع

 
  لي حسين يوسف

االمام الحسين بن  لي في الشعر العراقي الحديث: دراسة موفو ية 
كربالء: االمانة العامة للعتبة  -1فنية/ تأليف  لي حسين يوسف

 4112الحسينية المقدسة، 
 (115لشؤون الفكرية والثقافية؛ )قسم ا -1سم42ص؛ 471

 السلسلة -ب  العنوان   -دراسات   أ -العراق -شعر الرثاء -1
 

155   

011،517 
 451ر

 
هـ(ديوان الرافي 241 -417الرافي باهلل: حمدي المقتدر باهلل جعفر )

 باهلل العباسي
 -1الرافي باهلل العباسي؛ دراسة وتحقيق حسين  بد العال اللهيبي

 4112االشرف حوض الفرات، النجف 
 سم10ص؛ 11

157   



151 
 

 دراسات -العصر العباسي الثاني -الشعر العربي -1
 العنوان -اللهيبي، حسين  بد العال )محقق(   ب -4
 

011،517 
 115ي

 
 يونس حميد  زيز

 -1البناء الفني في قصائد شهاب الدين بن الخلوف/ يونس حميد  زيز
 4112بيروت : مؤسسة ثائر العصامي، 

 سم42ص؛ 421
أبن الخلوف، احمد بن  -دراسات   أ - صر االندلس -الشعر العربي -1

 العنوان - بد الرحمن )شا ر(   ب
 

150   

011،55 
 112ز

 
 محمد سعيد طعمة

دراسة تحليلية لديوان )مجمو ة أشعارالحياة( للسيد: محمد محمد 
بغداد: دار  -1صادق الصدر )قدس(/ تأليف محمد سعيد طعمة الزهيري

 4112الفراهيدي، 
 (72)سلسلة العراقية؛  -1سم42ص؛ 241

 الصدر، محمد محمد صادق )قدس( رجل دين -4الشعر الديني    -1
 السلسلة -العنوان   ب -أ
 

151   

011،112 
 12ش

 
 الشيج، سمير

 -1الغاب دراسات أسلوبية في الشعر العربي الحديث/ سمير الشيج
 4112الثقافية العامة، بغداد: دار الشؤون 

 (24)سلسلة الدراسات؛  -1سم42 ؛  ص122
 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   أ -العصر الحديث -الشعر العربي -1
 

151   

011،14 
 257لا

 
 آل جعفر، نجيب سليم

 4112كركوك: مطبعة أرانجا،  -1ل جعفرازوابع الخريف/ نجيب سليم 
 سم15ايض؛  : ص02
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

151 

011،14 
 445أ

 
 أبتسام ابراهيم

بغداد: دار ومكتبة  -1نثر/ ابتسام ابراهيم -رسائل ال تقرأ نصوص شعر
 4112 دنان، 

 سم41ص؛ 15
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

154   

011،14 
 424أ

 
 أبراهيم كريم  بيد

المركز الثقافي للطبا ة،  الحلة: -1تهافت الفراش: شعر/ ابراهيم كريم
4112 

 سم41ص؛ 52
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

152   

011،14 
 742خ

 
 الخفاجي، حسين شاكر

بابل: المركز الثقافي للطبا ة  -1الصمت والعود/ حسين شاكر الخفاجي

152   



154 
 

 4112والنشر، 
 سم41ص؛ 111

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

011،14 
 551آل

 
 أل سعودي، حسين

المثنى:  -1أركان الكون: قصائد من االلف الخالد/ حسين آل سعودي
 4112العالمية للطبا ة، 

 سم42ص؛ 411
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

155   

011،14 
 470أ

 
 أبو قالم، وفيه

 4112بغداد: مطبعة الرفاه،  -1قصائد  طشى/ وفيه أبو قالم
 سم41ص؛ 74
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

155 

011،14 
 017آ

 
 أبو كهف

 4112بغداد: مطبعة العدالة،  -1سنوات الفياع: شعر/ أبو كهف
 سم41ص؛ 05
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

157 

011،14 
 257أ

 
 أبي جعفر أحمد بن سعيد

جمع  ديوان أبي جعفر أحمد بن سعيد/ أبي جعفر أحمد بن سعيد؛
 مان: دار غيداء للنشر والتوزيع،  -1وتحقيق أحمد حاجم الربيعي

4112 
 سم42ص؛ 142

 الربيعي، أحمد حاجم )محقق( -العراق   أ -الشعر العربي -1
 العنوانب ـ 
 

150  

011،14 
 214أ

 
 أدهام نمر حريز
بغداد: مؤسسة  -1مجمو ة شعرية/ أدهام نمر حريز 11للحياة كلمات

 4112ثائر العصامي، 
 سم41ص؛ 111

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

151 

011،14 
 214أ

 
 أديب كمال الدين

 -1/ أديب كمال الدين :OF theletteva sijns(A)أشارات االلف: شعر

 4112بيروت: منشورات الففاف، 
 سم41ص؛ 150

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

171 

011،14 
 521ا

 
 االسدي، قصي

كربالء المقدسة: مطبعة الزوراء،  -1شمس القوافي/ قصي االسدي
4112 

171 



152 
 

 سم42ص؛ 01
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

011،14 
 551آل

 
 آل سعودي، حسين

السماوة:  -1بستان ىل سعودي: روافد شعرية/ حسين آل سعودي
 4112العالمية للطبا ة، 

 سم42ص؛ 441
 العنوان -أ  العراق  -الشعر العربي -1
 

174 

011،14 
 011أ

 
 آمنة  بد العزيز

بغداد: دار النشر الكردية،  -1رثاء الطين: شعر/ أمنة  بد العزيز
4112 
 سم42ص؛ 145

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

172 

011،14 
 472ب

 
 الباقر، هادي

)بغداد: منظمة المتطو ين  -1أحاسيس شا ر/ تأليف هادي الباقر
 4112االنسانية للسالم االخفر العراقية، 

 سم21ص؛ 121
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

172 

011،14 
 221ب

 
 البدري، خلود

 4112الشطرة: دار الزيدي،  -1ساللم الماء: شعر/ خلود البدري
 سم41ص؛ 112

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

175 

011،14 
 221ب

 
 البدري، أسامة

 4112بغداد: دار المرتفى،  -1للخيانة أبواب: شعر/ أسامة البدري
 سم41ص؛ 111

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي
 

175          

011،14 
 144ب

 
 بهاء محمود  لوان

بغداد: مكتب زاكي،  -1ديوان أمرأة  بر التاريج/ بهاء محمود  لوان
4112 

 سم42ص؛ 10
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

177  

011،14 
 124ب

 
 بهجت غمكني

ن(، 1كركوك: )د -1كركوك قيثارة الشعراء/ ا داد بهجت غمكني
4112 
 سم41ص؛ 120

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1

170  
 
 

 



152 
 

011،14 
 144ب

 
 اتي، لطيف محمديالب

أوترخ: كوبي فنكل  -1جواد الصمت: ديوان شعر/ لطيف محمد البياتي
4112 

 سم42ص؛ 21
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

171   

011،14 
 144ب

 
 البياتي، لطيف

 -1اتيي/ لطيف الب :KONINKRIJKRADENACHT  ديوان مملكة الليل

 4112ن(، 1بغداد: )د
 سم44ص؛ 54
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

101   

011،14 
 144ب

 
 البياتي، جواد

بغداد: مؤسسة ثائر العصامي،  -1العسلية/ جواد الباتي دن و يونها 
4112 
 سم44ص؛ 125

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

101  

011،14 
 450ج

 
 جاسم خلف الياس

الموصل:  -1نوافا تحتشد بالمسافات: شعر/ جاسم خلف الياس
 4112منشورات االتحاد العام لالدباء والكتاب، 

 سم41ص؛ 51
 العنوان -العراق   أ -العربيالشعر  -1
 

104    

011،14 
 412ج

 
 الجبوري، معد

الموصل: مطبعة الديار،  -1وقت كرائق الكلمات: شعر/ معد الجبوري
4112 
 سم10ص؛ 121

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

102  

011،14 
 144ج

 
 (  -1151الجنابي، حسين حسان  بد زيد  مشان )

الحلة: دار  -1أوراق من الهزيع االخير: شعر/ حسين حسان الجنابي 
 4112الفرات للثقافة، 

 سم42ص؛ 150
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

102 

011،14 
 144ج

 
 الجنابي، سحر سامي

بابل: المركز  -1 لى جناحي زاجل: نصوص/ سحر سامي الجنابي
 4112الثقافي للطبا ة، 

 سم44ص؛ 151
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 
 

105   



155 
 

011،14 
 144ج

 
 الجنابي، هاتف

بغداد:  -1أاا دخلت بيتنا فستقبل قدميك العتبة: شعر/ هاتف الجنابي
 4112الروسم، 

 سم12ص؛ 124
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

105 

011،14 
 141ج

 
 جوانا احسان أبلحد

دمشق: دار بعل،  -1جوانا احسان أبلحدأساور من معدن المجاز/ 
4112 
 سم44ص؛ 114

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

107 

011،14 
 145ج

 
 الجياشي، صالح  بد

النجف االشرف:  -1صالح  بد الجياشي -1الليل سيد االلوان : شعر
 4112حوض الفرات، 

 سم42ص؛ 141
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

100 

011،14 
 42ح

 
 الحار، نفال

الحلة: المركز الثقافي  -1اشتعال بماء الورد: شعر/ نفال الحار
 4112للطبا ة، 

 سم41ص؛ 01
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1

111  
 
 
 
 

011،14 
 450ح

 
 حازم أبراهيم  لي

 4112م(، 1بغداد: )د -1هواجس  راقية: شعر/ حازم أبراهيم  لي
 سم41ص؛ 75
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

111 

011،14 
 21ح

 
 الحجي، أكرم

 4112بغداد: طبا ة أكرم الحجي،  -1ديوان الشا ر اكرم الحجي
 سم21ص؛ 172

 العنوان -العراق   أ 1الشعر العربي -1
 

111 

011،14 
 21ح

 
 الحجي، سعد

بغداد: الروسم للطبا ة  -1قصائد تمشط اخراتها/ شعر سعد الحجي
 4112والنشر، 

 سم12ص؛ 112
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

114  

011،14 
 51ح

 
 الحسن، حسين مجيد

 4112بغداد: مطبعة البسماء،  -1باسمة الوجه/ حسين مجيد الحسن

112         



155 
 

 سم42ص؛ 121
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

011،14 
 024ح

 
 الحمداني، صالح حسن

بغداد: دار الشؤون  -1بكل أتربتها: شعر/ صالح حسن الحمدانيقصائد 
 4112الثقافية العامة، 

 (414)شعر؛  -1سم44ص؛ 114
 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

112  

011،14 
 024ح

 
 الحمداني، فائز يعقوب

دمشق: تموز للطبا ة  -1دراسة االلم: نصوص/ فائز يعقوب الحمداني
 4112والنشر، 

 سم41ص؛ 122
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

115   

011،14 
 024ح

 
 الحمداني، نوفل

بغداد: دار اشؤون الثقافية  -1في الطريق الى القلب: شعر/ نوفل الحمداني
 4112العامة، 
 (24)شعر؛  -1سم41ص؛ 111

 السلسلة -ب العنوان   -العراق   أ -الشعر العربي-1
  

115 

011،14 
 012ح

 
 الحميدي، احمد محمد

بغداد: دار صحاري للطبا ة  -1المسافات أطول: شعر/ احمد محمد الحميدي
 4112والترجمة والنشر، 

 سم 11ص؛ 50
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

117   

011،14 
 402خ

 
 خالد  بد اللطيف  لي

ن(، 1بغداد: )د -1 ليمعابر الى الزمن الجديد: شعر/ خالد  بد اللطيف 
4112 

 سم44ص؛ 54
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

110  

011،14 
 742خ

 
 الخفاجي، حسين شاكر

بابل: المركز الثقافي  -1تقاسيم  لى وتر الرحيل: شعر/ حسين شاكر الخفاجي
 4112للطبا ة، 

 سم 44ص؛ 154
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

111   

011،14 
 145خ

 
 الخياط، ابتهال خلف

 4112ديالى: جامعة ديالى،  -1أحداث وأنفعاالت/ تأليف ابتهال خلف الخياط
 سم42ص؛ 155

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 
 

1111 



157 
 

011،14 
 010د

 
 الدليمي،  لي

 4112بغداد: دار ومكتبة  دنان،  -1باردة اال صاب: شعر/  لي الدليمي
 سم42ص؛ 50
 العنوان -العراق   أ -العربيالشعر -1
 

1111 
 
 
 

011،14 
 010د

 
 الدليمي، رفا جواد

 4112ديالى: جامعة ديالى،  -1همس الموا يد/ رفا جواد الدليمي
 سم42ص؛ 72
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

1114  

011،14 
 010د

 
 الدليمي،  لي

 4112 دنان، بغداد: دار ومكتبة  -1ياسيد الكلمات/  لي الدليمي
 سم42ص؛ 02
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

 1112   

011،14 
 012د

 
 دميرجي، زكي

 4112كركوك: مطبعة ففولي،  -1 4ط -1مدن الياقوت: شعر/ زكي دميرجي
 سم44ص؛ 112

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

1112   

011،14 
 111د

 
 الدنيناوي، فيصل هادي

 -1القصطور: شعر/ فيصل هادي: شعر/ فيصل هادي الدنيناوي لى مشارف 
 4112بغداد: دار المرتفى، 

 سم41ص؛ 71
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

1115 

011،14 
 415ر

 
 (  -1177الربيعي،  لي حمزة جاسم )

بغداد: مؤسسة  -1 ينان من اورميا: مجمو ة شعرية/  لي حمزة الربيعي
 4112ثائر العصامي، 

 سم41ص؛ 121
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

1115   

011،14 
 415ر

 
 الربيعي، مراد

 4112بغداد: مؤسسة ثائرالعصامي،  -1كوني لي وحدي/ مراد الربيعي
 سم44ص؛ 125

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

1117   

011،14 
 52ر

 
 ر د زامل

 4112الروسم للصحافة والنشر، بغداد:  -1خسوف الفمير/ر د زامل
 سم44ص؛ 15
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

1110   

011،14 
 412ز

 
 (   -1155الزبيدي، وليد جاسم )

بابل: المركز الثقافي للطبا ة  -1تغريدات نخلة: شعر/ وليد جاسم الزبيدي
 4112والنشر، 

 سم42ص؛ 442

1111    



150 
 

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

011،14 
 111ز

 
 الزويني،  لي جواد كاظم

بغداد: مكتب  -1فمائر وأوتار: شعر/ أبو كهف  لي جواد كاظم الزويني
 4112زاكي، 
 سم42ص؛ 54

 كنية المؤلف "أبو كهف"
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

1111   

011،14 
 452س

 
 السا دي، حسين  بد هللا 
بغداد:  -1حسين  بد هللا السا دي؛ جمعه  الء االديبديوان السفر النفيس/ 

 4112مطبعة  الء االديب للطبا ة، 
 سم42ص؛ 74
 العنوان -االديب،  الء )جامع(   ب -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

1111   

011،14 
 452س

 
 السا دي، محمد  الوي سبهان

سفينة النجاة، بغداد: مطبعة  -1أنانية  شتار/ محمد  الوي سبهان السا دي
4112 

 سم41ص؛ 02
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

1114  

011،14 
 452س

 
 السا دي، محمد  الوي سبهان

 4112بغداد: مطبعة سفينة النجاة،  -1فيزياء الخراب/ محمد  الوي سبهان
 سم42ص؛ 110

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

1112    

011،14 
 224س

 
 حسنالسرحان 

 4112ن(، 1بغداد: )د -1سأظل أغني: شعر/ حسن السرحان
 سم17ص؛ 71
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

1112   

011،14 
 521س

 
 سعدي ثامر يوسف

 4112بغداد: دار الحوراء،  -1قصائد ولكن/ سعدي ثامر يوسف
 سم42ص؛ 410

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1115   

011،14 
 521س

 
 السعدي، جنان فرحان

 4112بغداد: مطبعة المغرب،  -1شظايا أمل/ جنان فرحان السعدي
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1115     

011،14 
 512س

 
 السعيدي، بهجت

بغداد: احمد  -1الموت يحصل  لى الجنسية العراقية: شعر/ بهجت السعيدي
 4112الدباغ للخدمات الطبا ية، 

 سم41ص؛ 112
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1117   



151 
 

011،14 
 040س

 
 سالم وادي

 4112بغداد: الروسم للصحافة والنشر،  -1أغنية شخصية: شعر/ سالم وادي
 سم17ص؛ 120

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1110  

011،14 
 004س

 
 سلمان محمد جودة

 4112ميسان: الثامر سلمان محمد،  -1جودةظالل الاات/ سلمان محمد 
 سم41ص؛ 111

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1111   

011،14 
 102س

 
 السيمري، أحسان  يدان

بغداد: دار الفراهيدي  -1ديوان مرافئ الاكريات/ أحسان  يدان السميري
 4112للنشر، 
 سم42ص؛ 111

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1141   

011،14 
 145س

 
 السناطي،  صام سليمان

الموصل: دار العال للطبا ة  -1أحزان المغيب: شعر/  صام سليمان السناطي
 4112والنشر، 

 سم41ص؛ 110
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1141  

011،14 
 124س

 
 السوداني، رغد

 4112للنشر،  بغداد: سطور -1قصائد لم تر النورس: شعر/ رغد السوداني
 سم41ص؛ 121

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1144      

011،14 
 124س

 
 السوداني، نعمة

بيروت: مؤسسة ثائر  -1أبجدية الشعر: مجمو ة شعرية/ نعمة السوداني
 4112العصامي، 

 (1)مؤسسة السجناء السياسين الفكرية،  -1سم41ص؛ 140
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1142   

011،14 
 102س

 
 السيمري، أحسان  يدان

همهمات في زمن القشور: المجمو ة الشعرية االولى/ أحسان  يدان 
 4112بغداد: دار الفراهيدي،  -1السيمري

 سم45ص؛ 114
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1142   

011،14 
 452ش

 
 الشا ر، رواية

 4112بغداد: دار المرتفى،  -1الشا رخيول نا مة: شعر/ رواية 
 سم41ص؛ 142

 العراق -الشعر العربي ــ 1
 

1145 

011،14 
 415ش

 
 الشايع،  بد النبي

بغداد: مكتبة  دنان،  -1فحص التباس هاه معادلتي: شعر/  بد النبي الشايع

1145   



171 
 

4112 
 سم42ص؛ 424

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

011،14 
 271ش

 
 الشرفي،  ادل

دمشق: دار  -1السمراء اات الخال بكامل أريحها: ديوان شعري/  ادل الشرفي
 4112العراب، 
 سم42ص؛ 204

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

 1147  

011،14 
 021ش

 
 الشمري، حسين كاظم  لي

 -1حالوة الكلمة: المجمو ة الشعرية الثانية/ حسين كاظم  لي الشمري
 4112مطبعة الزوراء، م(: 1)د

 سم41ص؛ 151
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1140   

011،14 
 12ش

 
 الشيج، ثائر

 4112بغداد: دار المرتفى،  -1االيام الصعبة: شعر/ ثائر الشيج
 سم41ص؛ 475

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1147   
 
 
 
 
 

011،14  
  021ش 

 
 الشمري / حسين كاظم  لي 

د .م حالوة الكلمة المجمو ة الشعرية الثانية / حسين كاظم  لي الشمري .ـ ) 
  4112( مطبعة الزوراء ، 

 سم 41ص ؛ 151
 ـ الشعر العربي ـ العراق أـ العنوان  1
 

1141  
 
 
 

011،14 
 402ص

 
 الصالحي، شكر حاجم

بغداد: دار الفرات  -1شاكيرا تراقص موفق محمد/ شكر حاجم الصالحي
 4112للثقافة، 
 سم41ص؛ 151

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1121 

011،14 
 271ص

 
 الصرفي، ناظم

 4112بغداد: دار الحوراء للطبا ة،  -1 شبة الخلود: شعر/ ناظم الصرفي
 سم41ص؛ 121

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1121  

011،14 
 411ط

 
 شهيدالطائي، 

 4112ن(، 1بغداد: )د -1أخر صمت/ شهيد الطائي
 سم42ص؛ 71
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1124  

011،14 
 411ط

 
 الطائي،  ادل شمخي

 4112بغداد: دار الكوثر للطبا ة،  -1قناديل مفيئة/  ادل شمخي الطائي
 سم41ص؛ 72
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1

1122 



171 
 

 

011،14 
 411ط

 
 الطائي، غزاي درع

بغداد: دار ففاف  -1درع الطائي غزاي/  شعري سلسلة من اهب: كتاب 
 4112للطبا ة، 

 سم45ص؛ 411
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1142  

011،14 
 412ظ

 
 الظاهر، جواد

 4112بغداد: مطبعة العدالة،  -1نغمات بغدادية: ديوان شعر/ جواد الظاهر
 سم41ص؛ 122

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1125      

011،14 
 402ع

 
  امر صادق

 4112ن(، 1بغداد: )د -1مناجاة سارة/  امر صادق
 سم41ص؛ 71
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1125   

011،14 
 442ع

 
 العبادي،  دي

بغداد: دار الشؤون  -1ودا ا  مرنا القادم: مجمو ة شعرية/  دي العبادي
 4112الثقافية، 

 سم41ص؛ 15
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1127   

011،14 
 251ع

 
  بد الحسين فرج

 4112بغداد: مؤسسة ثائر العصامي،  -1 شب أزرق/  بد الحسين فرج
 سم15ص؛ 411

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1120  

011،14 
 512ع

 
 يوسف  بد الزهرة

بغداد: المدينة  -1 بد الزهرة يوسف/  دبيب  لى منشأة الخريف: شعر
 4112الفافلة، 

 سم42صح 55
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1121  

011،14 
 512ع

 
  بد الزهرة يوسف

بغداد: دار  -1من الفم للخاصرة تقطر قصائدي: شعر/  بد الزهرة يوسف
 4112المدينة الفافلة، 

 سم41ص؛ 72
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1121  

011،14 
 400ع

 
  بد هللا كويجو

بغداد:  -1وجه واحد لبحرين نصوص أنصحكم بعدم قراءتها/  بد هللا كويجو
 4112دار المرتفى، 

 سم42ص؛ 02
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1121   



174 
 

011،14 
 412ع

 
 العبودي، فؤاد
ن(، 1بغداد: )د -1بالحب: في االدب الوجداني/ فؤاد العبودي احتجاج صارخ

4112 
 سم41ص؛ 45
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1124     

011،14 
 412ع

 
 العبودي، فؤاد

 4112ن(، 1بغداد: )د -1مناجاة: في االدب الوجداني/ فؤاد العبودي
 سم41ص؛ 25
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1122   

011،14 
 412ع

 
 العبودي، كاظم  بد هللا

بغداد: دار  -1يقول الخريف: مجمو ة شعرية/ كاظم  بد هللا العبودي
 4112المرتفى، 

 سم41ص؛ 121
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1122   

011،14 
 412ع

 
 العبيدي، سعاد

 4112م(، 1)دبغداد:  -1همسات جريح )مجمو ة شعرية(/ سعاد العبيدي
 سم41ص؛ 122

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1125   

011،14 
 412ع

 
  بير سليمان

 4112بغداد: الروسم،  -1رسالة في بيرق ميت/  بير سليمان
 سم12ص؛ 121

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1125  

011،14 
 014ع

 
 العلوان، محمد خفر

 4112بغداد: مطبعة جعفر العصامي،  -1العلوانأخاطب قصتي/ محمد خفر 
 سم41ص؛ 71
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1127   

011،14 
 01ع
 
 
 
 
 

 
  لي شبر

 4112الحلة: مكتب الشهيد للطبا ة،  -1ردي يدي: شعر/  لي شبر
 سم41ص؛ 115

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1120    
 
 
 
 
 
 

011،14 
 01ع

 
  لي  بد الكريم

 4112بغداد: دار المرتفى،  -1تجليات لوحة/  لي  بد الكريم
 سم44مصور بااللوان؛  +ص111

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1121   

011،14 
 142ع

 
 العوادي، حيدر

الديوانية: دار نيبور للطبا ة والنشر،  -1فوبيا االلم: شعر/ حيدر العوادي
4112 

1151   
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 سم42ص؛ 177
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

011،14 
 145ع

 
  واطف  بد اللطيف

 4112بغداد: دار الحوراء،  -1خلجات العمر/  واطف  بد اللطيف
 سم42 ؛  ص121

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1151   

011،14 
 145ع

 
  واطف  بد اللطيف

بغداد: مطبعة دار الحوراء  -1اللطيفسواقي الغياب: شعر/  واطف  بد 
 4112للطبا ة، 

 سم42ص؛ 151
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1154   

011،14 
 410غ

 
 الغانمي، مهدي حارث

 4112بغداد: دار المدينة الفافلة،  -1المملوة/ مهدي حارث الغانمي
 سم41ص؛ 121

  العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
  

1152   

011،14 
 440ف

 
 الفتال، قيس

 4112بغداد: مكتبة  ادل،  -1االشر ة الممزقة/ قيس الفتال
 سم41ص؛ 105

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

 1152  

011،14 
 440ف

 
 الفتال،  لي

 4112ن(، 1بغداد: )د -1اال مال الشعرية/  لي الفتال
 سم42ص(؛ 257) 0ج
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1155   

011،14 
 254ق

 
 القر اوي،  لي

 4112ن(، 1النجف االشرف: )د -1 زف  لى أوتار الروح/  لي القر اوي
 سم42ص، 124

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1155   

011،14 
 212ف

 
 الفريحي، حمزة رافي

 4112دمشق: تموز للطبا ة،  -1أمنيات الطين: شعر/ حمزة رافي الفريجي
 سم42ص؛ 125

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1157   

011،14 
 101ف

 
 الفيلي، ظمياء ولي

 4112ن(، 1بغداد: )د -1ديوان سطور  لى الماء/ ظمياء ولي الفيلي
 سم42ص؛ 120

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1150   

011،14 
 450ق

 
 قاسم  مران  لي

بغداد:  -1غبار الااكرة: مجمو ة شعرية من نوع أخر/ قاسم  مران  يسى

1151   
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 4112دار الزيدي للنشر، 
 سم41ص؛ 104

 العنوان -العراق   ا -الشعر العربي -1
 

011،14 
 450ق

 
 قاسم  مران  يسى

اي قار: دار الزيدي  -1فصول الحزن االربعة: نص/ قاسم  مران  يسى
 4112للنشر، 
 سم42ص؛ 111

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1151   

011،14 
 15ق

 
 قيس مجيد  لي

 4112بغداد: مطبعة القوس،  -1جنون أمراة: قصائد حب/ قيس مجيد  لي
 سم41ص؛ 117

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1151  

011،14 
 25ق

 
 قيس مجيد  لي

 4112الشمس، بغداد: مطبعة  -1 ليوجه يوسف/ قيس مجيد 
 سم 42ص ؛ 14
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1154 

011،14 
 151ق

 
 القيسي، نجم  بد هللا

 4112بغداد: دار المرتفى،  -1صدق الوفاء: شعر/ نجم  بد هللا القيسي
 سم41ص؛ 145

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1152 

011،14 
 210ك

 
 كريم  بد هللا

 4112بغداد: مطبعة العدالة،  -1واالسطورة: شعر/ كريم  بد هللاالعشق 
 سم41ص؛ 54
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

 1152   

011،14 
 210ك

 
 كريم مجيد

بغداد: مطبعة محافظة بغداد المركزية،  -1التراب نسبي: شعر/ كريم مجيد
4112 

 سم44ص؛ 10
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1155  

011،14 
 541ك

 
 هـ(1245 -111الكعبي، محمد بن سليمان نوح )

ديوان محمد بن سليمان نوح الكعبي )أختبار العارف ونهل الغارف(/ محمد بن 
بغداد: مؤسسة الرافد  -1سلمان نوح الكعبي؛ تحقيق مفر سليمان الحلي

 4112للطبا ة، 
 سم42ص(؛ 210) 4ج
 العنوان -الحلي، مفر سليمان )محقق(   أ -4العراق    -الشعر العربي -1
 

1155   

011،14 
 141ك

 
 الكناني، كامل تومان

بابل: المركز الثقافي للطبا ة،  -1كامل تومان الكناني اصوات وأصداء: شعر
4112 
 سم42ص؛ 420

1157   



175 
 

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

011،14 
 145ك

 
 الكواز، جبار
 4112الحلة: المركز الثقافي للطبا ة،  -1نص/ جبار الكواز : ورقة الحلة

 سم41ص؛ 175
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1150   

011،14 
 441ل

 
 اللبان، صالح

 4112الحلة: دار بابل،  -1رثاء الصباح/ ا داد صالح اللبان
 سم41ص؛ 141

 العنوان -مهرجانات   أ -العراق -الشعر العربي -1
 

1151   

011،14 
 441ل

 
 اللبان، موفق حسين  لي رفا

الحلة: مكتب الشهد  -1رحلة  مر: شعر موفق اللبان؛ ا داد صالح اللبان
 4112للطبا ة االلكترونية، 

 (45)سلسلة شعراء مليون؛  -1سم42ص؛ 412
 السلسلةج ـ  العنوان   -اللبان، صالح )معد(  ب -العراق  ا -الشعر العربي -1
 

 1171  

011،14 
 422م

 
 ماجد حامد محمد

 4112الموصل: الديار،  -1كركرات التشفي، نصوص/ ماجد حامد محمد
 سم41ص؛ 11
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1171  

011،14 
 271م

 
 محفوظ داود سلمان

بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،  -1/ محفوظ داود سلمان اللوحة بأكملها
4112 
 (22)شعر؛  -1سم41ص؛ 175

 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1174    
 
 
 
 
 

011،14 
 202م

 
 محمد  لي كاظم حيدر

بابل: المركز الثقافي للطبا ة  -1التوأمان: شعر/ محمد  لي كاظم حيدر
 4112والنشر، 

 سم42ص؛ 120
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1172   

011،14 
 202م

 
 محمد  لي كاظم حيدر

دمشق: المركز الثقافي  -1سوق الشيوخ في أرجوزة/ محمد  لي كاظم حيدر
 4112للطبا ة، 

 سم41ص؛ 105
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1172   

011،14 
 202م

 
 المحمداوي، رفا

بغداد: دار الشؤون الثقافية  -1في وقت الحق/ رفا المحمداوي 11ما مفى
 4112العامة، 
 (21)شعر؛  -1سم41ص؛ 151

 السلسلة -العنوان   ج -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1175  



175 
 

011،14 
 512م

 
 المشهداني، محمود

الموصل: منشورات االتحاد  -1جسر لااكرة الريح: شعر/ محمود المشهداني
 4112العام لالدباء والكتاب،

 سم41ص؛ 71
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1175   

011،14 
 557م

 
 مصطفى رياض

بغداد: شركة مجمو ة العدالة للطبا ة  -1حياة: شعر/ مصطفى رياض
 4112والنشر، 

 سم41ص؛ 70
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1177   

011،14 
572 

 
 المظفر، نزار حمزة

 4112النجف: مطبعة النجف االشرف،  -1 4ط -1ديوان المظفر
 سم42ص؛ 222

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1170   

011،14  
  151م 

 
 الموسوي ، محمود كريم 

ماقاله الشعراء في ابن الحلة الفيحاء / محمود كريم الموسوي .ـ الحلة : 
  4112مكتب الشهد للطبا ة ، 

 سم 41ص ؛ 122
 أـ العنوان  راقلعـ الشعراء العربية ـ ا 1
 

 1171  

011،14 
 151م

 
 الموسوي، ناظم جليل

النجف: دار الفياء  -1حلم يقظة الشرد : شعر / ناظم جايل الموسوي
 4112للطبا ة، 

 سم41ص؛ 127
 العنوان -العراق   ا -الشعر العربي -1
 

1101   

011،14 
 120م

 
 ميثم هادي

كربالء المقدسة: مطبعة  -1 زف منفرد: نصوص وصور/ تاليف ميثم هادي
 4112الزوراء، 

 )المجمو ة الثانية( -1سم41ص(؛ 115) 2ج
 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1101   

011،14 
 120م

 
 ميثم هادي

كربالء المقدسة: مطبعة  -1ترنيمة رجل مخفرم: نصوص شعرية/ ميثم هادي
 4112الزوراء، 

 سم41ص(؛ 112) 2ج
 العراق -الشعر العربيــ 1
 

1104      

011،14 
 410ن

 
 نبيل محمود

بغداد: دار ومكتبة االمير،  -1تفاحات أيروس: قصائد ونصوص/ نبيل محمود
4112 
 سم41ص؛ 115

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1102   



177 
 

011،14 
 410ن

 
 نبيل محمود

 4112بغداد: بيت المتنبي،  -1المفارقات: شعر/ نبيل محمود
 سم41ص؛ 112

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1102  

011،14 
 242ن

 
 النجار، أسعد محمد  لي

أرجوزة المحبة والوفاء في تراجم ا الم الحلة الفيحاء/ أسعد محمد  لي 
 4112الحلة: دار الفرات للثقافة واال الم،  -1النجار
 سم42ص؛ 211

 العنوان  -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1105   

011،14 
 524ن

 
 (  -1152النصراوي،  بد الرزاق حمزة )

الحلة: المطبعة العصرية،  -1أنين القوافي: شعر/  بد الرزاق حمزة النصراوي
4112 
 سم41ص؛ 175

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1105   

011،14 
 742ن

 
 النفاخ، مهند  باس

 4112ن(، 1)دبغداد:  -1مرآتي بال مرسى/ مهند  باس النفاخ
 سم15ص؛ 110

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1107  

011،14 
 542هـ

 
 هزبر محمود

 4112ن(، 1بغداد: )د -1اثر  لى الماء: مجمو ة شعرية/ هزبر محمود
 سم44ص؛ 111

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1100  

011،14 
 401و

 
 الوالي، محمد سلمان

الديوانية: مطبعة أزل،  -1الوجود: شعر/ محمد سلمان الواليسبقت خطى 
4112 

 سم41ص؛ 55
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1101   

011،14 
 401و

 
 الوالي، محمد سلمان

الديوانية: مطبعة أزل  -1وحدي من اروي ظلك مابوحا/ محمد سلمان الوالي
 4112للنشر والتوزيع، 

 سم41ص؛ 54
 العنوان -العراق   أ -العربيالشعر  -1
 

1111      

011،14 
 221و

 
 الوردي، غزوان

الموصل: االتحاد العام لالدباء والكتاب،  -1أطواق بلقيس/ شعر غزوان الوردي
4112 
 سم41ص؛ 112

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1111   

011،14 
 214ي

 
 يحيى صاحب

1114    



170 
 

 4112بغداد: مطبعة نحلة،  -1/ يحيى صاحب1101اال مال الشعرية
 سم42ص(؛ 510) 1ج
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

011،14 
 214ي

 
 يحيى صاحب

بغداد: مطبعة نحلة،  -1/ يحيى صاحب1112 -1111اال مال الشعرية 
4112 

 سم42ص(؛ 511) 11ج
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

 1112   

011،1417 
 504أ

 
 اسما يل أبراهيم  بد

االدنى واالقصى طفولة وثقافة: دراسة في شعر شاكر لعيبي/ أسما يل ابراهيم 
 4112بغداد: دار الزيدي للنشر،  -1 بد
 سم42ص؛ 425

 العنوان -ر اية ثقافية   أ -االطفال -4دراسات    -العراق -الشعر العربي -1
 

 1112   

011،1417 
 515ب

 
 ،  ادل ناجح  باسالبصيص

هجائيات الجواهري، دراسة في الموفوع والفن/ تأليف  ادل ناجح  باس 
 4112النجف: التميمي للنشر والتوزيع،  -1البصيص

 سم42ص؛ 412
 العنوان-أ الجواهري، محمد )شا ر( -4دراسات    -العراق -الشعر العربي-1
 

1115  

011،1417 
 144ج

 
 جمال خفيرالجنابي، 

 -1قصائد  بد الحسين الحكيم/ جمال خفير الجنابيمعجم االلفاظ الشعرية في 
 4112بغداد: الزاوية للتصميم والطبا ة، 

 سم42ص؛ 422
 الحكيم،  بد الحسين )أديب( -4دراسات    -العراق -الشعر العربي-1
 العنوان-أ 
 

1115  

011،1417 
 144ج

 
 الجنابي، كريم برهان

الحلة: مؤسسة دار الفرات  -1ماقاله االدباء في كتبي/ كريم برهان الجنابي
 4112للطبا ة، 

 سم42ص؛ 174
 العنوان -دراسات   أ -العراق -الشعر العربي-1
 

1117  

011،1417 
 475ح

 
 حافظ محمد  باس

الفراهيدي، بغداد: دار  -1الفكر في الشعر العراقي الحديث/ حافظ محمد  باس
4112 
 )سلسلة العراقية تطبع( -1سم42ص؛ 205

 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   ا-العراق -الشعر العربي-1
 

1110    

011،1417 
 242ح

 
 الحداد، سعد

الحلة:  -1( بيان واقع تاريخي/ سعد الحداد1115 -1150الشعر في الحلة )
 4112، لثقافة دار الفرات ل

 سم42ص؛ 52
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -1
 

1111 



171 
 

011،1417 
 010خ

 
 الخليل، سمير

بغداد: دار  -1محاوالت التجديد في الشعر أحمد الصافي النجيفي/ سمير الخليل
 4112بغداد للطبا ة، 

 سم42ص؛ 425
 الصافي، احمد النجيفي )شا ر( -4دراسات    -العراق -الشعر العربي-1
 العنوان -أ
 

1111   

011،1417 
 111د

 
 الدنيناوي، فيصل هادي

بغداد:  -1يوسف/ فيصل هادي النيناويتقنيات التشكيل الشعري  ند سعدي 
 4112دار المرتفى، 

 سم42ص؛ 441
 العنوان-ب  سعدي يوسف )شا ر( -الدراسات   أ -العراق -الشعر العربي-1
 

  1111  

011،1417 
 402ش

 
 شاكر حمد

 -1ساحر االفا ي قراءة في تجربة حسين  بد اللطيف الشعرية/ شاكر حمد
 4112دمشق: تموز للطبا ة، 

 سم41ص؛ 422
 العنوان-أ حسين  بد اللطيف )شا ر( -4دراسات    -العراق -الشعر العربي-1
 

1114   

011،1417 
 25ش

 
 الشرع، فائز

بغداد:  -1مدار الصفصاف ما بعد قصيدة الشعر/ فائز الشرع، نوفل ابو رغيف
 4112دار الشؤون الثقافية، 

 (4)سلسلة التجارب،  -1سم42ص(؛ 404) 4ج
 م(1أبو رغيف، نوفل )م -4دراسات    -العراق -العربيالشعر -1
 السلسلة -ج      العنوان -ب
 

1112   

011،1417 
 54ص

 
 صعب، أحمدال

بغداد: دار  -1الغربة في شعر الجواهري )دراسة تحليلية(/ تاليف أحمد الصعب
 4112الشؤون الثقافية، 

 (122)الموسو ة الثقافية؛  -1سم10ص؛ 147
 الجواهري، محمد مهدي )شا ر(  -4دراسات    -العراق -الشعر العربي-1
 السلسلة -العنوان   ب -أ
 

1112  

011،1417 
 742ع

 
  بد القادر جبار

شرف النص: قراءة في تفاريس القصيدة العراقية المعاصرة/  بد الجبار 
 4112بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،  -1قادر
 (1 )نقد؛ -1سم42ص؛ 442

 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   أ -العراق -الشعر العربي-1
 

1115   

011،1417 
 050ع

 
  بد المطلب محمود

 -1التراث والحداثة في الشعر العراقي الحديث: دراسة/  بد المطلب محمود
 4112بغداد: مكتب أحمد الدباغ، 

 سم42ص؛ 101
 العنوان -دراسات   أ -العراق -الشعر العربي-1
 

1115   

011،1417 
 251ف

 
 الفرطوسي، أحمد  بد حسين

االنعطافات الغرائبية في تجربة حمد محمود الدوخي الشعرية/ أحمد  بد حسين 

1117   



101 
 

 4112بغداد: دار ميزوبوتاميا،  -1الفرطوسي
 سم41ص؛ 57
 الدوخي، حمد محمود )شا ر( -4دراسات    -العراق -الشعر العربي-1
 العنوان -أ
 

011،1417 
 242م

 
صالح الدين:  -1طالل الغوار الشعرية/ تأليف مجمو ة نقاد مدارات في تجربة
 4112 دار االبداع للنشر،

 سم41ص؛ 150
 نقد -العراق -الشعر العربي-1
 

1110   

011،12 
 415ك

 
 الكبيسي، سامي

 4112بغداد: دار االداب للطبا ة،  -1ديوان أفاءات شعرية/ سامي الكبيسي
 سم42ص؛ 147

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي-1
 

1111   

011،1511 
 202م

 
 محمد شهاب احمد

السمات الفنية لمقطعات الشعر االندلسي في  صر المرابطين والموحدين/ 
 4112دمشق: امل الجديدة،  -1محمد شهاب أحمد

 سم41ص؛ 215
 العنوان -تاريج   أ -العصر االندلسي -الشعر العربي-1
 

1111   

011،151 
 142ن

 
 هـ(051 -705النواجي، محمد بن الحسن بن  لي )

خلع اال اار في وصف العاار/ تأليف شمس الدين محمد بن الحسن بن  لي 
النجف االشرف: حوض  -1النواجي؛ دراسة وتحقيق حسين  بد العال اللهيبي

 4112الفرات، 
 سم42ص؛ 471

 العنوان -عال )محقق(   باللهيبي، حسين  بد ال -مصر   أ -الشعر العربي -1
 

1111 

011،15117 
 424ا

 
 بن ابراهيمابراهيم المعمار، أبراهيم بن  لي 

( ديوان جمال الدين ابراهيم بن  لي المعمارم جمال 721 -550ابراهيم )
 -1الدين ابراهيم بن  لي المعمار؛ دراسة وتحقيق حسين  بد العال اللهيبي

 4112النجف: حوض الفرات، 
 سم42ص؛ 250

 ( اللهيبي، حسين  بد العال )محقق -دراسات   أ -مصر -الشعر العربي -1
 العنوانب ـ 
 

1114   

011،15417 
 154أ

 
 أنسام محمد راشد

الماء وتشظيات الجمر: شعر صالح  بد الصبور دراسة أسلوبية/ أنسام محمد 
 4112بغداد: دار ومكتبة  دنان،  -1راشد
 سم42ص؛ 210

 العنوانب ـ  صالح  بد الصبور )شا ر( -ادراسات  -مصر -الشعر العربي -1
 

1112   

011،15117 
 41ب

 
 بان كاظم مكي 

دمشق: أمل الجديدة،  -1لغة الشعر في  صر بني االحمر/ بان كاظم مكي
4112 
 سم41ص؛ 215

 العنوان -دراسات   أ - صر بني االحمر -الشعر العربي -1
 

1112   



101 
 

011،174 
 001أ

 
 هـ(51-111أبن مكنسه، اسما يل بن محمد )

شعر بن مكنسه/ اسما يل بن محمد ابن مكنسه؛ جمع وتحقيق بلقيس خلف 
 4112بغداد: مكتب الصفوة،  -1رويج
 سم41ص؛ 125

 بلقيس خلف رويج -العصر الفاطمي   أ -الشعر العربي -1

1115  

011،14  
  12ف 

 
 الفهد ، هاشم 

  4112، ديوان  اشق الروح / هاشم الفهد .ـ بغداد : مطبعة زكي 
 سم 42ص ؛ 05
 ـ الشعر العربي ـ العراق أـ العنوان  1
  

1115 

014،1417  
  040س 

 
 السالمي ، اياد كاظم طه 

بنيةالحلم في النص المسرحي العراقي / اياد كاظم طه السالمي .ـ بغداد : دار 
  4112الفرهيدي ، 

 سم .ـ ) سلسلة العراقية تطبع ( 42ص ؛ 140
 ب ـ السلسلة    ـ المسرحية العربية ـ العراق ـ دراسات  أـ العنون  1
 

1117  

014،1417  
  452ي 

 
 الياسري ، اسما يل محمد 

راقي المعاصر / يارات المسرحية في النص المسرحي العتعددية المااهب والت
  4112اسما يل محمد الياسري .ـ بغداد : دار الفراهيدي للنشر ، 

 ؛ تطبع ( سم .ـ ) سلسلة العراقية 42ص ؛ 112
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان      ـ المسرحيات العربية ـ العراق ـ دراسات 1
  

1110   

014،14  
  021ع 

 
  بد المجيد فليح 
  4112/ تاليف  بد المجيد فليح .ـ بغداد : مطبعة ابو ر د ،  2ثالثة وثالثون ـ

 سم 44ص ؛ 72
  أـ العنوان     ـ المسرحية العربية ـ العراق 1
 
 
 

1111  

014،14 
  400م 

 
 المالكي ، حسن 

 (/ حسن المالكي .ـ بغداد : مكتب القربة ،الكالب السائبة ) انتفافة الانوب 
4112  
 سم 42ص ؛ 151

  العربية ـ العراق أـ العنوان ـ المسرحية  1
 

1141   

014،14  
  154م 

 
 جاسب  موسلى 
والجرح  : مسرحيات / ا داد موسى جاسب .ـ بغداد : مكتب النور  77القفية 

 ،4112  
 سم 41ص ؛ 02
 ـ المسرحيات العربية ـ العراق    أـ العنوان  1
 

1141   

014،112 
 202م

 
 حماد رجهمحمد 

 -1معايير الفلسفة الجمالية في تفسير النصوص المسرحية/ تأليف محمد حماد
 4112بغداد: مكتبة االمير، 

 سم42ص؛ 411

1144  
 



104 
 

 العنوان -الجمالية في المسرح العربي   أ-1
 

014،14 
 024ح

 
 (   -1155الحمداني، محمد خفر )

ن(، 1كركوك: )د -1 فوا ال تحفر سيدي: مسرحيات/ محمد خفر الحمداني
4112 

 سم41ص؛ 02
 العنوان -العراق    أ -المسرحيات العربية-1
 

1142  

014،14 
 401د

 
 داليا احمد

 4112ن(، 1بغداد: )د -1مسرحية سر الحياة/ داليا احمد
 سم11دون ترقيم؛ 

 العنوان -العراق   أ -المسرحية العربية-1

1142 

014،14 
 742ص

 
 الصفار، سوزان

بغداد:  -1نصوص مسرحية تعليمية/ سوزان الصفاروينهض المافي: 
 4112ن(، 1)د
 سم42ص؛ 51
 العنوان -العراق   أ -المسرحيات العربية-1
 

1145 

014،14 
 411ط

 
 الطائي،  الء

بغداد:  -1أاان في منتصف الليل: مسرحية شعرية  اشقة/ تأليف  الء الطائي
 4112دار المأمون للترجمة والنشر، 

 سم44ص؛ 125
 العنوان -العراق   أ -المسرحيات الشعرية-1
 

1145 

014،14 
 411ط

 
 الطائي،  الء

بغداد: دار المأمون  -1/ تأليف  الء الطائيالمنافي  يدرماد البنفسج او نش
 4112للترجمة والنشر، 

 سم44ص؛ 125
 العنوان -العراق   أ -المسرحيات الشعرية-1

1147 

014،14 
 545م

 
 المطبعي،  لي

بغداد:  -1مااا حدث لعلة السقوط؟ ومسرحيات أخرى/  لي المطبعيمسرحية 
 4112دار الفراهيدي، 

 )سلسلة العراقية تطبع( -1سم 45ص؛ 115
 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -المسرحية العربية-1
 

1140 

012،11 
 110ش

 
 الشويلي، هيثم

مطبعة  بغداد: -1 4ط -1أ ترافات شبه مشبوهة: رواية/ هيثم الشويلي
 4112العدالة، 
 سم44ص؛ 122

 العنوان -العراق    أ -القصص العربية -1
   

1141  

012،111 
 504ا

 
 اسما يل أبراهيم  بد

بغداد: دار الشؤون الثقافية  -1منشئيات ماوى القص/ أسما يل ابراهيم  بد
 4112العامة، 
 (17)نقد؛  -1سم42ص؛ 111

1121   



102 
 

 السلسلة -العنوان   ب -تاريج ونقد   أ -القصة العربية-1
 

012،1111407 
 421ن

 
 نادية هناوي سعدون

القصير في العراق مقاربات نقدية في مجمو تين قصصيتين/  البنائيالسرد
 4112بغداد: دار الشؤون الثقافية،  -1نادية هناوي سعدون

 (122)الموسو ة الثقافية؛  -1سم10ص؛ 122
 السلسلة -ب العنوان    -أ تاريج ونقد   -قصة المرأة العربية-1
 

1121 

012،14 
 450ف

 
 فافل حسين نايف

 4112الحلة:المطبعة العصرية،-ماكرات جندي:رواية/فافل حسين نايف.
 سم41ص؛115

 العنوان-العراق   أ -القصص العربية-1
 

1111 

012،14 
 22ف

 
 فرج ياسين 

  4112بغداد : الرواسم ، بريد االب : مجمو ة قصصية / فرج ياسين .ـ 
 سم12ص ؛ 112

 القصص العربية ـ العراق أـ  العنوان 
 

1111 

012،171 
 122م

 
 منار  بد الحر

 4114حصاد االبداع اال مال الفائزة بسابقة دار الشؤون الثقافية العامة لعام 
بغداد: دار  -1الدورة الخامسة/ جمع وا داد منار  بد الحر، بلقيس ناصر

 4112الثقافية العامة، الشؤون 
 (7)أنجازات؛  -1سم42ص؛ 211

 العراق -القصص العربية )السرد( -4الجوائز    -القصص العربية-1
 السلسلة -العنوان   ج -م(   ب1بلقيس ناصر )م-أ
 

1122 

012،100 
 452س

 
 السا دي، باسم مجيد

 -1المرحلة الكشفية: طرح  قائد بأسلوب قصصي/ باسم مجيد السا دي
 4112كربالء المقدسة: العتبة العباسية المقدسة، 

 سم42ص؛ 145
 العنوان -الكشافة   أ -4القصص الدينية   -1

1125 

012،1 
 21ع

 
  دي  دنان محمد

سيمياء الشخية الحكائية طوق الحمامة البن حزم االندلسي انمواجا/  دي 
 4112الديوانية: دار نيبور للطبا ة،  -1 دنان محمد

 سم42ص؛ 125
 العنوان -فلسفة   أ -القصص العربية-1
 

1125 

012،1142 
 25ح

 
 الحرز،  بد اللطيف

الج/  بد اللطيف 111المقاومة السردية لالستعمار حول السياسة والتخيل
 4112بغداد: دار نيبور،  -1الحرز
 سم42ص؛ 120

 العنوان -القصص العربية )السرد(   أ-1
 

1127  

012،1142 
 004س

 
 سلمان الحاصد

البصرة: أتحاد االدباء والكتاب في البصرة،  -1صنعة السرد/ سلمان الحاصد

1120 



102 
 

4112 
 سم42ص؛ 152

 العنوان -السرد   أ -القصص العربية-1
 

012،1142 
 202م

 
 محمد بلعزوفي

الديوانية: دار  -1الزمن في الرواية العربية زمنه وفعياته/ محمد بلعزوفي
 4112نيبور، 
 سم42ص؛ 102

 العنوان -السرد   ا -لعربيةالقصص ا-1
 

1121 

012،114214 
 014ش

 
 شكيب بن كاظم

االبداع منظورا: دراسة/ شكيب بن 11السرد في مشغل النقداالبداع ناظرا
 4112 مان: دار ففاءات للنشر،  -1كاظم
 سم42ص؛ 110

 العنوان -العراق   أ -القصص الغربية )السرد(-1
 

1121   

012،14 
 424أ

 
 أبراهيم سبتي

بغدادك دار الشؤون الثقافية،  -1طائر في غيبوبة: قصصم أبراهيم سبتي
4112 
 (20)سرد؛  -1سم41ص؛ 151

 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -القصص العربية-1
 

1121   

012،14 
 514أ

 
 أزهار رحيم

بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،  -1 4ط-1نصف جسد= رواية/ ازهار رحيم
4112 
 (45)سرد؛  -1سم41ص؛ 125

 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -القصص العربية-1
 

1124   

012،14 
 521أ

 
 االسدي، سعد قاسم

 4112بغداد: دار ومكتبة  دنان،  -1نيران: رواية/ سعد قاسم االسدي
 سم42ص؛ 215

 العنوان -العراق   أ -القصص العربية-1
 

1122   

012،14 
 514أ

 
 اطياف سنيدح 

 4112بغداد: مكتبة  دنان،  -1أكون أنا: رواية/ أطياف سنيدحقد  
 سم41ص؛ 111

 العنوان -العراق   أ -القصص العربية-1
 

1122  

012،14 
 014أل

 
 الهام  بد الكريم

 4112بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،  -1نساء: رواية/ الهام  بد الكريم
 (21)سرد؛  -1سم41ص؛ 222

 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -القصص العربية-1
 

1125 

012،14 
 012أ

 
 أمير بولص أبراهيم

 4112الموصل: مطبعة الديار،  -1اصابع الليل/ أمير بولص أبراهيم
 سم15ص؛ 12
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية-1

1125  



105 
 

 

012،14 
 14ب

 
 البنا، حكيم جمعة

 4112بغداد: شركة نورس بغداد،  -1االيام الخمسة: رواية/ حكيم جمعة البنا
 سم42ص؛ 02
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية-1
 

1127   

012،14 
 144ب

 
 البياتي،  لي صبري سلمان

بغداد:  -1حكايات من زمن العبث قصص قصيرة/  لي صبري البياتي
 4112منشورات مجلة الشرارة، 

 سم41ص؛ 147
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية-1
 

1120   

012،14 
 144ب

 
 البياتي،  لي صبري

النجف: مجلة  -1مخاض الرحلة برا م وازهار: رواية/  لي صبري البياتي
 4112الشرارة، 

 سم41ص؛ 151
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية-1
 

1121  
 

012،14 
 442ج

 
 جابر خليفة جابر

الشؤون الثقافية بغداد: دار  -1الرجل الغريق: قصص/ جابر خليفة جابر
 4112العامة، 
 (44)سرد؛  -1سم41ص؛ 112

 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -القصص العربية-1
 
 

1151   

012،14 
 412ج

 
 الجبوري، زينب

 4112بغداد: دار المرتفى،  -1فاكهة العطش/ زينب الجبوري
 سم41ص؛ 42
 العنوان -العراق   أ -الشعر العربي -4العراق    -القصص العربية-1
 

1151   

012،14 
 010ج

 
 جميل ماهود

 4112م(: مطبعة الرفاه، 1)د -1الموت وقوفا: قصص قصيرة/ جميل ماهود
 سم41ص؛ 112

 العنوان -العراق   أ -القصص العربية-1
 

1154   

012،14 
 145ج

 
 الجياشي، رحيم  لي

 4112النصف: دار المواهب،  -1الى نصفي االخر/ رحيم  لي الجياشي
 سم41ص؛ 111

 العنوان -العراق   أ -القصص العربية-1
 

1152   

012،14 
 242ح

 
 الحداد،  باس

 4112بابل: المركز الثقافي للطبا ة،  -1 صا الساحر: رواية/  باس الحداد
 سم44ص؛ 151

 العنوان -العراق   ا -القصص العربية-1
 

1152  

012،14  1155   
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 الحداد، غفران 242ح
 4112ن(، 1بغدادك )د -1تأليف غفران الحداد الما ون: مجمو ة قصصية/

 سم41ص؛ 21
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية-1
 

012،14 
 212ح

 
 الحديثي،  لي

 4112 مان: دار ففاءات،  -1اكريات معتقة باليوريا: رواية/  لي الحديثي
 سم41ص؛ 410

 العنوان -العراق   ا -القصص العربية-1
 

1155   

012،14 
 212ح

 
 الحريري، أبراهيم

بغداد: مطبعة دار الرواد  -1سيدتي الجميلة وقصص اخرى/ ابراهيم الحريري
 4112المزدهرة، 

 سم41ص؛ 140
 العنوان -العراق   ا -القصص العربية-1
 

1157   

012،14 
 51ح

 
 الحسن، بثينة

 4112بغداد: دار المرتفى،  -1رفاهية السقوط/ بثينة الحسن
 سم41ص؛ 07
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية-1
 

1150  

012،14 
 51ح

 
 حسن صكبان

 4112ن(، 1م(: )د1)د -1النخلة والجريمة: رواية/ حسن صكبان
 سم41ص؛ 07
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1151  

012،14 
 511ح

 
 الحصيني، كاظم

مجلة الشرارة، بغداد:  -1ما قل ودل: قصص قصيرة جدا/ كاظم الحصيني
4112 

 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1151 

012،14 
 010ح

 
 الحكيم،  بد الحسين نوري

بغداد: الزاوية  -1قائمة الطلبات )وحكايات أخرى(/  بد الحسين نوري الحكيم
 4112للتصميم والطبا ة، 

 سم41ص؛ 112
 العنوان -العراق   ا -القصص العربية -1
 

1151   

012،14 
 02ح

 
 حمد صالح

االتحاد العام  ل : الموص -1اال مال الكاملة: اال مال القصصية/ حمد صالح
 4112لالدباء والكتاب، 

 سم42ص(؛ 225) 1ج
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1154  
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012،14 
 122ح

 
 الحيدري، صبري

دار بغداد:  -1حلم متأخر: قصص قصيرة/ صبري الحيدري11حلم مبكر
 4112الشؤون الثقافية العامة، 

 (42)سلسلة سرد؛  -1سم41ص؛ 111
 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1152   

012،14 
 01ع

 
  لي  بد الرفا

بغداد:مطبعة -تدا ي الحبور:مجمو ة قصصية/ لي  بدالرفا  اصي.
 4121الكلمة،
 ص44ص:51
 وانالعن-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1152  

012،14 
 01ع

 
  لي  ويد

 4112بغداد:وزارة الثقافة،-تنمو اباد الفينوس/ لي غدير.
 ص41ص؛111

 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1155  

012،14 
 124ع
 
 
 
 

 
 العيثاوي، امر

بغداد:مؤسسة الفياء -المغزل:مجمو ة قصصية/تأليف  امر العيثاوي.
 4112للصحافة واال الم،

 سم42ص؛25
 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1

1155 
 
 
 
 
 
 

012،14 
  154ع  
 
 
 
 

 
  يسى  بد الملك 

  4112ففائر طيبة /  يسى  بد الملك .ـ دمشق : تموز للطبا ة والنشر ؛ 
 سم 41ص ؛ 07 
 ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان   1

1157 

012،14 
 154ع

 
 ،فالح العيساوي 
ديالى:مركز د م الثقافة -نا مة:قصص قصيرة جدا/فالح العيساوي.شارات 

 4112والفنون في اتحاد ادباء ديالى،
 سم41ص؛50
 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1150 

012،14 
 541غ

 
 غسان  باس محسن

 4112بغداد:مكتب نخلة/-آمال:قصص قصيرة/غسان  باس محسن.
 سم41ص؛52
 العنوان-أ العراق  -القصص العربية-1
 

1151  

012،14 
 15ق

 
 قيس مجيد لي

 4112بغداد:مركز مطبعة الشمس،-الخطأ:رواية/قيس مجيد  لي.
 سم41ص؛125

 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1171   

012،14  
  15ق 

 
 قيس مجيد  لي 

1171   



100 
 

الشكل : مجمو ة قصصية / قيس مجيد  لي .ـ بغداد : مطبعة الشمس ، 
4112  

 سم 41ص ؛ 01
  ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان  1
 

012،14  
  151ق 

 
 القيسي ، داليا 

  4112.../ داليا القيسي .ـ بغداد مطبعة السيماء ، امراة حاملة في زمن 
 سم 41؛  ص15
  ـ القصص  العربية ـ العراق  أـ العنوان  1
 

1174 

012،14 
   151ق 

 
 القيسي ، احمد 

بغداد  : مجلة الشرارة  .ـ قصص  قصيرة / احمد القيسي قصص من بالدي : 
 ،4112   

 سم 41ص ؛ 114
  ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان  1
 

1172 

012،14 
 054ك

 
 الكعبي،حامد كاظم كرين

 4112الحلة:المجتبى،-اليقين:مجمو ة قصصية/حامد كاظم كرين الكعبي.
 سم41ص؛151

 العنوان-العراق   أ-العربيةالقصص -1
 

1172 

  541ك 012،14
 الكعبي،نايف ثامر

بغداد:مؤسسة ثار -امرأة تتاكر مأساتها:كجمو ة قصصية/نايف ثامر الكعبي.
 4112العصامي،

 سم41ص؛112
 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1175   

012،14 
 202م

 
 محمد حسين

 4112دمشق:رند للطبا ة والتشر،-حسين.غرباء الحي:رواية/محمد 
 سم10ص؛127

 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1175   

012،14 
 202م

 
 محمد  بدالجبار محمود

 4112بغداد:د.ن،-البحث  ن مرسى:رواية قصيرة/محمد  بدالجبار محمود.
 سم41ص؛21
 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1177  

012،14 
 244م 

 
 المختار، دنان

بغداد:المركز الثقافي -مراد الزرازير:قصص قصيرة/غدنان المختار.
 4112للطبا ة،

 سم42ص؛50
 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1170 

012،14 
 551م

 
 المسعودي،فمير زيز

ظالم في منتصف النهار:مجمو ة قصصية واقعية دارت احداثها 
 4112الشؤون الثقافية العامة،بغداد:دار - لى...الج/فمير  زيز.

 سم41ص؛112

1171  
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 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

  551م 012،14
 المسعودي،فمير  زيز

مسافرون الى السماء:قصة واقعية دارت احداثها  ند دخول الجيش 
 4112بغداد:دار الشؤون الثقافية،-االمريكي...الج/فمير  زيز المسعودي:.

 سم41ص؛114
 العنوان-العراق   أ-العربيةالقصص -1
 

1101   

  544م 012،14
 مشتاق  بدالهادي

  4112جامعة ديالى ، ديالى:-الهادي.د سيرة الى...هاا قصص/مشتاق  ب
 سم41ص؛114

 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1101  

012،14 
 120م

 
 ميثم هادي

 4112الزوراء،بغداد:مطبعة -/ميثم هادي.وخواطر ساقية بويب شعر 
 سم41ص؛110

 العنوان-العراق   أ-الشعر العربي-1
 

1104   

012،14  
 121ن

 
 يالنوري،قص

بغداد:مؤسسة ثائر -قصي النوري./ اخر المطاف:مجمو ة قصصية
 4112العصامي،

 سم41ص:04
 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1102 

012،14 
 421هـ

 
 هادي  باس حسين
 4112بغداد:مطبعة االنعام،- باس حسين.اربعة ارهاب/هادي 

 سم45ص؛211
 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1102  

012،14 
 124هـ

 
 الهنداوي،فوزي هادي

 4112بغداد:دار ميزوبوتاميا،-امل ان نعيش:رواية/فوزي الهنداوي.  لى
 سم42ص؛71
 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1105 

 012،14 
 401و

 
 الوائلي،حيدر لطيف

بغداد:مطبعة -اقنعة ومالمح:القصص قصيرة جدا/حيدر لطيف الوائلي.
 4112الرفاه،
 سم41ص؛52
 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1105 

012،14 
 214ي

 
 يحيى صاحب

 4112بغداد:مطبعة نحلة،-اسئلة ايلية:قصص قصيرة جدا/يحيى صاحب.
 سم41ص؛411

 العنوان-أ  العراق -القصص العربية-1
 

1107  

012،14   1100  



111 
 

 الخطار ، حمزة   542خ 
.ـ الديوانية : دار نيبور للطبا ة والنشر ااكرة مدورة ؛ رواية / حمزة الخطار 

 ،4112  
 سم 42ص ؛ 451

  ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان  1
 

 
 
 

012،14  
  010خ 

 
 خليل محمد ابراهيم 

/ خليل محمد ابراهيم .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية دولة المتسولين : رواية 
  4112العامة ، 
 (  25سم .ـ ) سرد ؛ 41ص ؛ 102

 ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان   ب ـ السلسلة  1
 

1101  

012،14  
  145خ 
 

 
 الخياط ، ابتهال خلف 

كوابيس بغداد ولياليها ومجمو ة قصص قصيرة / تاليف ابتهال خلف الخياط : 
  4112ديالى : جامعة ديالى ، 

 سم 42؛ ص 451
  ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان  1
 

1111  

012،14  
  12خ 

 
 خير هللا قاسم 

   4112هجرة النوارس : رواية / خير هللا قاسم .ـ دمشق : دار تموز ، 
 سم 42ص ؛ 411

  ـ القصص ـ العربية   ـ العراق   أـ العنوان  1
 

1111  

012،14  
   450ر 

 
 راسم قاسم 

 اخر النهايات / راسم قاسم .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية 
 ( 21، سم .ـ  سرد44ص ؛ 222

 العربية ـ العراق   أـ العنوان   ب ـ السلسلة  ـ القصص 1

1114  
 
 
 
 
 

012،14  
  415ر

 
 الربيعي ،  بد الرزاق 

طيور ) سبايكر ( / تاليف  بد الرزاق الربيعي .ـ بغداد : شركة نورس للطبا ة 
 ،4112  

 سم .ـ ) العراقية تطبع ( 42ص ؛ 124
 ـ دراسات  أـ العنوان ب ـ السلسلة ـ الشعر العربي  1
 

1112  
 

012،14 
  400ز 

 
 الزاملي ، حميد 

يد الزاملي .ـ بغداد : دار ومكتبة  دنان ، / حم: قصص قصيرة هتلر  قبوط
412  
 سم 41ص ؛ 114

  ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان  1
 

1112   

012،14  
  412ز 

 
 الزبيدي ، حامد 

حامد الزبيدي .ـ ديالى : المطبعة / يهوهقدسية في حفرة  ترانيمرواية ... 
  4112المركزية ، 

 سم 42ص ؛ 405
  ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان  1
 

1115  

012،14 
  12ز 

 
 زيد سعد الدين 

1115   
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حلم االمس : مجمو ة قصصية / تاليف زيد سعد الدين .ـ الموصل : مؤسسة 
  4112القلم الثقافية ، 

 سم 10ص ؛ 51
 ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان  1
 

012،14  
  121ز

 
 الزيدي ، خفر فليح 

 QUESTIANHOTEL = انتفندق كوي

  4112رواية / خفير الزيدي .ـ بيروت : دار الحريري ، 
 سم 42ص ؛ 100

  ـ العراق أـ العنوان ـ القصص العربية  1
 

1117  

012،14   
  114ز 

 
 زنب فخري حسين 

 لى الرصيف : مجمو ة قصصية / زينب فخري حسين .ـ بغداد ) د . ن ( ،  
4112  

 سم 41ص ؛ 25
 ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان  1

1110 

012،14  
  452س 

 
 السا دي ،  ادل جبار 

.ـ بغداد : مطبعة احمد الدباغ ،  حب في مقبرة : رواية /  ادل جبار السا دي
4112  
 سم 42ص ،؛ 157

  ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان  1
 

1111 

012،14  
  401س

 
 سامي جواد كاظم 

.ـ كربالء المقدسة : العتبة  2في قراءة سطحية / سامي جواد كاظم .ـ ط  را  التق
  4112الحسينية المقدسة ، 

 سم 41ص ؛ 145
  ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان  1
 

1411 

012،14  
  441س 

 
 السباهي ، ماجد 

  4112.ـ بغداد : مكتب دار االرقم للطبا ة ، انسات سيدات / ماجد السباهي 
 سم 42؛ ص 205

 ـ القصص العربية ـ العراق أـ  العنوان  1
 

1411 

012،14 
  054س 

 
 السلطاني ، طارق احمد 

بين ملكتين : رواية / طارق احمد السلطاني .ـ بغداد : دار الفراهيدي رجل 
  4112للنشر والتوزيع ، 

 سم 42ص ؛ 412
  ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان 1
 

1414 

012،14 
 214ي
 

 
 يحيى صاحب

 4112بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة،-:رواية/يحيى صاحب.اوروكسمايا
 (22سم)سرد؛41ص؛427

 السلسلة-العنوان   ب-العراق   أ-القصص العربية-1
 

1412  

012،14 
 214ي

 
 يحيى صاجب

بغداد:مطبعة -غراب ابيض الريش:قصص قصيرة جدا/يحيى صاحب.

1412 
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 4112نحلة،
 سم42سم؛120

 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1
 

012،14 
 214ي

 
 يحيى جعفر تالي

 4112بغداد:مجلة الشرارة،-تالي. فردوس ورحلة الفياع:رواية/يحيى جعفر
 سم41ص؛125

 العنوان-العراق   أ-القصص العربية-1

1415  

012،14 
 217ش

 
 الشريفي، حميد  مران

بغداد: مكتبة المنير  -1صفارة أيوب: قصص تسجيلية/ حميد  مران الشريفي
 4112للطبا ة، 

 سم42ص؛ 111
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1415 

012،14 
 144ش

 
 الشيباني، صالح

بغداد:  -1صالح الشيباني /كلمات الطائر االخفر: قصص وتحقيقات صحفية
 4112ن(، 1)د

 سم42ص؛ 221
 العنوان -مقاالت   أ -الصحافة -4العراق    -القصص العربية -1
 

1417 

012،14 
 144ش

 
 الشيباني، سمية

 4112ميزوبوتاميا، بغداد: دار  -1نصف للتغاية: رواية/ سمية الشيباني
 سم41ص؛ 411

 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1410  

012،14 
 042ص

 
 صالح الدين خليل

بغداد: مؤسسة ثائر العصامي،  -1جالت ثالث روايات/ صالح الدين خليل
4112 
 سم42ص؛ 215

 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1411 

012،14 
 411ط

 
 مهندالطائي، اياب 

 4112بغداد: دار الشؤون الثقافية،  -1ففاف اخرى/ اياب مهند الطائي
 (21) سرد؛  -1سم41ص؛ 157

 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1411 

012،14 
 142ط

 
 الطيار، سهام

 4112بغداد: مطبعة االندلس،  -1الطيارسأنتظرك مجمو ة قصصية/ سهام 
 سم10ص؛ 27
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1411 

012،14 
 251ع

 
 (11 -1154 بد الحسن حسن خلف )

بيروت: دار الفارابي،  -1الحيرة واالحالم: قصص/  بد الحسن حسن خلف
4112 
 سم41ص؛ 122

 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1

1414 
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012،14 
 412ع

 
 العبيدي، أيمان

بغداد:  -1مجمو ة قصصية وتأمالت/ أيمان العبيدي هاه النفس ال ترحمني:
 4112دار المرتفى، 

 سم41ص؛ 145
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1412 

012،14 
 412ع

 
 العبيدي، رجاء خفير

بغداد: دار  -1اوراق لم تعد بيفاء: مجمو ة قصصية/ رجاء خفير العبيدي
 4112الشؤون الثقافية العامة، 

 (25)سرد؛ ..سم 42ص ؛  202) 2ج
 السلسلة -العنوان   ب -العراق   ا -القصص العربية -1
 

1412 

012،14 
 444ع

 
 (111-1157العتابي،  ادل )

 4112بغداد: دار المرتفى،  -1قبل القطع المبرمج/ تأليف  ادل العتابي
 سم42ص؛ 14
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1415 

012،14 
 541ع

 
 العزاوي، محمد  بد الجبار

بغداد:  -1: مجمو ة قصص قصيرة/ محمد بد الجبارالعزاوي ي الحزيناالن
 4112ن(، 1)د
 سم42ص؛ 15
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 
 

1415 

012،14 
 044ع

 
  الء مشاوب

 مان: دار االيام للنشر  -1مدن الهالك والشاهدان )روايتان(/  الء مشاوب
 4112والتوزيع، 

 سم41ص؛ 100
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1417 

012،14 
 044ع

 
  الء مشاوب

 4112 مان: دار ففاءات، -1 4ط -1خليط متجانس: قصص/  الء مشاوب
 سم41ص؛ 120

 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1410 

012،14 
 01ع

 
  لي جاسم شبيب
دمشق: دار  -1االوزة: مجمو ة قصصية/  لي جاسم شبيباالفق فيق ايتها 
 4112تموز للطبا ة ، 

 سم10ص؛ 110
 العنوان -العراق   أ -القصص العربية -1
 

1411 



112 
 

012،14  
 054س

 
 السلطاني ، طارق احمد 

لحن الحب والخلود : رواية طارق احمد السلطاني .ـ بغداد : مكتب زاكي 
  4112للطبا ة ، 

 سم 42ص ؛ 421
  ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان  1
 

1111  
 

012،14  
  004س 

 
 سلمان كبوش 

  4115مرادي المعيل : قصص قصيرة / سلمان .ـ بغداد :مطبعة  شاكر ، 
 سم 42ص ؛ 152

  العراق أـ العنوان  ــ القصص العربية  1
 

1111   

012،14  
  441ش 

 
 الشانبدر ، غالب حسن 

العودة الى الرصيف / غالب حسن الشانبدر .ـ بغداد : مكتبة النهفة العربية ، 
4112  
 سم 41ص ؛ 142

  ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان  1
 

1444 

012،14  
  157ي 

 
  جويعديوسف  بود 

.ـ بغداد : مكتب دكل السالح : قصص / يوسف  بود جويعحصار االيام :  
  4112زاكي ، 
 سم 42ص ؛ 154

  ـ القصص العربية   ـ العراق أـ العنوان  1
 

1142  

012،14  
  157ي 

 
 اليوسفي ، بد  لي 

ون كهل بغداد : مجموجة قصصية /  بد  لي اليوسفي .ـ بغداد : دار الشؤ
  4112الثقافية العامة ، 

 (  27سم .ـ ) سرد ؛ 41ص ؛ 112
 ـ القصص العربية ـ العراق أـ العنوان ب ـ السلسلة  1
 

1111  

012،1417  
   524أ 

 
 اسراء  امر شمس الدين 

تينية : دراسة لغوية / اسراء  امر شمس الدين .ـ  مان : القصة العراقية الس
  4112، دار ففاءات 

 سم 42ص ؛ 457
  العراق ـ دراسات أـ العنوان  ـ القصص العربية ـ  1
 

1111 

012،1417 
 504أ

 
 اسما يل ابراهيم  بد
-ابعد انشائية تقانات وتداول/اسما يل ابراهيم  بد.م الرواية العراقية ال

 4112بغداد:دار الزيدي للنشر،
 سم42ص؛555

 العنوان-دراسات   أ-العراق-القصص العربية-1
 

1445 

012،1417 
 412ج

 
 محمود حريدالجبوري ، 

  -في قصص جمال نوري/محمود حريد الجبوري.جماليات البناء السردي 
 4112تكريت:دار االبداع،

 سم41ص؛401
 العنوان-جمال نوري )قاص(   ب-دراسات   أ-العراق-القصص العربية-1
 

1447 
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012،1417 
 51ح
 
 
 

 

 
 حسن مجاد

الركابي ..وليالي مابعد االلف:قراءات في التجربة الروائية/ تحرير حسن 
 4112تيبور،الديوانية:دار  -مجاد.
 سم42ص؛202

 العنوان-الركابي، بدالخالق)روائي(   أ-4دراسات -العراق-القصص العربية-1
 

1111 

01261417 
 405خ

 
 خالص ايشوع برير

/خالص ايشوع  ...الجديالثريا:دراسة نقدية  ن نجربة القاص هيثم بهنام بر
 4112بغداد:مطبعة شفيق،-برير.
 سم41ص؛151

 العنوان-هيثم بهنام بردي)أديب(   أ-4دراسات  -العراق-القصص العربية-1
 

1441 

012،1417 
 22س

 
سحر التشكيل ودهشة التدليل:قراءات في الخطاب السردي النور 

الموصل:االتحاد العام لالدباء - بدالعزيز/ا داد جاسم خلف الياس...و)آخرون(.
 4112والكتاب،
 سم41ص؛101

جاسم خلف -أنور  بدالعزيز)م.م(   أ-4دراسات   -لعراقا-القصص العربية-1
 العنوان-الياس)معد(   ب

 

1421 

012،1417  
 047س

 
 السكاف،حسين

الرواية العراقية صورة الوجع العراقي ثماني سنوات في  مر الرواية 
 4112بغداد:دار الروسم،-سكاف.ل/حسين ا4114-4112العراقية
 سم41ص؛211

 العنوان-دراسات   أ-العراقيةالقصة -1
 

1111 

012،1417 
 412ع

 
  ائد خصباك

بغداد:دار -لستينات العراقية"/ ائد خصباك.اباب السيف"دراسة في قصة 
 4112الشؤون الثقافية العامة،

 سم)سلسلة تجارب(42ص؛157
 دراسات   -العراق-القصة العربية-1
 السلسلة-بالعنوان   -المدارس االدبية)الواقعية(   أ-4
 

1424 

012،1417  
 100ف

 
 فيلكاس،مارسيلو

في القصة العراقية  بدهللا نيازي نمواجا/مارسيليو فيلكاس/نرجمة حسين 
 4114بابل:دار المختار،-نهاية.
 سم41ص؛71
حسين - بدهللا نيازي)اديب(   أ-4دراسات   -العراق-القصص العربية-1

 العنوان-نهاية)مترجم(   ب
 

1422 

012،1417  
  20ن 

 
 نجم  بد هللا كاظم 

بغداد .. البعد يقترب ؛ داراسة وققص قصيرة مختارة من العراق / ا داد 
  4112ودراسة نجم  بد هللا كاظم .ـ بغداد  : دار المامون ، 

 سم 42ص ؛ 221
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات  أـ العنوان  1
 

1422 

012،1417 
 125ن

 
 النورس،حبيب

1425 
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العراقية من منظور النقد الثقافي  : دراسة في تحوالت االنسان الرواية 
 4112بغداد:دار الشؤون الثثافية،-الثقافية/حبيب النورس.

 (40سم)نقد؛42ص؛151
 السلسلة-العنوان   ب-دراسات   أ-العراق-القصص العربية-1
 

012،144 
 217ش

 
 نالشريفي،زين العابدي

بغداد:صحيفة الخميس -الشريفي.اوراق متناثرة/زين العابدين 
 4112االسبو ي،

 سم15ص؛75
 نالعنوا-العراق   أ-القصص العربية-1

1425 

012 
 122ب

 
 البهادلي،كريم خالد

 4112بغداد:مطبعة ابو ر د،-في محراب القلم.:مقاالت/كريم خالد البهادلي.
 سم41سم؛125

 العنوان-المقاالت العربية   أ-1
 

1427 

012 
 512ر

 
 هارونرشيد 

بغداد:دار -اصداء الصمت مقاالت في االدب العراقي المعاصر/رشيد هارون.
 4112الشؤون الثقافية العامة،

 سم)سلسلة نقد(42ص؛112
 السلسلة-العنوان   ب-دراسات   أ-العراق-االدب العربي-4 المقاالت العربية -1

1420  

012 
 512س

 
 السعود،ناظم

بغداد:دار الفراهيدي -ساندة/ناظم السعود.االخرون اوال...قطوف من كتابات 
 4112للنشر،

 سم42ص(؛411ك)
  العنوان-المقاالت العربية   أ-1
 

1421 

012 
  442ع 

 
 العبادي ،  دي 

/  دي العبادي .ـ بغداد : دار الشؤون قراءات نقدية في نصوص مداثوبة 
  4112الثقافية العامة ، 

 سم 42ص ؛ 112
  ـ االدب العربية ـ نقد أـ العنوان  4ـ المقاالت العربية  1
 

1421  

012،111 
 221ن

 
 النجدي،جبار

بغداد:دار الشؤون الثقافية -ما اليقوله النصب:مقاالت نقدية/جبار النجدي.
 4112العام،
 سم    ... )نقد(42ص؛415

 السلسلة-العنوان   ب-نقد   أ-المقاالت العربية-1
 

1421 

010،14 
 724ب

 
 البغدادي،محمد  ادل  باس

الحلة:دار الفرات للثقافة -من جمل الحكم/محمد  ادل  باس البغدادي.
 4112واال الم،

 سم10ص؛22
 العنوان-الحكم والمأثورات   أ-1
 

1424 

010،14   
 141ج

 
 الجواهري،فالح حسن

1422  
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النجف االشرف:مؤسسة -خواطر وتأمالت/فالح حسن الجواهري.
 4112الطبا ة،

 سم42ص(؛421)ج 
 العنوان-االقوال المأثورة   أ-1
 

010،14 
 012س

 
 هـ(711-111السكندري،احمد بن  طاء هللا)

النفوس/تاج الدين الحكم العرائسية المطائية او تاج العروس الحاوي لتهايب 
ابي العباس احمد بن  طا هللا السكندري؛ ني بتصحيحه وقدم له صادق 

 4112بغداد:مطبعة انوار دجلة،-الجميلي..محمود 
 سم42ص؛71
 العنوان-ب      الجميلي،صادق محمود)مصحح ومعلق(-أ    الحكم -1
 

1422 

010،14  
 15ق

 
 قيس  ايد حمد

بغداد:مطبعة ثائر -لقاء الفمير في قطاف الحكمة/قيس  ايد حمد.
 4112العصامي،

 سم41ص(؛55)2ج
 العنوان-اقوال مأثورة   أ-1
 

1425  

010،14  
 501م

 
 المعموري،تحسين
 4112بغداد:مطبعة الميناء،-/تحسين المعموري.مائة قول وحكمة 

 سم41ص؛21
 العنوان-الحكم والمأثورات   أ-1
 

1425 

010،14   
 151م

 
 الموسوي،كاظم فالح آل حمد

اقوال مأثورة من التراث العربي االسالمي:دراسة وثائقية تراثية مختصرة من 
-القرآنية والسنة النبوية...الج/كاظم فالح آل حمد الموسوي. اآليات

 4112بغداد:مؤسسة الفياء للصحافة،
 سم42ص؛155

 العنوان-اخالق اسالمية   أ-الحكمة-4الحكم والمأثورات   -1
 

1427 

010،14  
 02ح

 
 حمد صالح

منشورات االتحاد العام لالدباء  الموصل: -. صالححمد  اال مال الكاملة/
 4112والكتاب،

 سم42ص(؛275) 4 ج
 العنوان-أ     المؤلفات الكاملة -حمد صالح-1
 

1420 

011 
 01ح

 
 الحلو،ميثم

 الروسم للصحافة بغداد: -ميثم الحلو. نصوص/ في  ينيها: المتشابه  تأويل
،4112 

 سم10ص؛11
 العنوان-النثر  االدبي   أ-1
 

1421 

011 
 145ع

 
  واطف  بداللطيف
بغداد:دار -وردة ومفات...خواطر/ واطف  بداللطيف.ديوان همسات 
 4112الحوراء للطبا ة،

 سم42ص؛420
 العنوان-النثر العربي   أ-1
 

1451 
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011 
 241غ

 
 الغراوي،هدى

 4112ديالى:جامعة ديالى،-بنات افكاري:قصص قصيرة جدا/هدى الغراوي.
 سم41ص؛011

 العنوان-النثر العربي   أ-1
 

       
1451          

011 
 422م

 
 ماجد  لوان حسين

 -. الف صباح وصيبباح:نصوص شعرية المجمو ة االولى/ماجد  لوان حسين
 4112:مؤسسة ثائر العصامي، بغداد
 س42ص؛111

 العنوان-النثر العربي   أ-1
 

1454 

011 
 240ع

 
  بدالخالق سلمان جميان

المين  االنبثاق االول لقصيدة النثر العربية:قراءة في المشروع التدريبي
 4112:مطبعة الديار،(  .م) د  -الريحاني/ بدالخالق سلمان جميان.

 سم41ص؛101
 العنوان-الريحاني،أمين)م.م(   ب-النثر العربي   أ-1
 

1452 

011 
 145م

 
 المناصير،ناظم  بدالزوهاب

-تراتيل  لى ففاف نهر باب سليمان/ناظم  بدالوهاب المناصير.
 4112البصرة:مطبعة البصرة،

 سم41ص؛21
 العنوان-النثر العربي   أ-1
 

1452 

011 
 122م

 
 منار دكتور

 4112،(  د.م)  بغداد:-اكريات محلة/منار دكتور.
 سم12ص؛55
 العنوان-النثر العربي   أ-1
 

1455 

011 
 152ك

 
 ميسر محمود شعبان

 4112بغداد:مطبعة شفيق،-خواطر ماجال في خاطري/ميسر محمود شعبان.
 سم41ص؛112

 العنوان-النثر العربي   أ-1
 

1455 

011 
 142ي

 
 يوارش،فالنتينا

 4112بغداد:دار ومكتبة  دنان،-فالنتينا يوارش. مطري المو ود/
 سم41ص؛52
 العنوان-النثر العربي   أ-1
 

1457 

041 
 121ل

 
 لورنس،د.هـ

 4112،(   د.ن)   بغداد:-ترجمة يحيى طالب. بلورنس، قصائد ورسئل/د.هـ،
 سم41ص؛172

 العنوان-يحيى صاحب)مترجم(   ب-الشعر االنكليزي   أ-1
 

1450 

042 
 512ب

 
 البطيحي، بدالصاحب محمد

ترجمها  ن االنكليزية  بدالصاحب محمد  قصص  المية قصيرة/ : نساء النبع
 4112العراق:مديات ثقافية،-البطيحي.

1451 
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 العنوان-القصص االنكليزية   أ-1
 

021،7  
 144ب

 
  لوتنبهاء محمود 

بغداد:دار -ففاءات ادبية  ن االدب االلماني/ترجمة بهاء محمود  لوان.
 4112المأمون للترجمة والنشر،

 (40)اوراق المأمون؛ سم41ص؛05
 السلسلة-العنوان   ب-دراسات   أ – االدب االلماني-1
 

1451 

022 
 144ب

 
 بهاء محمود  لوان

 من روائع االدب العالمي/ وتنام الفئران في الليل ايفا وقصص المانية اخرى
 4112بغداد:مكتب زاكي،-رجمة بهاء محمود  لوان.ت

 سم42ص؛170
 العنوان-القصص االلمانية   أ-1
 

1451 

022 
 502م 

 
 المصلح ، موفق محمد جوادحسين 

الرحيل وقصص ونوادر المانية / ترجمة موفق محمد جواد حسين المصلح .ـ 
  4112بغداد : دار الشؤون الثقافية ، 

 (  15سمج .ـ ) ترجمان ؛ 41ص ؛ 125
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان  ـ القصص االلمانية  1

  

1454 

022 
 51هـ

 
 هسة،هيرمان

ترجمة طارق حيدر ابراهيم  هيرمان هسة؛ موند/دوكول نارتي 
 4112بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة،1العاني
 (12سم)ترجمان؛42ص؛421

 العنوان   -العاني،طارق حيدر ابراهيم)مترجم(   ب-القصص االلمانية   أ-1
 جـ السلسلة

 

1452 

022 
 274ز

 
 زيفاكو،ميشال

 4112بيروت:دار الروائع،-دار العجائب/ميشال زيفاكو.
 سم42ص؛254

 العنوان-أ   الفرنسية القصص -1
 

1452 

052 
 052ك

 
 كالرين،ليوبوند واالس 

وأالس.كالرين؛ترجمةة هديل  ادل كامل،أمل طه أمين،محمد ثوريتا/ليوبولد 
 4112بغداد:مكتب الرياض،-داخل اياب.

 سم42ص؛52
أمل طه محمد -هديل  ادل كامل)مترجمة(   ب-القصص االسبانية   أ-1

 العنوان-أمين)مترجمة(   جـ محمد داخل اياب)مترجم(   د
 

1455 

052 
 420م
 
 
 
 
 
 
 

 
 ماريكز،غابريبل غارثيا

آب سنلتقي/غابريبل غارثيا ماركيز؛ترجمة ليلى فافل حسن؛تحرير فوزي  في
 4112بغداد:مكتب الرياض،- ادي الهنداوي.

 سم42؛14pص؛22

الهنداوي،فوزي -بليلى فافل حسن)مترجم( -انية   أالقصص االسب-1
 هادي)محرر(   ج ـ  العنوان

 

1455 



411 
 

052 
 121هـ

 
 هيجو،فكتور

بغداد:دار الشؤون الثقافية -محمد نعمان.روي بالس/فكتور هيجو،ترجمة 
 4112العامة،
 (14سم)ترجمان؛41ص؛175

 العنوان   جـ السلسلة-محمد نعمان  ارف)مترجم(  ب-أ القصص االسبانية -1
 

1457 

011،517 
 21ق

 
 قره لوسي،نامدار

-ديوان ابو اياب للشا ر الكوري مال نامدار قره لوسي؛تحقيق  دنان رحمن.
 4112شفق للثقافة،بغداد:مؤسسة 

 سم44ص؛25
 العنوان- دنان رحمن)محقق(   ب-الشعر االوردو   أ-1
 

1450 

011،517 
 120م

 
 (    -1125المندالوي،احمد الحمد)

بغداد:مكتب  -امثال كوردية من مندلي حكم ونصائح  /احمد الحمد المندالوي.
 4112زاكي،
 سم42ص؛51

 "الكتاب باللغتين العربية والكردية"
 العنوان-االدب الكردي)االمثال(   أ-1
 

1451 

011،51717 
 214ب
 

 
 برواري،جمال سليمان

 فةبغداد:دار الثقا-صفحات من االدب والفن الكوردي/جمال سليمان برواري.
 4112 ، النشر الكردية

 (121سم)دار الثقافة والنشر الكردية؛41ص؛175
 السلسلة-العنوان   ب-دراسات   أ-االدب الكردي-1
 
 

1471 

011،51717  
 144ج

 
 الجنابي،جمال خفير

التروشي:دراسة تحليلية/جمال وسائل تشكيل الصورة الشعرية  ند فوزي ا
 4112دار ومكتبة  دنان،.ـ بغداد : الجنابيخفير
 سم42ص؛441

 العنوان-االتروشي،فوزي)اديب(  أ-4دراسات   -الشعر الكوردي-1
 

1471 

011،5171 
 5ع

 
  زالدين مصطفى رسول

-.4ط- بدهللا كوران:االثار الشعرية الكاملة/ترجمة  زالدين مصطفى رسول.
 4112بغداد:دار الثقافة والنشر الكردية،

 سم42ص؛200
 العنوان1-الشعر الكردي   أ-1
 

1474 

011،5171 
 101ف

 
 الفيلي،ظمياء

 4112أربيل:مطبعة زالة للنشر،-ديوان امواج الوهم/ظمياء الفيلي.
 سم41ص؛22
 العنوان-الكردي   أالشعر -1
 

  1472 

011،517117 
 144ج

 
 الجنابي ، جمال خفير 

االسلوب واللغة في قصائد فوزي االتروشي:دراسة تحليلية/جمال خفير 
 4112بغداد:دار ومكتبة  دنان،-الجنابي.
 سم42ص؛202

1475 



411 
 

 العنوان-االتروشي،فوزي)شا ر(   أ-4دراسات   -الشعر الكردي-1
 

011،517117 
 144ج

 
 الجنابي،جمال خفير

جماليات الموفوع الشعري  ند فوزي االتروشي:دراسة تحليلية/جمال خفير 
 4112بغداد:دار ومكتبة  دنان،-الجنابي.
 سم42ص؛202

 العنوان-االتروشي،فوزي)اديب(   أ-4دراسات   -الشعر الكردي-1
 

1475 

011،5172 
 120م

 
 (   -1155المندالوي،سالم بخشي خداداد)

بغداد:دار الثقافة والنشر -السري/سالم بخشي المندالوي.المختبر 
 4112الكردية،
 سم41ص415

 القصة الكردية   أـ العنوان  ـ 1
 

1475 

011،541   
 450ك

 
 كاظم سعدالدين

بغداد:دار المأمون للترجمة -الشعر االيرلندي:نصوص/ترجمة كاظم سعدالدين.
 4112والنشر،

 (47سم)سلسلة اوراق المأمون؛17ص؛15
 العنوان-الشعر االيرلندي   أ-1
 

1477  

011،711       
 251ت

 
 تحسين رزاق

بغداد:دار الشؤون -مالمح من االدب الروسي في القرن العشرين/تحسين رزاق.
 4112الثقافية العامة؛

 (20سم)دراسات؛42ص؛112
 السلسة-العنوان   ب-تاريج   أ-االدب الروسي-1
 

1470 

011،7117     
 212و

 
 ناجي  بداالميرورود 

-المؤثرات االسالمية وفي شعر بوشكين:دراسة مقارنة/ورود ناجي  بداالمير.
 4112بغداد:مكتبة التنوير،

 سم42ص؛415
 العنوان-بوشكين،سرغفتش)شا ر روسي(   ب-دراسات   أ-الشعر الروسي-1
 

1471   

014،2117    
 122ج

 
 نزار حنا ، الديراني

السرياني من القرن الثاني وحتى القرن الواحد معالم الحداثة في الشعر 
 4112:دار الثقافة والنشر الكردية، بغداد-. والعشرين/نزار حنا الديراني

 (124سم)دار الثقافة والنشر الكردية؛42ص؛202
 السلسلة-العنوان   ب-دراسات   أ-الشعر السرياني-1
 

1401   

012،251   
 450ن

 
 ناظم حكمت

( :مطبعة )د.م ترجمة مصطفى صابر:؛ حكمتناظم  شعر ناظم حكمت/
 4112الرفاه،
 سم12ص؛24
 العنوان-مصطقى صابر)مترجم(   ب-الشعر التركي   أ-1
 

1401   

012،2521  
 202ق

 
 قولو أوغلو،محمد هادي

 4112كركوك:الزمن للنشر،-تدا يات السنين:شعر/محمد هادي قولو أوغلو.
 سم41ص(؛111) 1ج 

1404   



414 
 

 العنوان-أ العراق  -الشعر العربي-1
 

015،5117 
 450ك 

 
 كاظم سعدالدين

بغداد:دار المأمون -الشعر الياباني:أتجاهات ونمااج/كاظم سعدالدين.
 4112للترجمة،

 (45سم)سلسلة أوراق المأمون؛11ص؛112
 السلسلة -العنوان   ب-دراسات   أ -الشر الياباني-1
 

1402   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



412 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجغرافيا والتاريج           

 

 

 

  

 

 

 

 

 



412 
 

111 
  414ك

 
 كاوتسي ، كارل 

كاوتسي ؛ ترجمة وديع المفهوم المادي للتاريج والثورة االجتما ية / كارل 
  4112زيني .ـ بغداد : ) بغداد ( ، 

 سم 42ص ؛ 270
  ـ التاريج ـ فلسفة أـ وديع زيني ) مترجم ( ب ـ العنوان  1
 

1402   

117،4  
  401س 

 
 سامي حمود جاسم 
 ند المخسلمين : متابعة تاريخية / سامي حمود جاسم  .ـ ط التدوين التاريخي 

  4112.ـ بغداد : دار الكوثر ،  4
 سم 42ص ؛ 07
 ـ التاريج ـ بحوث أـ العنوان  1
 

1402 

111،12142 
  417ن 
 

 
 نايف  محمد صالح 

نايف محمد صالح .ـ بغداد العبريون االسرائليون ـ اليهود بين الدين والتاريج / 
 4112: مطبعة الخيال ، 

 سم 42؛  ص ( 452ط ) 
 ـ اليهود ـ تايح أـ العنوان  1
 

1405 

111،12142 
  417ن 
 

 
 نايف  محمد صالح 

العبريون االسرائليون ـ اليهود بين الدين والتاريج / نايف محمد صالح .ـ بغداد 
 4112: مطبعة الخيال ، 

 سم 42ص( ؛ 420)  2ج
 ـ اليهود ـ تايح أـ العنوان  1
 

1405 

111،10  
  00د 

 
 الدليمي ، محمد حمزة حسين 

تايج العالم المعاصر / محمد حمزة حسين الدليمي ، رياض  بد المجيد 
  4112الرفا ي .ـ الموصل : جامعة الموصل ، 

 سم 42ص ؛ 572
 ) م . م(ـ العالم المعاصر ـ تاريج أـ الرفا ي ، لبنى رياض  بد المجيد  1
 العنوان  -ب
 

1407  

111،2142  
  144ج 

 
 الجنابي ، احمد حميد حربي 

احوال الاميين في  هد المغول االبلخانيبن /   تاليف احمد حميد حربي الجنابي 
   4112.ـ بغداد  مكتب نحلة ، 

 سم 42ص ؛ 451
 ـ المغول أـ العنوان   4ـ اليهود  ـ تاريج    1
 

1400 

111،11  
  402س 
 

 
 السامرائي ، محمد احمد 

فلسفة المكان في الفكر الجغرافي /  محمد احمد السامرائي .ـ بغداد : مكتب  
  4112زاكي ، 
 سم 42ص ؛ 157

 ـ الجغرافية فلسفة أـ العنوان  1
  

1401 

111،1417  
  515م 

 
 المكصوصي ، رحمن حسن  لس 

اقتصاديات الموارد المائية / رحمن حسن  لي المكصوصي .ـ بغداد : دار 
  4112الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية ، 

 سم 42ص ؛ 472

1411 



415 
 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ دراسات    أـ  العنوان   1
 

111،1417  
  410و 

  
 الوائلي ،  لي  بد الزهرة 

 بد الزهرة الوائلى .ـ  بغداد  : جامعة اصول المناخ التطبيقي / تاليف  لي 
  4112بغداد ، 
 سم 42ص ؛ 210

 ـ المناخ      أـ العنون  4ـ الجغرافيا الطبيعية ـ دراسات  1
 

1411 

111،1405  
   521أ 
 
 

 
 االسدي ، محمد  بد الوهاب حسن 

/ محمد   Arc   Glq0  3مبادى نظم المعلومات الجغرافية مع تطبيقات لبرمجة 

  4112 بد الوهاب حسن االسدي .ـ البصرة   : جامعة البصرة ، 
 سم 42ص ؛ 451

 ـالجغرافيا ـ معالجة بيانات أ  أـ العنوان  1
 

1414  

111،124   
  272س 

 
 سرمد  بد الستار امين 

المدخل في الدراسة الجيوبولتكس / سرمد  بد الستار امين .ـ بغداد : مكتب 
 4112الغفران ، 

 سم 42ص ؛ 417
 ـ الجغرافية السياسية        أـ العنوان   1
 

1412 

111،1200 
   010ت 

 
 ـ (  1151التميمي ، خفير  باس خز ل ) 

جغرافية النقل الحفري لمدينة بعقوبة / تاليف خفير  باس خز ل التميمي   
  4112.ـ ديالى : جامعة ديالى ، 

 سم 42ص ؛ 151
 ـ جغرافية  النقل أـ الدليمي ، رجاء خليل احمد ) م . م ( ب ـ العنوان   1
 

1412 

111،1200  
  402س 

 
 السامرائي ، مجيد ملوك 

جغرافية النقل والتجارة الدولية / تاليف مجيد ملوك السامرائي .ـ  صالح الدين 
  4112: مطبعة جامعة تكريت ، 

 سم 42ص ؛ 150
 ـ التجارة الدولية  أـ العنوان   4ـ جغرافية النقل  1
 

1415 

111،1200  
  402س 

 
 السامرائي ، مجيد ملوك 

جغرافية النقل المتقدمة للدراسات العليا / تاليف مجيد ملوك السامرائي .ـ  
  4112صالح الدين : مطبعة جامعة تكريت ، 

 سم 42ص ؛ 441
 ولية  أـ العنوان  ـ التجارة الد 4ـ جغرافية النقل  1
 

1415 

111،2  
   504أ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 اسما يل محمد  لي  

االقتصاد السياحي : نظريات االقتصاد الكلي ... الج / تاليف اسما يل محمد 
  4112 لي/ الهام خفير شبر .ـ بغداد : مطبعة الكتاب ، 

 سم 42ص  ؛ 411)  4ج 
ـ السياحة ـ اقتصاديات أـ شبر ، الهام خفير ) م .   م (    ب ـ الدباغ ،  1

 ج ـ العنوان  (     اسما يل محمد  لي ) م . م 
 
 

1417 



415 
 

111،2 
 52س 

 
 سعد  بيد جودة 

جغرافية السياحية : واية وارتباط / سعد  بيد جودة .ـ بغداد : دار الدكتور 
  4112للعلوم االدارية ، 

 م س42ص ؛ 02
 ـ الساسية ـ الجغرافية         أـ العنوان  1
 

1410 

111،2 
  044و 

 
 والء سلمان  بد الزهرة الحمزة  

دور التسوق االبتكاري في تحقيق التنمية السياحية المستدامة  : دراسة 
  4112.ـ  للطبا ة ،  الحمزة  مقارنة ...  الج   / والء سلمان  بد الزهرة

 (  15سم  .ـ ) سلسلة العراقية تطبع ؛ 42ص ؛ 424
 ـ السياحة ـ العراق ) النجف ( اـ العنوان   ب ـ السلسلة 1
 

1411 

111،11512  
  012أ 

 
 االميري ، شهاب محسن  باس 

انهار وسدود العراق / شهاب محسن  باس االميري .ـ بغداد ـ مطبعة ايالف ، 
4112  
 سم 42ص ؛ 427

 ـ دجلة أـ العنوان   2ـ الفرات  4جغرافية ـ االنهار ال 1
 

1211 

111 
  21ع

 
 العقابي ، جاسم طارش 

دليل العالقات العامة في السياحة / جاسم طارش العقابي .ـ بغداد : الغيداء 
  4112للتحفير الطبا ي ، 

 سم 41ص ؛ 412
 ـ السياحة ـ ادلة    أـ العنوان   1
 

1211 

111 
  21ع 

 
  دي يوسف  مخلص 

  4112االطلس التاريخي /  دي يوسف مخلص .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 
 سم 21ص + خرائط ؛ 20
 ـ االطلس التاريخية أـ العنوان   1
 

1214 

112،557  
  540م 

 
معالم واثار العراق : الصف الثاني تجاري / تاليف  بد القادر  بد الجبار 

  4112مصطفى ... ) الج (  .ـ بغداد : وزارة التربية ؛ 
 سم 42ص + رسوم ملونة ؛ 107

ـ التعليم البخاري    أـ  بد القادر  بد الجبار  2ـ السياحة  4ـ العراق ـ اثار  1
 مصطفى ) م . م ( 

 

1111  

112،5574515  
 441ج

 
 الجباوي ، فالح  بد الهادي  بد 

م ا داد فالح  4111التقرير النهائي  ن ا مال الحفريات في موقع الكفل لعام 
  4112 بد الهادي  بد الجباوي .ـ بغداد : شركة دار المعمورة ، 

 سم 42ص +  صور ؛ 412 
 أـ العنوان ـ الحفريات االثرية ـ العراق ) الكفل  (   ـ  تقارير سنوية   1
  

1111 

112،55745  
  010ج 
 

 
 الجميلي ، رياض كاظم سلمان 

االخيفر دراسة في التاريج والعمارة / تاليف رياض كاظم سلمان  الجميلي  , 
سمير خليل شمطو .ـ كربالء : االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ، 

4112  
 (  4سم .ـ ) سلسلة دراسات المركز ؛ 41ص + صور ملونة ؛ 05
 ـ العراق ) كربالء ( ـ اثار أـ سمير خليل شمطو ) م . م (  ب ـ العنوان 1

1215   



417 
 

 ج ـ السلسلة    
 

112  
  010ت 

 
 التميمي ،  باس جبير سلطان  بد هللا 

مشاهدات الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين في اوربا وبالد الترك : 
دراسة ونصوص /  باس جبير سلطان  بد هللا التميمي ، انتصار لطيف حسن 

  4112سلمان السبتي .ـ دمشق : دار تموز ، 
 سم 42ص ؛ 244

ـ تركيا ـ وصف ورحالت  اـ السبتي ، انتصار  4ـ اوربا ـ وصف ورحالت  1
 حسن سلمان ) م , م ( ب ـ العنوان  لطيف 

 

1215  

115،2  
  040س 

 
 سالم فافل  لي 

جغرافية الوطن العربي / سالم فافل  لي .ـ بغداد : مكتبة  الء الحيدري ، 
4112  
 سم 42ص ؛ 425

 ـ الوطن العربي ـ جغرافية أـ العنوان  1
 

1217 

115،57  
 015أ

 
 االلوسي ، سالم 

اسماء الزوراء ـ الكرخ ـ الرصافة في التاريج واللغة والشعر / سالم االلوسي 
  4112.ـ ) د . م ( : بيت االوفياء للطبا ة والنشر ، 

 سم 41ص ؛ 11
 ـ االسماء الجغرافية ـ العراق أـ العنوان   1
 

1210 

115،57  
   170أ 

 
 أوغلو ، نجات كوثر 

معجم المواقع العراقية باسماء تركية / نجات كوثر أوغلو ؛ ترجمة الى العربية 
  4112حسن كوثر.ـ  كركوك للثقافة واالبحاث ، 

 سم 42ص ؛ 455
ـ االسماء الجغرافية ـ العراق   ـ الجغرافية معاجم أـ حسن كوثر ) مترجمة (  1

 ب ـ العنوان 
 

1211   

115،57  
  402س 

 
 السامرائي ، مجيد ملوك 

الجغرافية وبحوث التنمية / تاليف مجيد ملوك السامرائي .ـ صالح الدين : 
  4112مطبعة جامعة تكريت ، 

 سم 42ص ؛ 410 
 ـ الجغرافيا ـ بحوث أـ العنوان   4ـ العراق ـ جغرافيا  1
 

1211   

115،5717  
  551م 

 
 المسعودي ، رياض 

/ رياض المسعودي ، سمير خليل شمطو .ـ دراسات في جغرافية السياحة 
  4112 مان : دار االيام للنشر ، 

 سم 42ص ،؛ 201
 ـ السياحة ـ العراق ـ دراسات  أـ شمطو سمير خليل )م.م(      ب ـ العنوان  1
 

1211 

115،5741  
  010ت 

 
 التميمي ، نجاة  لي محمد 

البيوت السكنية المكتشفة في مدينة حربي في فوء التنقيبات االثرية الحديثة 
/ نجاة  لي محمد التميمي .ـ بغداد : وزارة السياحة واالثار  4114ـ  1111

 ،4112  
 سم 42ص ؛ صور ؛ 452

 ـ العراق ) سامراء ( ـ االثار أـ العنوان   1
 

1214 



410 
 

115،5745145  
   051ش 

 
  شمطو ، سمير خليل

دليل كربالء السياحي المصور / ا داد سمير خليل شمطو .ـ كربالء المقدسة : 
 مركز كربالء للدراسات والبحوث ، 

4112  
 سم 40ص ؛ ل+ مصور  ؛ 11
 ـ السياحية ـ العراق ) كربالء ( ـ ادلة أـ العنوان   1
 

1212 

111،12  
  042ف 

 
 فالح جمال معروف 

االساس في جغرافية استراليا / تاليف فالح جمال معروف ، بشير  ابراهيم 
  4112الطيف ، سالم فافل  لي .ـ بغداد : مكتب  زاكي ، 

 سم 42ص ؛   410 
ـ استراليا ـ جغرافية أـ بشير ابراهيم الطيف ) م . م (  ب ـ سالم فافل  لي  1

 ) م . م ( ـ العنوان  
 

1212  

141 
  121ز 

 
 الزيدي ،ابراهيم  

حوارات تحت ففاء الحرية : حوارات مع  مجمو ة من السجناء السياسيين / 
  4112ابراهيم الزيدي .ـ بغداد : مؤسسة ثائر العصامي، 

سم .ـ ) اصدارات مؤسسة السجناء السياسيين .ـ السلسلة 42ص ؛ 155
 (  4112الاهبية ) ادب السجون ، 

 رات أـ العنوان ب ـ السلسلة ـ السياسة ـ حوا 4ـ السجناء  1
 

1215 

141 
214  

 
  دنان رحمن 

كوكبة من ا الم وا يان ) بندنيجين ( مندلي / تاليف  دنان رحمن .ـ بغداد : 
  4112مكتبة البركة ، 

 سم 42ص ؛ 25
 سم 41ص ؛ 25 
 ـ مندلي ـ تاريج  أـ العنوان   4ـ التراجم  1

1215 

141،712  
    525م 
 

 
موسو ة الشخصيات العراقية / ا داد مكتبة الدار العربية للعلوم .ـ بغداد :  

  4112مكتبة الدار العربية للعلوم ، 
 سم 42( ص ؛  125)  1ج 
 ـ التراجم ـ  موسو ات  1
 

1217 

141،71  
  047ب 

 
 البالغي ، سند محمد  لي 

رجال الفكر واالدب من ال البالغي في القرون الستة المافية مع شجرة ال 
  4112البالغي الربعي / سند محمد  لي البالغي .ـ بيروت : دار الرافدين ، 

 سم 42؛    ا30ص + 217

ـ القبائل  العربية ـ العراق )  شيرة البالغي الربعي ( أـ  4ـ الرجال ـ تراجم  1
 العنوان  

 

1210 

141،71  
  124ج 

 
 الجوراني ،  بد الحسين  بود بشيت 

شخصيات واسطية من القرن الثاني وحتى منتصف القرن الثامن الهجريين / 
  4112 بد الحسين  بود بشيت الجوراني ) د . م (   : ) د  . ن ( ؛ 

 سم 42ص ؛ 222
 ـ الرجال ) واسط ( تراجم أـ العنوان  1
 
 

1210 



411 
 

141،71  
   52س 
  
  

 
 سعد محسن خليل  

اسرار وخفايا شقاوات الزمن المافي / تاليف سعد  محسن  خليل .ـ بغداد : 
 4112)د.م ( ، 

 سم 42ص ( ؛ 121)  4ج      
 ـ الرجال ـ تراجم   أـ العنوان     1
  

1241     

141،71  
  014ع 

 
 العلوان ، هاشم محمد  

  4112ا الم ومشاهير / هاشم محمد العلوان  .ـ اربيل : مطبعة سرسنك / 
 سم 42ص ( ؛  415)   1ج
 ـ الرجال تراجم ؛ العنوان   1
 

1241   

141،74 
 071ب 

 
 بلقيس  يدان لويس 

المراة  ند السخاوي في كتاب الفوء الالمع  الهل القرن التاسع : دراسة في 
... الج / بلقيس  يدان لويس .ـ بغداد المركز الثقافي للطبا ة والتصميم ، 

4112  
 سم 42ص ؛ 212

ـ النساء ـ تراجم   أـ السخاوي ، محمد بن  بد الرحمن  . بن محمد ) اديب   1
 ومفسر ( ب ـ العنوان 

 

1244  

141،71 
 440ح 

 
 الحيالي ، توفيق غالب 

الشهيدة بنت الهدى اشا ة في زمن الظالم /ا داد وجمع توفيق غالب الحيالي 
  4112.ـ النجف : دار التوحيد ، 

 سم 41ص ؛14
 ـ الصدر ، امنة حيدر ـ تراجم أـ العنوان   1
 

1242 

141،74 
  402خ 
 

 
 الخالدي ، احمد 

نساء في دائرة الشهرة واالبداع / احمد الخالدي .ـ بغداد : مكتب هاتبك ، 
4112  
 سم 41ص ؛ 455

 ـ النساء ـ تراجم أـ العنوان   1
 

1242  

141   
  521س 
 

 
 السعدون ، حميد حمد   

اوربا واشكاليات العلمانية والهجرة / حميد حمد السعدون .ـ بغداد :   )د.ن( ، 
4112  
 سم 42ص ؛ 121

 ـ االسالم والغرب    أـ العنوان   4ـ اوربا ـ تاريج    1
 

1245 

141،15 
  017خ 
 

 
 خليفة يحيى 

 4112غرامشي / خليفة يحيى .ـ بغداد : دار نيبور للطبا ة والنشر ، 
 سم 42ص ؛ 144

 ـ الفلسفة االيطالية أـ العنوان   4غرامشي ) فيلسوف(
 

1245  

144،1  
   010ح 

 
 الحكيم ، حسن  يسى 

الشيج النجاشي ابوالعباس احمد بن  لي بن العباس االسدي : دراسة في 
السيرة والعقيدة / حسن  يسى الحكيم .ـ كربالء : االمانة العامة للعتبة 

   4112الحسينية المقدسة ـ مركز الدراسات والبحوث ، 
 ( 1سم .ـ ) سلسلة  لماء الشعية ؛ 42ص؛ 521

1247 



411 
 

،  احمد بن  لي بن العباس االسدي  ) رجل دين ( أـ العنوان ـ النجاشي   1 
 ب ـ السلسلة 

 
144،1 

   412ز
 

 الزبيدي ، كريم مطر حمزة 
المفتي محمد امين الحسيني واثره في السياسة العراقية / كريم مطر حمزة 

  4112الزبيدي .ـ بيروت دار العلوم العربية ، 
 سم 42ص ؛421

 أـ العنوان      ـ العراق تاريج 4امين ) رجل دين (  ـ الحسيني ، محمد 1
 

1240 

144،1 
  401ق 

 
 القاموسي ، محمد رفا 

من اوراق الشيج محمد رفا المظفر / ا داد محمد رفا القاموسي .ـ بغداد : 
  4112المكتبة  العصرية ،

 سم 42ص ؛252
 ـ المظفر  ، محمد رفا )رجل الدين ( أـ العنوان   1
 

1241 

144،4  
  024ح 

 
 الحمداني ، فاطمة زبار  ينزان 

القراء البغداديون في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء البن الجاري )ت 
و ( / فاطمة زبار  ينزان الحمداني ، خديجة زبار  ينزان الحمداني .ـ  022

  4112بغداد : دار الفرهيدي،
 سم 42ص ؛125

بن الجزري  احمد بن محمد بن محمد ) ...ـ ـ القراء ) القران الكريم ( أـ ا 1
 ح ـ العنوان   ني خديجة زبار  ينزان   ( ب ـ الحمدا022

  

1221 

141،4  
  042ف 

 
 الفالحي ، حافظ االبراهيم المال  باس الحسيني 

ياسائلي انسابنا في نسب  شائر السادة الفالحات الحسينية / حافظ االبراهيم 
  4112المال  باس الحسيني  الفالحي .ـ بغداد : مطبعة سعد النداوي ، 

 سم 42ص ؛ 75
 ـ العشائر العربية ـ العراقية ) السادة ( الفالحات  الحسينية  أـ العنوان      1
 

1221        
 

144،2 
  121د 

 
 الدوري ، اسماء  واد 

الدرة في تاريج محدثي البصرة من كتاب الوافي بالوفيات الصفدي / اسماء 
  4112 واد الدوري .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ، 

 (  451سم .ـ ) سلسلة الدراسات االسالمية المعاصرة ؛ 42ص ؛ 215
ـ الصفدي ،  2 ـ الوافي بالوفيات 2ـ البصرة ـ تاريج  4ـ المحدثون ـ تراجم  1

 ب ـ السلسلة     خليل بن ابيك ) مؤرخ ( أـ العنوان 
 

1224 

144،20  
   412ح 

 
 الحائري ، احمد 

.ـ  4معجم ا الم االمامية خالل نصف قرن / احمد الحائري االسدي .ـ ط 
   4112النجف : دار التوحيد للطبا ة ، 

 سم 42ص ( ؛ 245)  1مج 
 ـ رجال الدين الشيعية  ـ تراجم أـ العنوان   1
 

1222 



411 
 

144،20  
  010ح 

 
 الحكيم ، حسن  يسى 

هـ : دراسة في السيرة 251ـ205الشيج الطوسي ابوجعفر محمد بن الحسين 
والعقيدة  / حسن  يسى الحكيم.ـ كربالء المقدسة : االمانة العامة للعتبة 

سم .ـ  سلسلة  لماء 42؛ ص 1221)  1ج  4112الحسينية المقدسة ، 
 (  2الشيعة ؛ 

ـ  4ـ ابو جعفر الطوسي ، محمد بن الحسن بن  لي )  رجل دين شيعي (  1
 العتبة الشيعية أـ العنوان ب ـ السلسلة 

 

1222  

144،20  
 441س 

 
 السبتي ،  دي محمد كاظم 

مرتفى مطهري : قراءة في رؤاة التاريخية / تاليف  دي محمد كاظم السبتي 
  4112، امجد سعد شالل المحاويلي .ـ الحلة : مكتب بركات االمام الحسين ، 

 سم 44ص ؛ 11
ـ مطهري ، مرتفى ) رجل دين ( أـ المحاويلي ، امجد سعد شالل ) م . م (  1

 أـ العنوان  
     

  1225  

144،20  
 041ش 

 
 الشاله ،  مران موسى حسين 

م ـ 1411هـ ( / 711ه ـ 511الشيج كمال الدين  بد الرحمن العتائقي ) 
م ( : دراسة تاريخية / تاليف  مران موسى حسين الشاله .ـ كربالء 1200

  4112المقدسة : العتبة العباسية المقدسة ، مركز تراث الحلة ، 
 سم 42ص ؛ 241

 أـ العنوان       بد الرحمن ) رجل دين شيعي ( ـ العتائقي كمال الدين 1
 

1225  

144،20  
  51ق 

 
 قصي سمير  بيس  

صفحات مشرقة من حياة العالمة الحلي العلمية . كتاب الجمع بين كالمي النبي  
صلي هللا  ليه واله ( والوحي )  ليه السالم ( ...الج / تاليف قصي سمير 

  4112 بيس ، حسين جعفر  بيد .ـ الحلة : مركز تراث الحلة ، 
 سم 42ص ؛ 115

(    أـ حسين جعفر  بيد )م.م يني (، الحسن بن سديد الدين )  الم  دـ الحلي  1
 ب ـ العنوان  

 

1227  

144،20  
  151م 

 
 الموسوي ، نور الدين  لي 

موجز ا الم الناس ممن ثرى  ند ابي الففل العباس ؛ ترجمة موجز البعض 
... الج / تاليف نور الدين  لي الموسوي .ـ كربالء المقدسة : مكتبة ودار 

  4112،  مخطوطات العتبة العباسية المقدسة
 سم 42ص ؛ 112

 ـ رجال الدين  ) الشيعة (   أـ العنوان    1
 

1220 

144،505  
  210ر 

 
 الرحيم ،  بد الحسين مهدي 

الشيج المفيد : محمد بن محمد بن النعمان العكبري : دراسة في السيرة 
والعقيدة /  بد الحسين مهدي الرحيم .ـ كربالء :  للدراسات والبحوث ، 

4112  
 (  1سم .ـ )  السلسلة  لماء الشعية ؛ 42ص ؛ 240

 أـ العنواند بن النعمان ) فقه شيعي (    ـ العكبري، محمد بن محم 1
 ب ـ السلسلة  
 

1221  

144،505  
  542ع

 
 العطار ، محمد حسين 

معجم رجال الشيعة الكوفيين في القرن االول الهجري / تاليف محمد حسين 

1221 



414 
 

  4112نة مسجد الكوفة والمزرات الملحقة به ، العطار .ـ الكوفة : اما
 (  2سم .ـ ) امانة مسجد الكوفة والمزرات الملحقة به ؛ 42ص ؛ 100

 ـ االمامية ) مزقة اسالمية ( أـ العنوان 4ـ رجال الدين ) الشيعة (   1
 السلسلة  ـ ب
 

144،7 
  245م 

 
 ـ (  1171مرتفى جاسم ابراهيم ) 

  4112رسالة المحبة والسالم / ا داد مرتفى جاسم .ـ) بغداد ( : ) د . ن ( ، 
 سم 41ص ؛ 111

 ـ المسيحيون      أـ العنوان   1
 

1221   
 
 
 
 
 

142 
  512م 

 
 مزيري ، شعبان 

 لي الوردي يعترف بانة اقترف كثيرا من االخطاء في حياته /  شعبان مزيري 
  4112.ـ بغداد  : دار جيا ، 

 سم 42ص ؛ 222
 ـ الوردي ،  لي )  الم اجتماع (    أـ العنوان  1
 

1224  
 

142 
  450ب 

 
 باسل مولود يوسف 

اال مال العمرانية والقانونية لالمبراطور حبتيان / باسل مولد يوسف .ـ تكريت 
  4112: دار االبداع للطبا ة ، 

 سم 41؛   p -63ص +  74

 العنوان   ـ حبتيان ) امبرطور روماني ( أـ 1
 

1222   

142،1  
  044ب 

 
 هـ ( 055البدر العيني ، محمود بن احمد ) ... ـ 

كتاب الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر / بدر الدين محمود بن احمد 
   4112العيني  : دراسة وتحقيق فافل جابر مناحي .ـ دمشق : دار تموز ، 

 سم 42ص ؛ 101
ـ معد ـ تاريج ـ  صر  4ـ الظاهر ، ركن الدين بيرس بن  بد هللا ) ملك (  1

 المماليك ،أـ فافل جابر مناحي ) محقق ( ب ـ العنوان  
 

1222 

142،1 
  15ر 

 
 الربس ، غفران  طا  بد الكريم 

نيلسون مانديال حياته ودورة السياسي / غفران  طا  بد الريس .ـ بغداد : 
   4112مكتبة  دنان ، 

 سم 42ص ؛ 515
 أـ العنوان       ـ جنوب افريقيا ـ تاريج 4ـ ماندال ، نيلسون   ) رئيس (   1
 

1225 

142،1  
  124س 

 
 السوداني ، قاسم جبر 

ه / قاسم جبر 555ـ  12وفاه الخلفاء : دراسة تاريخية باسباب الوفاه 
  4112السوداني .ـ بغداد : ) د.ن ( ، 

 سم 42ص ؛ 07
 ـ التاريج االسالمي أـ العنوان   4ـ الخلفاء ـ تراجم  1
 

1225  
 
 

142،1 
  151ق  

 
 القيسي ، معن فيصل مهدي 

الملك غازي الروح العربية الوطنية االصلية / معن فيصل مهدي القيسي .ـ ط 
  4112.ـ بغداد : دار الجواهري ،  4

 سم 42ص ؛ 411
 ـ العراق ـ تاريج ـالحكم الملكي 4ـ غازي بن فيصل ) ملك العراق (   1

 أـ العنوان 

1227  



412 
 

 

142،4  
  254أ 
 

 
 اراس حسين الفت 

 1115ـ  1114بابا  لي الشيج محمود الحفيد ودوره السياسي في العراق ) 
  4112( / اراس حسين الفت .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 (  10سم .ـ ) دار الثقافة والنشر الكردية ؛ 41ص ؛ 455
 ( 1115ـ  1114ـ العراق ـ تاريج )  4ـ بابا  لي محمود ) سياسي (  1
 ان ـ تاريج   أـ العنوان ب ـ السلسلة ـ كردست 2
 

1220  

142،4  
  010ت 

 
 التميمي ، وسام هادي  كار 

/ وسام هادي  1150 زيز شريف ودوره الفكري والساسي في العراق  ام 
  4112 كار التميمي .ـ بغداد : مكتبة النا ور ، 

 سم 42ص ؛ 425
 أـ العنوان    ـ  العراق ـ  تاريج  4ـ  زيز شريف ) سياسي (    1
 

1221 

142،4  
  242ح 
 

 
 الحجاج ، محمد 

  4112تجريبي / محمد الحجاج .ـ بغداد : مطبعة السيماء ، 
 سم 42ص ؛ 411

 ـ االكراد  ـ تاريج  أـ العنوان   4ـ الحجاج ، محمد ) سياسي (  1
 

1251  

142،4  
  212ج 

 
 الحديثي ، خديجة 

رفيق  مري في كتاب االخرين / خديجة الحديثي .ـ ديالى : جامعة ديالى ، 
4112  
 سم 42ص ؛ 401

 ـ العراق ـ تاريج  أـ العنوان   4ـ احمد مطلوب احمد  ) وزير واديب (  1
 

1254  

142،4  
  742خ 

 
 الخفاجي ، جمعة  ليوي 

/ تاليف   1150 لي جودة االيوبي ودوره في السياسة العراقية حتى  ام 
  4112جمعة  ليوي الخفاجي .ـ بغداد : دار ومكتبة  دنان ، 

 سم 42ص ؛ 477
(  1150( ـ العراق ـ تاريج   )  4ـ االيوبي ،  لي جودة ) سياسي  راقي  1

 أـ العنوان  
 

1254  

142،4  
  121ز 

 
 الزيدي ، سنان صادق حسين 

/ سنان صادق   1151  ـ 1115اركان  بادي احد رواد  بناء الدولة العراقية 
حسين الزيدي ، ، خليل حمود  ثمان الجابري .ـ بغداد : مؤسسة ثائر 

 4112العصامي ، 
 سم 42ص ؛ 225

 ـ اركان  بادي ) سياسي ( أـ  الجابري ، خليل حمود  ثمان ) م . م ( 1
 ب ـ العنوان    
 

1252   
 
 
 
 
 
 
 

142،4  
  411ط 

 
 الطائي ، سعاد هادي حسن رحيم 

ا الم امراء البالط المغولي : دراسة في دورهم العسكري والسياسي واالداري 
( / تاليف  سعاد  1472ـ  1447( )  572ـ542واالقتصادي والعمراني ) 

  4112هادي حسن رحيم الطائي  .ـ بغداد : دار  ومكتبة  دنان ، 
 سم 42ص ؛ 222

 مغولي أـ العنوان  ـ التاريج االسالمي ـ العصر ال 4ـ االمراء ـ تراجم  1
 

1252 
 
 
 
 
 
 



412 
 

142،4  
  425ع 
 

 
 العارفي ، محسن جبار 

نوري باشا السعيد بين الموالين والمناوئين والواقع التاريخي : دراسة 
تاريخية  ... الج / محسن جبار العارفي .ـ بغداد : دار المصادر للتحفير 

  4112الطبا ي ، 
 سم 2ص ؛ 410 
 ـ العراق ـ تاريج ـ الحكم الملكي  أـ العنوان  4ـ نوري سعيد ) سياسي (  1
 

125 

142،4  
  402ع 

 
 العامري ، راهي مزهر 

مسعود محمد : صفحات من نفاله ودوره في الحركة الكردية في العراق 
/ راهي مزهر العامري .ـ بغداد :  1157ـ  1150وثائق ورسائل تاريخية 

  4112مكتب المنار ، 
 سم 42ص ؛ 102

 ـ  االكراد ـ تاريج 2ـ العراق ـ تاريج  4ـ مسعود محمد ) سياسي (  1
 أـ العنوان  

 

1255  

142،4  
  402ع 

 
 العامري ، راهي مزهر 

(  / راهي مزهر العامري  .ـ   1150ـ  1141وزراء المعارف في العراق ) 
  4112.ـ دمشق : امل الجديد للطبا ة ،  4ط 

 سم42ص ؛ 421
 (   أـ العنوان   1150ـ  1141ـ العراق ـ تاريج )  4ـ الوزراء ـ تراجم  1
 

1257  

142،4  
  411ع 

 
 العاني ، ثابت حبيب 

/  ثابت حبيب العاني .ـ بغداد :   1110ـ  1144صفحات مكن السيرة الاتية  
  4112دار الرواد المزدهر ؛ 

 سم 42ص + صور ؛ 525
 ـ العراق ـ تاريج  أـ العنوان   4  (ـ العاني ، ثابت حبيب ) سياسي  1
 

1250  

142،4 
  01ع 

 
  لي اكبر حسين وهب 

االميروالز يم فد استبداد العثمانين في الجزيز /  لي اكبر حسين وهب .ـ 
  4112النجف االشرف : مطبعة الكوثر ، 

 سم 44ص ؛ 421
ـ اغا ، خليل وهب ابراهيم ) سياسي (  4ـ اغا ، وهب ابراهيم ) سياسي (  1
 ـ تلعفر ـ تاريج أـ العنوان  4
 

1251  

142،4  
  01ع 

 
  لي خليفة جابر 

بداية حياة /  لي خليفة جابر .ـ  النجف االشرف : دار جامعة الصدر الدينية ، 
4112  
 سم 42ص ؛ 475

 ـ  لي خليفة جابر ) سياسي ( أـ العنوان   1
 

1251  

142،4  
  512ك 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الكعود  ، وصال  بد العزيز محمد نجرس 

(  1155ـ  1004 بد العزيز القصاب واثره االداري والسياسي في العراق ) 
: دراسة تاريخية / تاليف وصال  بد العزيز محمد نجرس الكعود .ـ  مان : 

  4112مطبعة الشرق ، 
 سم 42ص ؛ 411

(  1155ـ  1004) ـ العراق ـ تاريج  4سياسي ( ـ القصاب ،  بد العزيز )  1
 أـ العنوان  

 

1251   
 
 
 
 
 
 
 
 



415 
 

142،4  
  152م 

 اوي ، احمد مريح المنصر
ابراهيم كبة ودوره السياسي والفكري في العراق / تاليف احمد مريح 

  4112المنصراوي .ـ بيروت : مكتبة النهفة العربية ، 
 سم 42ص ؛ 222

 ـ العراق ، تاريج أـ العنوان  4ـ كبة ، ابراهيم ) سياسي (  1
  

1254 

142،4  
  177م 

 
 موفق خلف غانم 

نزيهة الدليمي ودورها في الحركة الوطنية والسياسة العراقية /  موفق خلف 
  4112غانم .ـ  بغداد : دار الرواد المزدهرة ، 

 سم 42ص ؛ 445
 أـ العنوان      ـ العراق ـ تاريج  4ـ الدليمي ، نزيهة ) سياسية (  1
 

1252 

142،4  
  140م 

 
 الميالي ، زينة شاكر سلمان 

/ تاليف زينة شاكر  1152ـ  1125هديب الحاج حمود ودوره السياسي  
  4112سلمان سلمان الميالي .ـ بغداد : مطبعة جعفر العصامي ، 

 سم 42ص ؛ 451
 ـ العراق ـ تاريج أـ العنوان   4 ـ هديب حمود ) سياسي (  1
 

1252   

142،2  
  412د 

 
 داود سمرة 

 ماكرات داود سمرة نائب الرئيس محكمة تميز العراق سابقا / 
  4112داود سمرة .ـ بغداد : مجلة تشريع  والففاء ، 

 سم 42ص + صور شخصية ؛ 15
 ـ داود سمرة ) محامي ( أـ العنوان   1
 

1255   

142،5  
  412ج 

 
 الجبوري ،  باس ابراهيم حمادي 

 بد هللا بن ياسين الجزدلي وجهاده االسالمي السلمي والمسلح في صحراء 
منهاجة / تاليف  باس ابراهيم حمادي الجبوري .ـ بابل : مؤسسة دار الصادق 

 ،4112  
 سم 42ص؛ 122

 أـ العنوان      ـ الجزدلي  ،  بد هللا بن ياسين ) قائد  سكري  ( 1
 

1255  

142،5  
   402خ 

 
 ة خالد حسن جمع

/ خالد حسن جمعة .ـ  1115ـ  1110حمود الدرة  روبن  سكري وصحفي 
  4112بغداد : دار المصادر ، 

 سم 42ص ؛ 442
 ـ الدرة ، محمود )  سكري ( أـ العنوان   1
 

1257 

142،5  
  210د 

 
 الدجيلي ، احمد 

المختار الثقفي / تاليف احمد الدجيلي .ـ الكوفة : امانة مسجد الكوفة 
  4112والمزارات الملحقة  به ، 

 (  40سم .ـ   ) امانة مسجد الكوفة والمزارات الملحق به ؛ 42ص ؛ 150
 ـ الثقفي ، مختار  ) مختار اسالمي ( أـ العنوان  ب ـ السلسلة  1
    

1250  

142،5  
  411ع 

 
 العاني ، شاكر محمود  بد الغني 

سنة في خدمة الشرطة / تاليف شاكر محمود  بد الغني العاني  21رحلة حياة 
  4112.ـ بغداد : دار المرتفى ، 

 سم 42ص ؛ 221
 أـ العنوان    ـ العراق ـ تاريج  4ـ العاني ، شاكر محمود )  سكري (  1

1251   



415 
 

 

142،5  
  241م  

 
 مجاهد منعثر منشد 

مختار الثقفي : صاحب مبدأ و قيدة / مجاهد منعثرمنشد .ـ النجف : امانة ال
  4112مسجد الكوفة والمزارات الملحق به ، 

 سم .ـ ) امانة مسجد الكوفة والمزارات الملحق به ( 42ص ؛ 407
 ـ الثقفي ، المختار ) قائد اسالمي ( أـ العنوان ب ـ السلسلة  1
 

1271   

142،5 
  720م 

 
 المقدم ،  بد الرزاق 

تنزيه المختار / تاليف  بد الرزاق المقدم ؛ تحقيق رسول كاظم  بد السادة .ـ 
  4112النجف : امانة مسجد الكوفة والمزارات الملحق به ، 

 (  21سم  .ـ ) امانة مسجد الكوفة  والمزارات الملحقة به ؛ 42ص ؛ 414
سول كاظم  بد السادة )محقق ( ـ ر 4ـ الثقفي ، المختار ) قائد اسالمي (   1

 أـ العنوان ب ـ السلسلة 
 

1271 

142،5 
   1445ر 

 
 الروازق ، صاق جعفر 

الدكتور الوردي ، مقاربات اصالحية في فهم الدين والاات / صادق جعفر 
 4112الروازق .ـ الديوانية : دار ينبور للطبا ة والنشر ، 

 سم 24ص؛ 212
 ـ الوردي ،  لي ) اجتماع ( أـ العنوان   1
 

1274 

142،7  
  51ب 

 
 البطي ، زكي  لي حسين 

ـ  1144االستاا  بد الوهاب  بد الرزاق السامرائي  والتربية االسالمية  ) 
م ( / تاليف زكي  لي حسين البطي .ـ بغداد : جمعية التربية االسالمية ، 411

4112  
 سم 42ص ؛ 52
 أـ العنوان     ـ السامرائي ،  بد الوهاب  بد الرزاق ) مدرس ( 1 
 

1272 

142،7  
  212ش 

 
 شريدة ، مخلف 

في طريقي الى السبعين : ماكرات في دفتر مالحظات / مخلف شريدة  .ـ بغداد 
  4112: دار البادية ، 

 (  15سم .ـ ) سلسلة الثقافة العامة ؛ 42ص ؛ 122
 ـ شريدة ، مخلف ) مدرس ( أـ العنوان ب ـ السلسلة  1
 

1272  

142،7  
  451ع 

 
  بد الحسين زناد 

/  بد الحسين زناد .ـ بغداد :  4112ـ  1115محطات من زمن الحصار 
  4112شركة الطيف للطبا ة المحدودة ، 

 سم 41ص + صور ملونة ؛ 152
 ـ  بد الحسين زناد ) مدرس ( أـ العنوان   1
 

1275   

142،7 
  451ل 

 
 السو ، بطرس 

منقحة  2يوميات سائح  في الشمال / بطرس  السو   ، ا داد مون السو .ـ ط 
  4112.ـ نينوى : مطبعة نصيبين ، 

 سم 42ص + صور ؛ 52
 ب ـ العنوان      ـ السو ، بطرس ) تعليمي أـ السو ، ادمون ) معد ( 1
 

1275  

142،1 
 12ر 

 
 ريج ، كلود يوس جيمس 

 
1277   



417 
 

ماكراتي في فرائب بابل /كلويوس جيمس ريج ؛ ترجمة صالح السعيد .ـ بابل 
  4112: منشورات بابل ، 

 سم 41ص ؛ 114
ـ بابل ـ تاريج أـ السعيد ،  4ـ ريج ، كلود يوس جيمس ) رحالة بريطاني (  1

 صالح ) مترجم ( ب ـ العنوان  
 

145،1  
   412ج 

 
 الجبوري ،  دي سالم  بد هللا حمد 

المنهج التاريخي  ند ابي اصيبعة في كتاب )  نوان االشياء في طبقات 
االطباء ( /  دي سالم  بد هللا حمد الجبوري .ـ صالح الدين : مطبعة جامعة 

  4112تكريت ، 
 سم 42ص ؛ 22
 ـ ابن ابي اصيبعة ، احمد بن  القاسم   )طبيب ( أـ العنوان   1
 

1270 

145،5 
  012أ 

 
 االميري ، شهاب محسن  باس 

  4112سيرة ااتية / شهاب محسن  باس االميري .ـ بغداد : دار الميشاق ، 
 سم 41سم ؛ 40
 أـ العنوان     ـ االميري ، شهاب محسن  باس ) مهندس  زرا ي (  1
 

1271  

145،4  
  212ب 

 
 البدري ، فليح  بد الحسن سوادي 

  Some of  my  fruitfulمن ايامي المثمرة وزارة الخارجية العراقية 
dous   ….  فليح  بد الحسن سوادي البدري .ـ بغداد : شركة الديوان  /

  4112للطبا ة ، 
 سم 42ص ؛ 214

ـ العراق ـ وزارة  4  ـ البدري ، فليح  بد الحسن سوادي ) مهندس (  1
 الخارجية  أـ العنوان  

 

1201   
 
 

147،2  
  41ط 

 
 الطائي ، ر د مطر مجيد 

سزان رائد الفن الحديث : دراسة تاريخية / ر د مطر مجيد الطائي .ـ بغداد : 
  4112دار المرتفى  ، 

 سم 42ص ؛ 02
 ـ سيزان ، بول )  رسام (  أـ العنوان   1
 

1201  

147،255111 
  412ج 

 
 الجبوري ، جميل حسين 

ا الم خطاطي العراق المعاصرين / تاليف جميل حسين الجبوري .ـ بغداد : 
  4112ففولي للطبا ة والنشر ، 

 سم 42ص ( ؛  412)  1ج 
 ـ الخطاطين ـ تراجم أـ العنوان   1
 

1204  

147،255111 
 400ع 

 
 العالم ،  بد الغني احمد 

الخطاط باسم  انون : دراسة في ابدا ة النقدي الخطي /  بد الغني احمد 
  4112العالم .ـ الموصل الديار للطبا ة  ، 

 سم 42ص + صور ؛ 142
 ـ الخط العربي أـ العنوان   4ـ باسم انون ) خطاط (   1
 

1202  

147،0424  
  452ر 

 
 راشد خلوصي 

الفنية / تاليف راشد خلوصي ،  الفنان المبدع ـ رفا  لي ـ حياته وا ماله
 4112فالح الخياط .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 

1202  
 



410 
 

 سم 44ص ؛ 115
 ـ القانون العراقيون الخياط ، فالح ) م . م ( 4ـ رفا  لي )  مطرب (  1
 أـ العنوان    
 

140  
  012ح 

 
 الحميري ،  بد الرزاق غافل الكرم 

ابن دريد من ا الم  لماء االنساب العرب/ المحقق والمؤرخ  بد الرزاق غافل 
  4112الكرم الحميري .ـ بغداد : المركزالتقني للطبا ة ، 

 سم 24ص؛ 15

  CDيحتوي  لى قرص  
 ـ ابن دريد ، محمد بن الحسن  ) مؤرخ (  أـ العنوان  1
 

1205  
 

140 
  415ر 

 
 الربيعي ، نزار كريم جواد 

الرؤى القانونية والتاريخية من كتابات المستشرقين / تاليف نزار كريم جواد 
  4112الربيعي ، طالب شغاتي مشاري الكناني .ـ بغداد : دار المرتفى ، 

 سم 42ص ؛ 475
ـ االستشراق والمستشرقون  أـ الكناني ، طالب شغاتي  4ـ المؤرخين  1

 مشاري ) م .م ( ب ـ العنوان  
 

1205  

140 
   412 ز

 
 الزبيدي ،كريم مطر حمزة 

موسو ة المؤرخين الحلبيين / كريم مطر حمزة  الزبيدي .ـ الحلة : دار 
  4112الفرات ، 

 سم 42ص ( 225)  1ج 
 ـ المؤخون ) الحلة (  أـ العنوان   1
 

1207  
 

140  
  411ع 

 
 العاني ، نوري  بد الحميد 

ا الم  انيون في التاريج الحديث والمعاصر / نوري  بد الحميد العاني .ـ 
  4112بغداد : مطبعة انوار دجلة ، 

 سم 42ص ( ؛  451)  1ج 
 ـ المؤرخون ـ تراجم أـ العنوان   1
 

1200 

140  
  210ك 

 
 كريم صبيح 

 وقائع احتفالية تكريم المؤرخ والمفكر المستنبر كمال مظهر ا داد  وتقديم
  4112كريم صبيح .ـ بغداد : مؤسسة ثائر العصامي ، 

 سم 42ص + صور شخصية ؛ 411
 ـ كمال مظهر ) مؤرخ ( أـ العنوان   1
 

1201   
 

140،12  
  01ع 

 
  لي  بد الرفا  وض 
الحلة : دار الفرات حلة /  لي  بد الرفا  وض .ـ معجم المحققين في ال
  4112الثقافة واال الم ، 

 سم 42ص ؛ 152
 ـ الحلة ـ تاريج أـ العنوان   4ـ المحققون ـ معاجم  1
 

1211  

140،1  
  521أ 

 
 االسدي ،  لي بن الحسين  وض الحلي 

هـ ( تراجم بعض شعراء الحلة / تاليف  لي بن الحسين  1245ـ  1452) 
 وض الحلبي االسدي ؛ تحقيق حيدر  بد  الرسول  وض .ـ الحلة مركز 

  4112تراث الحلة ،
 سم 42ص ؛ 05

1211  



411 
 

 ـ حيدر  بد الرسول  وض 2ـ الحلة ـ تاريج  4ـ الشعراء ـ تراجم  1
 ) محقق( ب ـ العنوان    
 

140،1  
  042أ 

 
 االمارة ، وفاء قحطان غافل 

كاظم االحمدي / روائيا / وفاء قحطان غافل االمارة . ـ الديوانية : دار نيبور 
  4112للطبا ة ، 

 سم 42ص ؛ 451
 أـ العنوان     ـ القصة العربية ـ العراق 4االحمدي ، كاظم ) روائي ( ـ  1
 

 
1214   

140،1  
  450ج 

 
 جاسم محمد جاسم 

شجر الحرق واغصان الكتابة /: قراءات في شعر معد الجبوري / تقديم جاسم 
  4112محمد جاسم .ـ الموصل : االتحاد العام لالدباء والكتاب ، 

 سم 10ص ؛ 150
 ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات أـ العنوان   4ـ الجبوري ، معد ) شا ر (  1
 

1212   

140،1  
  412ج 

 
 الجبوري ، هيفاء خلف 

هـ ( / هيفاء 711هـ ـ 525محمد بن دانيال الموصلي شا را" ومسرحيا )  
  4112خلف الجبوري .ـ بغداد : دار الفراهيدي للنشر ، 

 سم 42ص ؛ 424
 ـ الشعر  العربي ـ العراق 4ابن دانيال ، محمد دانيال ) شا ر ( ـ   1
 ـ العنوان   2 
 

1212   

140،1  
  041ج 

 
 الجبلي ، واثق صباح 

الفرزدق قراءة تحليلية معاصرة / تاليف واثق صباح الجلبي .ـ بغداد : مطبعة 
  4112وادي الرافدين ، 

 سم 42ص ؛ 447
ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ  4ا ر ( ـ الفرزدق ، همام بن غالب ) ش 1

 دراسات أـ العنوان  
 

1215   

140،1  
  012ح 

 
 الحميري ،  بد الرزاق غافل الكرم 

/ تاليف   بد الرزاق  4112ـ  1141العلماء المؤلفون واالدباء في العراق 
 غافل الكرم الحميري .ـ بغداد  : مؤسسة الفياء 

 ـ المؤلفين ـ تراجم أـ العنوان   4ـ االدباء ـ تراجم   1
 

1215 

140،1  
  122ح 

 
 الحيدر  ، حيدر 

مرونة الشا ر الزرباطي الراحل )   لي حمزة ( / تحقيق وشرح وتعليق حيدر 
  4112الحيدر .ـ بغداد : مكتب البركة ، 

 سم 44ص ؛ 120
 أـ العنوان     العراقـ الشعر العربي ـ  4ـ   لي حمزة ) شا ر  (  1

1217    

140،1 
  447د

 
 الدباغ ،   بد الكريم 

موسو ة الشعراء الكاظميين / تاليف  بد الكريم الدباغ .ـ بغداد : االمانة 
  4112العامة للعتبة  الكاظمية المقدسة ، 

 سم 42ص ( ؛  224) 1ج 
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي   ـ العراق 4ـ الشعراء ـ تراجم     1
 

1210   

140،1 
  447د 

 
 الدباغ ،   بد الكريم 

موسو ة الشعراء الكاظميين / تاليف  بد الكريم الدباغ .ـ بغداد : االمانة 

1211   



441 
 

  4112العامة للعتبة  الكاظمية المقدسة ، 
 سم 42ص (  ؛  227)  2ج 
 أـ العنوان     ـ الشعر العربي   ـ العراق  4ـ الشعراء ـ تراجم     1
 

140،1 
   447د 

 
 الدباغ ،   بد الكريم 

موسو ة الشعراء الكاظميين / تاليف  بد الكريم الدباغ .ـ بغداد : االمانة 
  4112العامة للعتبة  الكاظمية المقدسة ، 

 سم 42ص (  ؛  225)  4ج 
 أـ العنوان      ـ الشعر العربي   ـ العراق  4ـ الشعراء ـ تراجم     1
 

1211   

140،1 
  447د 

 
 الدباغ ،   بد الكريم 

موسو ة الشعراء الكاظميين / تاليف  بد الكريم الدباغ .ـ بغداد : االمانة 
  4112العامة للعتبة  الكاظمية المقدسة ، 

 سم 42ص (  ؛ 225)  5ج 
 أـ العنوان       ـ الشعر العربي   ـ العراق 4ـ الشعراء ـ تراجم     1
 

1211    

140،1 
  447د 

 
 الدباغ ،   بد الكريم 

موسو ة الشعراء الكاظميين / تاليف  بد الكريم الدباغ .ـ بغداد : االمانة 
  4112العامة للعتبة  الكاظمية المقدسة ، 

 سم 42ص (  ؛  271)  2ج
 ن  أـ العنوا    ـ الشعر العربي   ـ العراق  4ـ الشعراء ـ تراجم     1
 

1214    

140،1 
   447د 

 
 الدباغ ،   بد الكريم 

موسو ة الشعراء الكاظميين / تاليف  بد الكريم الدباغ .ـ بغداد : االمانة 
  4112العامة للعتبة  الكاظمية المقدسة ، 

 سم 42ص ( ؛ 252)  0ـ 5ج 
 ـ الشعر العربي  ـ العراق أـ العنوان   4ـ الشعراء ـ تراجم     1
 

1212   
 
 
 
 
 

140،1 
  210د 

 
 الدخيلي ، حسين  لي  بد الحسين 

ظاهرة الحزن في شعر الجواهري بوا ثها واثارها وتشكيلها الفني / حسين 
  4112 لي  بد الحسين الدخيلي .ـ بغداد : دار الفراهيدي للنشر ، 

 سم 42ص ؛ 121
ـ الشعر العربي ـ العربي ـ العراق  4ـ الجواهري ، محمد مهدي ) شا ر (   1

 ـدراسات أـ العنوان 
 

1212 

140،1  
  010د 

 
 الدليمي ، جميل كريم لفتة 

 بد المجيد لطفي : قاصا  / تاليف جميل كريم لفتة الدليمي .ـ بغداد : دار 
  4112الثقافة والنشر الكردية ، 

 (  124دار الثقافة والنشر الكردية ؛  سم .ـ ) 42ص ؛ 275
 أـ العنوان   ـ االدب العربي ـ العراق  4ـ  بد المجيد لطفي ) قاصا (  1
 ب ـ السلسلة  
 

1215  

140،1  
   402س 

 
 السامرائي ،  بد العظيم فصيل صالح 

خمسة شعراء اسالميون / جمع وتحقيق  بد العظيم صالح السامرائي .ـ بغداد 
  4112: دار االيام للطبا ة والنشر ، 

 سم42ص ؛ 151
 ـ شعراء العصر االسالمي أـ العنوان  1
 

1215   



441 
 

140،1  
  254ع 

 
  بد الرفا  وض 

وفيات االدباء في الحلة الفيحاء /  بد الرفا  وض .ـ بابل : دار الفرات 
  4112للثقافة واال الم ، 

 (  21سم .ـ ) سلسلة تراث الحلة ؛ 42ص ؛ 101
 ـ االدباء ـ تراجم أـ العنوان  ب ـ السلسلة  1
 

1217  

140،1  
  242ع 

 
 العااري ، محمد حمزة 

( هالل الشيج  لي العااري : سيرة وابداع /  1155الشيج حسين الشمري ) 
  4112محمد حمزة العااري .ـ الحلة : دار الفرات ، 

 سم 42ص ؛ 442
 أـ العنوان    ـ الشعر العربي ـ العراق  4ـ العااري ،  لي ) شا ر (   1
 
 

1210  

140،1  
  151ق 

 
 القيسي ، حامد صالح جاسم 

كمال ناصر حياته وشعره / حامد صالح جاسم .ـ دمشق : دار تموز طبا ة 
  4112ونشر ، 
 سم 42ص ؛ 417

 أـ العنوان  ـ الشعر العربي ـ فلسطين   4ـ كمال ناصر ) شا ر (  1
 

1211  

140،1  
  121ق 

 
 قوربالي ، ابراهيم 

لي .ـ بغداد ادباء  راقيون وافاءات نقدية في منجزهم الثقافي / ابراهيم قوربا
  4112: مكتب المعين للحاسبات ، 

 سم 41ص ؛ 115
 ـ الثقافة ـ دراسات أـ العنوان   4ـ االدباء  1
 

1211  
 

140،1  
  202م 

 
 محمد حسين  الوي غيبي

شعراء اهل البيت ) ع ( : دراسة منهجية تحليلية / تاليف محمد حسين  الوي 
  4112غيبي .ـ النجف : مؤسسة النبراس للطبا ة ، 

 سم 42ص ( ؛  425)  1ج 
 ـ شعر الرثاء ) اهل البيت ( أـ العنوان   4ـ الشعراء ـ تراجم  1
 

1211 

140،1  
  202م 

 
 محمد حسين  الوي غيني 

يت ) ع ( : دراسة منهجية تحليلية / تاليف محمد حسين  الوي شعراء اهل الب
  4112غيبي .ـ النجف : مؤسسة البراس للطبا ة ، 

 سم 42ص ( ؛  440)  5ج 
 ـ شعر الرثاء ) اهل البيت ( أـ العنوان   4ـ الشعراء ـ تراجم  1
 

1214  

140،4  
  202م 

 
 محمد درويش 

صراع الكلمة والوجود حواء مع كولن ولسن ؛ ترجمة محمد درويش .ـ بغداد 
  4112: دار المامون للترجمة ، 

 سم 44ص ؛424
 ـ ولسن ، كولن ) اديب انكليزي ( أـ العنوان   1
 

1212  

140،1 
  20ن
 

 
 نجم  بد هللا كاظم 

 اشق الوطن والخليج والمطر : سيرة الشا ر بدر شاكر السياب / تاليف نجم 
  4112 بد هللا كاظم  .ـ بغداد : دار ثقافة االطفال، 

 (  5سم .ـ)سلسلة كتب الفتيان ؛ 42ص ؛ 21

1212 



444 
 

ـ الشعر العربي ـ الطرق أـ العنوان ب ـ  4ـ السياب ، بدار شاكر ) شا ر (  1
 السلسلة 

  
141،4 

  071د 
 

 الدلفي ، محمد فهد 
  4112الدلفية المافي والحافر / محمد فهد الدلفي .ـ بابل : دار الصادق ، 

 سم 42ص  ؛ 411
 أـ العنوان   ـ العشائر العربية ـ العراق ) شيرة الدلفية ( 1
 

1215 

141،4  
  012ص 
 

 
 الصميد ي ،  بد الموجود  بد اللطيف 

السيد شمس الدين محمد  جان الحديد : دفين السادة الصميدع أل الشيج حديد 
 القبة المخروطية في حديثة / تاليف  بد الموجود  بد اللطيف الصميد ي .ـ

  4112)  د . م ( : ) د . ن ( ،  
 أـ العنوان    (اـ العشائر العربية ـ العراق ) السادة الصميدع أل الشيج حديد

 

1215   

141،4  
  504ع 
 

 
 العظماوي ، مالك 

العشيرة بين الشريعة والقانون / مالك العظماوي .ـ بيروت : شركة العارف 
  4112لال مال ، 

 سم 44ص ؛ 411
 ـ االسالم والقانون  أـ العنوان   4ـ العشائر   1
 

1217  

141،4 
 241ن
 

 
 النداوي ، سعد  باس الرفا ي الموسوي الحسيني 

موسو ة سعد النداوي ، اشراف العرب الحمالن مخطوظة ومنهم بني جميل 
الحسينية في العراق والشام ... الج / سعد  باس النداوي الرفا ي الموسوي 

  4112الحسيني .ـ بغداد  : مطبعة سعد الندوي ، 
 سم 21ص ( ؛ 05)  1ج 
   ـ العشائر العربية ـ العراق ـ ) قبيلة الجمالن ( أـ العنوان 1
 

1210  

140،4 
  214ي 

 
 يحيى صاحب 

جيمس جويس ـ شا ر / ترجمة يحيى صاحب .ـ ) بغداد (  : مطبعة نحلة ، 
4112  
 سم 42ص ؛ 145

 أـ العنوان       ـ الشعر االنكليزي 4    ـ جويس ، جيمس ) شا ر ( 1
 

1211  

140،2  
  242س 

 
 سداد انوار محمد 

جاك بريميرالقارى العربي / سداد انوار محمد .ـ بغداد : دار المامؤن للترجمة 
 ،4112  

 (  25سم .ـ ) اوراق المامؤن ؛ 41ص ؛ 155
 ب ـ السلسلة    ـ الشعر الفرنسي أـ العنوان  4ـ بريمير ، جاك ) شا ر (  1
 

1241  

140،2  
  144م 

 
 موباسان ، غي دو 

فلوبير .ـ الروائي والفنان : مجمو ة  من الدراسات والمقاالت /  غي دو 
  4112موباسان ؛ ترجمة محمد كاظم مجيد الجبوري .ـ بغداد : دار المامؤن ، 

 سم 42ص ؛ 114
ـ االدب الفرنسي أـ الجبوري ، محمد كاظم  4ـ فلوبير ، غوستاف ) اديب (   1

 مجيد ) مترجم (  ب ـ العنوان  
 

1241 

141،1 
  012ح 

 
 الحميري ،  بد الرزاق غافل الكرم 

1244  



442 
 

النسب والتناسب في المجتمع / تاليف  بد الرزاق غافل الكرم الحميري .ـ 
  4112بغداد : المركز  التقني للطبا ة 

 سم 41ص ؛ 42
 ـ االنساب ،  لم  أـ العنوان   1
 

141،1  
  745ر 

 
 الرفا ي ، مسير هاني الحسيني 

لهئبة الطالب في  لوم تحقيق النسب الل ابي طالب : دستور  لوم االنساب / 
تاليف مسير هاني الرفا ي الحسيني : بغداد  : رابطة رابطة رواق االشراف 

  4112الهاشمي ، 
 سم 42ص ؛ 411

 ـ االنساب ،  لم  أـ العنوان   1
 

1242  

141،1  
 212ش 
 
 
 
 
 

 
 شريدة ، مخلف 

ديوان  شيرة الرحالت : مشجراتها ونسبها وفرو ها / جمع وا داد مخلف 
  4112شريدة .ـ بغداد : مكتب الغربة ، 

 سم ( 42سم .ـ ) سلسلة  شائر زوبع ؛ 41ص ؛ 55
 ـ االنساب )  شيرة الرحالت ( أـ العنوان ب ـ السلسلة  1
 

1242  

141،4  
  512أل 
 

 
 أل  يثان ، صادق بن حربن بن محسن 

أل  يثان في الميزان بحث خاص يتطرق الى أل  يثان بن حقافة بن فرج 
المجص / تاليف صادق بن حرين بن محسين  أل  يثان  .ـ بغداد : مكتبة 

   4112 ادل ، 
 سم 21ص ؛ 41
 ـ العشائر العربية ـ  العراق ) أل  يثان ( أـ العنوان  1
 

1245   

141،4  
  144ب 

 
 (  1121ا يل ) البياتي ، محمود خفير اسم

مفاخر الرجال  شيرة البيات / تاليف محمود خفير اسما يل البياتي ؛ تحقيق 
  4112فالح محمود خفير البياتي .ـ الحلة : دار الفرات للثقافة واال الم ، 

 سم 42ص ؛ 410
ـ  شيرة البيات  أـ البياتي فالح محمود خفير  4ـ العشائر العربية ـ العربية  1

 العنوان  ) محقق ( ب ـ 
 

1245  
 

141،4 
 412ث 

 
 ثائر لبيب يوسف 

  4112شمر في التاريج /  تاليف ثائر لبيب  يوسف .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 
 سم 42ص ؛ 21
 ـ القبائل العربية ـ العربية ) قبيلة شمر ( أـ العنوان  1
  

1247 
 

141،4  
  541ح 
 
 
 

 
 الحساني ، شالل  جمي خلف الفالحي 

القول الصريح في النسب الصحيح لعشيرة البوحسان أل فالحات اوالد الشريف 
 نان بن مقبل بن مخبار ... الج / شالل  جمي خلف الحساني الفالحي .ـ 

  4112بغداد : مطبعة السيماء ، 
 سم 42ص ؛410

 ـ االنساب العربية ـ العراق )  شيرة البوحسان ( أـ العنوان   1
 

1240 
 
 
 
 

141،4  
 511ح 

 
 الحسيني ، حسين  لي سلمان أل يوسف 

قرية السادة الحسينين مافيها وحافرها والحركة العلمية والثقافية / تاليف 
حسين  لي سلمان أل يوسف الحسيني .ـ بابل : مركز الثقافي للطبا ة والنشر 

 ،4112  

1241   



442 
 

 سم 42ص + صور ؛ 411
 يتفمن : ملحق وثائق 

 ـ العرق ) الحلة ( ـ تاريج أـ العنوان   4ـ العشائر العربية ـ العراق الحسينين  1
 

141،4 
    024ح 
 
 
 
 
 

 
 الحمداني ، حقي اسما يل  بد هللا 

 هدى الباري في التعريف بعشيرة الراوي فخا  الشيج رجب / 
  4112، تاليف حق اسما يل  بد اللع الحمداني .ـ الموصل : جامعة الموصل 

 (  51سم .ـ )سلسلة الكتاب الجامعي ؛4ص + صور ؛ 172
 ب ـ  السلسلة    أـ العنوان   ـ العشائر ـ  العراق )  شيرة الراوي ( 1
 

1221   

141،4  
  012ح 

 
 الحميري ، طالب حبيب  طية البكري 

رحلتي بين ابناء  مومتي قبائل حمير / طالب حبيب  طية البكري الحميري .ـ 
  4112بيروت : مكتبة امير المؤمنين )  ليه السالم ( ، 

 سم 42ص ؛ 74
 ـ العشائر العربية ـ العراق ) قبيلة حمير ( أـ العنوان  1
  

1221  

141،4 
  545خ 
 
 
 
 

 
 الخزا ي ، ماجد جياد 

رجال خزا ة تاريج حافل بلشموخ والرافعة / تاليف ماجد جياد الخزا ي .ـ 
  4112كربالء المقدسة : مطبعة الزوراء ، 

 سم42ك ؛  1في   4ج 
 أـ العنوان     ـ العشائر العربية ـ العربية )  شيرة خزا ة( 1
 

1224  
 

141،4 
  415ر  
 
 
 

 
 الربيعي ،  ماد غانم 

الشجرة المباركة نسب السادة الرفا ية الهاشمية واالسر التي تتصل بعمود 
.ـ الموصل :  4النسب الشريف في الموصل / تاليف  ماد غانم الربعي ..ط 

  4112مكتب البقيع ، 
 سم 41ص ؛ 122

 ـ القبائل العربية ـ العراق )  شيرة السادة الرفا ية الهاشمية (  أـ العنوان   1
 

1222 

141،4  
  452س 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 السا دي ، حسين 

دليل  شائر واطياف العراق / حسين السا دي .ـ بغداد : مطبعة صالح الدين 
  4112زنكنة ، 

 سم 40ص ؛ 54
 ـ العشائر العربية ـ العراق ـ ادلة  أـ العنوان   1
 

1222  

141،4  
  212ش 
 

 
 شريدة مخلف 

ديوان  شيرة الرحالت  : جمع مشجراتها ونسبها وفرو ها وا داد مخلف 
  4112شريدة .ـ بغداد : مكتب الغربة ،

 (  22سم .ـ ) سلسلة  شائر اريع في العراق ؛ 21ص ؛ 57
 أـ العنوان ب ـ السلسلة  ـ العشائر العربية ـ العراق .ـ )  شيرة الرحالت (  1
 

1225   

141،4  
  212ش 

 
 خلف شريدة م

 شائر زوبع في العراق ،الفداغة والغفلية /  تاليف  مخلف شريدة .ـ بغداد : 
  4112مكتب الغربة ،

 (  2سم .ـ ) دراسات  شائرية ؛ 21ص ( ؛  421) 2ج 
 أـ العنوان ب ـ السلسلة   ـ العشائر العربية ـ العراق .ـ )  شيرةزوبع  (  1
 

1225 



445 
 

141،4  
  021ش 
 

 
 الشمري ،  لي حسين فرحان  زيز 

دراسات  ن قبائل حمير العربية في العراق /   لي حسين فرحان الشمري .ـ 
  4112.ـ بغداد : مطبعة االيك ،  2ط 

 سم 42ص ؛ 472
 ـ العشائر العربية ـ العراق ) قبيلة الحمير ( أـ العنوان  1
 

1227   

141،4  
  021ش 

 
 الشمري ،  لي ودا ة 

ديوان ملح الطعام في ما خلفه من منظوم الكالم بحق القبائل العراقية الكرام / 
  4112 لي ودا ة الشمري .ـ بغداد : مكتب النور للطبا ة ، 

 سم 42ص ؛ 411)  1ج
 ـ الشعر العربي ـ العراق أـ العنوان   4ـ القبائل العربية ـ العراق  1
 

1220  

141،4  
  121ف 

 
 فيرنا  ، روبرت 

شيج واالفندي : دراسة انثروبوجيا  شائر االكرع في الد ارة ) أ ل شبانة ال
  4112انمواجا الحمداوي ( ... النجف االشرف /: مؤسسة النبراس ، 

 سم 42ص ؛ 417
ـ االنثروبولوجيا  4ـ والعشائر العربية ـ العراق )  شائر االكرع (  1

 فاهم جنان سلمان ) مترجم ( ، أـ الحمداوي        االجتما ية
 

1221  

141،4  
  450ق 

 
 القاسمي ، طه بن مزهر العطية 

القبائل القيسية : قيس  يالن في القديم واالن / تاليف طة مزهر العطية 
  4112القاسمي السبيعي من قيس  يالن .ـ بغداد : مكتبة النة  ، 

 العتوان   ـ القائل العربية ـ العراق ) القبائل القيسية ( أـ 1
 

1221 

141،4  
  450ك 

 
 كاظم محمد  لي شكر 

 شيرة أل فارس الجمالي بن شهوات الفيغمي الشمري / تاليف كاظم محمد 
  4112 لي شكر .ـ بغداد : مركز العين ،

 سم 42ص ؛ 114
 أـ العنوان     ـ العشائر العربية ـ العراق )  شيرة أل فارس الجمالي ( 1
 

1221   

141،4  
   422م 

 
 الماجدي ، جاسم جابر أـ وا ي 

تحفة االماجد في معرفة نسب السادة المواجد / جاسم جابر الماجدي .ـ بغداد : 
  4112مطبعة االيمان ، 

 سم 42ص + صور ، 257
 ـ العشائر العربية ـ العراق )  شيرة الماجد ( أـ العنوان   1
 

1224  

141،4  
  201م 

 
 محمود سلمان  ودة 

  4Dال  ودة دورهم الوطني ونسبهم / تاليف محمود .ـ النجف االشراف : 

  4112للطبا ة والتصميم ، 
 سم 42ص ( ؛ 221)  4ج 
 أـ العنوان      ـ العشائر العربية ـ العراق ) أ ل  ودة ( 1
 

1222  

141،4  
 557م 

 
 مصطفى جواد 

ي ناجي الربيعي ، جاوان القبيلة الكردية المنسبة / مصطفى جواد ؛ تحقيق  ل
  4112محمود الموسوي الشعشعي .ـ بغداد : مطبعة زاكي ، 

 سم 42ص  ؛ 00

1222   



445 
 

 ـ العشائر الكردية ـ العراق ) جاوان ( أـ الربيعي ،  لي ناجي ) محقق ( 1
 ج ـ العنوان       ، محمود الشعشعي ) محقق (ب ـ الموسوي 
 

141،4  
  151م م 

 
 الموسوي ، مصطفى سعيد البو محمود 

الدليل المشجر في فخا أل سيد  بد هللا / تالبف مصطفى سعيد البو محمود 
  4112الموسوي .ـ النجف االشرف : مطبعة الفياء ، 

 سم 42ص ؛ 411
 أـ العنوان        ـ العشائر العربية ـ العرق ) أ ل سبد  بد هللا ( 1
 

1225  

141،4 
  241ن 

 
 النداوي ، سعد  باس الحسيني 

اشراف العرب الجمالن بني جميل الحسينية ومنهم ) النده ـ السلمان ـ الحمايل 
( في العراق والشام وجزيرة العرب والبلدان االسالمية / تاليف سعد  باس 

 4112النداوي الحسيني .ـ بغداد : مطبعة سعد النداوي ، 
 سم 21ص ( ؛  141)  2ج 
 عربية  ـ العراق ) النده ـ السلمان ـ الحمايل (  أـ العنوان  ـ العشائر ال 1
 

1225 

141،4  
  241ن 

 
 النداوي ، سعد  باس الحسيني 

اشراف العرب الجمالن بني جميل الحسينية ومنهم ) الرمفان( في العراق 
والشام وجزيرة العرب والبلدان االسالمية / تاليف سعد  باس النداوي 

 4112: مطبعة سعد النداوي ، الحسيني .ـ بغداد 
 سم 21ص (  ؛  120)0ج 
 ـ العشائر العربية  ـ العراق ) الجمالن (  أـ العنوان   1
 

1227  

141،4  
 241ن 

 
 النداوي ، سعد  باس الحسيني 

الجمالن بني جميل الحسينية ومنهم ) الندة(  في العراق والشام وجزيرة 
تاليف سعد  باس النداوي الحسيني .ـ العرب والبلدان العربية  االسالمية / 

 4112بغداد : ) د . ن ( ، 
 سم 21ص (  ؛ 417)  4ج
 ـ    العشائر العربية  أـ العنوان   4ـ انساب العرب  1
 

1220  

141،417  
  212ش 
 

 
 شريدة ، مخلف 

.ـ بغداد : دار البادية ،  4العشائر والمستقبل / تاليف مخلف شريدة .ـ ط 
4112  
 سم 21 ص ال؛111

 ـ العشائر العربية ـ دراسات أـ العنوان   1

1221  
 
 
 
 
 
 

141،2  
  440ح 

 
 الحاتمي ، قائد رافي أل ثامر 

المرحوم الشيج رافي أل ثامر الحاتمي  شيج  شيرة الحواتم  / تاليف قائد 
  4112رافي  أل ثامر الحاتمي  .ـ النجف االشرف : مطبعة الشروق ، 

 سم 42ص ؛ 455
 ـ الحاتمي ، رافي ال ثامر ) شيج  شيرة ( العشائر أـ العنوان   1
 

1251  

141،17 
 717ش 

 
 شفيق مهدي 

معجم معاني اسماء الحيوان وصفاتة وكناه / تاليف شفيق مهدي .ـ بغداد : دار 
  4112الشؤون الثقافية ،

 ( 5سم .ـ ) معاجم وموسو ات ؛ 42ص ( ؛ 547ج ) 
 ب ـ السلسلة       أـ العنوان     ـ اسماء الحيونات ـ معاجم  1

1251 



447 
 

121 
  120ش 

 
 الشيخلي ،  بد القادر  بد الجبار 

نسخة /  بد القادر  بد الجبار  111الوجيز في تاريج الوطن العربي القديم 
  4112الشيخلي .ـ بغداد : مكتبة  دنان ، 

 سم 42ص ؛ 151
 ـ العالم العربي القديم ـ تاريج أـ العنوان  1
 

1254  

121،112  
  74أ 

 
 اغا ،  بد هللا امين 

معجم مصطلحات اثارية و مارية حقلية وما يقابلها بالعربية واالنكليزية /  بد 
  4112هللا امين اغا .ـ بغداد : الهيئة العامة لالثار ، 

 سم 4ص ؛ 52
 ـ االثار ـ معاجم أـ العنوان   1
 

1252  

124 
  01ع 

 
  لي هاشم شندي  جيل 

الفوفى واالفطراب في مصر ) دراسة في االحوال السياسية في االلف فبل 
الميالد ( / تاليف  لي هاشم شندي  جيل .ـ بغداد : شركة نورس بغداد 

  4112للطبا ة ، 
 سم .ـ ) سلسلة العراقية تطبع ( 42ص ؛ 417

 ـ مصر ـ االحوال السياسية أـ العنوان ب ـالسلسلة  4ـ مصر ـ  تاريج قديم   1
 

1252   

125 
  412ج 

 
 الجبوري ، اسماء  بد الكريم  باس 

النخلة في حفارة العراق القديم /  اسماء  بد الكريم  باس الجبوري .ـ بغداد 
  4112: وزارة السياحة واالثار ، 

 سم 42ص ؛ 110
 ـ النخيل ـ تاريج أـ العنوان  4العراقية القديمة ـ الحفارة  1
 

1255  

125 
  742خ 

 
 الخفاجي  ، مزهر 

خصائص الشخصية العراقية والشخصية  المصرية في التاريج القديم :  
  4112دراسة في ... الج / تاليف مزهر الخفاجي .ـ بغداد : بيت الحكمة ، 

 سم 40ص ؛ 522
ـ الشخصية ـ دراسات  2ـ الحفارة المصرية  4ـ الحفارة العراقية القديمة  1

 أـ العنوان 
 

1255 

125،11  
 210م 
 

 
 مريم  مران موسى 

الفكر الديني  ند السومريين في فوء الوثائق المسمارية / تاليف مريم 
  4112 مران موسى .ـ بغداد : الهيئة لالثار ، 

 سم 42ص ؛ 271
 أـ العنوان      ـ الديانات القديمة  4ـ العراق القديم ) السومريين  (  1
 

1257  

125،14  
  015م 

 
 المليسي ، محمود فافل  ويد 

موسو ة تاريج سامراء من الطوفان الى االشوريين / تاليف محمود فافل 
  4112 ويد المليسي السامرائي .ـ بغداد : مطبعة  انوار دجلة ، 

 سم 42؛ 215
ـ سامراء ـ تاريج قديم ـ موسو ات أـ  4ـ العراق ـ تاريج قديم ـ موسو ات  1

 العنوان  
 

1250   



440 
 

125،12 
 202م 

 
 محمد  جاج جرجيس 

بوابة تابيرا في اشور : بوابة االلهة والملوك والجيش : دراسة بخالصة نتائج 
  4112... الج / محمد  جاج جرجيس .ـ بغداد : دار المعمورة ، 

 سم 42ص : ايض ؛ 142
 ـ االثار العراقية القديمة ) بوابة تابيرا ( أـ العنوان   1
 

1251  
 

125،12  
  202م 

 
 محمد  جاج جرجيس 

المقبرة الملكية في اشور / محمد  جاج جريس .ـ بغداد : الهيئة العامة لالثار 
  4112والتراث ، 

 سم 42ص ؛ 05
 عنوان  ـ الحفارة االشورية ) مقابر ( أـ ال 1
 

1251   

127 
  415ر 

 
 الربيعي ،  بد الجبار راشد 

خالصة المطارحات الميكافيلية / ا داد  بد الجبار راشد الربيعي .ـ بغداد : دار 
  4112المامون للترجمة والنشر ، 

 سم 42ص ؛ 154
 ـ ايطاليا ـ تاريج أـ العنوان   1
 

1251  

121  
  454س 

 
 السبعاوي ، حسين صالح 

/ حسين صالح السبعاوي .ـ  4117ـ  1151االتحاد االوربي النشاة والتكوين 
  4112الموصل : مطبعة االخوة  ، 

 سم 41ص ؛ 152
 ـاالتحاد االوربي أـ العنوان  1
 

1254   

121  
  521س 

 
 السعدون ، حميد حمد 

اوربا واشكاليات العلمانية والهجرة / حميد حمد السعدون .ـ بغداد : ) د . ن ( 
 ،4112  

 سم 42ص ؛ 121
 ـ االسالم والغرب أـ العنوان   4ـ اوربا ـ تاريج  1
 

1252  

  2ن121
  174خ 
 

 
 الخيقاني ، حيدر صبري شاكر 

تاريج اوربا منا بداية الحرب العالمية االولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
/ حيدر صبري شاكر .ـ النجف : مطبعة صبري شاكر  1125ـ  1112

  4112الخيقاني .ـ النجف : مطبعة الميزان ، 
 سم 42ص ؛ 205

  1110ـ  1112ـ اوربا ـ تاريج ـ الحرب العالمية االولى  1
  1125ـ  1121اريج الحرب العالمية الثانية ـ اوربا ـ ت 4
 أـ العنوان   

1252   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121،52 
  420هـ 

 
 هادلي، وليام واين 

ميونيغ قبل وبعد / تاليف وليام واين هادلي  ؛ ترجمة ربيع حيدر الموسوي .ـ 
  4112النجف  : الميزان  

 سم 42ص ؛ 402
 ـ اتفاقيات ميونيغ أـ  العنوان 4 ( 1125ـ 1121ـ الحرب العالمية الثانية )  1
   

1255    
 



441 
 

121،15  
  151م 
 

 
 الموسوي ، ربيع حيدر طاهر 

بريطانيا واسرها الماللكة / تاليف ربيع حيدر طاهر الموسوي .ـ النجف 
  4112الميزان ، 

 سم 42ص ؛ 102
 ـ الملوك ـ تراجم أـ العنوان   4ـ بريطانيا ـ تاريج  1
 

1255  

 
121،15 

 151 م

 
 الموسوي ,ربيع حيدر طاهر

/ ربيع حيدر طاهر  1512ـ 1205تاريج انكلترا في  صر ال تيودور 
 4112الموسوي . ـ النجف : الميزان للطبا ة، 

 سم42ص ،  145    
 ـ العنوانا       1512ـ 1205 ـ انكلترا ـ التاريج )ا ل تيودور (1
 

 
1257 

121،154 
  151م 
 
 
 
 

 
 الموسوي ، ربيع حيدر طاهر 

م  / تاليف ربيع حيدر طاهر  1521ـ  1524الحرب االنكليزية االهلية 
  4112الموسوي .ـ النجف االشرف: مطبعة الميزان للطبا ة، 

 سم 42ص ؛ 01
 ـ بريطانيا ـ تاريج ) الحرب االهلية (  أـ العنوان   1
 

 1250 

122،12 
 121د

 
 الدوري ،  ماد شاكر محمود 

/ تاليف  ماد  1012ـ  1711تاريج فرنسا اثناء  هد حكومة القنصلية  
  4112شاكر محمود الدوري .ـ دمشق : تموز ، 

 سم 42ص ؛ 410
 اـ العنوان    1711ـ  1701ـ فرنسا  ـ تاريج ـ الثورة الفرنسية   1
 

 
1251 

154 
 450ح 

 
 حازم مالك محسن 

تاريج اليابان الحفاري / تاليف يوتوكا  تازاوا ... ) واع ( /؛ ترجمة حازم 
  4112مالك محسن .ـ بغداد  : دار االرقم  ، 

 سم 42ص + صور ملونة ؛ 111
 ـ بوتوكا تازوا ) م . م ( ب ـ العنوان   1ـ اليابان ـ تاريج   1
 

1271        

152  
  012ث 

 
 ثميزة كامل جبوري 

جالوت والنصر العربي االسالمي المؤزر  لى المغول / ثميزة  معركة  ين 
 4112كامل جبوري .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ، 

 (  47سم .ـ ) سلسلة الدراسات االسالمية ؛ 45ص ؛ 422 
 ـ االسالم ـ تاريج ) معركة  ين جالوت ( أـالعنوان   1
 

1271  

152 
  210ع 

 
  جيل نعيم جابر 
/  جيل نعيم جابر .ـ بابل : المركز الثقافي في التراث الفكريدراسات منهجية 
  4112للطبا ة والنشر ، 

 أـ العنوان        ـ التراث العربي 1
 

1274 

152 
  415ك 

 
 الكبيسي ، محمد رجب بكري 

تطوير مركز القافي  بر التاريج العربي االسالمي / محمد رجب بكري 
  4112الكبيسي .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ، 

 (  455سم .ـ ) سلسلة الدراسات االسالمية ؛ 45ص ؛ 512
 ب ـ السلسلة     ـ القفاء في االسالم العنوان 4    ـ التاريج االسالمي 1

1272  



421 
 

 

152،1171  
  547أل

 
 أل صافي ، ناجح جميل 

ابحاث تاريخية برؤية اسالمية / ناجح جميل أل صافي .ـ بغداد : دار االرقم ،  
4112  

 ـ التاريج االسالمي ـ دراسات أـ العنوان   1
 

1272   

152،117  
  425ع 
 
 

 
 العارض ، وجدان فريق  ناد 

افاءات من التراث العلمي للحفارة االسالمية / وجدان فريق  ناد العارض .ـ 
   4112بغداد : ماجد بغداد ، 

 سم 41ص ؛ 122
 ـ الحفارة االسالمية ـ دراسات  أـ العنوان   1
 

1275   

152،11 
  421أ
 

 
 هـ (  514ابن بلاير ا لحجاري ،  بد الباقي بن محمد ) ...ـ 

تاريج ابن بلاير / البن بكر  بد الباقي بن محمد بن بلاير الحجاري ،دراسة 
  4112وتحقيق بهمن صالح محمد .ـبغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 سم .ـ ) سلسلة خزانة التراث ( 42ص ( ؛  221)  4ج 
 ـ التاريج االسالمي  4ـ العرب ـ تاريج ـ العصر الجاهلي 1
 جاري ،  بد الباقي محمد ) مؤرخ ( أـ بهمن صالح محمدـ ابن لاير الح 2
 ) محقق ( ب ـ العنوان ج أـ السلسلة  
 

1275   

152،11  
  452ر 

 
 الراشدي ،  بد هللا العزيز كردي االمير 

ومفات من تاريج العرب /  بد العزيز كردي االمير الراشدي .ـ الموصل : 
  4112االتحاد العام لالدباء والكتاب ، 

 سم 42ص ؛ 220
 ـ العرب ـ تاريج أـ العنوان   1
 

1277   

152،11  
  541ك 

 
 الكعبي ،  بد الكريم 

العرب قبل االسالم : اصل العرب ، انسابهم ، دولهم ، حفارتهم ، اديانهم / 
  4112 بد الحكيم الكعبي .ـ بيروت : دار مكتبة البصائر ، 

 (  01سم .ـ ) المركز العلمي العراقي ؛ 42ص ؛ 177
 ـ الوطن العربي ـ تاريج ـ العصر الجاهلي أـ العنوان  ب ـ السلسلة  1
 

1270   

152،14 
  154أ 

 
 االنصاري ،  ابد براك محمود 

تاريج الدولة العربية االسالمية في  صر النبوة والخالفة الراشدة / تاليف 
  4112اري .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ،  ابد براك محمود االنص

 سم 42ص ؛ 240
ـ التاريج االسالمي ـ  صر الخلفاء  4ـ التاريج االسالمي ـ  صر النبوة  1

 الراشدين أـ العنوان 
 

1271   

152،144 
 154أ

 
 (172االنصاري ،  ابد براك محمود خلف ) 

تاريج العراق االسالمي / تاليف  ابد براك محمود خلف االنصاري .ـ تكريت : 
  4112مطبعة جامعة تكريت ، 

 سم 42ص ؛ 401
 هـ ( 11ـ العراق  التاريج االسالمي )  1
 

1201 



421 
 

154،12  
  141م 

 
 منتهى طالب سلمان 

ب : دراسات تاريخية / منتهى طال 1151ـ  1052اليابان في السياسة الدولية 
  4112سلمان .ـ بغداد : مكتب دار االرقم ، 

 سم 42ص ؛ 451
 أـ العنوان     (  1151ـ  1052ـ اليابان  ـ تاريج )  1
 

1201 

152،117  
  410ع 

 
 العنايمي ، سعيد 

.ـ بغداد :  4الكنز والتاويل : قراءات في الحكاية العربية / سعيد العنائمي .ـ ط 
 ( 5سم .ـ) سلسلة كتاب االقالم ؛ 42ص ؛ 111 4112دار الشؤون الثقافية ، 

 ـ التراث العربي ـ دراسات أـ العنوان ب ـ السلسلة  1
 

1204   

152،121  
  00ع 

 
  بد هللا صباح احميد 

كتاب الدواوين حتى نهاية العصر االموي في كتاب تجارب االمم والعافب 
هت ( /  بد هللا صباح احميد .ـ بغداد : ديوان  241الهمم  ند مسكوبة ) ت 

  4112الوقف السني ، 
 سم 42ص ؛ 411

 (  455.ـ ) سلسلة دراسات االسالمية ؛ 
احمد بن محمد  ابن مسكوبة ،ـ  4ـ التاريج االسالمي ـ العصر االموي  1
 ب ـ السلسلة      أـ العنوان     فليسوف ()
 

1202  

152،124  
  202أ 

 
 احمد  ليوي صاحب 

ميسرة االمام الحسين الى كربالء : دراسة تحليلية / احمد  ليويصاحب .ـ 
  4112كربالء : مركز كربالء للدراسات ، 

سة ـ مركز كربالء سم .ـ ) االمانة العامة للعتبة الحسينية المقد42ص ؛ 415
 (  1للدراسات ؛ 

 هـ (52ـ  51ـ التاريج االسالمي ) معركة الطيف ( ـ العصر االموي )  1
 ـ ثورة الحسين ) ع (  أـ العنوان   4 
 

1202 

152،124 
  142ج 

 
 الجوادي ،حسن  لي 

بين الميسرة والنهفة : دراسة حديثة موثقة ببعض الشواهد التاريخية / 
تاليف حسن  لي الجوادي .ـ كربالء المقدسة قسم : الشؤون الفكرية في 

  4112العتبة العباسية ، 
 سم 44ص ؛ 77
 ـ ثورة الحسين      ) ع ( أـ العنوان  4ـالتاريج االسالمي ) معركة الطيف (  1
 

1205 

152،124  
 511ح 

 
 الحسيني ، نبيل 

االستراتيجية الحربية في معركة  اشوراء بين التفكير الجند وتجنيد الفكر : 
دراسة في فوء ...الج /  دراسة وتحليل وتحقيق نبيل الحسيني .ـ كربالء 

  4112المقدسة : العتبة الحسينية المقدسة ، 
 (  140سم .ـ ) العتبة الحسينية المقدسة ؛ 42ص ؛ 212

 التاريج االسالمي ) معركة الطف ( ـ العصر االموي ـ  1
 ـ ثورة الحسين أـ العنوان ب  ـ السلسلة  4هـ ( 52ـ  51) 
 

1205 

152،124 
 511ح 

 
 حسين  لي محفوظ 

اقامها المصلح  أياكرى االمام الحسيني )  ليه السالم ( اال تقاالت السنوية 
السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني ... الج / حسين  لي محفوظ .ـ بغداد 

  4112االمامة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ، 
سم .ـ ) الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الكاظمية المقدسة 42ص ؛ 401

1207  



424 
 

 (  41؛ 
 ـ معركة الطف ـ مهرجانات  أـ العنوان   1
 

152،124  
  415ر 

 
 الربيعي ، فائزة قاسم مفتي 

الجار التاريخية الحياء اكرى استشهاد االمام الحسين )  لية السالم ( في 
.ـ تي الربيعي / خليل حسن الزركاني التراث العربي االسالمي / فائزة قاسم مف

  4112بغداد : ) د . ن  ( ، 
 سم 42ص ؛ 411

 ـ العصر االموي 4طف ( ـ التاريج االسالمي ) معركة ال 1
 ـ الزركاني ، خليل   أـ العنوان   2ـ ثورة الحسين ) ع (  2هـ ( 52ـ  51)  
 

1200  

152،124  
  512س 

 
 السعيدي ، محمد  بد الغني ادريس 

م شواهد 501هـ ـ  51من كربالء الى دمشق : رحلة سبيا ال بيت المصطفى 
م ( : دار االفواء للطبا ة ، تاريخية / محمد  بد الغني ادريس .ـ ) د . 

4112  
 سم 42ص + صور ؛ 515

( ـ  52ـ  51ـ العصر االموي )  44ـ التاريج االسالمي ) معركة الطف (  1
 ثورة الحسين ) ع ( أـ العنوان 

 

1201  

152،12  
  202أ 

 
 احمد  لي صكر 

العصر العباسي االول : قوة دولة وازدهار حفارة /  تاليف احمد  لي صكر ، 
  4112محمد كريم الجميلي .ـ ) بغداد ( : المطبعة النمواجية ، 

 سم 42ص ؛ 471
( محمد كريم )م.مـ التاريج االسالمي ـ العصر العباسي االول  أـ الجميلي ،  1

 ب ـ العنوان  
 

1211 

152،12  
  122ج 

 
 الجواري ،  بد العظيم  باس 

هـ /  بد العظيم 451ـ  124أئمة اهل البيت و القتهم  بالدولة العباسية  
  4112.ـ ) د . م ( : مطبعة دار االرقم :  4 باس الجواري .ـ ط 

 سم 42ص ؛ 101
هـ (    451ـ124)   ـ التاريج االسالمي ) أئمة اهل البيت ( ـ العصر العباسي 1

 أـ العنوان  
 

1211  

152،12 
  420ع 

 
  ادل اسما يل خليل 

الكوارث الطبيعية والظواهر الفلكية واالوبئة في العراق واثرها  لى الحياة ... 
الج / تاليف  ادل اسما يل خليل ، دنيا  بد  لي الشمري .ـ البصرة : مطبعة 

  4112الغد ، 
 سم 42ص ؛ 154

كوارث الطبيعية أـ الشمري ، ـ ال 4ـ التاريج االسالمي ـ العصر العباسي   1
 دينا  بد  لي ) م . م ( ب ـ العنوان  

 

1214 

152،12  
  411ع 

 
 العاني ، وسيم رفعت  بد المجيد 

العباسيين من الد وة الى الدولة / تاليف وسيم رفعت  بد المجيد العاني .ـ 
  4112بغداد : مكتب وجدي ، 

 سم 42ص ؛ 415
 ـ التاريج االسالمي ـ العصر العباسي    أـ العنوان   1

1212  



422 
 

 

152،151  
  512ق  

 
 القيصري ، ا تماد يوسف 

سامراء ) سر من راى ( العاصمة الثانية للخالفة العباسية / ا تماد يوسف 
  4112القصيري .ـ بغداد : وزارة السياحة واالثار ، 

 سم 42ص + صور ؛ 142
ـ سامرء ـ التاريج  4ـ العراق ـ التاريج االسالمي ـ العصر العباسي  1

 االسالمي ـ العصر العباسي أـ العنوان 
 

1212  

152،171 
 012ح 

 
 الحميداوي ، صباح خابط 

 االحوال االجتما ية واالقتصادية ال يان االندلس في  هدي االمارة والخالفة
صباح خابط  زيز سعيد هـ ( / 1121ـ  755هـ ( ) 244ـ  120)  

  4112الحميداوي .ـ بغداد : دار المكتبة  دنان ، 
 سم 42ص ؛ 275

ـ االندلس ـ االحوال    2ـ االندلس ـ االحوال االجتما ية  4ـ االندلس ـ تاريج  1
 أـ العنوان  

 

1215  

152،171  
 400ع 

 
 العامري ، حمد بشر حسن رافي 

االوائل االندليسون من اهل الحفارة العربية االسالمية / محمد بشير حسن 
رافي العامري ، ازهر صادق كاظم حبوش التميمي .ـ ديالى : جامعة ديالى ، 

4112  
 سم 42ص ؛ 241

ـ التاريج االسالمي ـ العصر االندلسي  ـ الحفارة االسالمية أـ التميمي ،  1
 ب ـ العنوان  ازهر صادق كاظم حبوش ) م. م ( 

 

1215  

152،171  
  501ف 

 
 الففلي ، مثنى خليل سلمان 

الحياة االجتما ية في االندلس : خالل القرنيين الخامس والسادس الهجر يبن / 
  4112تاليف مثنى خليل سلمان الففلي .ـ بغداد ومكتبة  دنان ، 

 سم 42ص ؛ 244
 وال االجتما ية  أـ العنوان ـ االندلس ـ االح 4ـ االندلس ـ تاريج االسالمي  1
 

1217  

152،1712  
  142م 

 
 المياح ، مشتاق كاظم 

مراكش خالل  صر الموحدين : دراسة في الحياة االجتما ية واالقتصادية / 
  4112مشتاق كاظم المياح .ـ بغداد : مكتبة  دنان ، 

 سم 42ص ؛ 451
 ـ  المغرب ـ التاريج االسالمي ـ  صر الموحدين  العنوان  1
 

1210   

152،1741 
  151ق 
 

 
 القيسي ، حسين  لي قيس محمد 

أغمات  في العصر االسالمي ...الج / حسين  لي قيس محمد القيسي .ـ بغداد 
  4112: الهئية العامة لالثار والتراث ، 

 سم 42ص ؛ 452
 ـ  اغمات التاريج االسالمي  أـ العنوان  4ـ المغرب ـ التاريج االسالمي  1
 

1211  



422 
 

152،1720  
  202م 

 
 محمد حسين  الوي غيبي 

الفاطميون بين االسما يليلة والقرامطة / تاليف محمد حسين  الوي غيبي .ـ 
  4112النجف االشرف : مؤسسة النراس ، 

 سم 42ص ؛ 107
 العنوان  ـ الفاطيميون  أـ  1
 

1511  

152،1720 
  17هـ 

 
 هيفاء  اصم محمد 

صفحات من  التاريج الفاطمي / هيفاء  اصم محمد .ـ بغداد : دار ومكتبة 
  4112 دنان ، 

 سم 42ص ؛ 220
ـ الشام ـ تاريج ـ  2ـ مصر ـ تاريج ـ العصر الفاطمي   4ـ الفاطميون   1

 أـ العنوان      العصر الفاطمي
 

1511  

152،17212 
  015أ

 
 االلوسي ، ابتسام  جمال كافي طه 

التطورات السياسية لاليوبيين في شمال بالد الشام و القتهم بلدولة المجال : 
في طه االلوسي .ـ بغداد : دراسة سياسية تاريخية / تاليف ابتسام جمال كا

  4112( ، )د.ن
 سم 42ص ؛ 472

 يوبي  أـ العنوان  ـ الشام ـ التاريج االسالمي ـ العصر اال 1
 

1514 

152،17212  
 441ب 

 
 الياسري ، حكيم  بد الرحمن زبير 

( / وفق نظرية الدولة  1451ـ  1172هـ ( ) 520ـ 571الدولة االيوبية ) 
البن خلدون : دراسة تحليلية / حكيم  بد الرحمن زبير البابيري .ـبغداد : 

  4112ديوان الوفق السني ، 
 (  402سم .ـ) سلسلة الدراسات االسالمية المعاصرة ؛ 42ص ؛ 511

 ـ التاريج االسالمي ـ الدولة االيوبية أـ العنوان ب ـ السلسلة  1
 

1512   
 

152،17212 
  412ج 

 
 الجبوري ،  بد السالم محمد شبيب 

ـ  520المشيدات الوقفية والخرية في بالد الشام ابان العصر المملوكي ) 
م ( : دراسة تاريخية حفارية / تاليف  بد  1517ـ  1451هـ ( ) 144

  4112السالم محمد شبيب الجبوري .ـ بغداد : ) د . ن ( ،  
 سم 42ص ؛ 401

 أـ العتوان     ـ الشام ـ  التاريج االسالمي ـ  صر المماليك 1
 

1512  

152،1752 
  114ز 

 
 زينب مهدي روؤف 

اقفية خراسان حتى نهاية القرن الرابع الهجري / زينب مهدي روؤف .ـ 
  4112بغداد : دار مكتبة  دنان ، 

 سم 42؛  174
 أـ العنوان      ـ خرسان ـ التاريج االسالمي ) القرن الرابع الهجري ( 1
 

1515  

152،1710  
  012ث 

 
 ثميرة كامل جبوري 

معركة  ين جالوت والنصر العربي االسالمي المؤزر  لى المغول / ثميرة 
  4112كامل  جبوري .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ، 

 (  47سم .ـ) سلسلة الدراسات االسالمية المعاصرة ؛ 42ص ؛ 422
 ـ معركة  ين جالوت أـ العنوان  4ـ التاريج االسالمي ـ  صر المغول  1

 ب ـ السلسلة 
 

1515  
 



425 
 

152،1710  
  141ز 

 
 الزهاوي  باس  بد الستار  بد القادر 

احداث الغزو المغولي للعالم االسالمي من المنظور االستشراقي /  باس  بد 
  4112الستار  بد القادر الزهاوي .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 

 سم 42ص ؛ 15
 ـ االستشراق والمستشرقون  2ـ الوطن العربي  ـ تاريج  4ـ المغول  1
 أـ العنوان   
 

1517  

152،1  
  021ح 

 
 الحمدي ، صبري فالح 

/ صبري فالح  1152ـ  1145حركة التحديث في المملكة العربية السعودية 
  4112الحمدي .ـ بيروت : دار العربية للعلوم ناشرون ، 

 سم 42ص ؛ 442
ـ المملكة العربية السعودية ـ االحوال  4لمملكة العربية السعودية ـ تاريج ـ ا 1

 السياسية أـ العنوان  
 

1510  

152  
  124س 

 
 السوداني ، قاسم جبر حسن 

الهند والصين في كتب البلدان العرب : دراسة تاريخية اثنوجرافية / قاسم جبر 
  4112حسن السوداني .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 

 سم 42ص ؛ 422
 ـ الصين ـ تاريج  أـ العنوان   4ـ الهند ـ تاريج   1
 

1511  

155،117  
  151م 

 
 الموسوي ، مهدية فيصل صالح 

دراسات في التاريج السياسي الساساني / تاليف مهدية فيصل صالح الموسوي 
  4112، ميثم  بد الكاظم جواد النوري .ـ بغداد : دار االرقم ، 

 سم 42ص ؛ 411
 ـ ايران  صر االمبراطورية الساسانية أـ النوري ، ميثم  بد الكاظم جواد 1
 ) م . م (  ب ـ العنوان  
 

1511  

155،12 
  412ز 

 
 الزبيدي ، كريم مطر حمزة  

/ كريم مطر حمزة الزبيدي ،  دولة العدل االلهي في ظهور القائم المهدي
  4112لعربية ، فؤاد طارق كاظم العبيدي .ـ بيروت : دار العلوم ا

 سم 42ص ؛ 175
أـ العبيدي ، فؤاد    ( 1145ـ  1715ـ ايران ـ تاريج ) العهد الغاجري )  1

 طارق كاظم أـ العنوان 
 

1511 

155 
  020أ 

 
 اكرم  بد  لي 

/ اكرم  بد  لي  1150ـ  1155فرنسا المعاصرة وموقفها من قفايا العرب 
  4112.ـ بغداد : ) د . ن  ( ، 

 سم 42ص ؛ 122
 ـ فرنسا ـ تاريج أـ العنوان   4ـ الوطن العربي ـ تاريج  1
 

1514  

155 
 111س 

 
 السنوي ، معتصم زكي 

العرب في مهب الريح وفلسطين  لى كف  فريت / معتصم زكي السنوي .ـ 
  4112بغداد : مكتب المنار ، 

 سم 42ص ؛ 421
 ـ االستراتيجية 2ـ اليهود في الوطن العربي  4ريج ـ الوطن العربي ـ تا 1

 أـ العنوان  

1512  



425 
 

155  
  254ع 
 

 
  بد الرزاق مطلك 

( /  بد  1105ـ  1127الشرق االقصى الحركة الوطنية والتنافس االجنبي ) 
  4112الرزاق مطلك .ـ ) بغداد ( : ) د . ن ( ، 

 سم 42ص ، 121
 ـ الشرق ـ تاريج أـ العنوان  1
 

1512  
 

155،1115  
  210ف 
 

 
 فرومكين ، ديفيد 

نهاية الدولة العثمانية وتشكيل الشرف االوسط / ديفيد فرومكين ؛ تراجم 
  4112النصوص العربية وسيم  بدو .ـ بغداد : دار ومكتبة  دنان ، 

 سم 45ص ؛ 244
 ـ الشرق االوسط ـ تاريج  أـ وسيم  بدو 4ـ االمبروطورية العثمانية  1
 رجم ( أـ العنوان ) مت 
 

1515   

155،7  
 454ب 

 
 باشاييف ، غفنفر 

ست سنوات  ل ففاف دجلة والفرات / غفنفر باشاييف ؛ ترجمة  بد 
  4112.ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ،  4اللطيف بندر اوغلو .ـ ط 

 سم 42ص  ؛ 151
 ـ اوغلو ،  بد اللطيف بندر ) مترجم (  4ـ  العراق  1(  11) ترجمان ؛  
 ب ـ العنوان  ج ـ السلسلة  
 

1515   

155،7  
  402ا 
 

 
 ااكر محي  الدين  بد هللا 

محمد يونس السبعاوي ةدوره في الحياة السياسية في العراق / تاليف ااكر 
  4112محي الدين   بد هللا .ـ الموصل : مكتبة بشار اكرم ، 

 سم 42ص ؛ 255
 ـ السبعاوي ، محمد يونس ) سياسي (  أـ العنوان  4ـ العرق ـ تاريج حديث  1
 

1517   

155،7  
  177م 

 
 موفق سامي توفيق النجم 

/ تاليف   Iraqi     Strategic    Importanceمية العراق الستراتيجية : اه

  4112موفق سامي توفيق النجم .ـ بغداد : دار المرتفى ، 
 سم 42ص ؛ 557

 ـ العراق ـ تاريج أـ العنوان   1
 

1510  

155،7  
  011 ـه

 
 الهلهول ، مجيد هداب 

: دراسة تاريخية /  1150ـ  1510الوجيزة في تاريج العراق السياسي  
  4112مجيد هداب الهلهول .ـ بغداد : دار االرقم ، 

 سم 42ص ؛ 122
 ( ـ دراسات أـ العنوان   1150ـ  1510ـ العراق ـ تاريج )  1
 

1511  
 

155،714  
  141ح 

 
 الحسناوي ، قصي محمود 

صفحات ساخنة من تاريج العراق المعاصر حزب التقدم ودوره السياسي  
  4112/ قصي محمود الحسناوي .ـ بغداد : مكتب الغفران ،  1121ـ  1145
 سم  42ص ؛ 211

ـ العراق ـ االحزاب  4(  1121ـ  1145ـ العراق ـ تاريج الحديث )  1
 السياسة أـ العنوان 

 

1541  



427 
 

155،714  
  242ن 
 

 
 ، جميل موسى  النجار

النجف االشراف مجتمع المدينة وموقفة من االحتالل البريطاني للعراق ) 
( : دراسة تحليلية وثقافية / تاليف جميل موسى النجار .ـ  1110ـ  1112

  4112بيروت الرافدين للطبا ة ، 
 سم 44ص ؛ 102

 (1110ـ   1112)    ـ العراق ) النجف ( تاريج االنتداب البريطاني 1
 العنوان  أـ
 

1541 

155،712  
  512أ 
 

 
أفواء  لى ثورة العراق التحريرية الكبرى ثورة العشرين / ا داد غانم نجيب 

  4112 باس ... الج.ـ ) د . م ( : دار السالم للطبا ة ، 
 سم 42ص ؛ 417

 ـ العراق ـ تاريج ـ ثورة العشرين  أـ غانم نجيب  باس ) معد (  1
 

1544 

155،717  
  122ح 

 
 الحيدري ،محمد محمد 

( : دارسة وتحليل / محمد  1171ـ  1150تاريج العراق السياسي المعاصر ) 
  4112محمد الحيدري .ـ بيروت : المركز العراقي للمعلومات والدراسات ، 

 سم 42ص ( ؛ 211)  2ج 
 (  أـ العنوان   1171ـ  1150ـ العراق ـ تاريج )  1
 

1542  

155،711  
  212خ 

 
 خدوري ، مجيد 

جاور حرب الكويت / مجيد خدوري ، ادموند غريب ؛ ترجمة مصطفى نعمان 
  4112احمد .ـ بغداد : دار المرتفى ، 

 سم 42ص ؛ 452
 مصطفى نعمان احمدب ـ   ـ الغزو العراقي  لى الكويت أـ غريب ، ادمون  1
 ح ـ العنوان     ) مترجم (   
 

1542   

155،711  
  415ر 

 
 الربيعي ،  ماد هادي  لو 
( /  ماد هادي  لو الربيعي : دار  4112ـ  1111العراق والتحالف العربي ) 

  4112زهراء للنشر ، 
 سم 42ص ؛  217

 (  4112ـ  1111ـ العراق تاريج )  4ـ الغزو االمريكي  لى العراق  1
 أـ العنوان  

 

1545   
 

155،711  
  414ص 

 
 صائب خليل 
كية لتفكيك الدولة العراقية تحليل لعملية تفكيك ... الج / صائب الجهود االمري

  4112خليل.ـ  بغداد : دار الغد  ، 
 سم 42ص ؛ 204

 ـ العراق االحوال السياسية  أـ العنوان   4ـ الغزو االمريكي  ل العراق  1
 

1545  
 

155،711  
  412ع 
  

 
 العبيدي ، سعد  

حصاد العاصفة : التدا يات االدارية واالمنية لعاصفة : التغير في العراق / 
  4112سعد العبيدي .ـ بغداد : دار الشؤون الثقافية  العامة ، 

 (  21سم .ـ ) دراسات ؛ 24( ؛   36ص ،م 241)  4ج 

 أـ العنوان  ب ـ السلسلة  ـ العراق ـ تاريج  4ـ الغزو االمريكي  ل العراق  1
 

1547   



420 
 

155،711  
  710ع 
 

 
 العقيلي ، طارق مجيد تقي 

ففول من تاريج العراق المعاصر ، طارق مجيد تقي العقيلي .ـ بغداد : 
  4112مؤسسة ثاير العصامي ، 

 سم 42ص ؛ 121
 ـ العراق ـ تاريج  حديث    أـ العنوان    1
 

1540  
 

155،71  
  154ب 
 

 
 (  1152البيفاني ، جواد كاظم ) 

الحركات الجهادية في كردستان  / جواد كاظم  البيفاني .ـ بغداد : معهد 
  4112العراقي للدراسات الكردية ، 

 سم 42ص ؛ 127
 ـ االكراد ـ تاريج   أـ العنوان  1
  

1541  

155،71  
  151د 
 

 ديشنر  ، غنثر
الكرد شعب بدن دولة . تاريج واصل / تاليف غنثر ديشنر. ـ بيروت : دار  

  4112اربي ، الف
 سم 42ص ؛ 212

 ـ االكرد ) تاريج ( أـ العنوان  1
 

1521  

155،71  
  151د 

 
 ديثنر ، غنثر 

الكرد  شعب بدون دولة . تاريج واصل / غنثر ديثنر ؛ ترجمة جورج كنوره .ـ 
  4112بيروت : دار الفارابي ، 

 سم 42ص ؛ 212
 ـ االكراد ـ تاريج أـ جورج كنوره   ب ـ العنوان   1
 

1251  

155،71  
  041س 

 
 السماوي ، محمد  لي 

هال اهتزت الشوارب من اجل مقصلة الكرد  الفيليين / محمد  لي السماوي ؛ 
  4112 دنان رحمن .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 

 سم 42ص ؛ 245
 ـ االكراد ) الفلييين ( أـ   دنان رحمن ) م . م ( ب ـ العنوان  1
 

1524  

155،71  
  202م 

 
 محمد تقي جون 

قصة الكرد الفيليين محنة االنتماء ...ا ادة البناء / تاليف محمد تقي جون .ـ 
  4112بغداد : بيت الحكمة ، 

 سم 41ص + صور ؛  211
 ـ االكرد ) الفيلية ( ـ االحوال السياسية 4ـ االكراد ) الفيلية ( ـ تاريج   1
 أـ العنوان   
 

1522 
 
 

155،71  
  512م 

 
 مزيري ، شعبان 

اصل الكرد في المصادر القديمة لجيرانهم / شعبان مزيري .ـ بغداد : دار جيا 
  4112للطبع ، 

 سم 42ص ؛ 55
 ـ االكراد  ـ تاريج  أـ العنوان   1
 

1522  

155،741 
  115ج 

 
 جونز ، جيمس فيلكس 

بغداد في منتصف القرن التاسع  شر : ماكرات  ن والية بغداد ... الج / 
جيمس فيلكس جونز ؛ ترجمة  بد الهادي فنجان السا دي .ـ بغداد : دار 

  4112ومكتبة  دنان ، 
 سم 42ص ؛ 112

1525   
 



421 
 

 ـ بغداد ـ تاريج ـ القرن التاسع  شر أـ السا دي ،  1
 جم (   ب ـ  العنوان   بد الهادي فنجان ) متر

 

155،741  
  121د 

 
 الدوري ، طاهر  بد الرحمن 

 سفينة اال ظمية / طاهر  بد الرحمن الدوري ) بغداد ( : 
  4112) د . ن ( ، 

 سم 42ص + صور ؛ 114
 ـ بغداد ) اال ظمية ( ـ تاريج أـ العنوان   4ـ العراق ـ تاريج  1
 

1525   

155،741  
  402س 

 
 السامرائي  ، محمود فافل  ويد 

موسو ة تاريج سامراء :  وسام سامراء في القرن العشرين  ثورة العشرين 
في سامراء وماحولها / محمود فافل  ويد السامرائي .ـ بغداد : ) د . ن ( ، 

4112  
 سم 42ص ( + صور ؛ 112)  15ج 
ريج ثورة ـ العراق ـ تا 4ـ العراق ) سامراء ( ـ تاريج ـ موسو ات   1

 العشرين  أـ العنوان  
 

1527  

155،741  
  041س 

 
 السماوي ، محمد طاهر بن حبيب 

وشائج السراء في شان سامراء ) ارجوزة في تاريج سامراء ( محمد بن 
  4112طاهر السماوي .ـ كربالء : العتبة العباسية المقدسة ، 

ـ  2ـ سامراء  ـ المزارات الدينية 2ـ سامراء ـ تاريج  4ص ـ تاريج 511
 الشعر العربي أـ العنوان  

 

1520   

155،71  
  541ع 

 
 العزاوي ، كيالن خفر 

طيب المداد في نشاة مدينة بغداد / تاليف كيالن خفر العزاوي .ـ بغداد : دار 
  4112االدب ، 

 سم 42ص ؛ 15
 ـ بغداد ـ تاريج  أـ العنوان   4ـ العراق ـ تاريج   1
 

1521  

155،741  
  151م 

 
 الموسوي ، كاظم فالح أل سيد حمد  

بغداد التاريج والعلم والحفارة : دراسة وثاقية وتاريخية وشرح ... الج / 
تاليف كاظم فالح أل سيد حمد الموسوي .ـ بغداد : موسسة الفياء للثقافة ، 

4112  
 سم 42ص + ملحق صور ؛ 121

 ـ يغداد ـ تاريج أـ العنوان   4ـ العراق ـ تاريج  1
 

1521   

155،744 
  51ح 

 
 حسن محمح حسن 

المقدادية وظائفها و القتها االقليمية : دراسة في جغرافية المدن / حسن 
  4112محمد حسن .ـ بغداد : دار الدكتور  للعلوم ، 

 سم 42ص ؛ 175
 ة ( ـ تاريج  أـ العنوان ـ ديالى ) المقدادي 4ـ العراق ـ تاريج  1
  

1521  

 551،742  
  47ج 

 
 الجاف ، قاسم الزم العبد هللا 

لمحات مختصرة  ن تاريج قفاء بدرة / تاليف قاسم الزم العبد هللا الجاف .ـ 
  4112بغداد : دار الثقافة والنشر الكردية ، 

 (  145سم .ـ ) دار الثقافة والنشر الكردية ؛ 42ص ؛ 421
 ب ـ السلسة     ـ الكوت ) بدرة ( ـ تاريج  أـ العنوان  4ـ العراق  تاريج  1

1524  



421 
 

 

155،742  
  144ج 

 
 الجنابي ، محمد طالب 

روافد حلية ؛ قرية المعيميرة / محمد طالب الجنابي .ـ الدبوانية : دار يبنور 
  4112للطبا ة النشر ، 

 سم 42ص ؛ 24
 أـ العنوان    ـ الرمادي ) معيميرة ( ـ تاريج  4ـ العراق ـ تاريج  1
 

1522 

155،745  
  412ز 

 
 الزبيدي ، كريم مطر حمزة 

صور مشرقة من الحلة ) الحلة الفيجاء ( / كريم مطر حمزة  الزبيدي ؛ يوسف 
كاظم جفيل    الشمري .ـ كربالء المقدسة : العتبة العباسية المقدسة مركز 

  4112تراث الحلة ، 
أـ الشمري ، يوسف  ـ الحلة  ـ تراجم  2ـ الحلة ـ تاريج  4ـ العراق ـ تاريج  1

 لعنوان  كاظم جفيل ) م . م ( ب ـ ا
 

1522 

155،745 
  742خ 

 
 الخفاجي ، ثامر كاظم 

التراث الحلي المخطوط في المكتبات العراقية وااليرانية والبريطانية / تاليف 
  4112ثامر كاظم الخفاجي .ـ بابل : مطبعة دار الصادق ، 

 سم 42ص ؛ 202
 ـ المكتبات ،  لم أـ العنوان 4ـ الحلة ـ تاريج  1
 

1525  

155،745  
  74ص 

 
 صفا لطفي 

مشاهد تشكيلية من مدينة الحلة / رسم وتاليف صفاء لطفي .ـبابل : دار االرقم 
 ،4112  
 سم 41ص ؛ رسوم ملونة ؛ 54
 ـ الحلة  ـ تاريج  اـ العنوان  4ـ العراق ـ تاريج    1
 

1525 

155،745  
  254ع 
 

 
 ـ (  1154 بد الرفا  وض ) 

  4112هاه االيام /  بد الرفا  وض .ـ بابل : دار الفرات للثقافة واال الم ، 
 (  24سم .ـ ) سلسلة تراث الحلة  ؛ 42ص ؛ 55
 ـ الحلة ـ تاريج  أـ العنوان ب ـ السلسلة  1
 

1527  

155،745  
  211ن 

 
 : الحلة (    1115:  1الندوة العلمية ) 

/ جمع  1115نيسان  5ـ  2الندوة العلمية االولى ) الحلةفي التراث العربي ( 
  4112وتقدم  بد الرفا  وض .ـ الحلة : دار الفرات للثقافة ، 

 سم 42ص ؛ 202
 ـ التراث العراقي ـ ندوات أـ  بد الرفا  وض ) جامع ( 4ـ الحلة  1
 ب ـ العنوان  
 

1520  

155،745  
  151أ 
 

 
 االوسي ، مرتفى  لي 

كربالء في دليل الخليج العربي : مقتطفات من المتاب الاي نتاول تاريج العراق 
... الج / مرتفى  لي االوسي .ـ الحلة : دار الفرات للثقافة واال الم ، 

4112 
 سم 42ص ؛ 124

 ـ تاريج   أـ العنوان  ـ كربالء 4ـالعراق ـ تاريج ـ العهد العثماني  1
 

1521   



421 
 

155،745  
  010ج 

 
 الجميلي ، رياض

مدينة كربالء أنمواج للحوافر الدينية المعاصرة ... الج / ا داد رياض 
  4112الجميلي .ـ كربالء : االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ، 

 سم 10ص    : ايض ؛ 47
 ـ كربالء ـ تاريج أـ العنوان   4ـ العراق ـ تاريج  1
 

1551  

155،75 
 251ف 

 
 الفرطوسي ، صالح مهدي 

الشوية بقيع الكوفة / صالح مهدي الفرطوسي .ـ بغداد : دار الجواهري ، 
4112   
 سم 42ص ( ؛ 221ج  ) 

 ـ الكوفة ـ تاريج أـ العنوان   4ـ العراق ـ تاريج  1
 

1551  

155،745  
  240ك 

 
كربالء في مجلة لغة العرب / ا داد  مركز احياء التراث .ـ كربالء :  مكتبة 

  4112ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة ، 
 (  1سم .ـ ) سلسلة اخترنا لكم ؛ 42ص ؛ 101

 ـ مجلة لغة العرب أـ السلسلة  2ـ كربالء ـ تاريج  4ـ العراق ـ تاريج   1
 

1554  

155،745  
  012ك 

 
 يدار ،  بد الحسين أل طعمة الكل

بغية النبالء في تاريج كربالء / تاليف  بد الحسين الكليدار أل طعمة .ـ كربالء 
 سم 42ص ؛ 445  4112: مركز كربالء للدراسات والبحوث ، 

ـ كربالءـ  تاريج  أـ  الكليدار ،  ادل أتطعمة ) محقق (  4ـ العراق ـ تاريج 1
 ب ـ العنوان 

 

1552  

155،747 
  404ف  

 
 الفتالوي ، بد الزهرة تركي  فريح  

القادسية ارض ومدينة /  بد الزهرة تركي فريح  الفتالوي .ـ النجف  االشرف 
  4112: العالمية الحديثة للطبا ة ، 

 سم 42ص ؛ 12
 ـ القادسية ـ تاريج أـ  العنوان  4ـ العراق ـ تاريج  1
 

1552  
 
 
 
 
 

155،747 
  404ف  

 
 الفتالوي ، بد الزهرة تركي  فريح  

القادسية ارض ومدينةابو صخير في ااكرةة الزمن  / تاليف    بد الزهرة 
  4112تركي فريح  الفتالوي .ـ النجف  االشرف : العالمية الحديثة للطبا ة ، 

 سم 42ص + صور  ؛ 104
 ان أـ  العنو ـ تاريج      النجف ) ابو صخير (   4ـ العراق ـ تاريج  1
 

1555  
 
 
 
 
 

155،721  
  024ح 
 

 
 الحمداني  ، صباح غميس كاظم 

سوق الشيوخ مافيها وحافرها  الموسو ة المتيسرة ... الج / صباح 
    4112غميس كاظم الحمداني  .ـ بيروت : دار المرتفى ، 

 سم 42برامج + صور ؛  4ج 
 أـ العنوان     ـ الناصرية ) سوق الشيوخ ( ـ تاريج 4ـ العراق ـ تاريج  1
 

1555   

155،724  
114ج   

  
 
 
 
 

 
 الجويبراوي ، جبار   بد هللا 

التعايش السلمي في العراق  : محافظة ميسان انمواجا /  تاليف جبار  بد هللا 
  4112الجويبروي  .ـ بغداد : جامعة بغداد : دار الفراهيدي ، 

 سم .ـ  )سلسلة العراقية تطبع ( 42ص ؛ 405
 ب ـ السلسلة    ـ العمارة ـ تاريج أـ العنوان  4ـ العراق  ـ تاريج  1
 

1557  
 
 
 
 
 
 



424 
 

 
155،725  

151م    
  

 الموسوي ، صبيح زهراو 
العمارة مدينتي /  صبيح  زهراو الموسوي .ـ بغداد : مكتب حجي حافظ ، 

4112  
 سم 42ص ؛ 227

 العنوان  ـ العمارة ـ تاريج  أـ 4ـ العراق ـ تاريج  1
 

 
1550 

155،112  
  210ك 

 
 كريم سيد كنبار 

الصراع العربي االسرائيلي رؤية الدولة الواحدة / كريم سيد كنبار .ـ بغداد : 
  4112مكتب  الغفران ، 

 سم 42ص ؛171
 ـ النزاع العربي االسرائيلي  أـ العنوان  1
 

1551  
 

155،112  
  521ش 
 

 
 الشطري ، شاكر مجيد ناصر 

جمهرة االسماء اليهوديةواثرها في تحقيق االهداف  االسرائلية / ا داد وتقديم 
  4112شاكر مجيد  ناصر الشطري .ـ بغداد : منشور مكتبة العميد ، 

 ( 17سم  .ـ ) سلسلة العميد ؛ 42ص ؛210
 اسرائيل (ـ االسماء الجغرافية  ـ فلسطين  )  4ـ اليهود في فلسطين  1
 ب  ـ السلسلة     أـ العنوان  
 

1551  

155،11557 
  145ر 

 
 ( 1152رياض محمد كاظم ) 

اسرار هجرة اليهود الكبرى في  الصحافة العراقية )  زرا ونحميها ( / رياض 
محمد كاظم .ـ بغداد : مركز   افواء االستشاري للدراسات للدراسات 

  4112والبحوث ، 
 سم 42ص ؛ 421

 ـ الصحافة العراقية أـ العنوان  4ـ اليهود  في العراق  1
 

1551   
 

154،22  
  402ا 

 
 ااكر محي الدين  بد هللا  

( /  1171ــ  1150االنقالبات العسكرية في السودان : دراسة تاريخية ) 
  4112تاليف ااكر محي الدين  بد هللا .ـ الموصل : مكتبة بشار اكرم ، 

 سم 42ص ؛ 252
 (  أـ العنوان   1171ـ  1150السودان ـ تاريج ) ـ  1
 

1554   

155،711  
  410غ 
 

 
 الغانمي ، باسم فارس 

من تاريج لواء الديوانية ) بطن العراق ( والفرات االوسط : دراسة تاريخية . 
انثروبولوجية ... الج / تاليف باسم فارس الغانمي .ـ بغداد : مطبعة النبراس ، 

4112  
 سم 42ص ؛ 241

 ـ الديوانية ـ تاريج أـ العنوان  4ـ العراق ـ تاريج  1
 

1552  
 

172 
  151م

 
 موشي بولص موشي 

امريكيا ونهايتها الوشيكة / موشي بولص موشي .ـ بغداد : مطبعة الففولي ، 
4112  

 سم 41ص + صور ملونة  ؛ 24
 ـ امريكا   أـ العنوان   1
 

1552  

 

 



422 
 

 

 

 

 كشاف المؤلفين       

 حرف االلف      

 

 

 

 

 

 

 169 آل جعفر ، نجيب سليم



422 
 

 169،169 آل سعودي ، حسين

 976،69 آل صافي ، ناجح جميل 

 188،011 آل طعمه ، صادق

 9989 آاللوسي ، ابتسام جمال كافي طه

 9080 آاللوسي ، سالم

 160 آمنه عبد العزيز 

 169 ابتسام ابراهيم 

 9979 ابراهيم سبتي

 160 ابراهيم كريم عبيد

 9999 ابراهيم المعمار، ابراهيم بن علي بن ابراهيم 

 9766 ابن بريال الحجاري

 9999 ابن مكنسه ، اسماعيل بن محمد

 060 ابو اندلس ، عدنان

 166 ابو اقالم ، وفية

 166 ابو كهف

 160 ابي جعفر احمد بن سعيد

 697 أحمد ثامر أحمد

 187 أحمد حسين خشان

 089 احمد صالح عبوش

 909 احمد عبد الستار صبري

 070 احمد عبد الكريم حميد

 9718 احمد علي صكر

 9707 احمد عليوي صاحب

 691 احمد محسن عذبي

 607 احمد مطلوب

 798 احمد يوسف نجم



425 
 

 9909،9996،9817 أسماعيل ابراهيم عبد

 9916 اسماعيل محمد علي 

 979 أشقف لويس قصاب

 989 أشواق نصيف جاسم

 19، 18 االصفي ، محمد مهدي 

 9977 اطياف سنيدح 

 681 االعرجي ، جاسم محمد علوان

 709 االعرجي ، خالد محمد جالل 

 918 االعرجي ، عالء الدين صادق 

 061 االعسم ، راسم

 9790 أغا ، عبد هللا أمين 

 199 افراح علي عثمان 

 9999 أكرم عبد علي

 9799 آل عيثان ، صادق بن حرين بن محسن 

 9 آل فرج ، معن محمد شاكر خليل 

 998 ادمون السو

 161 ادهام نمر حريز

 168 اديب كمال الدين 

 9070 اراس حسين ألفت

 967 أريفي ، ميشال 

 9979 ازهار رحيم

 9970 االسدي ، سعد قاسم

 9019 االسدي ، علي بن الحسن عوض الحلي 

 169 االسدي ، قصي 

 9919 االسدي ، محمد عبد الوهاب حسن

 9999 أسراء عامر شمس الدين 



425 
 

 960 آل هريب ، منذر كاظم

 9979 الهام عبد الكريم 

 609 آل يوسف ، ابراهيم جواد كاظم 

 969 أالء محمد رحيم حمادي

 960 االلوسي ، فاروق عبدالرزاق حسين علي 

 190 االمارة ، علي

 9019 االمارة ، وفاء قحطان غافل 

 966 أمطوش محمد

 9976 امير بولص ابراهيم

 19 امير عبد القادر رسول

 090 االمير ، فؤاد قاسم

 9061،9088 االميري ، شهاب محسن عباس 

 007،009،966،999 االنباري ، صباح صادق جعفر 

016،019،001،009 

790،799،786،001 

909 

 099 عبدالكريمأنتصار كاظم 

 9990،106 أنسام محمد راشد

 600 االنصاري ، صبيح عبد الرحمن 

 9708،9761 االنصاري ، عابد براك محمد

 189،999 االوسي ، سالم كاظم 

 9971 االوسي ، مرتضى علي

 610 اياد حامد

 686 أياد يوسف اسماعيل

 

 حرف الباء



427 
 

 9980 البابيري ، حكيم عبد الرحمن زبير

 967 البادرائي ، عادل خضير عبد

 1 باراديس ، ايمانويل 

 9070 باسل مولود يوسف 

 608 باسم راجي ناجي عوض

 999 باسم غلب

 9996 باشاييف ،غضنفر

 676،167 الباقر ، هادي

 699 الباقر، هادي ناصر سعيد

 9997 بان كاظم مكي

 996 الباوي ، حسين عبد الرحمن 

 907 الباوي ، عبد المحسن 

 906 البختياري ، فارس الدباغ العباسي العلوي االيلخاني

 9077 البدر العيني ، محمود بن احمد

 086 البدران ، عبد العظيم 

 019 البدري ، أحمد طالل عبد الحميد

 166 البدري ، أسامة

 169 البدري ، خلود

 99 البديري ، أياد

 9008 البديري ، فليح عبد الحسن سوادي 

 096 براء مظهر عباس 

 909 البروجوردي ، غالم رضا موالنا

 097 البرزنجي ، أحمد محمد فهمي سعيد 

 9 البرزنجي ، حيدر شاكر نوري

 969 البرزنجي ، ليلى علي خضر

 9968 برواري ، جمال سليمان



420 
 

 989 بشار عزيز ياسر 

 100 بشير غريعر 

 998 بشير كاظم حميد

 971 بشير ناظر حميد

 9819 البصيصي ، عادل ناجح عباس 

 197 البطاط ، محسن 

 999 البطاط ، محمد هاشم 

 9060 البطي ، زكي علي حسين 

 9991 البطيحي ، عبد الصاحب محمد

 9979 البغدادي ، محمد عادل عباس

 199 بقلي ، رشاد جليل 

 901،907 البكري ، حسين محسين

 9090 البالغي ، سند محمد علي 

 666 بال والي ، علي عبد الحكيم محمود

 9099 بلقيس عيدان لويس

 9976 البنا ، حكيم جمعه 

 199 بندر علي اكبر شاكة

 9969،9968،166 بهاء محمود علوان

 9906 البهادلي ، كريم خالد 

 160 بهجت غمكني 

 901 بودون، رايمون 

 089 بورنوف، جاك 

 109 البياتي ، جواد 

 96 البياتي ، عبد الزهرة 

 9971،9970 البياتي ، علي صبري سلمان 

 9171،966 البياتي ، فالح محمود خضر 



421 
 

 108،161 البياتي ، لطيف محمد 

 9796 البياتي ، محمود خضر اسماعيل 

 080 بيداء محمود أحمد 

 9991 البيضاني ، جواد كاظم 

 

 حرف التاء

 9960 تحسين رزاق

 091 التكمجي ، حسين

 000 التميمي ، احمد فرحان علي حسين

 9917 التميمي ، خضير عباس خزعل

 607، 99 التميمي ، رعد فاضل حسن

 696 التميمي ، زهرة حسن عباس

 107 التميمي ، سلمان مراد

 9086،970 التميمي ، عباس جبير سلطان عبدهللا 

 906 عباس فاضل جبرالتميمي ، 

 911 التميمي ، علي صبيح

 609 التميمي ، عمار

 9099 التميمي ، نجاة علي محمد

 9071 التميمي ، وسام هادي عكار 

 916 توفيق عزيز عبدهللا

 

 حرف الثاء

 609 الثامر ، صباح نعمة

 9796 ثائر لبيب يوسف

 9986،9769 ثميرة كامل جبوري 



451 
 

 070 ثومسون ، بيتر . ج . ال 

 979 ثويني ، حميد آدم 

 

 حرف الجيم

 9998 جابر خليفة جابر

 606 الجابري ، عبد القادر

 67، 76 الجابري ، علي حسين 

 968 الجابري ، كاظم

 907 الجابري ، كاظم كريم رضا

 606 الجاحظ ، منال هادي

 698، 691 جاسم حسن رشيد 

 109 جاسم خلف الياس

 9010 جاسم محمد جاسم

 068 جاسم محمد صالح

 678 الجاف ، صالح عبد القادر عزيز

 9979 الجاف ، قاسم الزم العبدهللا

 9087 الجبادي ، فالح عبدالهادي عبد

 090 جبار صبري

 11 جبار عبدالرزاق رجب

 098 جبار علي جبار

 9799 الجبوري ، اسماء عبدالكريم عباس

 990، 90 عبدالكريم ذيبالجبوري , ايمان 

 707 الجبوري ، تركي محمود حسن

 9009 الجبوري ، جميل حسين

 069 الجبوري ، رضا 

 9999 الجبوري ، زينب 



451 
 

 700 الجبوري ، سعد محي عباس

 698 الجبوري ، سالم هاتف احمد

 009 الجبوري ، سلمان علي شرهان

 9066 الجبوري ، عباس ابراهيم حمادي 

 196 عبداالمير محمودالجبوري ، 

 9987 الجبوري ، عبد السالم محمد شبيب

 997 الجبوري ، عبدالمحسن علي محمد

 9060 الجبوري ، عدي سالم عبدهللا حمد

 609 الجبوري ، عمر خليل احمد

 9996 الجبوري ، محمود حريد 

 100 الجبوري ، معد

 909 الجبوري ، نافع علوان بهلول

 001 الجبوري ، نجيب خلف احمد 

 609 الجبوري ، نصيف جاسم محمد علي

 901 الجبوري ، نظلة احمد

 988، 976 الجبوري ، نهاد عباس شهاب 

 609 الججاوي ، طالل محمد علي

 999 الجحشي ، بشير ناظر

 689 الجراح ، وليد احمد مجيد

 709 الجشعمي ، حيدر علي عبدهللا 

 900،996 علوان محمدالجشعمي ، مثنى 

 080 جعفر عبدالمهدي صاحب

 966 الجاللي ، محمد رضا 

 9019 الجلبي ، واثق صباح 

 096 جليل خزعل 

 967 جمال جاسم أمين 



454 
 

 986 جمعية الشباب المسلمين

 9999 جميل ماهود

 9998،9089 الجميلي ، رياض كاظم سلمان

 766 الجميلي ، سعدون

 9900 حربيالجنابي ، احمد حميد 

 9969،9967،9969،9816 الجنابي ، جمال خضير 

 617 الجنابي ، جنان خضير منصور 

 107 الجنابي ، حسين حسان عبد زيد عمشان 

 797 الجنابي ، دريد داود سلمان

 109 الجنابي ، سمر سامي

 996 (9160الجنابي ، عبدهللا جاسم كردي )

 9816،109 الجنابي ، كريم برهان

 96 الجنابي ، مريم خالد مهدي 

 9970 الجنابي ، محمد طالب 

 106  جنابي ، هاتف

 9709 الجوادي ، حسن علي 

 990 الجواري ، علي عبد كنو علي

 106 جوانا احسان ابلحد

 9970 الجواهري ، فالح حسن 

 016 الجوذري ، سامر عبد الكاظم 

 989،9719 الجوذري ، عبدالعظيم عباس

 9096 جيمس فيلكسجونز ، 

 999 الجوهري ، اسماعيل بن غنيم 

 686 الجوهري ، حيدر 

 9996 الجويبراوي ، جبار عبد هللا 

 9990 الجياشي ، رحيم علي 



452 
 

 100 الجياشي ، صالح عبد 

 968 الجيزاني ، رحمن حسين 

 

 حرف الحاء

 9798 الحاتمي ، قائد راضي ال ثامر

 101 الحار ، نضال

 991،  986 حسينحارث خالد 

 118 حازم ابراهيم علي

 9768 حازم مالك محسن

 9816 حافظ محمد عباس 

 696 حامد خلف احمد

 9000 الحائري ، احمد

 999 الحبيب ، صاحب خلف 

 9098 الحجاج ، محمد

 706 الحجامي ، صفاء الدين ماجد خلف 

 106 الحجامي ، علي حسين حسن 

 679 الحجباوي ، طالل محمد علي 

 119 الحجي ، اكرم

 119 الحجي ، سعد

 697 الحداد ، حسون محمد علي 

 9811 الحداد ، سعد

 9997 الحداد ، عباس

 9999 حداد ، غفران

 9099 الحديثي ، خديجة 

 9996 الحديثي ، علي 

 779 الحديثي ، نشأت احمد نصيف



452 
 

 000 الحديدي ، عبدالحافظ محمد سلمو

 076 الحربي ، حذيفة ابراهيم 

 09 الحربي ، سمير طه احمد

 081 الحردان ، وسام عبد ابراهيم 

 700،9906 الحرز ، عبداللطيف 

 9996 الحريري ، ابراهيم

 9790 الحساني ، شالل خلف الفالحي 

 908 الحساني ، عدنان 

 000 الحساني ، عدي سعيد حليم

 960 الحساني ، كريم جهاد

 9990 ، بثينة الحسن

 110 الحسن ، حسين مجيد

 9991 حسن صكبان

 909 حسن ظاهر ملحم 

 9990 حسن مجاد

 766،9979،  967 حسن محمد حسن

 901 حسناء ناصر ابراهيم 

 670 الحسناوي ، سالم صالل

 9998 الحسناوي ، قصي محمود

 986 الحسني ، رغد تركي غياض 

 971 الحسني ، فخر الدين حميد زيتي 

 767 الحسني ، محمد رضا الجاللي 

 961 الحسني ، نبيل 

 999 الحسون ، خليل بنيات

 961 حسيب الياس حديد

 170 حسين عبد اللطيف



455 
 

 9706 حسين علي محفوظ 

 690 حسين فاضل حسن 

 189 حسين نهايه 

 669 حسين هادي عطية

-هـ 9979الحسيني ، ابي عبدهللا سليمان بن داود )

 هـ(999

900 

 079 الحسيني ، احمد خليل 

 9791 الحسيني ، حسين علي سلمان آل يوسف

 980 الحسيني ، رياض حسين 

 010 الحسيني ، عمار عباس

 790 الحسيني ، محمد رضا الجاللي 

 016 الحسيني ، محمد طه حسين 

 06 الحضاوي ، احمد محبس

 9968 الحصيني ، كاظم 

 9007،9096 الحكيم ، حسن عيسى 

 9969 الحكيم ، عبدالحسين نوري 

 690 الحكيم ، علي سلوم جواد

 096 الحلفي ، ليث مطر 

 968 الحلو ، محمد علي 

 9971 الحلو ، ميثم 

 090 الحلواني ، جاسم

 006 الحلي ، حيدر 

 186 الحلي ، محمد حسن علي مجيد

 976 الحمامي ، كاظم فنجان 

 9970،9969 حمد صالح

 696 الحمداني ، ثامر محمد حمد

 9708 الحمداني ، حقي اسماعيل عبدهللا



455 
 

 9996،196 الحمداني ، صباح خميس كاظم 

 117 الحمداني ، صالح حسن

 196 الحمداني ، عبد الكاظم حسن 

 679 الحمداني ، عهود جبار 

 071 الحمداني ، عودت ناجي

 9008 الحمداني ، فاطمة زبار عينزان

 119 الحمداني ، فائزة يعقوب 

 096،9999 الحمداني ، محمد خضر 

 116 الحمداني ، نوفل

 9980،009 الحمدي ، صبري فالح

 190 الحمزاوي ، سالم جاسور 

 091 حميد خليفة

 799 الحميد ، سليمان خلف 

 770،771، 776،  798،  990 حميد لطيف نصيف

 9719 الحميداوي ، صباح خابط

 116 ، احمد محمد الحميدي

 9709 الحميري ، طالب حبيب عطية البكري 

 910،906،969،999،66،66،09 الحميري ، عبد الرزاق غافل

9799،9016،9009 

 968 حنان يونس محمد 

 9090 الحيالي ، توفيق غالب 

 900 حيدر حبيب حمزة

 9016 الحيدر ، حيدر

 090 حيدر كريم سكر 

 696،699،697،690،699،699 الحيدري ، رضا

060،069،690،696 



457 
 

 9960 الحيدري ، صبري 

 969 الحيدري ، محمد تقي

 9990 الحيدري ، محمد محمد 

 

 حرف الخاء

 9066 خالد حسن جمعة 

 067 خالد حيدر 

 110 خالد عبد اللطيف علي 

 999 الخالدي ، حميد سلطان

 099 الخالدي ، محمد جاسم محمد

 9991 بريدخالص ايشوع 

 990 خالص جواد عبد جوهر

 981 الخرسان ، محمد صادق 

 9997 خروري ، مجيد

 9709 الخزاعي ، ماجد جياد

 096 الخزعلي ، صبحي غضبان 

 666 الخزعلي ، منذر عبدالجليل قاسم

 917،919،990،999 الخشالي ، شاكر حسين 

 9900 الخطار حمزة

 091 عبدالرحمنالخطيب ، عبدالرحمن يونس 

 606 خضير عباس مثجل

 090 خضير عمير 

 191 الخفاجي ، ابو بسام 

 00،9979 الخفاجي ، ثامر كاظم

 000،9099 الخفاجي ، جمعة عليوي فرحان

 997 الخفاجي ، حسن كاظم اسد حافظ



450 
 

 111،167 الخفاجي ، حسين شاكر

 9796 الخفاجي ، مزهر

 960 الخفاجي ، وليد عبد جبر

 009،687،680،689،610 الخفاف ، عبدالمعطي

 9096 خليفة يحيى

 9988 الخليل ، سمير 

 9901 خليل محمد ابراهيم

 609 خولة كريم كوشر

 9918،9888 الخياط ، ابتهال خلف 

 660 الخياط ، نديم 

 9919 خيرهللا قاسم

 9767 الخيقاني ، حيدر صبري شاكر

 

 حرف الدال 

 106 عليالداغري ، فاخر حسن 

 9996 داليا احمد

 980 الداهري ، صباح عبدالوهاب

 9069 داود سميرة 

 190 الدباع ، جمال عبدالرسول

 060 الدباغ ، جميل محمد جميل

  الدباغ ، عبد الكريم 

 

9788،9011،9010،196 

9780،9789،9789 

 9060 الدجيلي ، أحمد 

 186 الدجيلي ، حسن عبدالهادي

 9787 علي عبدالحسينالدخيلي ، حسين 

 670 الدخيلي ، محسن عريبي 



451 
 

 609،600 الدراجي ، حميد محمد حسن

 791،799 الدفاعي ، طه هادي مرهون 

 799 الدفاعي ، علي محسن

 969 الدفاعي ، فوزية ناجي 

 9799 الدلفي ، محمد فهد 

 779 الدليمي ، اجياد ثامر نايف

 9889 الدليمي ، رضا جواد

 9880،9889 ،عليالدليمي 

 9906 الدليمي ، محمد حمزة حسين

 9887 دميرجي ، زكي 

 9989،9889 الدنيناوي ، فيصل هادي 

 671 هـ ( 909 – 88الدنيوري ، احمد بن داود )

 970 الدهان ، عقيلة عبدالحسين سعيد

 199 الدوخي ، حمد محمود

 990 الدوري ، اسراء عريبي فدعم

 9009 الدوري ، اسماء عواد

 699 الدوري ، حبيب 

 9099 الدوري ، سامي صالح محمد

 9906 الدوري ، طاهر عبدالرحمن 

 9761 الدوري ، عمار شاكر محمود 

 9909،9908 ديشنر ، غنثر 

 671 الدينوري ، احمد بن داود

 

 حرف الذال 

 9969،9996 ذاكر محي الدين عبدهللا

 



451 
 

 حرف الراء

 9919 راسم قاسم 

 9007 راشد خلوصي 

 9766 الراشدي ، عبد هللا العزيز كردي االمير 

 196 الراضي باهلل احمدي المقتدرباهلل 

 608 رافد مهدي قدوري 

 69 الراوي ، احمد بحر هويدي 

 979 رائد فاضل جبو

 669 رباح احمد مهدي 

 9760 ربيع حيدر طاهر 

 181 الربيعي ،  احمد حاجم 

 91 الربيعي ، اكرم فرج 

 006 الربيعي ، حسن ناجي محمود

 607،600،609،609،609 الربيعي ، داود جاسم 

 99 الربيعي ، ضمياء حسين 

 9769 الربيعي ، عبدالجبار راشد 

 9910 الربيعي ، عبد الرزاق 

 9886 الربيعي ، علي حمزة جاسم

 9700 الربيعي ، عماد غانم

 9999 هادي علوالربيعي ، عماد 

 009 الربيعي ، غازي

 9700 الربيعي ، فائزة قاسم مفتن

 610 الربيعي ، ماجد عبود

 9886 الربيعي ، مراد

 9006 الربيعي ، نزار كريم جواد

 978 الرحال ، موفق هاشم 



451 
 

 9001 الرحيم ، عبد الحسين مهدي 

 798 رزاق جبار علوان

 996 رشا عادل

 069 رشيد غويلب 

 9900،966 رشيد هارون

 9880 رعد زامل

 790 رعد طارش كعيد

 911 رعد عبدالسادة علي

 680،990،986 رعد مهدي رزوقي 

 667 الرفاعي ، سبهان حامد علي

 9790 الرفاعي ، ميسر هاني الحسين

 09 الركابي ، نجدي التغلبي

 9069 الروازق ، صادق جعفر

 98 رياض علي عبدالحسين

 9969 كاظمرياض محمد 

 9066 ريج ، كلوديوس جميس

 9079 الرئيس ، عفراء عطا عبدالكريم

 919 ريسان عزيز

 حرف الزاي 

 991 الزاملي ، لطيف حاتم 

 199 الزبيدي ، جنان عبدهللا يونس

 979،9919 الزبيدي ، حامد

 190 الزبيدي ، رعد احمد

 709،709،789 الزبيدي ، سلمان عبد عبدهللا

 760 كاظم عبداالمير محسن الزبيدي ،

 9977،9999،9006،9090 الزبيدي ، كريم مطر حمزة



454 
 

 9881 الزبيدي ، وليد جاسم

 796 الزهاوي ، ربيع محمد

 9986 الزهاوي ، عباس عبدالستار عبدالقادر 

 191 الزهيري ، محمد سعيد طعمه

 997 الزهيري ، محمود حسين علي 

 9898 الزويني ، علي جواد كاظم

 6 زياد محمد عبود 

 9916 زيد سعد الدين 

 9099 الزيدي ، ابراهيم

 977 الزيدي ، اياد مطلك كطانه

 9916 الزيدي ، خضير فليح 

 9090 الزيدي ، سنان صادق حسين 

 001 الزيدي ، علي 

 099،797 الزيدي ، كاظم عيد جاسم

 099 الزيدي ، وليد كاصد

 616 زيدون خلف كريمد

 9967 ميثالزيفاكو ، 

 697 زينب خليل عباس

 969 زينب عبداللطيف صالح

 9910 زينب فخري حسين 

 9989 زينب مهدي رؤوف 

 016 زينب ميثم علي

 987 زينة سالم محي

 

 حرف السين 

 980 الساعدي ، امجد كاظم فارسي



452 
 

 9909 الساعدي ، باسم مجيد

 090 الساعدي ، تغريد حنون

 9707،9899 الساعدي ، حسين عبدهللا

 909 الساعدي ، حميد علوان

 90 الساعدي ، رحيم 

 9911 الساعدي ، عادل جبار

 9890،9899 الساعدي ، محمد عالوي سبهان

 008 سافرة ناجي

 970،061،096،099 سالم محمد عبود

601 

 097 السالم ، مصطفى تركي 

 789 سامر مؤيد عبد اللطيف

 971 عبدالعزيزالسامرائي ، جنان احمد 

 907 السامرائي ، خليل ابراهيم حمودي

 9786 السامرائي ، عبدالعظيم فيصل صالح

 9098،9916،9919 السامرائي ، مجيد ملوك

 9901 السامرائي ، محمد احمد

 9906 السامرائي ، محمود فاضل عويد

 96 الساموك ، صفد حسام

 906، 909 سامي جبر يعقوب 

 9988،096 سامي جواد كاظم

 9907،996،90 سامي حمود جاسم 

 098 سامي عبدالحميد

 009 سامي مهدي 

 618 ساين

 9989 السباهي ، ماجد



452 
 

 9009 السبتي ، عدي محمد كاظم

 9769 السبعاوي ، حسين صالح

 966 ستيرنين ، يوسف 

 9908 سحر التشكيل ودهشة التدليل 

 696 سحر علي سرحان 

 980 هـ(189-009عبدالرحمن )السخاوي ، محمد 

 9798 سداد انور محمد

 98 السراي ، ضياء ثابت

 9897 السرحان ، حسن 

 9910 سرمد عبدالستار امين

 999 سعاد فالح حمود حسين

 969 سعد عبدالواحد عبدالخضر

 9910 سعد عبيد جودة

 9098 سعد محسن خليل 

 601 سعد محمد جرجيس

 00 سعد مطر عبود 

 9760 السعدون ، حميد حمد

 9899 سعدي  ثامر يوسف

 9896 السعدي ، جنان فرحان 

 969 السعدي ، عباس فاضل

 979 السعدي ، ندى نعمان

 600 سعود حايد مشكور

 9901،966 السعود ، ناظم 

 996 سعيد تومي 

 9896 السعيدي ، بهجت

 9701 السعيدي ، محمد عبدالغني ادريس



455 
 

 101،100 سفاح عبدالكريم

 0 سفانه حيدر عباس

 9909 السكاف ، حسين 

 9977 السكندري ، احمد بن عطاء هللا

 9890 سالم دواي

 9086 سالم فاضل علي 

 9991 السالمي ، أياد كاظم طه 

 660 السالمي ، محمد

 9998،9989 السلطاني ، طارق احمد

 9900 سلمان كاصد

 9999 سلمان كيوش

 9891 سلمان محمد جودة

 009 السلمان ، نشأة ماهر

 9900 السماوي ، محمد بن طاهر بن حبيب 

 9909 السماوي ، محمد علي 

 179 السميحي ، جاسم محمد 

 987 سمير هجول تعبان

 9898،619 السميري ، احسان عيدان

 9899 السناطي ، عصام سليمان

 999 السنجري ، فردوس صادق خضير 

 709،797،10 السندي ، مهدي حسين الحسني 

 916،9990 السنوي ، معتصم زكي

 068 سهام كامل محمد

 96 السواد ، علي جاسم 

 9899 السوداني ، رغد

 709 السوداني ، سالم لفته عجيل



455 
 

 00 السوداني ، عبدالرحمن محمد سلطان

 9981،9076 السوداني ، قاسم جبر حسن

 9890 السوداني ، نعمة

 000 سورتل ، نك

 07 السويطي ، عدنان حميد مشجل

 060،066،066،069 السيد كمال 

069،069،068،061 

 9897،198،999 السميري ، أحسان عيدان

 

 حرف الشين

 9999 الشابندر ، غالب حسن 

 087 الشاروط ، فراس عبدالجليل

 080 الشاطي ، رعد عبدالجبار

 9899 الشاعر ، رواية

 718 محمدشاكر جاسم 

 9989 شاكرحمد

 987،980،989،989 شاكر عواد سلمان 

989 

 696 الشاوي ، ميساء محمد طاهر 

 9896 الشايع ، عبد النبي

 909 الشباني ، مشتاق شاكر عبدالحسين

 706 شبر ، رافع خضر صالح

 661 شبر ، صالح جواد

 088 الشبلي ، امير مالك

 619 شبور ، غنقر

 097 شذى طه سالم



457 
 

 9980 الشرع ، فائز

 9896 الشرقي ، عادل

 681،906،961،960،91 شريدة ، مخلف

697،690،699،699،698 

9067،690،696،696،699 

9771،9706،9709،9797 

 9986 الشريفي ، ضميد عمران

 960 الشريفي ، رحيم كريم علي 

 9906،179 الشريفي ، زين العابدين 

 9968 الشطري ، شاكر مجيد ناصر 

 689،687 شعبان مزيري 

 9799،060 شفيق مهدي

 9978،019 شكيب كاظم 

 670 الشمري ، حسين جاسم فالح

 9890 الشمري ، حسين كاظم علي

 970 الشمري ، دنيا عبد علي 

 060 الشمري ، رشيد حسين عكلة 

 671،076 الشمري ، صادق راشد

 969 الشمري ، ظاهر ذباح

 900،786 عبدالحمزةالشمري ، عبدهللا سعدون 

 691 الشمري ، علي جبار

 9706 الشمري ، علي حسين فرحان عزيز

 99 الشمري ، علي نوري 

 9700 الشمري ، علي وداعه 

 680 الشمري ، غالب ناصر 

 9090 شمطو ، سمير خليل



450 
 

 700 شهاب احمد ياسين

 970 الشهرستاني ، هبة الدين الحسيني

 180 الشهيد ، زيد

 699 الشوك ، استبرق ابراهيم 

 998 الشوك ، عباس عبداالمير 

 977 الشوك ، فاتن عبود عباس )أم يوسف(

 69 الشوك ، منعم

 9909 الشويلي ، هيثم 

 918 الشيباني ، بلسم عبدالرسول وحيد

 9980 الشيباني ، سمية

 9986 الشيباني ، صالح 

 9891 الشيخ ، ثائر 

 168 الشيخ ، سمير 

 9799 الشيخلي ، عبد القادر عبد الجبار

 970 شيماء عبد الباقي محمود

 

 حرف الصاد

 967 الصافي ، عبد الحسين حسن ثامر 

 996 الصافي ، محمود عبدالرضا

 090 صالح حسن فارس

 79 صالح مهدي سالم

 910،966 صالح نوري عبدهللا

 9808 الصالحي ، شكر حاجم 

 668 الصالحي ، قيس جميل 

 9996 صائب خليل 



451 
 

 9809 الصرخي ، ناظم 

 9987 الصعب ، احمد

 9976،619،608،666 صفاء لطفي 

 0 الصفار ، عصام 

 701 الصفار ، نشوان محمود

 9981،07 صالح الدين خليل 

 960 صالح عبدالرزاق

 9796 الصميدي ، عبد الوجود عبد اللطيف 

 

 

 حرف الطاء

 906 طارق حرب 

 088 فريدطارق حسون 

 916 طالب مهدي

 901 الطالبي ، احمد

 90 الطاهر ، عكاب سالم 

 619 الطائي ، حسين

 9998 الطائي ، ذياب مهند

 919 الطائي ، رحيم بدر عبود

 9009 الطائي ، رعد مطر مجيد 

 9097 الطائي ، سعاد هادي حسن رحيم

 9809 الطائي ، شهد

 008 (-9198الطائي صالح عباس )

 9800 الطائي ، عادل شمخي 

 98 الطائي ، عباس علي عبدالرضا

 9991،9990 الطائي ، عالء



471 
 

 9807 الطائي ، غزاي درع 

 078 الطائي ، كاظم 

 009 الطائي ، لقاء جمعة عبدالحسن

 969 الطائي ، مدحت نوري

 981 الطحان ، جاسم محمدعلي

 909 الطريحي ، عبد االمير جوادحميد 

 919،60 عبداالمير جواد محمد سعيد الطريحي ،

 969،968،991،990،996 طالل حسن 

969 

 9999 الطيار ، سهام

 996،97 الطيب ، عبدالنبي عبدهللا

 

 حرف الظاء

 9809 الظاهر ، جواد 

 حرف العين

 9719،90 عادل اسماعيل خليل 

 018 عادل علي عبيد

 9099 العارضي ، محسن جبار

 9769،969 فريق عنادالعارضي ، وجدان 

 099 عاصم محمد صالح

 9000 العالم ، عبدالغني احمد

 067 عامر سليمان

 9806 عامر صادق

 199 العامري ، باسم 

 998 العامري ، جعفر صادق عبيد



471 
 

 9716 العامري ، راهي مزهر

 769 العامري ، علي محسن ياس 

 097 العامري ، عمار ياسر

 007 عوادالعامري ، ماهر محمد 

 99 العاني ، بتول عبدالعزيز رشيد

 9090 العاني ، ثابت حبيب

 9061 العاني ، شاكر محمود عبدالغني 

 678 العاني ، صفاء احمد محمد

 919،900 العاني ، عبداللطيف عبدالحميد نايف 

 606 العاني ، محمد عبدهللا

 9000 العاني ، نوري عبد الحميد 

 9710 عبد المجيدالعاني ، وسيم رفعت 

 9909 عائد خصباك

 986 العبادي ،  خطاب جبار

 9978،9806 العبادي ،عدي

 180 عباس صادق عبدالصاحب

 60 عباس عبد ايدام

 980 عباس علي عبدالرضا

 076 عباس فاضل رحيم

 96 عباس ناجي حسن

 619 العباسي ، رنا عبدالمنعم

  العبايجي ، مؤيد قاسم

 996 شكريعبداالله حسن 

 906 عبدهللا خزعل

 011 عبد هللا راضي حسين 

 09 عبدااالمير حسين عالوي 



474 
 

 698 عبدالباسط عودة ابراهيم

 698 عبدالجبار محمد جرجيس 

 9999 عبدالحسن حسن خلف

 9800 عبدالحسين فرج

 608 عبدالحكيم حكمت

 9990 عبدالخالق سلمان جميان

 089 عبدالخالق شاكر قاسم

 708 عبدالرزاق محسن صالح

 9997 عبدالرزاق مطلك 

 616 عبدالرسول حسين عوض 

 096 عبدالرضا جاسم

 9976،9786 عبدالرضا عوض الحله

 9878،9801 عبد الزهرة يوسف 

 078 عبد علي عوض

 9989 عبد القادر جبار

 171 عبدالكريم راضي جعفر

 979 عبدالكريم صبري 

 691 عبدالكريم لفته عودة

 907 عبدهللا بريمي

 010 عبدهللا راضي حسين

 9700 عبد هللا صباح احميد 

 9879 عبدهللا كويجو

 9986،199 عبدالمطلب محمود

 698 عبدالناصر علك حافظ

 960 عبدالواحد محمد

 719 العبدلي ، حسام عبدالملك عبدالواحد



472 
 

 666 العبدلي ، سميرة شاكر 

 089 العبودي ،احمد جبار عبدالكاظم 

 097،099 العبودي ، ستار نوري

 066 العبودي ، عباس

 9870،9879 العبودي ، فؤاد

 9877 العبودي ، كاظم عبدهللا

 990 العبيدي ، ابراهيم

 098 العبيدي ، اكرم عبد علي

 9990 العبيدي ، أيمان

 9997 العبيدي ، رجاء خضير 

 9879 العبيدي ، سعاد

 9996 العبيدي، سعد

 966  ( -9197العبيدي ، عبدالحسن عبدالهادي )

 990،986،986،979 العبيدي ، عصمت ابراهيم 

 788 العبيدي ، عواد حسين  ياسين 

 099 العبيدي ، فائز طه سالم 

 090 العبيدي ، مثنى فائق مرعي

 9876 عبير سليمان

 9999 العتابي ، عادل

 68 مهند رحيم حسينالعتيجاوي ، 

 9769 عجيل نعيم جابر 

 701 (  -9197العجيلي ، لفته هامل ) 

 799 عدنان مايح بدر

 9906 عدي عدنان محمد

 600 عدي نجم اسماعيل

 9089 عدي يوسف مخلص



472 
 

 9780،616 العذاري ، محمد حمزة 

 098 عذراء ياسين 

 066 العراق . االمانة العامة لمجلس الوزراء . عقد

 006 العراق . الدستور 

العراق ، رئاسة الوزراء الهيئة العليا للحج 

 والعمرة

999 

 799،799،707،096 العراق ، قوانين 

 799،780،789 العراق . قوانين وتشريعات 

 006 العراق . مجلس النواب

 099 العراق : هيئة أستثمار محافظة ميسان

 618،760،766 العراق ، وزارة االعمار واالسكان 

العراق . وزارة التعليم العالي . هيئة التعليم 

 الفني

908 

 769،768،761 العراق . وزارة الثقافة

 690 العراق . وزارة السياحة واآلثار

 791 العراق . وزارة الشباب والرياضة

 099 العراقي ، ذكر محي الدين عبدهللا

 990 العرداوي ، عادل 

 991 الزهرةالعرداوي ، علي عبد 

 90 العريض ، بيان عبيد

 9969 عزالدين مصطفى رسول

 699 العزاوي ، باسل محمد

 910 العزاوي ، رعد قاسم صالح

 998 العزاوي ، طه حسام محمد مهاوش

 906 العزاوي ، عبدالرحمن حسين علي

 9901،919 العزاوي ، كيالن خضير

 9996 العزاوي ، محمد عبد الجبار



475 
 

 9999 العزاوي ، هدى 

 099 عزيز جبر يوسف

 990 عزيز عارف

 991،  997  عصام محمد علي

 9078 العطار ، محمد حسين 

 170 العطار ، مؤيد خليل 

 010 العطوي ، عبد الغفار

 9796 العظماوي ، مالك 

 607 العفاري ، داخل مجهول مسنسل

 9089،669،668 العقابي ، جاسم طارش

 177 صادق جاسمالعقابي ، 

 091، 660 عقيل مهدي يوسف

 9990 العقيلي ، طارق مجيد تقي

 961 العكيدي ، علي

 769 العكيلي ، كمال رشيد خماس

 710 عالء حسين صبري

 079 عالء حسين عبدهللا

 960 عالء خليل ناصر

 080 عالء الدين عبدالمجيد جاسم

 996 عالء محمد حسين

 9990،9996،991،990 عالء مشذوب 

 199 العالق ، اقبال نوري 

 790 العالق ، عبد الهادي 

 790، 796، 796 العالق ، عالء ابو الحسن اسماعيل 

 9876 العلوان ، محمد خضر

 908 علوش ، نور الدين



475 
 

 9091 علي اكبر حسين وهب

 9991 علي جاسم شبيب

 770 علي جمعة محارب

 719 علي حسن عبد

 996 هذليعلي حسن 

 909 علي حسين عبيد

 17 علي حسين غريب

 196،019 علي حسين يوسف 

 9068 علي خليفة جابر 

 989 علي زوين 

 9870 علي شبر 

 099 علي صباح سلمان

 761 علي عبد الحسين سعيد

 9967 علي عبدالرضا عاصي

 9018،976،99 علي عبدالرضا عوض

 9871 علي عبد الكريم 

 689 زوين علي عبد مناف

 9969 علي غدير

 006 علي محسن مهدي

 9797 علي هاشم شندي عجيل

 796 علياء عبود سالم

 069 عماد عبداللطيف سالم

 999 العمراني ، عبدالكريم جاسم 

 197 العنبكي ، سعيد حسون

 066 العنبكي ، عبدالحسين

 790،798،780 العنبكي ، عدنان زيدان حسون



477 
 

 769 حميد كاظمالعنبكي ، قحطان 

 679 العنبكي ، وليد عبد الجبار

 690 العنزي ، سعد علي

 778 العوادي ، حمزة جبر علي

 9898 العوادي ، حيدر 

 9998،9899،9899 عواطف عبداللطيف

 706 العيثاوي ، احمد عبدالقادر خلف

 9966 العيثاوي ، عامر

 9966 عيسى عبدالملك

 090 سنجارالعيساوي ، عبدالكريم جابر 

 9960 العيساوي ، فالح 

 979 العيفاري ، عباس عبيد علوان

 096 العينة جي ، منى

 

 

 حرف الغين 

 077،71 غازي صالح محمود

 676 غازي عطيه زراك

 017 غازي فيصل مهدي

 9960 الغانمي ، باسم فارس 

 9709 الغانمي ، سعيد 

 9890،10 الغاغي ، مهدي حارث 

 067 مانويلغبيرت ، خوان 

 699 الغرابي ، رضا حسن

 976 الغريري ، عادل عبدالرزاق

 009 غزالن هاشمي 



470 
 

 9961 غسان عباس محسن

 

 حرف الفاء

 769 فاخته شاكر رشيد

 608 هـ( 001-968الفارابي ، محمد بن محمد )

 19 الفارس ، جاسم

 796 فاروق ابراهيم جاسم

 9996 فاضل حسين نايف

 000 عيسى صالحالفاضلي ، خولة 

 706 فائز ذنون جاسم

 901 فائق احمد حساني

 9899 الفتال ، علي

 9897 الفتال ، قيس

 9999،9997 الفتالوي ، عبد الزهرة تركي فريح 

 089 الفتالوي ، علي جبار

 999 الفتالوي ، محمد كاظم حسين 

 910 الفتلي ، مجيد حميد سعيد 

 16،  67 الفراجي ، عدنان علي

 096 فراس طارق مكية

 708 فراس عبدالجبار

 9996 فرج ياسين

 086 فرح ضياء حسين مبارك

 9986 الفرطوس ، احمد عبد حسين

 079 الفرطوس ، امير

 9999 الفرطوسي ، صالح مهدي 

 9896 الفرعاوي ، علي 



471 
 

 9896 الفريجي ، حمزة راضي

 071،  609 (9197الفضلي ، صريح عبد الكريم )

 9716 الفضلي ، مثنى فليفل سلمان 

 9097 فالح جمال معروف 

 9009 الفالحي ، حافظ األبراهيم المال عباس الحسني 

 776 الفالحي ، محمد ابراهيم

 911 فليح سوادي 

 198 الفهادي ، علي كمال الدين محمد 

 9990،900 الفهد ، هاشم

 008 فواز محمود عيسى 

 9701 فيرنا ، روبر

 9900 فيلكاس ، مارسيلو 

 9960،9890 الفيلي ، ظمياء ولي

 

 حرف القاف

 086 قاسم مول

 9891 قاسم عمران علي

 9868 قاسم عمران عيسى 

 906 قاسم هيال رسن

 9778 القاسمي ، طه بن مزهر العطية

 679 القاموسي ، ضياء عبدالحسين

 9091 القاموسي ، محمد رضا

 699 القدسي ، ناطق حميد

 976 هـ(9099-9089القرداغي ، عمر بن امين ) 

 079 القرغولي ، صالح عمران حسون 

 9960 قره لوسي ، نامدار 



401 
 

 061 القريشي ، علي حاتم

 690 القزاز ، لقمان ابراهيم

 909 القسام ، قاسم علي 

 669 القصب ، صالح 

 9006 قصي سمير عبيس

 069 قصير ، اكرم فاضل سعيد

 680 اسماعيلقمندار ، 

 9798 قوريالي ، ابراهيم

 9909 قولو أوغلو ، محمد هادي

 900 هـ( 979 –القومي ، نوح بن حبيب ) .. 

 006 قيس جياد خلف 

 9969،9968،9869،9869 قيس مجيد علي 

 9979 قيس عايد حمد

 9960 القيسي ،احمد 

 9781 القيسي ، حامد صالح جاسم

 9711 القيسي ، حسين علي قيس محمد

 069 القيسي ، حنان محمد

 9969 القيسي ، داليا

 660 القيسي ، سهاد عادل

 997 القيسي ، محمود عبدالواحد محمود

 9076 القيسي ، معن فيصل مهدي 

 9860 القيسي ، نجم عبد هللا

 781 القيسي ، وداد عبد الرحمن

 

 حرف الكاف

 090 الكاتب ، عفاف عبدهللا



401 
 

 909 كاظم ، جاسم طعان

 9900،9966،009،066 كاظم سعدالدين

 979 كاظم محمد علي شكر 

 190 الكاظمي ، سلطان الطائي 

 076 الكاظمي ، ظافر هاشم 

 909،990،910،908،991 الكاظمي ، عماد 

 008 كانفيلد ، جاك

 9900 كاوتسي ، كارل

 097 الكبيسي ، حمدان رحيم رجا 

 9981 الكبيسي ، سامي 

 990 عمار عبدالحافظالكبيسي ، 

 91 الكبيسي ، عناد اسماعيل 

 9760 الكبيسي ، محمود رجب بكري 

 989 الكرعاوي ، عادل 

 966 الكريطي ، حاكم حبيب

 006 الكريطي ، طالب حسين فارس 

 9991 كريم سيد كنيار

 9001 كريم صبيح 

 9867 هللا كريم عبد

 9869 كريم مجيد

 968 كريم محمد حمزة

 66 موسى كريم

 079 كريمة حسين

 997 الكسائي ، علي بن حمزة

 9967 الكعبي ، حامد كاظم كرين

 696 الكعبي ، حميد سالم



404 
 

 998 الكعبي ، حيدر جمعة 

 9760 الكعبي ، عبدالحكيم

 991 الكعبي ، غالب ابراهيم

 966 الكعبي ، كريم علكم

 9866 الكعبي ، محمد بن سلمان نوح

 667 عودة الزمالكعبي ، منذر 

 998 الكعبي ، مهند عبد مسلم كمر

 9969 الكعبي ، نايف ثامر

 9069 الكعود ، وصال عبدالعزيز محمد نجرس

 600 الكفالوي ، سامي عبدالحسين

 9969 كالرين ، ليوبولدواالس 

 9990 الكليدا ، عبدالحسين أل طعمة

 099 كمال غمبار

 976 الكمالي ، طالل فائق 

 08، 61 ، ستارالكناني 

 706 الكناني ، فراس علي حسن

 9866 الكناني ، كامل تومان

 9860 الكواز ، جبار 

 960 الكوفي ، سالم صبري محمد حسن

 

 المحرف ال

 9066 السو ، بطرس

 000 الالمي ، كريم حسن 

 977 الالمي ، نعمان حافظ

 9861،109 اللبان ، صالح

 9868 اللبان ، موفق حسين علي رضا



402 
 

 97 لمى رزاق غني كريم

 9990 لورنس ، د.ه

 096 ليلى محمد

 

 ميمحرف ال

 99 ماثيوس ، أندرو

 9869 ماجد حامد محمد

 9999 ماجد علوان حسين

 9779،961 الماجدي ، جاسم جابر ال واعي الحسيني

 96 ماردن ، اوربسون سويث 

 9966 ماركيز ، غابربيل غارثيا

 611 مازن عبدالمجيد مصطفى 

 9999 المالكي ، حسن 

 61 مبيتي ، جون . س

 9068 مجاهد منعثر منشد 

 76 مجدي عزالدين حسن

 760 المجمعي ، محمد شطب

 791،098،070 المحاويلي ، عصام محمد حسن

 9869 محفوظ داود سلمان

 960 محمد امطوش

 9901 محمد بلغروفي 

 9900،069،960 محمد تقي جون

 669 محمد جاسم عيسى

 099 محمد جسام عرب

 081 محمد حسن 

 9966 محمد حسين 



402 
 

 917 محمد حسين علي زعين

 9988،9799،9799،197 محمد حسين عالوي غيبي

 9997 محمد حماد رجه

 9790،007،060 محمد درويش

 691 محمد دياب

 9998 محمد شهاب احمد

 606 محمد صبري

 9966 عبدالجبار محمودمحمد 

 669، 699 محمد عبدالهادي غالي

 9768،9791 محمد عجاج جرجيس

 089 محمد علي حمود

 007 محمد علي داهش

 9867،9860 محمد علي كاظم حيدر

 961 محمد نوري جواد

 9869 المحمداوي ، رضا

 69 المحمداوي ، سناء 

 068،098 المحمداوي ، علي عبود

 9770 محمود سلمان عوده 

 091 محمودعطية فرحان

 660 محمود قاسم محمد

 908، 999 المحنة ، كمال

 000 المحياوي ، عبد الحسن خضير عبيد 

 9960 المختار ، عدنان

 900،906 مديحة صالح مهدي 

 9079 مرتضى جاسم ابراهيم

 090،661 المرزوك ، عامر صباح



405 
 

 969 مروان خليفات

 9796 مريم عمران موسى 

 760،699 مريم مال هللا غزال

 69 المزوغي ، محمد

 9907،9079،08 مزيري ، شعبان

 911 المسعودي ، اسماء كاظم فندي

 600 المسعودي ، حيدر علي

 9099 المسعودي ، رياض

 9908،9961 المسعودي ، ضمير عزيز 

 699 مسلم عالوي شبلي 

 069 المشاهدي ، ميسون ابراهيم

 9909 مشتاق عبدالهادي

 069 المشهداني ، خليل ابراهيم احمد

 077 المشهداني ، فارس طه محمود

 996 المشهداني ، لطيف احمد عبود

 9866 المشهداني ، محمود

 706 مصباح كمال 

 9777 مصطفى جواد

 9866 مصطفى رياض 

 09 مصطفى كاظم شغيدل 

 9969 المصلح ، موفق محمد جواد حسين 

 9908 المطبعي ، علي 

 919 المطلبي ، عزيز يوسف

 77،70،79،79،78،01 المطيري ، مهنا رباط الدويش 

 997،990،999،999،998 المظفر ، صالح محمد جواد

 9860 المظفر ، نزار حمزة



405 
 

 087 المعاضيدي ، ناصر محسن  علي

 06 المعاضيدي ، وعدهللا جار هللا

 767 معتز محي عبد الحميد

 06 المعموري ، احمد عبيس عبيد

 699 المعموري ، بدر جدوع احمد

 9976 المعموري تحسين 

 677 المعموري ، محمد حمزة 

 099 المفرجي ، عدي حاتم عبدالزهرة

 9069 المقدم ، عبد الرزاق 

 917 هـ ( 079 – 666المقريزي ، احمد بن علي )

 9918 المكصوصي ، رحمن حسن علي

 919 ، أمجد ستار ساجت المكوطر

 981 هـ( 9009-9999المكي ، علوي بن احمد )

 9790 الملبسي ، محمود فاضل عويد

 978 منار عبدالمجيد عبدالكريم 

 9997 المناصير ، ناظم عبد الوهاب 

 700 منال عبود عبدالمجيد

 9709 منتهى طالب سلمان

 9961،176 المندالوي ، احمد الحمد

 9966 سالم بخشي خدادادالمندالوي ، 

 9999 منذر دكتور

 9907 منذر عبد الحر

 988 المنشداوي ، خضير عباس

 9069 المنصراوي ،احمد مريح 

 060 المنصوري ، علي يوسف صاحب

 669 منعم عبد درويش 



407 
 

 909 منظر حسن علي

 00 مها اسعد عبدالحميد طه

 967 مها محمد حسن 

 908 مهدي صالح سلطان

 109 : واسط (99:9890المتنبي )  مهرجان

 9799 موباسان ، غي دو.

 979 : بغداد( 9897مؤتمر االصالح التربوي )

مؤتمر الدراسات وتطوير المالكات والقيادات 

 :بغداد(9:9897الشبابية)

799 

 999 :بغداد9897/ 96-9:96المؤتمر العلمي ) 

آيار 1-9:0المؤتمر العلمي السنوي الدولي )

 :بغداد9897

909 

 9990 موسى جاسب

 9760،9766،9766 الموسوي ، ربيع حيدر طاهر 

 069 الموسوي ، سالم روضان

 969 الموسوي ، سعد معن

 9990 الموسوي ، صبيح زهراء

 9978،9976 الموسوي ، كاظم فالح أل سيد حمد

 9861 الموسوي ، محمود كريم

 9779 الموسوي ، مصطفى سعيد البو محمود 

 9998 الموسوي ، مهدية فيصل صالح 

 179 الموسوي ، مهند 

 9808 الموسوي ، ناظم جليل 

 9000 الموسوي ، نور الدين علي 

 606 الموسوي ، هاشم عبود 

 9967 موشي بولص موشي

 619 موفق حسن حمودي



400 
 

 9060 موفق خلف غانم 

 9990 موفق ، سامي توفيق النجم 

 99 مولينا ، جوزتي

 10 حميدي جاسم مؤيد

 768،019 مؤيد علي عبدالحسين

 9710 المياح ، مشتاق كاظم

 70 المياحي ، جعفر عبد كاظم

 001 المياحي ، سلسبيل جابر

 777،011 المياحي ، فوزي كاظم

 9067 الميالي ، زينة شاكر سلمان

 9909،9809،9089،670 ميثم هادي 

 989 ميري ، اليس

 9996 ميسر محمود شعبان

 

 حرف النون 

 99 نادرة جميل حمد

 9900،189 نادية هناوي سعدون

 766 الناصري ، سعدي كاظم

 9909 ناظم حكمت

 9906،9909 نايف محمد صالح

 711 نبيل رفيق محمد

 9807،9800 نبيل محمود 

 997 نبيلة عبد المنعم داود

 9809 النجار ، أسعد محمد علي

 9999 النجار ، تأين جميل موسى 

 9979 النجدي ، جبار 



401 
 

 9797،9907 نجم عبدهللا كاظم

 9770،9776،9776،9790 النداوي ، سعد عباس الرفاعي الموسوي الحسيني 

 666 ندى عبد الهادي مهدي

 079 ندوة عبدالمجيد عبدالعزيز

: الجامعة 98:9897الندوة العلمية السنوية )

 المستنصرية(

909 

 978 نسيبة صالح عبد الوهاب

 997 النشمي ، سمير

 199 النصار ، حسين عبدالسيد

 919 النصراوي ، ثائر عباس

 9806 النصراوي ، عبد الرزاق حمزة 

 690 نصيف جاسم محمد عباس

 606 النعيمي ، صباح عبدالوهاب

 108،019 النعيمي ، محمد سيد نجم 

 700،97 النعيمي ، مهند محمد عبدالستار

 9806 النفاخ ، مهند عباس

 909 النقدي ، جعفر محمد 

 06 النقشبندي ، حسام الدين علي غالب

 086 نهاد حامد ماجد

 9999 ه(091-609النواجي ، محمد بن الحسن بن علي )

 916 نوارس فائق

 701 نوال قاسم عباس

 66 نور الدين علوش

 9909 النورس ، حبيب

 9900 النوري ، قصي

 

 حرف الهـاء



411 
 

 999 هاتف بريهي شياع

 9907 هادي عباس حسين 

 9769 هادي وليام واين 

 69 هبة عادل ابراهيم

 900 هدى محمد سلمان

 699 الهذال ، يوسف محمد علي حاتم

 9800 هزبر محمود

 9960 هسة ، هيرمان

 689 هشام عمار احمد

 9991 الهلهول ، مجيد هداب

 716 الهماش ، حسين رحيم عزيز

 710  هناء رجب حسن 

 9909 الهنداوي ، فوزي هادي 

 676 الهواسي ، محمود حسن 

 199 هيال ، سامي

 999 الهيتي ، عبد الرحمن جمعة

 9966 هيجو ، فكتور

 9989 هيفاء عاصم محمد

 009 هيل ، سوزان

 

 حرف الواو

 991 هـ ( 986 – 908الواقدي ، محمد بن عمر ) 

 9818،9801،996 الوالي ، محمد سلمان

 090 واتيمور ، جون 

 90 وائل متي اوراها

 9906 الوائلي ، حيدر لطيف



411 
 

 9919 الوائلي ، علي عبدالزهرة 

 690 الوائلي ، مثنى فاضل علي 

 916، 68 وتوت ، عبد الكريم

 9819 الوردي ، غزوان

 9961 ورود ناجي عبداالمير

 999 وسن محمود لطيف

 601 وفيق شاكر محمد

 9911 عبدالحمزةوالء سلمان 

 969 وليد ابراهيم

 689 وليد جلوب كاظم 

 070 وليد حسين عباس

 799 وليد خليفة هداوي

 

 حرف الياء

 9998 الياسري ، اسماعيل محمد 

 099 الياسري ، ياسر عيسى

 660 ياسين عباس جواد

 09 ياسين ، محمد حسن 

 769 الياور ، علي عصام محمد علي

  يحيى صاحب

 

9906،9810،9819،066 

9791،9989،9987،9980 

 001 يسار صباح جاسم

 9996 يوارش ، فالنتينا

 918،998 يوسف شريف 

 9990 يوسف عبود جويعد

 900 يوسف محسن



414 
 

 907 يوسف مدن

 9997 اليوسفي ، عبد علي

 190 يونس حميد عزيز

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشاف العناوين

 حرف االلف

 

 

 

 



412 
 

  



412 
 

 /خارج المحكمة بين الشريعة والقانون اثار  قد الزواج
 

211 

 في الحياة الفكرية لعودة دورهم الوطني ونسبهم/ألعبد المطلب واثرهم 
 

1222 

 أل  يثان في الميزان بحث خاص يتطرق أل  يثان ... الج/
 

1245 

 ابدية الشعر : مجمو ة شعرية/
 

1142 

 تحليلية/ابحاث في القراءات القرانية : دراسة داللية 
 

122 

 ابحاث من التراث العلمي للحفارة االسالمية/
 

1275 

 ابراهيم كبة ودوره السياسي والفكري في العراق/
 

1254 

 ابن دريد من ا الم  لماء االنساب الع
 راب/

1205 

 ابو  صخير  في ااكرة الزمن/
 

1555 

 ابو طالب ودين ابراهيم : دراسة نقدية لنصوص التاريج/
 

175 

 ابواب محبة هللا في القران والسنة/
 

111 

 اجهزة طب االسنان تشغيل صيانة تصليح/
 

552 

 االجتجاج العقلي في النحو العربي/
 

514 

 (/ 4117ـ    1151االتحاد االوربي النشاة والتكوين ) 
 

1254 

 االتصال في التعليم والريافة/
 

515 

 ونصوص/ االتفاقيات الدولية للملكة الفكرية : دراسات
 

247 

 اتفاقية سداو ومالتها للتشريعات العراقية/
 

217 

االتشير االسدي وابو الهندي الرياحي ) دون كنجوتة االموي .. والوجودي  االول في 
 االسالم/

 

155 

 اثار تكييف الد وى المدنية : دراسة تطبيقية في القانون العراقي/
 

220 

 الديمقراطي/اثر التنشيئة االجتما ية في البناء 
 

420 

اثر استعمال اسلوب التعلم التعاوني في تحصيل طالبات الصف الثاني ـ معهد ا داد المعلمات 
 ... الج/

 

512 

 االثر الحفاري في الشعر الجاهلي/
 

151 

 اثر الصهيونية في الحركة المهدوية/
 

12 

 اثر  لى الماء : مجمو ة شعرية/
 

1100 

 المظفر : قراءة جديدة في كتاب منطقة لمظفر/االثر في تخليص منطقة 
 

51 



415 
 

 اثار تكييف الد وى المدينة : دراسة تطبيقية في القانون العراقي/
 

224 

 اثر المستجدات االجتما ية  لى المجتع في الفكر االسالمي/
 

15 

 اثر المسجد في تربية الفرد واصالح المجتمع/
 

15 

 دراسة مقارنة/ اجراءات التقافي في العوى المدينة :
 

221 

 /4115االجراءات التشكيلية والموفو ية لتعديل الدستور العراقي لسنة 
 

207 

 احاديث االحكام  لى وفق مقرر المرحلة الثالة ... الج/
 

155 

 احاديث العلم في السنين االربع : دراسة تحليلية/
 

155 

 احاسيس شا ر/
 

172 

 الوجداني/احتياح صارخ  بالحب : في االدب 
 

1124 

 االحتيال بالسحر جريمة اات خطر ) دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قفائية (/
 

214 

 احداث الغزو المغولي للعالم  االسالمي من المنظور االستشراقي/
 

1517 

 احداث وانفعاالت/
 

1111 

 /1150ـ  1110االحزاب والنخبة السياسية الحلية  في نصف قرن 
 

241 

 المغبيب : شعر/احزاب 
 

1141 

 احكام القفاء في قفايا الملكة الفكرية : جلسات من المحاكم/
 

245 

 احكام واراء في القانون والقفاء/
 

275 

هـ( ) 134-422االحوال االجتما ية واالقتصادية اال يان االندلس من  هدي الخالفة ) 

 م (/ 1030-755

 

1215 

 والقبالة ... الج/االحصاء الحياتي ال داديات التمريض 
 

552 

 احمد  ساالر رائدا ومؤسسا للمسرح  االحتفالي الكردي/
 

045 

 احوال الاميين في  هد المغول االبلخانيين/
 

1400 

 االحياء المجهرية الطبية ال داديات التمريض ... الج/
 

501 

 اخاطب قصتي/
 

1127 

 الثانية/اختصاص المكاتب االمامية الفندقية : مناهج المرحلة 
 

710 

 االختفاء القسرس : اليات  ، تنفيا ، استجابة ...الج/
 

205 

 1124 اخر صمت/



415 
 

 
 اخر المطاف : مجمو ة قصصية/

 
1102 

 1114 اخر النهايات/

 010 االخراج في مسرح مابعد الحداثة : تشكيل الدالالت ... الج/

 1421 االخرون اوال ... قطوف من كتابات سائدة/

 511 الشائعة في اللغة العربية ... الج/االخطاء 

 520 اخالق الشعوب من خالل الرحالة العرب والمسلمين/

 1215 االخيفر : دراسة في التاريج والعمارة/

 755 ادارة  االمدادات في منظمات اال مال/

 225 ادارة العمليات المصرفية :  الواقع والتطبيقات العلمية/

 715 : الصف الثاني تجاري اختصاص السياحة/ادارة الفنادق والمطا م 

 227 ادارة المؤسسات المالية والمصرفية/

 122 اد ية للقران الكريم/

 75 االخالق في القران الكريم واحاديث  المعصومين )  ليهم السالم (/

 421 اخالقيات الجهاد والمقاومة في زمن الحرب والسالم/

 145 الردات الحسينية/االداء التجاوبي والتناوبي في 

 555 الصف الرابع/  Narshng    Etgiesادب واخالقيات مهنة التمريض والقبالة 

 120 (/ 4112هـ ـ 1225االدب الشعبي في كتابات في  مر الزمن ) 

 1211 ادباء  راقيون نقدية وافاءات نقدية في منجزهم الثقافي/

لسنة  25ونقدية رقم  1171لسنة   117ادلة االثبات في فوء قانون االثبات رقم 
4111/ 

224 

 1112 االدنى واالقصى ففولة وثقافة : دراسة في شعر شاكر لعبي/

 451 ادوات القتال النفسي مابعد احداث الموصل وتكريت : دراسة تحليلية لنمااج ... الج/

 715 االدوات واالجهزة المنزلية/

 50 محتوى والمنهج/االديان : دراسة ايستولوجية مقارن في 

 012 اديبات مهرجان السفير الثقافي الثالث/

 105 ااا دخلت بيتنا مستقبل قدميك العتبة : شعر/



417 
 

 110 ااان في منتصف الليل : مسرحية شعرية  اشقة/

 52 اراء اهل المدينة الفافلة ... الج/

 1102 اربعة ارهاب/

 1105 الفيحاء/ارجوزة المحبة والوفاء في تراجم ا الم الحلة 

 274 ارشاد االزمات والطوارى/

 1252 /1151ـ   1115اركان  بادي احد رواد بناء الدولة  العراقية 

 155 اركان الكون : قصائد من االلف الخالد/

 475 ارزاحة الماكرة ؛ مقاالت في الشان الثقافي العراقي/

 257 تعولم/ازمات الكساد العالمي : نظم اقتصادية تهرم وا باءها 

 250 ازمة االقتصاد العالمي/

 411 ازمة التطوير الحفاري في الوطن العربي بين العقل الفا ل والعقل المنفعل ...  الج/

 551 ازياؤنا االشورية السورثية/

 11 اساتاة التعليم والتاني والتدريس  في المجتمع االسالمي/

 1221 االساس في جغرافي استراليا/

 440 المسؤولية الناشئة  ن انهيار البناء ... الج/اساس 

 712 اساس المفردات الزرا ية : معالجة معجمية/

 720 اساسيات االدارة المالية/

 721 اساسيات االدارة المالية مداخل وتطبيقات/

 025 اساسيت البايوميكانيك/

 022 اساليب البحث العلمي واالحصاء في التربة البدنية/

 522 تطبيقية في كتاب البحوث والرسائل واالصاريج .. . الج/ اساسيات

 752 اساسات التقانة الثانون وتطبيقات/

 711 اساسيات تقيم كفاءة اداء المؤسات الفندقية/

 217 اساسيات الفكر التربوي/

 545 اساسيات في االدارة الحديثة للصف الثاني  التجاري/

 555 الحيوانية/االسياسيات في  لم االنسجة 



410 
 

 512 اساسيات القياس والتقويم/

 021 اساسيات كرة السلة ) تعلين ـ تدريبات ـ تحكيم (/

 7 اساسيت لغة فجول بيسك/

 712 اساسيات الهندسة الزرا ية : المفاهيمم االساسية ... الج/

 255 اساليب البحث العلمي : تطبيقات في صنا ة السياحة والفنادق/

 11 ( لالقسام الالدارية ... الج/ Winasbاساليب التحليل الكمي التطبيقية والمبرجمة بنظام ) 

 511 اساليب تطبيقية في كتابة البحوث والرسائل والطاريح واالوراق العمل/

 107 اساور من معدن  المجاز/

 1272 االستاا  بد الوهاب  بد الرزاق السامرائي والتربية االسالمية/

 250 االستثمار في  محافظة النجف االشرف : الواقع للمستقيل/

االستثمار وادواية في االسواق المالية )  دراسة تحليلية لواقع السوق المالي العراقي 
 والعربي واالمريكي (/

254 

 255 االستثمار وفق نظام البناء والتشغيل والتمويل/

 515 الوطني/استحالر النفوط الخام العراقية والجهد  

 512 استراتيجيات معاصرة في تدريس العلوم/

 222 استراتيجبة ادارة الموارد  البشرية/

 1205 االستراتيجة الحربية في معركة  اشوراء بين التفكير الجند وتجنيد الفكر/

 250 االستراتيجة الوطنية للشباب ودورها في بناء السياسة الوطنية/

 411 بحث ميداني في البيئة والمجتمع/استطالع حول المخدرات : 

 225 االستفزاز في التشريع العقابي/

 501 استكشافات طبية او المسح الجغرافي الطبي ... الج/

 002 استنطاق النص قراءات نقدية في الشعر والمسرح والرواية/

 211 اسرار الصحوة وخفاياها/

 1551 /)  زرا ونحميها (اسرار هجرة اليهود الكبرى في  الصحافة العراقية 

 1241 /اسرار وخفايا شقاوات الزمن المافي

 271 اسس ادارة البيئة/

 777 /أسس التصميم الجمالي في الزخرفة



411 
 

 274 االسس المنهجية في كتابة البحث القانوني/

 014 اشكاليات الخطاب النقدي المعاصر : دراسة في نقد النقد/

 17 االسالم والسعادة البشرية/

 114 االسالم و لمانية الدولة/

 010 /أسلحة االدب والفن مقاربة منهجية في منجز محمود البستاني

 41 االسلوب قفاياه ومعاركه في الصحافة العراقية/

 1472 االسلوب واللغة في قصائد فوزي االتروشي:دراسة تحليلية/

 1210 اسماء الزوراء/

 114 االسماء والصفات االلهية ... الج/

 1107 اسئلة ايلية : قصص قصيرة جدا/

 241 /الج111اسئلة واجوبة في قفايا  قود المقاوالت تطبيقات في القانون المدني

 171 اشارات االلف : شعر/

 451 االشعا ة/

 101 اشتعال بهاء الورد : شعر/

وجزيرة اشراف العرب الجمالن بني جميل الحسينية ومنهم ) الرمفان( في العراق والشام 
 العرب والبلدان االسالمية/

1227 

اشراف العرب الجمالن بني جميل الحسينية ومنهم ) النده ـ السلمان ـ الحمايل ( في العراق 
 والشام وجزيرة العرب والبلدان االسالمية/

1225 

 151 /اشراقات معرفية من قصة يوسف )ع( في القرآن

 1152 االشركة المعزوفة/

 107 /الكندي : دراسة تحليلية ومواقفاالشعث بن قيس 

 511 اشكاليات تدريس مادة  تعبير في المدرسة االبتدائية/

 704 اشكاليلة التعقيد في العمارة دراية تطبيقية في  مارة مابعد الحداثة/

 012 اشكالية الجميل في االتجاهات السينمائية/

 1125 اصابع الليل : مجمو ة قصصية/

 522 والشهور العربية/اصالة االرقام 

 1420 اصداء الصمت مقاالت في االدب العراقي المعاصر/



211 
 

 40 اصوات هادئة في جو ملتهبة مشاهدات في شارع  الصحافة/

 1157 اصوات واصداء: شعر/

 721 اصول التربية الحركية/

 110 اصول الحرام في االسالم/

 414 اصول الفقه دالالت االلفاظ الشر ية والقانونية/

 212 اصول الفكر االقتصادي االشتراكي/

 551 اصول فن الفيافة : الصف الثاني/

 1411 اصول المناخ التطبيقي/

 021 افاءات في نظرية الدراما/

 1275 افاءات من التراث  العلمي للحفارة االسالمية/

 251 /4111لسنة  1افواء  لى قانون هيئة الراي رقم 

 1241 االطلس التاريخي/

 1111 اطواق بلفيس : شعر/

 1121 ا ترافات شبه مشبوهة : رواية/

 154 اال جاز العلمي والشخصية القرانية : دراسة تحليلية واستبدال/

 152 ا جاز القران وتهافت المترجمين/

ولغاية  1170اال داد السرية)أ( للتشريعات الصادرة في جريدة الوقائع العراقية للسنوات 
4114/ 

211 

 521 ا راف وتقاليد العرب في الجاهلية وموقف االسالم منها/

ا الم امراء البالط المغولي : دراسة في دورهم العسكري والسياسي واالداري واالقتصادي 
 /( 1472ـ  1447( )  572ـ542والعمراني ) 

1252 

 1204 ا الم خطاطي العراق المعاصر/

 1200 /ا الم  انيون في التاريج الحديث والمعاصر

 525 اال الم المرئي وصنا ة الصور اال الم المرئي العربي انمواجا/

 15 اال الم والتحوالت العربية : الثورة واالصالح ... الج/

 42 اال الم والتنمية : مشكالت وقفايا/

 1241 ا الم ومشاهير/



211 
 

الدولة  اال مال الخيرية في المجتمع العربي االسالمي منا  صر الرسالة حتى نهاية
 هـ(/ 21-م511الراشدية )

474 

 1155،1114 /1101اال مال الشعرية 

 1112 /1112/  11اال مال الشعرية 

 1222 اال مال العمرانية والقانونية  لالمبراطور جبستيان/

 1420 اال مال الكاملة/

 1154 اال مال الكاملة : اال مال القصصية/

 555 االغاني وااللعاب الشعبية في هيت/

 510 اغالط العرب واخطاؤها في فوء كتاب سيبويه : دراسة تحقيقية نقدية/

 1211 اغمات في العصر االسالمي ...  الج/

 1110 اغنية شخصية : شعر/

 01 افات اللسان : مشاكل وحلول/

 717 افات المواد المخزونة/

 122 افاق رحمة هللا الغفار في القران الكريم واالد ية والاكار/

 411 افاق الفلسفة السياسية/

 001 افاق نقدية قراءات في المتون وفي مناهج التحليل/

 05 االفعال في الخطبة المونقة المير المؤمنين )ع( بين الداللة المعجمية واالستعمال الوظيفي/

 1411 االفق فيف ايتها االوزة : مجمو ة قصصية/

 242 اقتراح قانون جديد اليجاز العقر...الج/

 221 االقتصاد االسالمي/

 227 االقتصاد االسالمي والفقير : تاصيل نظري لمنهج اقتصادي بال فقير ...الج/

 255 االقتصاد الجزئي للصف الثاني التجاري/

 1417 االقتصاد السياحي/

 Econamics ofAgruauetureal    Markting/ 252 اقتصاديات التسويق الزرا ي :

 1411 الموارد المائية/اقتصاديات 

 155 اقفية خراسان حتى نهاية الربع الهجرية/

 014 االقناع  في الخطاب المرئي/



214 
 

 1105 اقنعة ومالمح : القصص قصيرة جدا/

 74 اقوال في المراة بين التعريف والتاويل/

اقوال ماثورة من الترث العربي االسالمي : دراسة وثاقية تراثية مختصرة من االديان 
 القرانية والسنة النبوية ... الج/

1427 

 150 أل  بد المطلب واثرهم في الحياة الفكرية/

 115 الى هللا الماب/

 115 إلتزاما بالحجاب بين الحقيقة والستر الكااب/

 052 االلعاب الصغير واهميتها وتطبيقاتها في درس التربية الريافي/

 051 العاب القوى بين النظرية والتطبيق/

 511 الف باء الالواقعية العلمية/

 1454 /الف صباح وصباح:نصوص شعرية المجمو ة االولى

 141 الفاظ القران الكريم في كتب التفسير ... الج/

 111 الفاظ ما وراء الطبيعة في القرآن الكريم والكتاب المقدس: دراسة مقارنة/

 012 االلقاء في مسرح الطفل/

 552 ففاف التراث واالدب الشعبي العراقي/ هللا بالخير : وقفات  لى

 425 هللا رجائي/

 041 اليات تكامل الوظائف المرجعية واالدائية ...الج/

 572 االليات المعرفية في الترجمة الفورية والتعاقبية/

 01 االم محراب الرحمة/

 1151 امال : قصص قصيرة/

 155 دراسة موفو ية فنية/ االمام الحسين بن  لي في الشعر العراقي الحديث :

 141 االمام  لي بن موسى الرفا )ع( وآثاره في تفسير القرآن الكريم/

 121 االمام محمد بن  لي الجواد )ع( وآثاره في تفسير القرآن الكريم/

 410 االمامة والخالفة في الميزان/

 1451 /امثال كوردية من مندلي حكم ونصائح

 1175 /مأساتها:كجمو ة قصصيةامرأة تتاكر 

 1174 امراة حاملة في زمن/



212 
 

 1552 امريكا ونهايتها الوشيكة/

 145 امكانات التاويل وحدوده : كتاب مثة المنان اختيارا/

 021 امم اسيا من االلف الى الياء/

 1157 امنيات الطين : شعر/

في الكعبة المعظمة الى امير المؤمنين  لي بن ابي طالب )ع( حياة وسيرة من الوالدة 
 الشهادة في  محراب مسجد الكوفة/

157 

 1251 /االمير والز يم فد استبداد العثمانين في الجزيرة

 152 أنا في الطلل دراسات في الشعر العربي القديم/

 1114 انانية  شتار/

 1452 /الريحانياالنبثاق االول لقصيدة النثر العربية:قراءة في المشروع التدريبي المين 

 741 انت ربي السواك : انما الهكم اله واحد ... الج/

 755 انتاج االسمنت : الطريقة الجافة/

 715 انتاج التقاوي/

 711 انتاج الفاكهة التفاحة/

 245 السياسة/

 520 انتقال الحرارة في موائع التانو/

 Physical An Thropdgy/ 554االنثروبولوجيا الطبيعية

 451 االنثروبولوجيا وتنمية المجتمعات المحلية )  لم االنسان (/

 251 /4112انجازات وزارة الشباب والريافة 

 710 االنزياح الصوري  : قراءة في مستويات الصورة السينمائية والتلفزيونية/

 1411 انسات  سيدات/

 117 االنسان وخالقه/

 172 دراسة تحليلية في تراثه/ االنسانية المثالية  ند الحسن بن  لي )ع(

 470 االنسانية ملتقى االمم والشعوب/

 701 االنسكلوبيديا الجمالية البحثية للفن االسالمي/

 147 انطبا ات قرانية/

 270 االنظمة البئية ومشاكل التلوث البيئي/



212 
 

 1117 /االنعطافات الغرائبية في تجربة حمد محمود الدوخي الشعرية

 1554 /1171ـ  1150العسكرية في السودان : دراسة تاريخية _ االنقالبات 

 227 انقفاء الد وى الجزائية/

 757 االنماط الكتابية في تصاميم الملصقات السياسية/

 1211 انهار وسدود العراق/

 47 انهيار هيكل االستيداد/

 252 انواع الد اوي المدينة/

 1105 انين القوافي : شعر/

 412 :  دراسات اجتما ية ونفسية في المجتمع العراقي/ يا زمن 11آه 

 177 اهل البيت في نهج البالغة : قراءة تاويلية ... الج/

 Iraqi     Strategic    Importance/ 1510 اهمية العراق الستراتيجية :

 1215 /االوائل االندليسون من اهل الحفارة العربية االسالمية

 245 السياسة النقدية واالصالح النقدي/اوراق اقتصادية في 

 574 اوراق بحثية في الترجمة/

 214 اوراق خريفية : مقاالت سياسية/

 1412 اوراق لم تعد بيفاء : مجمو ة قصصية/

 1425 اوراق متاثرة/

 150 اوراق من الهزيع االخير : شعر/

 111 االورام السراطانية الخبيشة والحميدة في الطب االسالمي/

 1245،1252 اوربا واشكاليات العلمانية والهجرة/

 1127 االيام الخمسة : رواية/

 1141 االيام الصعبة : شعر/

 125 االيام الطازجة/

 The Bank Gredit/ 251االئتمان المصرفي



215 
 

 ايكولوجيا الصحراء والتصحر/
 
 
 

527 

 1211،055 اين تغيب الشمس/

 1424 السيتينات العراقية/باب السيف  : دراسة في القصص 

باب فاطمة صلوات هللا وسالم  ليها بين سلطة الشريعة وشريعة السلطة : 
 دراسة  وتعليل/

151 

 72 باب وابواب/

 1115ـ  1114باب  لي الشيج محمود اكفيد ودوره السياسي في العراق ) 
/) 

1220 

 1111 باب اال صاب : شعر/

 112 باسمة لوجه/

 1177 : رواية قصيرة/ البحث  ن مرسى

البحث في جريمة االحتيال معززة بقرارات محكمة االستئناف بصفتها 
 التمييزية/

212 

 210 البحث في جريمة خيانة  معززة بقرارات محكمة االستئناف بصفتها التمييزية/

البحوث العلمية المقدمة لمؤتمر االصالح التربوي لمعاهد ا داد المعلمين 
 الج/والمعلمات ... 

524 

 271 بحوث ودراسات في االقتصاد العراقي/

 711 بحوث ودراسات موسيقية/

 1251 بداية حياة/

 122 البداية في اصول االية ... الج/

 1117 بريد االب : مجمو ة قصصية/



215 
 

 

 

 12255 بريطانيا واسرارها المالكة/

 174 بستان أل سعودي : روافد شعرية/

 122 الورود والباليل وهجرت الفالح (:  الشعر/بستان االميزة ) بين 

 1422 يقترب : درؤاسة قصيرة مختارة في العراق/

 1521 بغداد التاريج والعلم والحفارة : دراسة وثايقية وتاريخية وشرح ... الج/

 1525 بغداد في منتصف القرن التاسع  شر/

 1242 بغية الطالب في  لوم تحقيق النسب الل  ابي طالب/

 1552 بغية النبالء في تاريج كربالء/

 520 بكتريولوجية مياه بحيرة ساوة وترتيبها  الشاطئية/

 172 البثي االسلوبي في الشعر العراقي المعاصر ) مرحلة السيتينات (/

 212 بناء الدولة العصرية في فكر المدرسة الحكيمة/

 150 البناء الفني في قصائد شهاب الدين بن الخلوق/

 1451 بنات افكاري : قصص قصيرة/

 1111 بنية الحلم في النص المسرحي العراقي/

بوابة ثابيرا في اشور :بوابة االلهة والملوك والجيش : دراسة بخالصة نتايج 
 ... الج/

1215 

 741 /1101البيت الموصلي والعمائر الخدمية حتى سنتي 

 1205 بين الميسرة والنهفة : دراسة حديثة موثقة/

 541 البيوع التجارية الدولية/

 51 بين الحاء والباء/

 552 البيئة والطب في التراث العربي/

 711 بيئة وفلوجية نخلة التمر /

البيوت السكنية المكتشفة في مدينة حربي في فوء التنقيات االثرية الحديثة 
 /4114ـ  1111

1214 

 522 البيوع التجارية الدولية/



217 
 

 حرف التاء

 1275 ابن بلاير / البن بكر  بد الباقي بن محمد بن بلاير الحجاري/ تاريج

 104 تاريج االمامين الكاظمين )  ليهما السالم (/

 1257 (/ 1512ـ  1205تاريج انكلترا في  صر ال ينودور ) 

 1252 تاريج اوربا منا بداية الحرب العالمية االولى حتى نهاية الحرب العالمية/

 1271 العربية االسالمية في  صر النبوة والخالفة الراشدة/تاريج الدولة 

 21 تاريج الصحافة في الكاظمية/

 1407 تاريج العالم المعاصر/

 4201 تاريج العراق االسالمي/

 1542 : دراسة وتحليل/ 1171ـ1150تاريج العراق السياسي المعاصر 

 1251 /1012ـ1711تاريج فرنسا اثناء  هد حكومة القنصلية 

 515 تاريج اللغة الكردية وتحديات العصر مباحث تاريخية/

: دراسة  لمية 1152شباط  0 -1150تموز 12تاريج وزارة الداخلية العراقية 
 /الج111متخصصة

255 

 1271 تاريج اليابان الحفاري/

 1421 تاويل المتشابهة في  ينها : نصوص/

 415 التبليغات الحوال الجن والشيطان/

 212 تحارب في تطوير التعليم المهني/

 522 /الج11التجارة االلكترونية وتطبيقاتها في منظمات اال مال مع االثارة

التجربة الخالقة من الطوباوية الثورية الى التاليفات الفلسفية والصوفية ) سيرة ثقافية ( 
 للمفكر ميثم الجنابي/

402 

 1251 تجربتي/

 112 تجريد التوحيد المفيد/

 117 تجليات االلم في خشوع الكلم/

 114 تجليات  طش : شعر/

 1121 تجليات لوحة/

 211تحديد االهداف السلوكية لمواد العلوم الشر ية لجامعات العراقية  وبناء برنامج تدريبي 



210 
 

 لتنميتها في فوء حاجة المعلمين لها/

 511 تحسين االداء الكتابي/

 751 الدارة وظائف المنظمة/التحسين المستمر كمسار 

 1224 /تحفة االماجد في معرفة نسب السادة المواجد

 112 التحفة اللطيفة في تاريج المدينة الشريفة/

 211 التحقيق االداري وفمانات تحقيق الدفاع) دراسة مقارنة(/

 211 جريمة مكتشفة/ 41التحقيق الجزائي التطبيقي 

 547 تحليل االنحدار/

 115 الخطاب القرآني  : دراسة اسلوبية تطبيقية لسورة الملك/تحليل 

 215 تحليل المحتوى في االرشاد النفسي والعلوم النفسية والتربوية/

: دراسة  4112 – 1112التحليل المكاني للمواقع الصنا ية في مدينة طرابلس الليبية 
 ميدانية/

221 

 712 تحوالت تقنيات االظهار في النحت المعاصر/

 1152 /تدا ي الحبور:مجمو ة قصصية

 1404 تدا يات السنين : شعر/

 552 التداولية مقارنةفي  مفهوم والتاهيل/

 717 التدبير الفندقي : الصف الثاني/

محاكم  -التدخل التمييزي في الد وة الجزائية امام الجهات الثالث محكمة التمييز االتحادية
 الج/111محاكم الجنايات -االستئناف بصفتها التمييزية

211 

 051 التدريب الريافي/

 750 التدريب العلمي  : اللحام وتشكيل والمعادن ـ الصف الثاني الصنا ي/

 211 تدريب المعلمين في اثناء الخدمة/

 210 تدريبات في االحصاء التربوي والنفسي ... الج/

 510،517 تدريس العلوم واستراتيجياته/

 1402 التاريخي  ند المسلمين : متابعة تاريخية/التدوين 

 1155 التراب النسبي : شعر/

 1525 التراث الحلي المخطوط في  المكتبات العراقية وااليرانية والبريطانية/

 1452 تراتيل  لى ففاف نهر باب سليمان/



211 
 

 011 تراتيل هندوكية/

 1115 /التراث والحداثة في الشعر العراقي الحديث: دراسة

 1211 تراجم بعض شعراء الحلة/

 041 التراجيديا والتحوالت الفلسفية والنقدية/

 027 التربية البدنية والريافية فلسفة وتاريخا/

 50 التربية البئية/

 01 تربية الطفل في السنة النبوية الشريفة/

 211 التربية العلمية/

 200 التربية الكشفية بين النظرية والتطبيقية/

 201 /الج111التربية الكشفية في المرحلة االساسية: كتاب منهجي لطلبة الكليات

 551 /الترجمة الدبلوماسية) مجمو ة بحوث ودراسات(

 572 الترجمة الستراتيجية حديثة لفهم االخر/

 515 اللترجمة بوصفها خطابا ... تفعيل السباق/

 1104 ترنيمة رجل مخفرم: نصوص شعرية/

 252 /السياحي للصف الثاني سياحة وادارة الفنادقالتسويق 

 515 الترشيح المقارن للجاليات/

 Functional      Anatong / 572التشريح الوظيفي

 117 التشفير في الخطاب الشعري/

 512 تصريف الصرف/

 751 تصميم أنمواج بناء منهجي مطور في بحوث العالقات العامة/

 701 التصميم الداخلي/

 logic  design/ 2التصميم المنطقي : 

 427 تصوف اهل بغداد/

 214 /4112تطبيقات الحكومة االلكترونية في العراق ودول  ربية حتى  ام 

 525 تطبيقات  ملية في الجيوفيزياء التطبيقية/

 215 تطبيقات الهندسة الوراثية بين القانون والسياسة/



211 
 

 1272 االسالمي/تطور مركز  بر التاريج العربي 

التطورات السياسية لاليوبيين في شمال بالد الشام و القتهم بلدولة المجال : دراسة سياسية 
 /تاريخية

1514 

 004 / بد هللا ابراهيم انمواجا -تعارفات المركز والهامش في الفكر المعاصر

 015 تعامل المخرج مع الممثل في المسرح العراقي/

 270 /1111 -1125االفريقي المشترك في االطار المؤسساتي التعاون العربي 

 1557 /التعايش السلمي في العراق  : محافظة ميسان انمواجا

 1110 تعددية المااهب والتيارات المسرحية في النص المسرحي العراقي المعاصر/

 517 تعلم العلوم باساليب ومداخل تعليمية ممتعة وشيقة/

 545 للمرحلة االولى / كليات التربية االساسية/التعليم  االساسي 

 511 التعليم االلكتروني : افاق حديثة لتطوير االداء/

 405 التعليم والمعرفة/

 241 /4112لسنة  4تعليمات تنفيا العقود الحكومية رقم

 272 تغاية ور اية االطفال اوي االحتياجات الخاصة/

 1111 تغريدات نخلة : شعر/

 44 الصحفية لالزمات دليل  ملي في االساليب واالتجاهات/التغطية 

 554 التغير المناخي بين المافي والحافر والمستقبل/

 552 التغيرات المناخية وتاثيراتها في المواد المائية ... الج/

 1102 تفاحات الروس : قصائد ونصوص/

 140 تفسير الاكر الحكيم/

 111 تقاسم  لى الوتر الرحيل : شعر/

 551 تقانات النباتات االحيائية/

 271 /4112التقرير االحصائي السنوي لعام 

 1212 /4111التقرير النهائي  ن ا مال الحفريات في موقع الكفل لعام 

 555 التقطيع النسجي باستخدام المشارح المجهر/

 1111 تقنيات التشكيل الشعري  ند سعيد يوسف/

 750 المطبوع/تقنيات تصميم اال الن 
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 710 تغايات خزن الحاصالت البستنة/

 515 تقنية االحصاء في ابسط صورة/

 522 م/4115ـ  1225التقويم الفلكي لسنة 

 522 تكلوجيا البولميرات والمواد المتراكمة/

 252 التكنولوجيا واثرها في قدرات النظام السياسي الصيني/

 511 (/ التعلثم  ند االطفال ) االسباب والعالج

 277 التلوث البصري : دراسة في جغرافية البيئة/

 271 تلوث البيئة : اسبابه ـ مخاطرة وكوارثه/

 514 تمارين ريافية في الواقعية العلمية : اسئله وحلول/

 152 تنزيه االمام الحسن ومحاكمة النصوص/

 1271 تنزيه المختار/

 1155 تنمو اياد الفينوس/

 574 ال داديات التمريض : الصف الخامس/تمريض االطفال 

 557 التمريض الباطني الجراحي أل داديات التمريض والقبالة الصف الخامس/

 550 التمريض الباطني الجراحي أل داديات التمريض والقبالة الصف السادس/

 551 التمريض الصحة النفسية والعقلية  أل داديات التمريض والقبالة الصف الخامس/

 155 بغداد : االمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة/ – 1تمهيد االمام العسكري )ع( للقائم

 275 تنازع القوانيين واالختصاص القفائي الدولي ... الج/

 011 التناص  االبدا ي للفوء واللون في العرض المسرحي/

 025 التنس اال داد الفني واالداء الخططي ... الج/

 025 الحديث/التنس 

 221 التنبؤ والتخطيط االقتصادي/

 452 ( : دراسة ميدانية/4115ـ 4112التنمية البشرية في العراق للمدة من ) 

 127 التنمية البشرية في القران الكريم : دراسة موفو ية/

 522 تنمية طرائق االستاا الجامعي/

 152 تهافت الفراش : شعر/
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 حرف الثاء

 حرف الجيم

 751 والمؤهالت االنتاجية/توصيف  ناوين المهن والحرف 

 1172 التوامان : شعر/

 512 التوليد واالمراض النسائية ال داديات القبالة والتوليد/

 244 التيارات السياسية في مدينة النجف االشرف وموقفها من ... الج/

 1441 /الثريا:دراسة نقدية  ن نجربة القاص هيثم بهنام بردي...الج

 401 ثقافة الجدران/

 11 ثقافة الحوار الخطاب العقل والدين/

 475 الثقافة والمجتمع/

 111 ثالث رسائل في الدخان والمخدرات والمنبهانت/

 502 ثالث رسائل نحوية/

 1141 ثالثة وثالثون/

 1551 الثوية بقيع الكوفة/

 1241 جاك بريميرالقارى العربي

 121 التراث/جامع االحكام في تالوة 

 521 الجامعة االمريكية في بيروت واثر خريجيا العراقيين  لى الفكر السياسي ... الج/

 1222 جاوان القبيلة الكردية المنسية/

 055 جائزة الملك/

 125 جداول اصول القراءات العشر المتواثرة من طريق الطبية/

 500 جداول اللغة العربية بشرح متن االجرومية/

التاريخية الحياء اكرى استشهاد االمام الحسين )  لية السالم ( في التراث العربي  الجار
 االسالمي/

1200 

 1542 جاور  حرب الكويت/
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 جرائم االرهاب وابعاده السوسيولوجية  لى المجتمع العراقي

 /الج11

454 

 211 الوطني/جرائم تزوير وتقليد العملة الورقية واستعمالها واثرها  لى االقتصاد 

 205 جريمة االتجار بالبشر/

 202 جريمة القرصنة البحرية في المنظار العربي/

 450 سرد/ 11الجسد صورة 

 1175 جسر لااكرة  الريح : شعر/

 1410 جغرافية السياحة : رواية وارتباط/

 1412 جغرافية النقل الحفري لمدينة بعقوبة/

 1415 العليا/جغرافية النقل المتقدمة للدراسات 

 415 جغرافية النقل والتجارة الدولية/

 1211 الجغرافية  وبحوث التنمية/

 1217 جغرافية الوطن العربي/

 1411 /جالت ثالث روايات

 015 /جماليات االخراج السينمائي : مارتن سكود سيزي أنمواجا

 1447 جماليات البناء السردي في قصص جمال نوري/

 451 االداء واالستجابة/ جماليات الجسد بين

 1475 جماليات الموفوع الشعري  ند فوزي االتروشي:دراسة تحليلية/

 111 جمالية الخطاب القرائي : برؤية معاصر/

الجمالن بني جميل الحسينية ومنهم ) الندة(  في العراق والشام وجزيرة العرب والبلدان العربية  
 االسالمية/

1220 

 054 للسيدات االسس التعليمية اليكانيكية والتدريبية/الجمناستك الفني 

 1551 جمهرة االسماء اليهودية واثرها في تحقيق االهداف االسرائلية/

 2151 جنون امراة : قصائد حب/

 1545 الجهود االمريكية لتفكيك الدولة الراقية تحليل لعملية تفكيك  ... الج/

 755 المداخل الحاالت/الجودة الشاملة والبيئة المفاهيم 

 1211 جيمس جويس ـ شا رأ/



212 
 

 

 حرف الحاء

 057 حامد ير ى االغنام/

 1111 حب في مقبرة : رواية/

 050 حبات القمح وحكمة الدجاجة/

 111،011 الحركة االدبية المعاصرة في كربالء/

 1170 حداد الزرازير/

 1250 م/ 1525ـ 1524الحرب االنكليزية االهلية 

 1541 الحركات الجهادية في كردستان/

 1510 /1152ـ  1145حركة التحديث في المملكة العربية السعودية 

) دراسة تاريخية  1101ـ   1157حزب الد وة االسالمية في محافظة بابل 
/) 

242 

 401 حسابات االجتما يين/

 555 حسن المقال في الفن من الحكمة واالمثال/

قصائد الى الحسين الحسسنين مافيها وحافرها والحركة حسين يظماء الماء 
 العلمية والثقافية فيها/

1241 

 4114حصاد االبداع اال مال الفائزة بسابقة دار الشؤون الثقافية العامة لعام 
 /الدورة الخامسة

1122 

 1547 حصاد العاصفة : التدا يات االدارية واالمنية لعاصفة : التغير في العراق/

 417 /اليقين في ففل الصالة  لى محمد واله الطاهرينحق 

 10 /هجرية 124حقوق االنسان في االسالم حتى سنة 

حقوق الطفل في الديانات والمعتقدات : ا مال المؤتمر العلمي السنوي الرابع 
 /لقسم دراسات االديان

215 

القوانين حقوق الطفل في القانون العراقي : دراسة قانونية لحقوق الطفل في 
 /العراقية وقرارات محكمة التمييز االتحادية

215 

 71 حقوق المراة في االسالم/

 1120 حكايات من زمن العبث قصص قصيرة/

 1422 الحكم الفرائسية المطائية او تاج العروس الحاوي لتهايب النفوس/



215 
 

 

 حرف الخاء 

 211 /1171 – 1155حكومة حزب العمال من  ام 

 1140 الشعرية الثانية/حالوة الكلمة المجمو ة 

 125 حلبجة ولوحات االنيين/

 142 /الحلف والقسم واليمين في القرآن الكريم والسنة

 1115 /حلم االمس : مجمو ة قصصية

 072 الحلم السري للملك/

 1152 حلم مبكر .. حالم متاخر : قصص قصيرة/

 1101 حلم يقظة البرد : الشعر/

 225 الحماية االجرامية الحكم/

 201 الحماية الدولية لحقوق االنسان في ظل االمم المتحدة/

 171 حوار الصمت : ديوان شعر/

 115 الحوار في القرآن، حوارات االمام الصادق )ع( انمواجا/

 1215 /حوارات تحت ففاء الحرية : حوارات مع  مجمو ة من السجناء السياسيين

 401 /الجحوارات من اجل المستقبل : نحو تاجيل .. 

 1177 حياة : شعر/

 112 حين يظما الماء قصائد الى الحسين/

 741 حيوانات تتحدث  ن نفسها/

 051 الخاتم : رواية لالطفال/

الخبرة القفائية كدليل من ادلة االثبات في القانون المدني العراقي : دراسة 
 مقارنة/

227 

 455 كربالء وابعادها الديموغرافية/خصائص البنية السكانية لمحافظة 

خصائص الشخصية العراقية والشخصية  المصرية في التاريج القديم :  دراسة في ... 

 /الج
1255 

 502 خالصة اال راب/

 1171 الخطاء : رواية/



215 
 

 حرف الدال

 72 الخطاب االسالمي المعتدل في مواجهة التحديات/

 771 الخطاب الجمالي : حدلية الفكر والفن/

 221 الفمان :  احكامه القانونية وتطبيقاته القفائية/ خطاب

 1202 الخطاط  باسم انون : دراسة في ابدا ه النقدي الخطي/

 525 الخطوات العملية لكتابة الرسائل واالطاريح التاريخية/

 C/ 11خطوة بخطوة نحو احترافية البرمجة بلغة

 101 جديد/خطبة الزهراء سيدة النساء : قراءة حديثة وحوار 

 1157 /ففائر طيبة

 1251 /خالصة المطارحات الميكافيلية

 1151 /خلجات العمر

 1111 خلع العاار في وصف العاار/

 71 الخلق والكون/

 1410 خليط متجانس : قصص/

 022 خماسي كرة القدم ) الصاالت (/

 1215 خمسة شعراء اسالميون/

 1422 خواطر وتامالت/

 112 والعادات في القران الكريم/خوارق النظم 

 1110 خوف الفمر/

 217 خيانة االمانة في تاريج الحفارة االسالمية دراسة تاريخية قانونية/

 122 خيط البريسمك :  شعر شعبي  راقي/

 1145 خيول نا مة : شعر/

 1145 الدافعية الااتية : كيف يمكن ان تكون الشخص الاي ترغب  ...الج/

 1121 /دبيب  لى منشأة الخريف: شعر

 504 دراسات داللية بين المقام والمقال/

 1227 /دراسات  ن قبائل حمير العربية في العراق
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 1511 /دراسات في التاريج السياسي الساساني

 175 دراسات في تراث ائمة اهل البيت  ليهم السالم/

 571 دراسات في الترجمة وابعادها/

 121 تفسير اهل البيت ) ع (/دراسات في 

 1211 دراسات في جغرافية السياحة/

 110 دراسات في شعر العربي/

 455 دراسات في  لوم االجتماع/

 102 دراسات في الفكر التربوي  ند االمام الحسن )ع(/

 1274 دراسات منهجية في التراث الفكري/

دراسة اجتما ية دراسة اجتما ية للمناطق المختلفة في المدنية : 
 ميدانية/

014 

 115 دراسة االلم : نصوص/

 151 دراسة تحليلية لديوان ) مجمو ة اشعار الحياة (/

دراسة اللهجات الكردية الجنوبية: مع تمهيد موسع حول لهجات 
 الج/111وهوية

512 

 1224 /الدرة في تاريج محدثي البصرة من كتاب الوافي بالوفيات الصفدي

 112 تمهيدية في العقائد/دروس 

 205 الدستور العراقي وانعكاساته  لى بناء الدولة ... الج/

 125 الد اء واالستجابة في القرآن الكريم والسنة/

 00 الد وة الى االسالم د وة  المية )دراسة تأريخية(/

 515 دقة المكائن :  لم التصميم/

 1274 /الدين والااتالدكتور الوردي ، مقاربات اصالحية في فهم 

 012 داللة السينما/

 1215 /الدلفية المافي والحافر

 521 الدليل االرشادي لطلبة معهد االدارة الرصافة/

 255 الدليل االستثماري  لحافظة ميسان/

 205 /4112 -4112دليل التشريع العراقي لال وام
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 215 الج/11تدريبي ( –دليل السياسات العامة )دليل تعريفي 

 225 دليل الصياغة التشريعية/

 1222 دليل  شائر واطياف العراق/

 1211 دليل العالقات العامة في السينما/

الدليل العلمي لكتابة بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة في اقسام 
 الجغرافية/

525 

 257 /1الج ج 11الدليل القياسي لتحليل االسعار لقطاع البناء واالنشاءات 

 450 /4الج ج 11الدليل القياسي لتحليل االسعار لقطاع البناء واالنشاءات 

 1212 دليل كربالء السياحي  المصور/

 112 دليل المزارات في تعيين مزارات اوالد واحفاد االئمة الميامين )ع(/

 1225 الدليل المشجرفي فخا أل سيد  بد هللا/

 212 واجراءته/دليل الموظف واالدارة الى تحقيق االداري 

 112 دموع العبر/

 75 الدينا وااليمان/

 240 دور اسرائيل في االستراتيجية االمريكية )مرحلة ما بعد حرب الباردة(/

 510 دور االشراف والمكتبة المدرسية العلمية التربوية/

 407 دور التربية في بناء المجتمع/

السياحية المستدامة  : دراسة مقارنة دور التسوق االبتكاري في تحقيق التنمية 

 /...  الج
1411 

 225 دور الحوكمة في اداء المؤسسات المالية/

 21 دور الصحافة الكردية في ازدهار االدب الكردي/

 404 دور  لم االنثربولوجيا في تطوير العملية االرشادية/

 405 العراقي/دور المثقفين الرواد في النهفة الثقافية الحفارية للمجتمع 

 415 الج/11دور المجتمع في الوقاية من الجريمة ومكافحتها 

 524 دوران االرض وتاثيراته الصحية السا ة البايولوجية في جسم االنسان/

 415 الج/11دور المجتمع في الوقاية من الجريمة ومكافحتها 

 524 دوران االرض وتاثيراته الصحيحة : السا ة البالوجية ..الج/
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 254 دورة حياة الموازنة االتحادية العامة في مجلس النواب العراقي/

الدوالر : دوره وتاثيره في اسعار الاهب والنفط والعمالت االخرى ودور 
 الج/11العراق 

252 

 1512 /( 1451ـ  1172هـ ( ) 520ـ 571الدولة االيوبية ) 

 411 دولة العدل االلهي في ظهور القائم المهدي/

 1511 العدل االلهي في ظهور القائم المهدي/دولة 

 1101 دولة المدليتن  : رواية/

 417 الديمقراطية في المجتمع العراقي ... الج/

 1 450 ديوان ابو اياب للشا ر الكوري مال/

 150 ديوان ابي جعفر احمد بن سعيد/

 1111 ديوان افاءات شعرية/

 177 ديوان امراة  بر التاريج/

 1472 افواج الوهم/ديوان 

 1114 ديوان جمال الدين ابراهيم بن  لي المغامر/

 142 ديوان حقائق العرفان في الحب االلهي/

 157 ديوان الرافي باهلل العباسي الرافي باهلل/

 1150 ديوان سطو  لى الماء/

 1111 ديوان السفر النفيس/

 111 ديوان الشا ر اكرم الحجي/

 121 محمد ماورد في محمود الشعر الشعبي/ديوان الشا ر جاسم 

 115 ديوان الشا ر الحسيني الكبير الحاج رشاد جليل بقلي حياته وشعره/

 121 ديوان الشا ر الحسيني المرحوم شيج صاحب  باس الجمل/

 115 ديوان الشا ر والرادود المرحوم الشيج  بد االمير محمود الجبوري/

 115 التاسع  شر/ ديوان الشعر العراقي في القرن

 144 الديوان الشعري مفتاح دمعة حسين/

 1110 ديوان  اشق الروح/

 1225،4242 ديوان  شيرة الرحيالت  : مشجراتها ونسبها ومزو ها/
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 حرف الاال

 

 

 

 الراءحرف 

 110 ديوان كلمات في سفن النجاة/

 125 ديوان الكواكب الدرية في مآسي الغافرية )شعر شعبي حسيني(/

 1155 /الكعبي )أختبار العارف ونهل الغارف( ديوان محمد بن سليمان نوح

 1141 ديوان مرافي الاكريات/

 1170 ديوان المظفر/

ديوان ملح الطعام في ماقلته من متنظوم الكالم بحف القبائل العراقية 
 الكرام/

1220 

 KONINKRIJKRADENACHT   :/ 101ديوان مملكة الليل

 1451 /ديوان همسات وردة ومفات...خواطر

 141 ديوان وفاء للحسين )  ليه السالم (/

 521 /الارة واالشعاع النووي استخداماتها  وتطيبقها

اكرى االمام الحسين )  ليه السالم ( االحتفاالت السنوية التي اقامها  
 المصلح  ... الج/

1207 

 1455 اكريات محلة/

 1155 اكريات معتقة باليوريا :رواية/

 442 الربا في القران والسنة/

 051 ربي ارزقني االخالق : المقتبس من الصحيفة السماوية/

 744 ربي حي اليموت وتوكل  لى الحي الاي اليموت/

 742 ربي  الم  ليم  ) وهللا  ليكم حليم (/

 054 ربي في كل مكان/
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 742 ربي واحد احد ، لو كان فيها الهة .. الج/

 745 د ائي : ان ربي سميع  الد اء/ربي يسمع 

 745 ربي يطعمني ويسقيني ، وما من دابة في االرض اال   لى هللا رزقها/

الربيع العربي الملغوم من دايتون الى العدوان  لى الكعبة : استشراق 
 /...الج

210 

 1151 رثاء الصباح/

 172 رثاء الطين : شعر/

القرون السنة المافية مع شجرة ال  رجال الفكر واالدب من ال البالغي في
 البالغي الربيعي/

1210 

 111 /الرجعة هجر رففه البناؤون ظهور الباطن وانتصار التاويل

 1414 رجل بين ملكتين  : رواية/

 1151 الرجل الفريق : قصص/

 1251 سنة في خدمة الشرطة/ 21رحلة حياة 

 1125 الرحلة الكشفية : طرح  قائدي باسلوب قصص/

 1221 رحلتي بين ابناء  موتي قبائل حمير/

 1454 الرحيل وقصص ونوادر المانية/

 521 الردع العربي لمواجهة التهديد النووي الصهيوني/

 1120 ردي يدي : شعر/

 112 رسالة في بيدق ميتم/

 1221 رسالة المحبة والسالم /

 471 رسالة واكريات في ثالثة صفحات /

 154 رسائل التقراء نصوص شعر ـ نثر / 

 772 الرسم الصنا ي اختصاص تجارة الصف الثالث /

 771 الرسم الصنا ي الصف الثاني : لحام  وتشكيل  المعادن / 

 1150 رفاهية السقوط /

 145 رفع  االسناد المسدلة  لى مباحث البسملة /

 1251 رفيق  مري في كتابات االخرين /
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 ايحرف الز

 Cohtrol and Performance  Evaluation / 752وتقويم االداءالرقابة 

 1440 / الركابي ..وليالي مابعد االلف:قراءات في التجربة الروائية

 1141 رماد البنفسج او نشيد المنافي /

رماد الشعر : دراسة البنية الموفو ية والفنية ال للشعر الوجداني 
 الحديث في العراق / 

121 

 1115 / تراقيم قدسية في حفرة يهودهرواية ... 

الرواية العراقية صورة الوجع العراقي ثماني سنوات في  مر الرواية 
 /4114-4112العراقية

1421 

 1445 / الرواية العراقية الـمابعد انشائية تقانات وتداول

 الرواية العراقية من منظور النقد الثقافي  : دراسة في تحوالت االنسان الثقافية
/  

1425 

 212 رؤى فكرية لتد يم الديمقراطية في العراق /

 122 الرؤى الفلسفية في الشعر العراقي الحر /

 1457 روي بالس /

 017 الرؤية االخراجية ومرجعيات القراءة في العرض المسرحي  / 

 511 الري والبزل ) العلمي ( /

-1150العراق )ريادة النجف االشرف لال الم االسالمي المعاصر في 
1150/ ) 

10 

ريافيات التكامل وتطبيقاته الفيزياوية والهندسية لطلبة الهندسة والعلوم 
 والتربية  /

511 

 544 الريافيات العامة الصف االول تجاري  ام /

 542 الريافيات للصف االول  الصنا ي /

 542 الريافيات  المالية الصف الثاني التجاري محاسبة ادارة /

ريافيات  المتجهات وتطبيقاتها الفيزيائية والهندسة لطلبة الهندسة 
 والعلوم التربوية /

541 

 025 ريافة الخواص /

 421 الزهد مفتاح صالح الفرد والمجتمع /



242 
 

 

 حرف السين

 151 زوابع الخريف /

 445 الزواج واالسرة المسلحة /

 755 زيتون المائدة : انتاجية واستهالكية ... الج /

السادة الصميدع أل الشيج حديد السيد شمس الدين محمد  جان الحديد : دفين 

 / القبة المخروطية في حديثة
1215 

 417 السا ة والنهاية /

 1104 ساقية بويب شعر وخواطر / 

 1014 / سامر االفا ي قراءة  في تجربة حسين  بد اللطيف الشعرية

 1212 العاصمة الثانية للخالفة العباسية /سامراء ) سر من راى ( 

 1411 سانتظرك مجمو ة قصصية /

 751 سباكة المعادن   /

 1101 / سبقت خطى الوجود : شعر

 1515 ست سنوات  ل ففاف دجلة والفرات /

 421 سحر التشكيل ودهشة التدليل /

 072 سر النجاح /

 1121 في مجمو تين قصصيتين /السردالبنائي  القصير في العراق مقاربات نقدية 

 017 السرد  في السينما    : دراسة العالقة بين وجهة  النظر السردية ... الج/

 1121 السرد  في منشغل النقد االبداع ناظرا .. االبداع منظور : دراسة/

 51 السعادة في  االوقات الصعبة/

 1525 سفينة اال ظمية/

 12 الديك الى السلطة /سقيفة اللغة اغرار العربية من 

 542 السكات /

 175 ساللم الماء : شعر /

 570 سالمة اللغة العربية في الكتب االدارية : الجامعة انمواجا /

 1122 السلسلة من اهب : كتاب شعري /
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 حرف الشين

بحوث المؤتمر العلمي السنوي ...  4112السلطة القفائية في العراق بعد  ام 
 الج /

255 

 1111 لمقطعات الشعر االندلسي في  صر المرابطين والموحدين /السمات الفنية 

 754 السمات القيادية واثرها ادارة االزمات /

 1412 سمايا اوروك : رواية /

 1147 السمراء اات  الخال بكامل اريجها : ديوان شعري /

 500 السموم الفطرية النظرية والمفهوم العام /

 402 السيمائيات التاويلية ؛ امتالك الموفوع الثقافي / 

 052 سنجابات في ورطة /

 111 السن القراني : دينامية الخطاب وتجديد التلقي /

 157 سنوات الفياع : شعر /

 111 سوء الظن من الحياة الى السلطات / 

 1154 سواقي الغياب : شعر / 

 55 سوسيولوجيا العلم قراءة في فلسفة توماس كون  / 

 1172 سوق الشيوخ في ارجوزة / 

 1555 سوق الشيوخ مافيها وحافرها : الموسو ة المتيسرة ... الج /

 050 سياتي الربيع : شعر /

 212 / 4114ـ  4111السياسة الروسية تجاه المنطقة العربية من 

 1157 / سيدتي  الجميلة وقصص اخرى اخرى

 1101 سيرة أل .. هاا قصص  / 

 1271 سيرة ااتية / 

 1201 سيزان رائد الفن الحديث : دراسة تاريخية / 

 1125 سيمياء الشخصية الحكاية طوق الحطامة البن حزم االندلسي انمواجا / 

 114 سيمياء النص العراقي ومقاربات اخرى في نصوص ... الج / 

 015 السنما حلم الواقع : رحلة في  الم السنما / 
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 1121 شاء النبع : قصص  المية قصيرة /

 1121 شاكيرا  تراقص  موفق محمد /

شبكات االنترنيت )نظري( فرع الحاسوب وتقنية المعلومات 
 / إختصاص تجميع وصيانة الحاسوب : المرحلة الثالثة

5 

 1212 / شجر الحرف واغصان الكتابة

الشجرة المباركة نسب السعادة الرفا ية الهاشمية واالسرائلي التي تتصل 
 بعمود النسب  الشريف في الموصل /

1222 

شخصيات واسطية من القرن الثاني وحتى منتصف القرن الثامن لهجريين 
/ 

1214 

 521 شارات من نشاطات مسا د رئيس الجامعة للشؤون االدارية /

 1150 قصص قصيرة جدا /شارات نا مة : 

 1115 شراف  العرص : قراءة في تصاريس القصيدة العراقية المعاصرة /

 1151لسنة  100شرح قانون االحوال الشخصية العراقي رقم 
 / الج111وتعديالته دراسة فقهية

215 

؛ دراسة تحليلية 4115( لسنة 14شرح قانون التفمين رقم )
 / معززة بالتطبيقات القفائية

211 

 272 الشرطة المجتمعة  بين النظرية والتطبيق /

 1512 ( /1105ـ 1127الشرق االقصى الحركة الوطنية والتنافس االجنبي ) 

 211 شركاء  الشيوع ونزا اتهم المتتعدة كتاب يغطي احكام ... الج /

 1115 شظايا امل /

 1477 الشعر  االيرلندي نصوص /

 1115 شعر بن مكنسة /

 111 بين مسلم  بن وليد ابن  بد ربة / شعر الغزل

 1111 ( بيان وافح تاريخي / 1115ـ 1150الشعرفي الحلة  )  

 1401 شعر ناظم حكمت /

 1402 الشعر الياباني : اتجاهات ونمااج /

 1214،1211،142 شعراء اهل البيت )  ليهم السالم ( : دراسة منهجية تحليلية /

 115 مثاال /شعرية الكون القمر الشعري 

 141 الشفاء في نظم حديث الكساء ومداركة لدى الفريقين /
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 حرف الصاد 

 747 شكرا لك ياربي واشكر ولي وال تكفرون /

 1171 الشكل : مجمو ة قصصية /

 1247 شمر في التاريج /

 171 شمس القواقي /

 172 شهادة السيدة فاطمة الزهراء وظالتها  صلوات هللا  ليها / 

 001 مجمو ة مقاالت حول السيد مقتدى الصدر / شهيد بال حجاب :

 171 الشهيد الممتحن االمام موسى بن جعفر )  لية السالم ( /

 1242 الشهيد بنت الهدى اشا ة في  زمن الظالم /

 521 شؤون في التربية والتعليم /

 220 شؤون المحاماة في قرارات محكمة التميز االتحادية /

) دراسة في  251ـ   205محمد بن الحسن الشيج الطوسي ابو جعفر 
 السيرة والعقيدة ( /

1222 

الشيج المفيد : محمد بن محمد بن النعمان العكبري : دراسة في السيرة 
 والعقيدة /

1221 

الشيج  النجاشي ابو العباس احمد  لي بن العباس االسدي : دراسة في 
 السيرة والعقيدة /

 ا 1247

الد ارة انثروبولوجيا   شائر االكرع  فيالشيج واالفندي : دراسة 
 ... الج /

1221 

 41 صحافة النزا ات وحساسية التغطيات اال المية / 

 571 الج / 111الصحة في العراق بين الدولة واالستثمار 

 Electronc  press / 17الصحفي االلكتروني 

 1152 صدق الوفاء : شعر / 

 1212 صراع الكلمة والوجود حوار مع كولن ولسن / 

 422 صفات المؤمن في مدرسة اهل البيت / 

 1415 صفارة ايوب : قصص تسجيلية / 

صفحات ساخنة من تاريج العراق المعاصر حزب التقدم ودوره  
 / 1121 -1145السياسي 

1541 
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 حرف الفاد 

 1227 الج / 111صفحات مشرقة من حياة العالمه الحلي العلمية 

 1471 صفحات من االدب والفن الكوردي / 

 024 صفحات من التاريج الريافي للجيش العراقي / 

  1511 صفحات من التاريج / 

 527 صفحات مينائية مفية في تاريج العراق / 

 150 صلح الحسن ) ع ( في فكر المستشرفين / 

 152 الصمت والعود / 

صندوق النقد الدولي ودوره في تعميق ازمة الديون الخارجية ... 
 الج / 

221 

صور الطبيعة ودالالتها في الشعر الجاهلي والشعر الكردي 
 الكالسيكي/

151 

 701 الصورة البصرية لمدن المستقبل/

 55 صور الاات و القتها بالتفاؤل  االجتما ي .. الج / 

  111 ندلسية / صورة الرجل في شعر المراة اال

  011 الصورة المسمو ة اراء في الفنون الاا ية 

   410 الصوم جنة من النار /

صيانة الحاسوب  ملي للصف الثالث فرع الحاسوب وتقنية 
 المعلومات ..الج

2 

   Pharmacy gand  pharmacy  alagyالصيدلية و لم االدوية
 السادس/ أ داديات التمريض والقبالة والتوليد الصف  

505 

 CENTRAL   BANKING   220 الصيرفة المركزية  : 

  051 الففادع والفيلة / 

 1411 ففاف اخرى / 

 042 صفاف امستل : مشاهدات  من المسرح الهولندي / 

 1157 ففائر طبية / 

 222فمانات اتعاب المحاماة مسؤولية المحامي والموكل وواجباتهما 
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 حرف الطاء 

 حرف الظاء

  

 حرف العين  

 الج /11وحقوقهما ودراسة 

  212 فمانات المتهم في مرحلة التحقق االبتدائي ... الج / 

  1111 فمائر واوتار  : شعر ابو كهف / 

  105 الطاهر سلمان المحمدي / 

  1121 طائر غيبوبة : قصص /

الطبيعيات: الصف الثاني الفرع الصنا ي وفرع الحاسبات وتقنية 
 المعلومات /

525  

  551 الطحالب العملي / 

  441 طريق الخلود من وحي الطفوف / 

   111 الطريق الصحيح  بحث في العبادة والعقيدة /

  545 طريقة الغرابي في التكافؤ  بين مجمو ات البحث / 

  1112 طيور ) سبايكر ( / 

  501 ظاهرة النسب في درس اللغوي / 

 511 الظرفية في توجيهات النحويين / 

  1111 ظالل  الاات / 

ظالم في منتصف النهار : مجمو ة قصصية واقعية دارت احداثها 
 ..الج / 

1171  

  070  ابرو  الحياة الرخيصة/ 

  120  ازف الثاني : شعر شعبي/ 

 1212  اشق الوطن والخليج والمطر : سيرة الشا ر بدر شاكر السياب  / 

  215  الم  د اوي محاكم االحول الشخصية / 

 510  بارات واخطاء لغوية شعائة في المكاتبات الرسمية .. الج / 
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 1212 العباسيين من الد وة الى الدولة / 

ـ  10004 بد العزيز القصاب واثره االداري والسياسي في العرق ) 
1155  / ) 

1251  

 1255 سالمي السلمي والمسلح ... الج  بد هللا بن ياسين الجزدلي وجهاد اال

 1474  بد هللا كوران : الثار الشعرية الكاملة / 

  1215  بد المجيد لطفي : قاصا / 

  1405ـ1405 العبيديون االسرائيليون ـ اليهود بين الدين والتاريج / 

العدسة واالرشيف : لقطات  واحداث ريافية مصورةخالل  ام ،  
4112  / 

021  

  101  دن  و يونها العسلية / 

  271 العراق   تاريج اقتصادي / 

 525 /  4115ـ  1117العراق  لى طوابع البريد 

 1545 ( /   4112ـ  1111العراق والتحالف العربي ) 

  415  راقيون ام  رب : جدلية ازدواج الشخصية والهويةرواية / 

  25  رب طنبورة / 

  1512 العرب في مهب الريح وفلسطين  لى كف  فريت / 

  

  1270  العرب قبل االسالم : اصل العرب ، انسابهم ، دولهم ، حفارتهم ، اديانهم

 075 العروض العملي من الصعب الممتنع الى الصعب الممتع /

 141  زاء الزهراء بمصائب كربالء /

 1155  زف   لى اوتار الروح /

  1101  زف منفرد : نصوص وصور / 

 1221 / 1150 زيز شريف ودوره الفكري والساسي في العراق  ام 

  1225 /  الفداغة والغفلية  شائر زوبع في العراق 

  1221 العشائر والمستقبل / 

  1120  شب ازرق / 

 1121  شبة الخلود : شعر /  
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 1152 العشق واالسصورة : شعر / 

  1152  صا السامر : رواية / 

   1221  شيرة أل  فارس الجملي بن شهوان الفيغمي الشمري  / 

 1217 العشيرة بين الشريعة والقانون /

 1211 قوة الدولة وازدهار حفارة/العصر العباسي االول : 

 1145  فوا" ال تحفر سيدي : مسرحيات /

 005 العقد المفصل في قبيلة المجد المؤثل /

 700 العقود واالقبية والقباب في العمارة التاريخية ..الج /

 015  لى أرصفة الاكريات /

 1105  لى امل ان نعيش : رواية /

 105  لى جناحي زاجل : نصوص

 1254 / 1150 لي جودة االيوبي ودوره في السياسة العراقية حتى  ام 

 1110  لى الرصيف : مجمو ة قصصية /

 42  لى ففاف الكتابة والحياة اال تراف ياتي متاخرا" /

 1115  لى مشارف القصطور : شعر /

 251 العالقات االقتصادية الدولية /

 -1142االمريكية في  هد مصطفى كمال اتاتور –العالقات التركية 
 : دراسة تاريخية / 1120

224 

 241 العالقات الدولية في القرن العشرين /

تخصص السياحة  –العالقات العامة : الصف الثاني الفرع التجاري 
 وادارة الفنادق /

754 

 751 العالقات العامة في المؤسسات االقتصادية /

 222 دراسات تاريخية / 1154-1124اليمنية العالقات العراقية 

 222 العالقات المغربية العثمانية في العصرالحديث /

 121 العلل الجلية في تجويد اهل البرية /

 411  لم االجتماع الحفري المتحفر والتحول الحفري / 

 421  لم االجتماع الريافي 
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 570 ..الج / لم التغاية ال داديات التمريض والقبالة والتوليد 

 550  لم الطفيليات العملي  : الحشرات  الطبية / 

 714  لم الفالحة / 

 541  لم الفلك /

  551  لم  المنج التطيبقي / 

  52  لم النفس المعرفي /

  515 العلم والفلسفة / : الحشرات الطبية /

 لماء بالد الشام في القرن السابع الهجري من خالل كتاب بغية 
 م ( 1454هـ /   551الطلب البن النديم  ت )

155  

  452  لوم اجتما ية : مجمو ة مقاالت منشورة  لى الفيس بوك ...الج / 

   512 العلوم الصف االول االبتدائي  ) دليل المعلم ( / 

  515 العلوم : للصف االول االبتدائي ) كتاب النشاط ( / 

 771 العلوم الصنا ية  : الصف االول سباكة المعادن/ 

  715 العلوم الصنا ية الفرع الصنا ي المكنة الزرا ية الصف االول / 

  774 العلوم الصنا ية : اللحام وتشكيل المعادن الصف الثاني / 

  517 العلوم : للصف الثالث االبتدائي  ) كتاب النشاط ( /

  515 االبتدائي  ) كتاب النشاط ( /العلوم : للصف الثاني 

 452 الج /11 لي الوردي والسوسيولوجيا التاريخية محاولة للتاهيل 

  1224  لي الوردي يعترف بانه اقترف كثيرا من االخطاء في حياته / 

 مارة البيوت الدائرية في مطلع العصرالحجري في الشرق االدنى 
 القديم/

705 

  1550 العمارة مدينتي / 

 PuBLICRELATIONS   WORK =          752 مل العالقات العامة 

  757  مليات القطع بالحرارة والقطع  بالقوس البالزما / 

  241 العمليات المصرفية / 

  45  مود الوجع اليومي /

  752  ناصر القوة في القوة ) االدارية المنظمة ... الج / 
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 حرف الغين 

 

 حرف الفاء

 1444 العودة الى الوصيف / 

  1115  ينات من اورميا : مجمو ة شعرية / 

  151 الغاب دراسات اسلوبية في الشعر العربي الحديت / 

  425 الغانم لوصي الخاتم / 

  121 غابة البيان  ن  الشجرة الملعونة في الشجرة / 

  1151 غبر الااكرة : مجمو ة شعرية من نوع اخر / 

الغدير والمنصب محاولة لفهم المنصب واستحقاقاته  ند امير 
 الج / 11المؤمنين )ع( 

411  

  001 غااء الروح / حكايات جمعها  جاك كانفيلد، مارك فكتورهانس / 

  25 الغرب  والراسمال المعرفي / 

  1175 غرباء الحي : روايد / 

  1112 الغربة في الشعر الجواهري ) دراسة تحليلة ( / 

  154 غزوة احد في ظالل  القران وقائع واحداث /

   71 الغفب واثره السلبي  ن الفرد والمجتمع / 

  1511 الفاطميون بين االسما لية والقرامطة / 

  015 فا لية التناص في التشكيل النصي الدب جمعة الالمي  / 

 1151 فاكهة العطش / 

الفتح الرباني من فوائد ) فتح الباري شرح صحيح البخاري لالمام 
 ابن حجر العسقالني / 

152 

  11 فجوة المعرفة السياسية في التدفق االخباري / 

  1145 فحص  التباس هاه معادلتي : شعر  / 

  415 الفرائض العبادية واثرها في البناء االنساني  / 

  1415 / فردوس ورحلة الفياع : رواية 
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  1215 الفرزدق قراءة تحليلية معاصرة / 

  057 فرشاة االسنان : شعر / 

  1514 /  1150ـ  1155فرنسا المعاصرة وموقفها من قفايا العرب  

 255 الفساد االداري والمالي مفاهميه وتطبيقاته / 

 204 الفساد والنزاهة في العراق / 

 711 الفسيفساء العربية اصولها جماليتها رمزيتها / 

  511 فسيولوجيا االجهاد / 

  022 فيسولوجيا التعليم الحركي / 

   1151 فصول الحزب االربعة / نص / 

 1540 فصول من تاريج  العراق المعاصر / 

  1451 ففاءات ادبية من االدب االلماني / 

ففائل الوصي امير المومنين  لي بن ابي طالب )  ليه السالم ( من 
 القران والسنة النبوية / 

171   

 224 الفقر  والدولة / 

الفكر االصالحي التربوي  ند سماحة السيد حسين الصدر)دام ظله( 
 / 1/2/4112من ا مال المؤتمر االصالحي التربوي 

02 

 411 الفكر السياسي  ند الخوارج /

  421 الفكر الصوفي مقبات في المصطلح والمنهج والعفة / 

  1110 الفكر في الشعر العراقي الحديث / 

  770 فالسفة ومسرحيون / 

 51 فلسفة االخالق  ند برتراندرسل / 

  57 الفسفة االيطالية المعاصرة ؛ نمااج مختارة / 

تحليلية لعلم فلسفة بريغوجين الكايوسبية النشاة  والتطور : دراسة 
 االمتوقع /

52 

 52 فلسفة الخيال ، قراءة في محرك االبداع والتغيير والمستقبل/

فلسفة الشهادة في الروايات التاريخية لالمام الحسين )   ليه السالم 
 ( : دراسة تحليلية موجزة / 

421 

  1401 فلسفة المكان في الفكر الجغرافي / 
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 حرف القاف

 457 فلسفة ونظريات اال الم / 

 1241 فلوبير .. الرائي والفنان : مجمو ة من الدراسات والمقاالت / 

 021 فن الباليه تناغم الموسيقى ولغة الجسد / 

فن التاليف : مجمو ة محافرات تحتوي  لى شروط الكتاب 
 والتاليف والكتابة /

252 

 041 فن التمثيل الطبيعي والمصطنع ... الج /

 077 فن الشعر االسيوي )االسالمي(/ 

 707 فن العمارة في الحفارة العراقية القديمة /

 1202 الفنان المبدع ـ رفا  لي ـ حياته وا ماله الفنية /

 1117 فندق كوينان: رواية / 

 15 فنون التحرير الصحافي / 

 14 م/4112ـ 4111هـ 1252ـ 1221فهرسة مجلة اوراق فراتية 

 1151 : شعر / فوبيا الدم

 215 الفوصلة : سياسة تفتيت العالم الى  والم منفصلة /

الفوفى واالفطراب  في مصر  ) دراسة في االحوال السياسية في 
 االلف االول  قبل الميالد /

1252  

 1455 في اب سنلتقي  / 

 005 في االدب المقارن الف ليلة وليلة والعنقاء وجاكانا /

 115 القلب :شعر /في الطريق الى 

 272 في طريقي الى السبعين : ماكرات في دفتر مالحظات /

 1422 في القصة العراقية  بدهللا نيازي نمواجا /

 427 في محراب القلم : مقاالت /

 512 في الواقعية الال لمية /

 س فيزياء الخراب / 

 775 /فيزياء الكم واشتغاالت معادالتها الترددية في الحقل ... الج 
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 1552 القادسية ارض ومدينة / 

 111 القارىء في الخطاب النقدي العربي المعاصر / 

 012 القارىء في السرد / 

 510 القاموس اللغوي لتالماة المرحلة االبتدائية /

 202 قانون االدارة المالية والدين العام .... الج

 201 القانون االداري / 

 257 المعدل /4115لسنة  12االستثمار رقم  قانون 

... 4117لسنة  1قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم 
 الج /

212 

 255 وتعديالته / 1102لسنة  21قانون التجارة رقم 

وتعديالته  1171لسنة  22قانون التسجيل العقاري رقم 
 ...الج

242 

 117( لسنة 120قانون تسجيل الوالدات والوفيات رقم )
 وتعديالته / 

455 

تقييم ودراسات نقدية  4115قانون تنظيم ا مال التامين لسنة 
 / 

207 

 222 قانون التنفيا : تطبيقات قفائية متميزة ... الج/ 

 254 وتعديالته /  1101لسنة  25قانون التنفيا رقم 

 524 وتعديالته / 4110( لسنة 42رقم )قانون الخدمة الجامعية 

 Interatiana  Asroiation القانون الدولي اللعاب القوى  
Of Atnletic Fedevation     قانون المنافسة 

Competions  Ruies  

02188 

 027 القانون الدولي للريشة شرح وتفصيل/ 

 214 / 4110( لسنة 44قانون رواتب الدولة القطاع العام رقم )

 210 قانون السالمة الوطنية /

 222 / 1110لسنة  22قانون الكتاب العدول رقم 

 211 قانون الكسب غير المشروع  لى حساب الشعب ... الج /

 215 وتعديالته /  4115لسنة  42قانون المفصولين السياسين رقم 

 1151 قائمة الطلبات )وحكايات اخرى ( /
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 244 قانون هيئة د اوي الملكية ... الج / 

 1221 القبائل القيسية : قيس  يالن في القديم واالن / 

 1415 قبل القطع المبرمج / 

 1112 قبوط هتلر : قصص قصيرة / 

القتل مع سبق االصرار او الترصد في التشريع العراقي 
 والتطبيقات القفائية /

202 

 1122 قد اكون انا : رواية / 

 575 قدرات الدماغ البشري الفائقة / 

القراء البغداديون في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء البن 
 هـ (/ 022الجزري )ت 

1221 

 127 القراءات العشر الصغرى والكبرى : دراسة اصولية موازنة / 

 212 قراءات  لي حسن الكناني / 

 1421 قراءات في الخطاب السردي النور  بدالعزيز / 

 572 قراءات في مخطوطات طبية / 

 125 القراءات القرانية : محددات االداء واشكالية المعنى /

 1421 قراءات نقدية في نصوص حداثوية /

قراءة في اسباب النزوا : دراسة تحليلية للوقائع واالسباب 
 الكامنة وراء / 

117 

 011 الفلم السينمائي  لى وفق االستراتيجية التفكيكية /قراءة 

 571 قراءة نقدية في مناهج اللغة العربية /

القران الكريم : مبادىء تعليم القراءة واحكام التالوة والتجويد 
 والحفظ وتفسير المعاني للصف الرابع االبتدائي /

541 

القران الكريم : مبادىء تعليم القراءة واحكام التالوة والتجويد 
 والحفظ وتفسير المعاني للصف الثالث االبتدائي / 

544 

  121 القران الكريم و لم الكومبيوتر اسسها و القتها / 

  151 قراءة في نصوص ملتهبة في السيرة النبوية / 

 12 القراءة منبع الثقافة / 

 214 التميزية الخاصة بقفايا الكمارك /  قرارات الهيئة

  712 قسم انتاج االطعمة :  مناهج فن الطبج ... الج / 
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 112 قصائد بكل اثر فيها : شعر / 

 114 قصائد تمشيط احزانها / 

قصائد  السجون في الشعر العراقي الحديث  في النصف الثاني 
 من القرن  العشرين : دراسة موفو ية فنية / 

125  

  155 قصائد  طشى / 

 1144 قصائد لم تر النورس : شعر / 

  1450 قصائد ورسائل / 

 1115 قصائد ولكن /

 071 القصر وحكايات  المية اخرى / 

 1172 قصص من بالدي : قصص قصيرة /

( 4115ـ 4112قصة االنتخابات : ثورة الدستور في العراق )
 / 

247 

 1522 القصة العراقية الستينية : دراسة لغوية / 

 1522 قصة الكرد الفيليين محنة االنتماء ... وا ادة البناء / 

 557،550،551،551 قصتنة صارت مثل/

551،554 

 152 القصيدة الجاهلية قراءة في البنية والداللة / 

 112 قصيدة النثر العربية وتحوالتها الفنية والمعرفية / 

قفايا الخليج والجزيرة والجزيرة العربية في مناقشات مجلس 
 ( /   1150ـ  1125النواب العراقي )

225 

 1142 والجرح : مسرحيتان /  77القفية 

 22 قلم زادة االلم / 

قناديل سبل الظالم : توثيق تطورات نشر كتاب مسك الختام ... 
 الج /

527 

 1122 قناديل مفيئة /

االجرائية التهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير القوا د 
 اات نظام المجلسين التشريعيين /

225 

 41 قوا د التغطية االخبارية للصرا ات السياسية ... الج / 

 052 القوا د الدولية للمصار ة الرومانية والحرة والنسائية / 
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 حرف الكاف

قوانيين االرافي الزرا ية والبساتين منا الفتح االسالمي 
 لغاية الوقت الحفر ... الج /

245 

 215 قوانيين الشباب والريافة في العراق / 

 115 ( / 4112ـ 1142القول الحاسم في تاريج مدينة القاسم )

القول الصريح في النسب الصحيح العشيرة البو حسان 
 الفالحات اوالد الشريف  نان بن مقيل بن مخبار ... الج / 

1240 

 215 القياسي النفسي في التربية و لم النفس / 

 552 القياس والمعايرة لالجهزة الطبية /

 015 القيم الجمالية والفكرية في  روض مسرح الطفل /

 715 الكاريكاتير واالمثال الشعبية /

 521 الكاشف  ن السابع بالنظرية العوفية للستة ايام / 

 1214 / كاظم االحمدي / روائيا

 1544 الكبرى ثورة العشرين /

 521 كتاب االنوار /

 1222 كتاب الروفة الزاهر في سيرة الملك الظاهر /

 441 /  4112هـ /  1222الكتاب السنوي لموسم حج 

 521 كتاب الفيزياء االشعا ية : دراسة تطبيقية ... الج /

 002 كتابة  لى جدار الروح/

 075 الكتابة  لى الماء / 

 514 كراسة تعريفية بالتربية العملية )للطلبة المدرسية / 

كربالء في دليل الخليج العربي : مقتطفات من الكتاب الاي تناول 
 تاريج الطريق .. الج 

1521 

كرة السلة : افكار تعليمية ـ استراتيجيات هجومية ودفا ية ـ 
 تدريبات متنو ة /

020 

 1521،1521 الكرد شعب بدون دولة . تاريج واصل / 
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 حرف الالم

 1171 كركرات التشفي : نصوص / 

 170 كركوك قيثارة الشعراء/ 

 117 الكسب الحالل / 

 114 الكالب السائبة )انتفافة الانوب ( /

 1417 كلمات الطائر االخفر : قصص وتحقيقا ت صحيفية /

 011 كلمات  لى خطوط /المدرج الموسيقى /

 1211 كمال ناصر حياته وشعره /

الكهربائية والمغناطيسية لطلبة الجامعات: المرحلة االولى= 

Electricity and Magnetism/ 

527 

 1442 كهل بغداد : مجمو ة قصصية / 

 1111 كوابيس بغداد ولياليها ومجمو ة قصص قصيرة / 

واثرها الكوارث الطبيعية والظواهر الفلكية واالوبئة في العراق 
  لى الحياة/

1214 

 047 الكوريغرافيا )اداء ما بعد الحداثة ( /

 1215 كوكبة من ا الم وا يان )بند تيجين ( مندلي / 

 1117 كوني لي وحدي /

كيف تحكم ايران : دراسة في صنع السياسات العامة بعد  ام 
1101 / 

217 

 101 كيف نعبد هللا /

ال داديات التمريض والقبالة للصف   CHEMISTRYالكيمياء : 

 الرابع /

524 

 1411،055 التقرا  في قراءة سطحية /

 411 التكن اال في الجنة /

 05 الفرر وال فرار /

 552 الكان واللغة اللساني الالو ي /

 511 الالواقعية  لم جديد يهم الجميع /
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 حرف الميم 

 511 الالواقعية في المواقع )او التطبيقية ( /

 1441 لحن الحب والخلود : رواية /

 1 للمبتدئين /  Rلغة 

 1112 لغة الشعر في  صر بني االحمر /

 110 لغة الصمت في القران الكريم /

 151 للحياة كلمات .. مجمو ة شعرية /

 175 للخيانة ابواب : شعر /

اللغة العربية لغير المتخصصين منها من طلبة الكليات والمعاهد 
 )طبقا"المنهج المقرر( /

577 

لمحات من تاريج الفن التشكيلي والنقد الفني المعاصر في 
 العراق /

457 

 717 لوحات في الطرق  لى النحاس والجلد والرسم بلمينا /

 1174 اللوحة باكملها /

 575 اللغة والجسد /

 1425 لقاء الفمير في قطاف الحكمة /

 1524 بدرة /لمحات مختصرة  ن تاريج قفاء 

 141 لمحات من االيات /

 714 لمحات من تاريج الفن التشكيلي والنقد االدبى ... الج/

 052 لوال المطر المقتبس من الصصحيفة السجادية /

الماء وتشتطبات الجمر كشعر صالح  بد الصبور :دراسة 
 اسلوبية /

1112 

 251 الماركسية الغربية وما بعدها /

 201 ماساة الشيعة السياسية المعاصرة : بحثتاريخي / 

ماطبع من مخطوطات مصادر التاريج االسالمي والمؤلفة بين 
 القرنين الثاني  والثاني  شر الهجري/

25 

 1117 مقالهاالدباء فيكتبي /
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 1171 ماقاله الشعراء في ابن الحلة الفيحاء /

 1151 ماقل ودل : قصص قصيرة جدا" /

 022 مالتعرفه  ن كرة القدم الروسية /

 1421 ماال يقوله النصب / مقالت نقدية /

 1175 مامعنى .. في وقت الحق /

 1425 ماهو كون هللا ربي ؟ صبغة هللا /

 1425 مائة قول وحكمة /

 124 مباحث قرانية واسالمية /

 722 مبادىء االحصاء التطبيقي لالقسام االدارية ... الج /

 540 مبادىء االحصاء الريافي )تطبيقات ميدانية (... الج /

 727 مبادىء االدارة للصف االول التجاري / 

مبادىء اساسيات التمريض العملي ال داديات التمريض والقبالة 
 للصف الرابع /

571 

 555 مبادىء اساسيات التمريض النظري ... الج /

 4 المبادىء االساسية للرسمعلى الحاسوب /

 240 المبادىء االساسية للملكية الفكرية / 

مبادىء التنفيا في قرارات محكمة استئناف النجف بصفتها 
 التميزية /

251 

 525 مبادىء الطاقات المتجددة /

 751 مبادىء العالقات العامة في المؤسسات االقتصادية /

 751 مبادىء العالقات العامة المعاصرة /

 725 الحديثة /مبادىء  لم االدارة 

 577 مبادىء في  لم التغاية /

 257 مبادىء القانون التجاري لطلبة ادارة اال مال والمحاسبة /

 217 مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية ... الج /

المبادىء القانونية لمحكمة التمييز االتحادية قسم االحوال 
 الشخصية / 

225 

 721،721 مبادىء المحاسبة المالية / 
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مبادىء نظم المعلومات الجغرافية مع تطبيقات للبرمجية 

ArcGisg.3 / 

1414 

المباني التراثية في مدينة النجف وخصوصيتها بين االمس 
 واليوم /

705 

 012 المجال الصغري / 

 412 مجال القياس  ند االصولين /

 410 المجتمعاالمريكي ودوره في صنع االستراتيجية الشاملة / 

 472 المجتمع النبوي : ليس بال مشاكل ... الج /

 271 مجلس التعاون الخليجي واالفاق المستقبلية للتنمية /

 422 مجلس القفاء في االندلس : دراسة تاريخية قانونية /

 201 مجمو ة قوانيين الجنسية في العراق /

 445 مجمو ة قوانيين دوواين االوقاف /

 1110 مجمو ة نقاد /

 4 المجين البشري االنعكاسات االجتما ية واالخالقية  /

 727 محاسبة التكاليف /

 725 محاسبة التكاليف للصف الثالث التجاري / 

 725 محاسبة التكاليف المتقدمة /

والالمركزية في العراق المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها المركزية 
/ 

722 

 722 ... الج / :Accounting      Internatongالمحاسبة الدولية 

المحاسبة الفريبية ا طرها القانونية وتطبيقاتها العملية في 
 العراق /

720 

المحاسبة الفندقية للصف الثاني : ا ختصاص سياحة وادارة 
 فنادق / 

725 

 724 المحاسبة المالية المتوسطة /

 721 محاسبة المسؤولية وتقديم االداء /

 722 محاسبة المنشا ت المالية /

 724 المحاسبة والتحاسب الفريبي /

 512 محافرات  امة )في الالواقعية العلمية (
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 57 محافرات في  لم نفس النمو/

 112 محافرات في  لوم القران /

 515 :مجمو ة محافرات تربوية / 4111محافراتي 

 1111 محاوالت التجديد في الشعر ا حمد الصافي النجيفي /

 421 محطات  لى طريقة الجلجلة /

 1275 / 4112ـ1115محطات من زمن الحصار  

 1212 محمد بن دانيال الموصلي شا را" ومسرحيا"/

 1517 محمد يونس السبعاوي ودوره في الحياة السياسية في العراق /

 1257 / 1115ـ1110وصحفي محمود الدرة  روبي  سكري 

 1121 مخاض الرحلة برا م وازهار : رواية 

 412 مخالفة االمام الصنعاني لالئمة ... الج /

 1475 المخبرالسري /

 1271،1250 المختار الثقفي /

المختار من قفاء محكمة االستئناف بصفتها االتحادية لمحكمة 
 استئناف بغداد /

251 

 224،221 التمييز االتحادية االحوال الشخصية /المختار من قفاء محكمة 

مختصر االنترنت ) ملي ( الصف الثالث : فرع الحاسوب وتقنية 
 المعلومات اختصاص تجمع وصيانة الحاسوب /

5 

 447 المخدرات وموقف الشريعة منها /

مخطوطات خزنة الشيج  بد الرحمن القرهداغي  دراسة 
 وفهرسة /

217 

 151 )ص( مخطوطة مولد النبي

 202 المخيلة والتاريج : دراسة في حرب الخليج الثانية /

مداخل الدور والقصور في العراق حتى نهاية القرن الثالث 
 الهجري /

702 

 1112 مدار الصفصاف ما بعد قصيدة الشعر /

لطلبة  IniTiaTionaLa  Traductionمدخل الى الترجمة : 

 فرنسي ـ  ربي ـ فرنسي / المرحلة الثالثة قسم اللغة الفرنسية

515 

 571مدخل الى تمريض صحة المجتمع ال داديات التمريض والقبالة 
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 والتوليد للصف الخامس /

المدخل الى السياسة الخارجية :دراسة في السلوك السياسي 
 الخارجي / 

221 

 541 ر من االمثلة والتمارين ... الج مدخل الى الطرئق العددية مع كثي

 20  لم النفس /مدخل الى 

 252 مدخل في التمويل واالستثمار /

 1412 المدخل في دراسة لجيويولنكس /

مدخل في المعجم العربي القاموس المنجد انواع المعجمات 
 العربية ... الج /

501 

 451 مدخل لالنثروبولوجيا االمريكولوجية /

 272 مدلول الغلط في القوانين القديمة : دراسة مقارنة /

 1417 مدن الهالك والشاهدان روايتان /م

 1112 مدن الياقوت : شعر / 

 711 مدونة االنارة الداخلية مدونة بناء  راقية /

 1551 مدينة كربالء انمواج للحوافر الدينية المعاصرة /

 1115 ماكرات جندي : رواية /

 1255 ماكرات داود سمرة نائب رئيس محكمة تمييز العراق سابقا /

 1277 ماكراتي في خرائب بابل /

 471 المراة العراقية جالية التكوين والتمكين /

المراة  ند السخاوي في كتاب الفوء الالمع الهل القرن التاسع 
 ...الج /

1244 

 115 مراة المنقول لفعاف العقول / 

 1107 مرآة المؤمن / 

العراقية مراحل صنع القرار السياسي في ظل قانون ادارة الدولة 
 للمرحلة االنتقالية والدستور الدائم /

211 

 1441 مرادي المعيل : قصص قصيرة /

 120 مرا اة االصل في شواا القراءات دراسة صوتية وصرفية /

مراكز انتاج المنسوجات والمالبس وصنا تها في المؤلفات 
 الجغرافية /

12 
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االجتما ية مراكش جالل  صر الموحدين دراسة في الحياة 
 واالقتصادية /

1210 

 1225 مرتفى مطهري : قراءة في رؤاة التاريخية /

 1251 المرحوم الشيج رافي ال ثامر الحاتمي شيج  شيرة الحواتم /

 221 المرشد العملي التطبيقي للد وة المدنية /

 020 المرشد لتدريب العاب القوى ... الج / 

 711 مرض الجمرة الخبيثة / 

 1217 مرونة الشا ر الزرباطي الراحل ) لي حمزة ( /

 071 مزر ة العنب /

 214 مسار العملية التربوية في العراق الواقع والطموح /

 117 المسافات ا طول : شعر / 

مسافرون الى السماء : قصة واقعية دارت احداثها  ند دخول 
 الجيش االمريكي... الج /

1101 

واللسانيات المعاصرة : مجمو ة بحوث مساهمات سوسير 
  لمية /

557 

 045 المسرح في كركوك : قراءات /

 011 المسرح الموسيقي في مجتمع متغير تا ثير الوسائل التقنية /

 051 مسرحيات لالطفال /

 1145 مسرحية سر الحياة / 

 1121 مسرحية مااا حدث ليلة السقوط ؟ مسرحيات ا خرى /

صفحات من نفاله ودورة في الحركة الكردية مسعود محمد : 
 / 1157ـ 1150في العراق وثائق ورسائل تاريخية 

1255 

 712 المسكوكات االموية المفروبة بمدينة واسط /

المسميات من سلسلة )يوم تبدل االرض غير االرض والسموات 
 (: تالخرة ودارها /  

412 

والسموات مسميات من سلسلة )يوم تبدل االرض غير االرض 
 (: الدين واليوم االخر / 

411 

مسميات من سلسلة )يوم تبدل االرض غير االرض والسموات: 
 السا ة وبعض اسمائها /

412888888
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مسميات من سلسلة )يوم تبدل االرض غير االرض والسموات( 
 :الفصل ويوم الحساب / 

415 

مسميات من سلسلة )يوم تبدل االرض غير االرض والسموات 
 القيامة ويومها / (:

414 

 220 المسؤولية الجنائية للمهندس والمقاول في  قود التشيد /

 200 المسؤولية الدستورية لرئيس الدولة/

مسؤولية المهندس والمقاول  ن ا مال التشييد بعد تسليمها الى 
 صاحب العمل /

221 

 422 المسيحيون في العراق حتى اواخر القرن السابع الميالدي /

 1202 مسيرة االمام الحسين الى كربالء دراسة تحليلية /

 1525 مشاهد تشكيلية من مدينة الحلة /

مشاهدات الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين في اروبا 
 وبالد الترك: دراسة ونصوص/

1215 

 142 مشبهات القرآن الكريم /

 721 مشروع العاب القوى لالطفال والمدارس /

 541 التخرج اال داد وااللقاء /مشروع 

 551 مشكالت مناخية معاصرة :دراسة في مظاهر التغير المناخي /

المشيدات الوقفية والخيرية في بالد الشام ا بان العصر المملوكي 
 م( دراسة تاريخية /        1517ـ1451هـ( ) 144ـ520)

1512 

 04 مصابيح الدجى ومنارات الهدى /

 575 في تفا يف التدوين ... الج /مصطلحات االحكام 

 424 المصطلحات االقتصادية االسالمية حتى نهاية العصر االموي /

المفامين االقتصادية والعدل االجتما ي في  هد االمام  لي 
 ) ليه السالم (... الج /

220 

 511 المطابقة بين القا دة والتداول /

مجمع اللغة مظاهر التيسير الصرفي : دراسة في قرارات 
 العربية في القاهرة /

512 

 712 مع النحل في خالياها /

 110 معابر الى الزمن الجديد : شعر /

 014 المعالجات السينمائية للرواية الحديثة / 
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معالم الحداثة في الشعر السرياني من القرن الثاني وحتى القرن 
 الواحد والعشرون /

1401 

 1212 الثاني تجاري /معالم واثار العراق : الصف 

 114 معاني مفردات القرآن الكريم /

 277 المعاهد الدولية : دليل استرشادي /

 1142 معايير الفلسفة الجمالية في تفسير النصوص المسرحية /

 1222 معجم ا  الم االمامية خالل نصف قرن /

 1115 معجم االلفاظ الشعرية في قصائد  بدالحسين الحكيم /

 1221 رجال الشيعة الكوفيين في القرن االول الهجري /معجم 

 251 معجم للمصطلحات المالية والمصرفية والتجارية / 

  1211 معجم المحققين في الحلة / 

  20 معجم المخطوطات الحلية / 

  1252 معجم اثارية و مارية حقلية وما يقابلها بالعربية واالنكليزية / 

 1251 معجم  معاني اسماء الحيوان وصفاته وكناه / 

  1211 معجم المواقع العراقية باسماء تركية / 

  521 معدل العائد االقتصادي في االستثمار في التعليم الجامعي / 

معركة  ين جالوت والنصر العربي االسالمي المؤزر   لى 
 المغول / 

1271  

معوقات دراسية اللغة العربية الكردية خارج اقليم  كردستان 
 العراق / 

512  

المعين  في دراسة النظام القنوني لمؤسات وانشطة منظمة 
 التجارة العالمية / 

254 

 511 المعين في شرح قوا د اللغة العربية / 

   215 /  4115لسنوات  14المعين لتطبيق احكام قانون التفمين رقم 

  1155 المغزل : مجمو ة قصصية / 

  1245 مفاخر  الرجال  شيرة   البيات /  

 8ٍ  1102 المفارقات : شعر / 

 22 مفاهيم في الفكلر والحياة / 



220 
 

 522 مفاهيم وتطبيقات الكيمياء الفيزياوية / 

 1240 المفتي محمد امين الحسيني واثره في السياسة العراقية / 

 222 مفهوم التحكيم وفقا لقانون المرفقات المدينة / 

  25 مفهوم الزمن االلية واالشتغال / 

 1402 المفهوم  المادي للتاريج والثورة االجتما ية / 

 444 المفيد في مكاسب البيع / 

  505،505 المفيد في النحو العربية / 

 212 مقاالت وتعليقات  في مجال الوظيفة العامة /  

  1127 المقاومة السردية لالستعمار جدل السياسية والتخيل ... الج / 

  21 المايسس النفسية في المجال الريافي  والتربوي / 

  1251 المقبرة الملكية في اشور / 

المقدادية وفائفها و القتها االقليمية  : دراسة في جغرافية 
 المدن / 

1521   

  120 مقدمات السياب وثائق ومالحظات / 

  51 مقدمة الى الديانة االفريقية / 

 525 مقدمة في البلورات السائلة ... الج / 

 472 مقهى اسقراط : مراحل تدمير المعنى ... الج / 

  501 المقيد في كفاية االصول المقدمة / 

 055 المالكمة مفاهيم وتطبقات /

   1470 مالحم من االدب الروسي في القرن العشرينن / 

  424 ملحمة ملك اسرائيل في انجيل االنا جيل / 

مخلصات الرسائل والطاريح الخاصة بمادة طرائق تدريس اللغة 
 ( /  4114ـ  4115العربية من  ) 

520 

 1227 الملك  غازي الروح العربية الوطنية االصلية ( 

  112 مملكة االيداع طواف في خمائل االدب / 

 1152 المملوة / 

 241ا من اوراق الشيج محمد رفا المظفر /
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 some of myمن ايامي الثمرة وزارة الخارجية العراقية 
Eruitful days   / 

1201 

 1552 من جمل الحكم /

 1552 منتاريج لواء الديوانية )بطن العراق ( ...الج /

الكاظمي في ائمة البقيع )ع ( لمناسبة انعقاد المؤتمر من الشعر 
 السنوي الدولي الخامس ... الج /

147 

 1121 من الفم للخاصرة تقطر قصائدي : شعر / 

 555 من قفايا اللغة الحديثة /

هـ 51من كربالء الى دمشق : رحلة سبايا آل البيت المصطفى 
 م شواهد تاريخية / 501ـ

1201 

 100 من الصحابة والتابعين / من نزل البصرة

 27 من نظرية المعرفة الىالهرمنيوطيقا /

من النوادر االدبية السيد محمد القزويني الحلي في االمامين 
 الكاظمين ) ليهما السالم ( /

140 

 1125 مناجاة سارة /

 1122 مناجاة : في االدب الوجداني /

 170 منارات  ودور اسالمية / 

 204 الحدودية في فوء لقانون الدولي /المناز ات 

 115 المناظرات العقائدية  ند متكلمي االمامية ... الج /

 251 / 4112المنجز الثقافي لدار الما مون للترجمة والنشر لعام 

 1124 منشئيات ما وى القص /

 51 منطق الالواقعية وفلسفتها /

 514 والكحول ... الج /المنفعة التشريعية والطبية في تحريم الخمور 

 425 منهاج الصالحين الرسالة الكاملة في العبادات والمعاملة /

 514 المنهاج الكامل لتعليم اللغة الفارسية ... الج /

 14 ا يل الفاروقي واهميته الحفارية منهج البحث النقدي  ند اسم

المنهج التاريخي  ند ابي ا صيبعة في كتابه ) نوان االشياء في 
 طبقات االطباء ( /

1270 

 540 المنهج والكتاب المدرسي /
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المهن والصنا ات الشعبية في مدينة الحلة في النصف االولمن 
 القرن العشرين /

715 

 441 الاهب والففة في الفقه االسالمي مواطن الرخص في استعمال 

 1117 الموت يحصل  لى الجنسية العراقية : شعر /

كتابي ابن المطهر وابن داود الحليين في المنهج التاريخي في 
  لم الرجال /

157 

 120 المنهج القراني في  رض السيرة النبوية /

 121 مهرجان المتنبي الحادي  شر دورة الشا ر ر د طاهر كوران / 

 024 مواد قانون لعبة كرة القدم : نصوص متقابلة ... الج /

 101 الج / المؤتمر العلمي السنوي الدولي الخامس ...

 1154 الموت وقوفا":قصص قصيرة / 

 1471 المؤثرات االسالمية والعربية في شعر /

 1220 موجز ا الم الناس ممن ثرى  ند ابي الففل العباس /

 507 الموجز اليسير في الوغز باالبر الصينية /

 554 موسو ة البصرة التراثية /

القرن العشرين موسو ة تاريج سامراء : رسام سامراء في 
 ثورة العشرين في سامراء وما حولها /

1527 

  1250 موسو ة تاريج سامراء من الطوفان الى االشورين / 

موسو ة سعد النداوي ،  اشراف العرب الجمالن مخطوطة ... 
 الج / 

1210  

موسو ة شريدة العملية : بحوث ونفريات في الواقعية 
 والالوقعية العلمية /

515 

 1211،1210 موسو ة الشعراء الكاظميين / 
1211،12111214،1

212 

ـ  1051موسو ة الصحافة العراقية خالل قرن ونصف ) 
 ( : نشاة وتاريج الصحافة وقوانينها )الجرائد ( /  4114

45 

 504،501،502،502 الموسو ة العربية للعالج باال شاب الطبية ... الج / 

 21 والفلسفة الطبيبعية /الموسو ة الفلسفية امريكا 

الموسو ة الفلسفية : جاور الفلسفة للديانة اليهودية ) ماوراء 
 الطبيعة ( / 

21 
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 حرف النون 

 

الموسو ة الفلسفية جاور الفلسفة ماوراء الطبيعية )   صر 
 االنبياء االوائل ( / 

21 

الموسو ة الفلسفية : الفلسفة الطبيعية في القارة االفريقية فيل 
 الميالد / 

24 

الموسو ة الفلسفية : الفلسفة اليهودية واكتمالها في بابل ) اور 
 الكلدانية ( في القران السادس ق . م ) كربالء حاليا ( / 

22 

 22 الموسو ة الفلسفة المسيجية رباط الدويش المطبري / 

 272 موسو ة القانون في العراق القديم / 

  1207 موسو ة المؤرخين الحليب / 

  242 موفو ات سياسية وفكرية معاصرة / 

 221 /  1157موقف االتحاد  السوفيتي من حرب حزيران  ام 

 241 موقف بعض االحزاب الفرنسية من بعض القفايا المعاصرة /

  105 موقف  لي بن ابي طالب واهل العراق من مقتل  ثمان /

  275 سؤال وجواب / 111مياه الشرب ـ 

  251 وادي الرافدين /المياه في حفارة 

  1255 ميونيج قبل وبعد / 

  1452 نارنسيس وكولد موند / 

 1415 الناي الحزين : مجمو ة قصص قصيرة / 

  505 النباتات الدوائية / 

  151 النبي ) ص ( ومستقبل الد وة /  

 نتائج أستبانة حول أتجاهات الرأي العام العراقي إزاء برامج قناة
 /4112العراقية لشهر رمفان المبارك 

011 

النجف االشراف مجتمع المدينة وموقفة من االحتالل البريطاني للعراق 
 ( : دراسة تحليلية وثقافية / 1110ـ  1112) 

1541 

 1255 النخلة في حفارة العراق القديم /  



254 
 

 


