المقــدمـة
تعتبرالكتابة م ن العالم ات الم ضيئة والب ارزة ف ي تط ور ثقاف ات الع راق عب ر
مختل ف الع صور وھ ي ج زء م ن ت راث ھ ذا البل د العري ق ال ذي لع ب دورا
مھم ا ف ي ت اريخ الح ضارة االن سانية ..والثقاف ة الت ستطيع ان ت نھض اال اذا
تحررت من كل القيود االيديولوجي ة وال سياسية وغ امرت ف ي س بيل المعرف ة
واالبداع الفني والفكري ،ولقد اكدت ھ ذه الحقيق ة ال سنوات الثم ان م ن عم ر
العراق الجديد.
ي صدر ھ ذا الع دد ) (٥١م ن الببليوغرافي ة الوطني ة العراقي ة ف ي ظ روف
تت ضاعف فيھ ا المواجھ ات والتح ديات ،ولق د حرص ت دار الكت ب والوث ائق
القارى◌ْ ◌ْ ◌ْ
في وزارة الثقافة على اصدار ھذا العدد ليكون في متناول ايدي
ْ
الك ريم اينم ا ك ان ولي ضم النت اج ال صادر خ الل ع امي ٢٠٠٩-٢٠٠٠
م ن الكت ب وال دوريات باللغ ة العربي ة حي ث بلغ ت مداخل ه) (١٧٩٣م دخال
باللغ ة العربي ة وق د رتب ت جمي ع الم داخل ح سب نظ ام دي وي الع شري ال ذي
يت ضمن المع ارف العام ة ،الفل سفة ،ال ديانات ،العل وم االجتماعي ة ،اللغ ات،
العل وم البحت ة ،العل وم التطبيقي ة  ،الفن ون ،االدب ،الجغرافي ا والت اريخ
والتراجم.
كما تضمن العدد كشافين ھجائين باسماء المؤلفين والعناوين تسھيال لمھم ة
ارىء  ،والي سعنا اال ان نتق دم بال شكر والعرف ان لل واتي قم ن باع داد
الق ْ
وطباع ة ھ ذا الع دد وھ ن ك ل م ن ال ذوات ن ضال محم ود وزين ة ع امر ون وال
خزعل وايمان فاضل وايمان ج وج وخل ود فاض ل وال سيدة ھيف اء رش يد لم ا
بذوله من جھد في تحرير ھذا العدد.
وﷲ الموفق

د .سعد بشير اسكندر
مدير عام دار الكتب والوثائق

٥

محتويات العــدد
المعارف العامة )العموميات(

١٦ - ٧

الفلسفة والظواھر غير الطبيعية ،علم النفس

٢٣ -١٧

الديانات

٩٢ - ٢٤

العلوم االجتماعية

١٦٤ - ٩٣

اللـغات

١٧٧-١٦٥

العلوم الطبيعية

١٨٤-١٧٨

التكنولوجيا )العلوم التطبيقية(

٢٠٠-١٨٥

الفنون ــ الفنون الجميلة والزخرفية

٢١٨-٢٠١

االدب والبالغة

٣٤٤-٢١٩

الجغرافيا والتاريخ

٤٠١-٣٤٥

كشاف المؤلفين

٤٧١-٤٠٢

كشاف العناوين

٥٦٦-٤٧٢

الصحف والمجالت والنشرات

٥٨٥-٥٦٧

٦

المعارف العامة )العموميـات(

٧

٠٠١،٤
ح ٢٩٢

٠٠١،٤٢
ت ٨٩٨

٠٠١،٩٤
و ٨٩٨

٠٠٤
أ ٩٣٢

١
الحبوبي  ،فاروق محمود
محاض رات ف ي اص ول البح ث ومناھج ه /ف اروق محم ود
الحبوبي .ـ بغداد :مطبعة الغراف ٢٠٠٦ ،
 ١٢٣ص؛  ٢٨سم
١ـ طرق البحث أ ـ العنوان
٢
التميمي ،مھدي حسين
منھجي ة البح ث العلم ي /مھ دي ح سين التميم ي ] -.د.م[ :
جامعة االمام جعفر الصادق عليه السالم ٢٠٠٦ ،
١٦٨ص؛  ٢٣سم
١ـ البحوث العلمية أ ـ العنوان
٣
الوائلي ،علي عبد الزھرة كاظم
دراس ة بعن وان ارض االم ام الحج ة )عج ل ﷲ تع الى فرج ه
ومخرجه ال شريف /ت أليف عل ي عب د الزھ رة ك اظم ال وائلي-.
الكوت :مكتب الكوثر٢٠٠٤ ،
٦٧ص؛  ٢٣سم
١ـ العجائب والغرائب ٢ـ مثلث برمودا
أ -العنوان
٤
األوجار ،محمد قاسم يحيى
انت والحاسوب وسيلة الحاضر وأمل المستقبل  /محم د قاس م
يحيى األوج ار  -.ط ،٢مزي دة  -.الموص ل :مطبع ة الجمھ ور،
٢٠٠٥
 ٢١٩ص؛  ٢٤سم
 -١الحاسبات االلكترونية أـ العنوان

٨

٠٠٤
ج ٩٢٩

٠٠٤
ن٤٢

٠٠٥،٣
ج ٤٩٩

٠٠٥،٣
ز ٩٢٤

٥
جنان محمد علي
تعليم الحاس وب بطريق ة مب سطة  /اع داد جن ان محم د عل ي ،
وھبة صباح سعيد -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ١٠٤ص؛  ٢٤سم
١ـ الحاسبات االلكترونية ـ تعليم أـ ھبة صباح سعيد )م .م(
ب ـ العنوان
٦
ندى بدر جراح
الحاس ب االلكترون ي مف اھيم واج راءات  /ت أليف ن دى ب در
جراح ؛ فاطمة جاسم محمد -.ط -. ٣البصرة :جامع ة الب صرة
٢٠٠٩ ،
ج ١٣٨) ٢ص(؛  ٢٤سم
-١الحاسبات االلكترونية أ – فاطمة جاسم محمد )م.م(
ب – العنوان
٧
جريو ،داخل حسن
بواب ات المعلوم ات االلكتروني ة /داخ ل ح سن جري و  -.يغ داد:
مطبعة المجمع العلمي ٢٠٠٦ ،
 ١٦٥ص؛  ٢٤سم
١ـ الحاسبات االلكترونية ـ برمجة أ ـ العنوان
٨
زياد محمد عبود
الحاس وب والبرمجي ات /زي اد محم د عب ود  -.بغ داد :الجامع ة
المستنصرية ٢٠٠٨ ،
٢٥١ص  :ايض ؛ ٢٤سم) -.سلسلة يسر المصطفى للعلوم (
 -١برامج الحاسبات االلكترونية أ -العنوان ب -السلسلة

٩

٠٠٥،٤٢
ز ٩٢٤

٠٠٥،٧٤
ع ٥٢٩

٠٠٥,٧٤٠٦
أ ٩٢٤

٠٠٦،٩٥٣
خ٢٨٤

٩
زياد محمد عبود
الحاس وب االلكترون ي ونظ ام الت شغيل وين دوز في ستا=
 / Windous Vistaزياد محمد عبود -.يغ داد :دار ال دكتور
للعلوم االدارية واالقتصادية ٢٠٠٨ ،
 ١٨٤ص :ايض؛  ٢٤سم  )-.سلسلة يسر المصطفى للعلوم(
١ـ الحاسبات االلكترونية ـ نظم أ -العنوان ب -السلسلة
١٠
العزاوي ،علي عبد عباس
برمجيات نظام المعلومات الجغرافي ة : GTSال دليل العمل ي
واالس تخدام /عل ي عب د عب اس الع زاوي -.الموص ل :جامع ة
الموصل ـ دار ابن االثير ٢٠٠٨ ،
 ٢٦٦ص؛  ٢٤سم
١ـ نظم المعلومات  ٢ـ الجغرافية أ -العنوان
١١
أياد صادق جعفر
من أسرار تخلف التنمية في العراق عدم وجود قواعد بيان ات
دقيقة /أياد صادق جعفر -.بغداد) :د .ن( ٢٠٠٨ ،
 ٣١ص؛  ١٨سم) -.سلسلة الفساد االداري تحليل ومعالجة(
 -١قواعد البيانات – ادارة أ -العنوان ب -السلسلة
١٢
الخالدي  ،حسن عريبي
ال ذخيرة التراثي ة /ح سن عريب ي الخال دي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٣ ،
ج (٦٧٢) ١ص؛  ٢٤سم
يشمل )د ـ آ ـ أ(
١ـ الببليوغرافية الموضوعية -التراث العربي
٢ـ التراث ـ ببليوغرافية موضوعية أ -العنوان

١٠

٠١١،٥٤
س٦٤٩

٠١١،٧٥
ع٨٣٩

٠١١،٧٥
ع ٤٢٧

٠١١،٧٥
ع ٤٢٧

١٣
السعدي ،شاكر محمود
الجھود العلمية في الجامعة االسالمية للمدة من ١٩٩٤م الى
٢٠٠٩م  :البحوث المنشورة في مجلة الجامعة ٠٠٠الخ /
اعداد وتأليف شاكر محمود السعدي -.بغداد  ) :د٠ن( ،
٢٠٠٩
٦٨ص؛ ٢٤سم
-١الجامعة االسالمية – ببليوغرافرافية أ -العنوان
١٤
عبدالمجيد كامل عبداللطيف
الطريق ة العملي ة لكتاب ة الرس ائل واالطروح ات الجامعي ة ف ي
الت اريخ الح ديث المعاص ر /عبدالمجي د كام ل عب داللطيف-.
بغداد :مكتب الوسن ٢٠٠٦ ،
 ٤٠ص؛  ٢٣سم) -.الكتاب؛ (١٢
١ـ الرسائل الجامعية ـ كتابة أ -العنوان ب -السلسلة
١٥
العراق ،وزارة الثقافة /دار الكتب والوثائق
ببليوغرافي ة الرس ائل الجامعي ة ل سنة  /٢٠٠٣دار الكت ب
والوثائق  -.بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٥ ،
)ص(؛  ٢٣سم
١ـ الرسائل الجامعية ـ ببليوغرافية أ ـ العنوان
١٦
العراق وزارة الثقافة  .دار الكتب والوثائق
ببليوغرافي ا الرس ائل الجامعي ة ل سنة /٢٠٠٦ال وزارة -.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
ع  (٣٧٩) ٤ص 119 P +؛  ٢٤سم
١ـ الرسائل الجامعية ـ ببليوغرافيات أ -العنوان

١١

٠١١،٧٥
ع ٤٢٧

٠١٥،٥٦٧
س ٩٩٨

٠١٥,٥٦٧
س ٩٩٨

٠١٥، ٥٦٧
ع ٤٢٧

٠١٥،٥٦٧
ع ٤٢٧

١٧
العراق .وزارة الثقافة .دار الكتب والوثائق
ببليوغرافي ا الرس ائل الجامعي ة ل سنة  /٢٠٠٧ال وزارة -.
بغداد :دار الكتب والوثائق ٢٠٠٧ ،
ع ٥٣٦ ،٥ص؛ ٢٤سم
١ـ الرسائل الجامعية ـ ببليوغرافيا أـ العنوان
١٨
سھيلة شفيق
أص دارات ع ام  /٢٠٠٦اع داد س ھيلة ش فيق  -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٧،
 ١١١ص؛  ٢٤سم
١ـ الببليوغرافيا الوطنية ـ العراق أ ـ العنوان
١٩
سھيلة شفيق
اص دارات دار ال شؤون الثقافي ة العام ة لع ام  /٢٠٠٧اع داد
سھيلة شفيق -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٨،
 ١٣٥ص؛  ٢٤سم
١ـ الببليوغرافيا الوطنية ـ العراق أـ العنوان
٢٠
العراق ٠وزارة الثقافة .دار الكتب والوثائق
الببليوغرافي ا الوطني ة العراقي ة ١٩٩٦ـ  /٢٠٠٤وزارة
الثقافة -.بغداد :الوزارة ٢٠٠٤ ،
ص؛  ٢٤سم
لالعداد  ١٩٩٦ـ٢٠٠٤
١ـ الببليوغرافيا القومية أـ العنوان
٢١
العراق  ٠وزارة الثقافة٠دار الكتب والوثائق
الببليوغرافي ة الوطني ة العراقي ة ل سنة  /٢٠٠٧وزارة
الثقافة -.بغداد :الوزارة ٢٠٠٧ ،
١٦٥ص؛ ٢٤سم
١ـ الببليوغرافيا القومية ـ العراق أ -العنوان

١٢

٠١٥,٥٦٧
م ٤٥٩

٠١٥,٥٦٧١١
ج ٨٩٥

٠١٦
ج ٩٢٩

٠٢٠،٠٥
ع ٤٢٧

٠٢٥،٣٤١٤
آ ٨٩٥

٢٢
المرزوك ،صباح نوري
مؤلفات الحليين المطبوعة /ت أليف ص باح ن وري الم رزوك-.
بابل :جامعة بابل ٢٠٠٩ ،
 ٢٠٥ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة دراسات ؛ (١٢
١ـ الببليوغرافيات القومية ـ العراق أ ـ العنوان ب -السلسلة
٢٣
جامعة الموصل
دلي ل االطروح ات والرس ائل الجامعي ة لع ام  /٢٠٠٧جامع ة
الموصل -.الموصل  :الجامعة ٢٠٠٧ ،
مج  ٥٠٧)١ص(؛  ٢٨سم
١ـ الرسائل الجامعية ـ الموصل ـ ادلة أ ـ العنوان
٢٤
الجواھري ،خيال محمد مھدي
مصادر فلسفية ببليوغرافيا /خي ال محم د مھ دي الج واھري-.
)د.م( :دار الرواد المزدھرة ٢٠٠٩،
 ٨٩ص؛  ٢٤سم
 -١ببليوغرافيا الفلسفية أ -العنوان
٢٥
العراق ،وزارة الثقافة  ٠دار الكتب والوثائق
التقري ر ال سنوي ل دار الكت ب والوث ائق  /٢٠٠٤وزارة
الثقافة -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤،
 ٨٠ص؛  ٢١سم
١ـ التقرير السنوي ـ مكتبات أ -العنوان
٢٦
االلوسي ،عادل كامل
البحث عن الوثائق :دراسة في وثائقن ا القومي ة /ع ادل كام ل
االلوسي -.ط -.٢يغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ١٣٤ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الصغيرة(٣٦٨
١ـ الوثائق ٢ـ دراسات أـ العنوان

١٣

٠٢٥،٤٦٩
ف ٨٢٣

٠٢٧
ق ٥٢٩

٠٢٧,٤٠٢٥
ھـ ٩٢٢

٢٧
الفالحي ،مائدة علي جاسم
الجداول الرئيسية والجداول المساعدة لنظام ت صنيف الت اريخ
العربي /مائدة علي جاسم الفالحي] -.د .م :د.ن ،د .ت[
 ٥٧٩ص؛  ٢٨سم
يتضمن الملحق االول
١ـ التاريخ ـ تصنيف ٢ـ التاريخ -جداول أ -العنوان
٢٨
قزانجي ،فؤاد يوسف
علم المعلومات وتكنلوجيا /فؤاد يوسف قزانج ي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافيثة ٢٠٠٦ ،
 ٢٧ص؛  ٢١سم
١ـ معلومات ـ علم أ  -العنوان
٢٩
ھناء نعمة محمد
دليل المكتبة الوطنية المركزية والمكتبات الفرعية في جامع ة
الب صرة /ھن اء نعم ة محم د -.الب صرة  :مدين ة دار الكت ب ،
٢٠٠٨
 ٧٣ص؛  ٢١سم
١ـ المكتبة المركزية ـ أدلة  ٢ـ المكتبة المركزية ـ البصرة
أ ـ العنوان
٣٠

٠٧١،٥٦٧
ك٢٩٥

الكبيسي ،عناد اسماعيل
الكرمل ي ومجل ة لغ ة الع رب ودورھم ا ف ي الحداث ة /عن اد
اسماعيل الكبيسي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٥١ص؛  ٢٤سم
١ـ الصحافة العراقية ٢ـ الكرملي )لغوي واديب( أـ العنوان

١٤

٥٦٧،٠٧٩
ج٨٢٩

٠٧٩،٥٦٧
س ٦٤

٠٧٩،٥٦٧
س ٦٤

٠٧٩,٥٦٧
ن ٣٩

٠٧٩,٥٦٧٠٤
م ٩٤٨

٣١
الجلبي ،احمد سامي ابراھيم
صفحات مطوية من تاريخ الصحافة الموصلية  /تأليف احمد
سامي ابراھيم الجلبي -.الموصل :مكتب الفتى ٢٠٠٦ ،
 ١٩٢ص؛  ٢٣سم
١ـ الصحافة العراقية )الموصل( أ -العنوان
٣٢
سعد الدين خضر
صحف العراق بعد العاشر من نيسان  :٢٠٠٣تطبيق وتوثيق
 /سعد الدين خضر -.الموصل :مكتبة زھرة ٢٠٠٦ ،
١٦٤ص؛  ٢٣سم
١ـ الصحافة العراقية أـ العنوان
٣٣
سعد الدين خضر
ف ي ال صحافة وال صحف :دراس ات ومراجع ات وآراء /س عد
الدين خضر -.الموصل :مكتبة زھرة ٢٠٠٧ ،
 ١٤٤ص؛  ٢٣سم
١ـ الصحافة العراقية أ ـ العنوان
٣٤
نحو إعالم حر ومحايد :تجربة شبكة )المرأة( لمراقبة وس ائل
االعالم  /تأليف تحسين العطار) ...وآخرون( -.بابل :بن ت دار
الرافدين للطباعة والنشر٢٠٠٧ ،
 ١٣٤ص؛  ٢٤سم
١ـ االعالم ـ العراق أـ العطار ،تحسين )م (.ب ـ العنوان
٣٥
المندالوي ،صالح نادر
م ن ثناي ا ال ذاكرة /ص الح ن ادر المن دالوي -.ط  -.٢بغ داد:
مطبعة شركة العدالة٢٠٠٩ ،
 ١٠٠ص؛  ٢٤سم
١ـ الصحافة العراقية ـ مقاالت أ ـ العنوان

١٥

٠٨١
ش٩٢٢

٠٨١
ص ٢٤٧

٠٨١
ع ٥٢٩

٠٩٠
ن٣٢٤

٠٩١،١
ع٢٩٩

الشيباوي  ،باقر حسن عليوي
مائدة المعلومات  /تأليف باقر حسن عليوي الشيباوي -.
)د٠م  :د٠ن( ٢٠٠٤ ،
٣٦٨ص ؛ ٢٤سم
-١مجاميع عامة – عربية أ -العنوان

٣٦

٣٧
صادق شاھين
ذاكرة الزمان :تقويم قمري ھجري أصطالحي؛ يلي ه ..ت سخير
الذرة لمنفع ة الب شر وال سالم؛بعده بح وث مھم ة؛ يلي ه ...س ر
تفوق العبودية واليھ ود ...ال خ /ت أليف ص ادق ش اھي -.باب ل:
)د.ن( ٢٠٠٥،
 ٣٢٧ص؛  ٢١سم
١ـ المجموعات العامة العربية أ ـ العنوان
٣٨
العزاوي ،قيس
اش راقات ..اوراق ثقافي ة  /ق يس الع زاوي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٥ ،
 ١١٩ص؛  ٢١سم
١ـ مجاميع ثقافية عامة أ -العنوان
٣٩
النجار  ،اسعد محمد علي
دراسات في التحقيق والنصوص المحققة  /تأليف  /اسعد
محمد علي -.بابل :مكتب الغسق ٢٠٠٢ ،
 ١٥٧ص؛  ٢٣سم
١ـ المخطوطات – تحقيق أ -العنوان
٤٠
العاني  ،سلسل محمد عبد الجبار
مخطوطان علميان عربيان  /سلسل محمد عبد الجبارالعاني
 -.بغداد  :جامعة بغداد ٢٠٠٢ ،
٥١ص ؛ ٢٣سم
-١المخطوطات العربية أ -العنوان

١٦

الفلسفة والظواھر غيرالطبيعية،
علم النفس

١٧

١٠٣
ب ٩٩٥

٤١
بينس ،كريكوري
ق اموس الم صطلحات الفل سفية ال شائعة /وض ع كريك وري
بي نس؛ تعري ب لفت ه س لمان الظفي ري -.بغ داد :بي ت الحكم ة،
٢٠٠٧
 ٩٠ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة كتاب الحكمة(
 -١الفل سفة  -مع اجم أ -الظفي ري ،لفت ه س لمان )مت رجم(
ب -العنوان جـ -السلسلة
٤٢

١٠٦،٣
م ٧٨٥

١٠٧
ع٨٩

مؤتمر فلسفي )٢٠٠٨ :٧بغداد(
اعم ال الم ؤتمر الفل سفي ال سابع :فل سفة الح وار ..رؤي ة
معاص رة /اع داد ھ ديل س عدي موس ى -.بغ داد :بي ت الحكم ة،
٢٠٠٨
 ٤٤٠ص؛ ٢٢سم
-١الفل سفة -م ؤتمرات أ -ھ ديل س عدي موس ى )مع دة(
ب – العنوان
٤٣
علي شناوة وادي
ال سطح الت صويري ب ين الفل سفة واالدراك والتھم يش:
دراسات /تأليف علي ش ناوة وادي  -.الحل ة :مكتب ة ال صادق،
٢٠٠٧
 ١٥٣ص؛  ٢٣سم
 -١الفلسفة – دراسات أ – العنوان
٤٤

١١١،١
ن٢٥٤

الناصر  ،حازم سليمان
الوجودي ة ف ي الفك ر العرب ي المعاص ر /ت أليف ح ازم س ليمان
الناصر -.بغداد :مكتب مازن ٢٠٠٧ ،
 ٢٢٩ص؛  ٢٤سم
١ـ الوجودية أ -العنوان

١٨

١٢٧
و٤٤٩

١٢٨،٢
م٣٨٩

١٣٣,٤
آل ٥٢٤

١٣٣,٥
ظ ٢٩٤

٤٥
الوردي  ،علي
خ وارق الالش عور أو أس رار الشخ صية الناجح ة  /عل ي
الوردي  -.ط  -. ٢بغداد :دار الحوراء ٢٠٠٤ ،
٢٣٩ص؛  ٢٤سم
١ـ الالشعور ٢ـ الشخصية أ -العنوان
٤٦
محمود حياوي حماش
العقل والدماغ /محمود حياوي حماش -.بغ داد :بي ت الحكم ة،
٢٠٠٤
١٢٣ص :ايض؛ ٢٣سم
١ـ العقل )فلسفة( ٢ـ المخ أـ العنوان
٤٧
آل شبر ،عبدالصاحب محمد جعفر
الفوائدال شبرية ف ي االس ماء الح سنى واالعم ال الروحاني ة/
تأليف عبدالصاحب محم د جعف ر آل ش بر؛ تحقي ق ك ريم جھ اد
الح ساني -.ط -. ٢بغ داد :مؤس سة الفق ه للطباع ة والن شر،
٢٠٠٦
 ٢٩٧ص؛  ٢٤سم
١ـ ال سحر ٢ـ التعاوي ذ أ ـ الح ساني ،ك ريم جھ اد )محق ق(
ب ـ العنوان
٤٨
الظاھر ،عامر زھير
الزواج وعالقته باالرقام وعالم االبراج /عامر زھير الظاھر-.
)د٠م( ) :د .ن( ٢٠٠٨،
 ٦٠ص؛  ٢٣سم
١ـ االبراج ٢ـ الزواج أ ـ العنوان

١٩

١٥٠
ع٢٤

١٥٠
ع٨٩

١٥٠,٧
ج ٢٧٤

١٥٢,٣
ح ٩٤٩

١٥٢،٣٣٤
ف ٢٤٤

٤٩
عادل فرج يونان
النفس ومراحل الحياة  /تأليف عادل فرج يونان -.بغداد:
مطبعة شفيق ٢٠٠٧ ،
 ١٦١ص؛  ٢٤سم) -.ديوان اوقاف المسيحيين والكيانات
االخرى؛ (٢١
 -١علم النفس أ – العنوان ب – السلسلة
٥٠
علي االمير
فسلجة النفس  /علي االمي ر  -.بغ داد  :دار ال شؤون الثقافي ة
٢٠٠٢ ،
 ٤٣٦ص؛  ٢٤سم
١ـ علم النفس أ -العنوان
٥١
جامع ة بغ داد .مرك ز الدراس ات التربوي ة واالبح اث النف سية
دليل سلسلة محاضرات منتخبة عب ر المواس م الثقافي ة لمرك ز
البح وث النف سية  ١٩٨٦ـ  /٢٠٠٨جامع ة بغ داد -.بغ داد:
مركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسية ٢٠٠٨ ،
 ٢٥ص؛  ٢٤سم
١ـ علم النفـس  -بحوث -٢علم النفس -ادلة أـ العنوان
٥٢
الحوري ،عكلة سليمان
مب ادي عل م ال نفس الت دريب الرياض ي /عكل ة س ليمان
الحوري -.الموصل  :مطابع دار ابن االثير ٢٠٠٨ ،
٢٩٤ص؛  ٢٤سم
١ـ علم النفس الرياضي أـ العنوان
٥٣
فرات جبار سعد ﷲ
مفاھيم عامة في التعلم الحركي /فرات جبار سعد ﷲ -.ديالى:
جامعة ديالى ٢٠٠٨ ،
 ٢٠٣ص؛  ٢٤سم
١ـ التعلم الحركي ٢ـ االلعاب الرياضية أ -العنوان

٢٠

١٥٣,٤٢
أ ٥٨٢

١٥٣،٩٣
أ٩٨٢

١٥٥،٢٣
ظ٢٩٤

١٥٥,٤
ح ٨٢٤

١٦٠,٣٧٠
ب ٢٨٩

٥٤
اسماعيل ابراھيم علي
التفكير الناقد بين النظرية والتطبيق /تأليف اسماعيل اب راھيم
علي -.بغداد :مكتب نور الزھراء ٢٠٠٨ ،
٢٠٤ص؛  ٢٤سم
١ـ التفكير أـ العنوان
٥٥
ايمان عباس علي
الذكاء العاطفي  /ايمان عباس علي  -.دمشق  :مكتبة المورد
٢٠٠٩،
١٩٢ص ؛ ٢٤سم
-١الذكاء أ-العنوان
٥٦
الظاھر  ،قحطان احمد
مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق  /قحطان احمد الظ اھر-.
عمان :دار وائل ٢٠٠٤ ،
 ١٩١ص؛  ٢٤سم
١ـ االنا )علم النفس( أـ العنوان
٥٧
حمادة عبدالسالم
ط رق دراس ة الطف ل  /ت أليف حم ادة عبدال سالم ،ن ايف
سليمان -.عمان  :دار صفاء للطباعة ٢٠٠٥ ،
 ٢٤٨ص؛  ٢٤سم
١ـ االطف ال ـ عل م ال نفس ٢ـ االطف ال ـ دراس ات أ ـ ن ايف
سليمان )م.م( ب ـ العنوان
٥٨
ببليوغرافيا العلوم التربوي ة والنف سية -.بغ داد :بي ت الحكم ة،
٢٠٠٢
 ٦٣٢ص؛  ٢٦سم) -.الببليوغرافيا العربية الفسلفية(٥ ،
١ـ التربية ـ ببليوغرافيا أ ـ العنوان

٢١

١٧٠
س ٢٦٤

١٧٤,٢
م ٣٨٩

١٧٧,١
ف٩

١٧٧,٦
أ ٢٣٢

٥٩
الساعدي ،سعد عطية
الفعل االخالقي والبناء الحضاري :بحث عمل ي ف ي الم ؤثرات
الفكري ة والنف سية الفع ل االن ساني /س عد عطي ة ال ساعدي-.
بغ داد :مرك ز ال شھيدين ال صدريين الدراس ات والبح وث ،
٢٠٠٧
 ٧٦ص؛  ٢٣سم
١ـ االخالق ـ فلسفة أـ العنوان
٦٠
محمود قاسم محمد
الحالل والحرام ف ي الممارس ة المھني ة للط ب /ت أليف محم ود
قاسم محمد -.الموصل :نقابة االطباء ٢٠٠٥ ،
٤٤ص؛  ٢٣سم
١ـ االخالق الطبية أـ العنوان
٦١
فن التعامل مع المجتمع -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٧ ،
 ٦٢ص؛  ٢٤سم )-.ثقافة االعنف في التعامل مع االخر؛ (٤
١ـ المجامالت ٢ـ آداب السلوك أـ السلسلة
٦٢
االتحاد العراقي للطلبة والشباب
الصداقة /االتح اد العراق ي للطلب ة وال شباب -.بغ داد :مؤس سة
العراق الثقافية ٢٠٠٨ ،
٥٥ص؛  ١٧سم
١ـ الصداقة أـ العنوان

٢٢

١٨٩,١٠٧
س٨٩٥

٦٣
سميسم ،علي كاظم جواد
تأوي ل ال نص عن د ال صوفية ف صوص الحك م ألب ن عرب ي
إنموذجا /علي كاظم جواد سمي سم  -.بي روت :دي وان الكت اب،
٢٠٠٨
١ـ الفلسفة االسالمية ـ دراسة ٢ـ أبن العربي ،محمد بن عل ي
)فيلسوف( أـ العنوان

٢٣

الديانات

٢٤

٢٠٤
ع٢٩٩

٢١٠،١
أ٨٣٤

٢١٠،١
أ٨٣٤

٢١٠،١
ح ٨٤٢

٦٤
العاني ،أنور احمد موسى
طريق الھدى /تأليف انور احمد موسى العاني .ـ بغداد :ديوان
الوقف السني ٢٠٠٨ ،
 ٧٥ص؛  ١٤سم
١ـ االيمان أ -العنوان
٦٥
االمجد ،محمد سعيد
المستقبلية االسالمية نھج البالغة نموذج ا لالنطالق ة الرؤي ة/
محم د س عيد االمج د -.بغ داد :مرك ز ال شھيديين ال صدريين
للدراسات والبحوث ٢٠٠٦ ،
 ٣٣١ص؛ سم ) -.سلسلة اطاريح الدكتوراه؛(١
١ـ االسالم ـ فكر أ ـ العنوان ب -السلسلة
االمجد ،محمد سعيد
مشروع المستقبلية االسالمية في العراق  /محمد سعيد
االمج د -.بغ داد  :مرك ز ال شھيدين ال صدريين للدراس ات
والبحوث العامة ٢٠٠٦ ،
٦٣ص ؛ ٣٣س م ) -.مرك ز ال شھيدين ال صدريين للدراس ات
والبحوث؛ (٤
-١االسالم – فكر أ -العنوان ب -السلسلة

٦٦

٦٧
الحمداني  ،محمد صالح عطية
مباح ث ف الفك ر االس المي المعاص ر /ت أليف محم د ص الح
عطية الحمداني -.بغداد :مركز البحوث والدراسات االس المية
٢٠٠٧ ،
 ١٩١ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة احياء التراث االسالمي؛ (١٤
١ـ االسالم ـ فكر أـ العنوان ب -السلسلة

٢٥

٢١٠،١
ع ٨٩

٢١٠,٤
ب ٤٩٢

٢١٠,٤
ف٩٢٦

٢١٠,٧٢
ع ٢٤٨

٢١٠,٨
ع ٥٢٢

٦٨
علي شريفي
علم اصول معرف ة االس الم /ت أليف عل ي ش ريفي؛ ترجم ة ع .
ھـ االميني -.بغداد :دار الحوراء ٢٠٠٤ ،
ج ٢٧٢) ١ص(؛  ٢٣سم
١ـ االسالم -فلسفة أـ االميني ع .ھـ )مترجم( ب -العنوان
٦٩
البرھاوي ،رعد محمود
الم راءة ف ي الح ضارة االس المية  /رع د محم ود البرھ اوي-.
بغداد  :ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
٢٨٦ص ؛ ٢٤سم ) -.سلسلة الدراسات االسالمية المعاص رة
؛ (٨٥
-١المرأة في االسالم أ -العنوان ب -السلسلة
٧٠
الفياض ،محمد أسحاق
نم وذج لمجموع ة اس ئلة ح ول موق ع الم رأة ف ي النظ ام
ال سياسي االس المي  /محم د أس حاق الفي اض -.ط) -.٣د .م(:
)د.ن( ٢٠٠٩،
 ٦٢ص؛  ١٨سم
 -١المرأة في االسالم أ – العنوان
٧١
العادلي ،صبحي
أص ول ومن اھج البح ث ف ي العل وم االس المية والقانوني ة-.
كربالء :مطبعة الزوراء ٢٠٠٧ ،
 ٢٨٣ص؛  ٢٢سم
١ـ االسالم ـ طرق البحث ٢ـ القانون  -طرق البحث أـ العنوان
٧٢
أنھار حكمت صالح
مرآة المرأة المسلمة :محاض رات ..ال خ /أنھ ار حكم ت ص الح
 -.ط. ٢ـ الموصل :منشورات البراق الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ١٠٣ص؛  ٢٤سم
١ـ االسالم ـ محاضرات أـ العنوان

٢٦

٢١٠,٨
ع ٥٢٢

٢١٠,٨
ع ٥٨٤

٢١٠,٨
ي ٦٧٩

٢١٠,٩٢
س ٢٩٨

٢١٢
آ٤٨٢

٧٣
عبدالستار عبدالجبار
أصول االلقاء الخطابي  /تاليف عبدالستار عبدالجبار -.بغداد:
ديوان الوقف السني ٢٠٠٨ ،
 ١١٨ص؛  ٢١سم
١ـ الخطب الدينية أـ العنوان
٧٤
العسكري ،صباح عباس
قمم اسالمية /ص باح عب اس الع سكري -.باب ل :أھل ه للطباع ة
والنشر ٢٠٠٧ ،
 ٨٠ص؛  ٢٤سم
١ـ االسالم ـ مجموعات أ ـ العنوان
٧٥
اليعقوبي ،محمد
شكوى االمام :مجموعة محاضرات /محمحد اليعقوبي؛ اع داد
وتعلي ق ح سين المرعب ي -.النج ف االش رف  :ان صار ﷲ
للطباعة ٢٠٠٧ ،
 ٢٦٢ص؛  ٢٣سم
١ـ االس الم ـ محاض رات أ -المرعب ي ،ح سين )اع داد(
ب -العنوان
٧٦
س بيل ھ شام آل قط يط -.النج ف االش رف :العتب ة العباس ية
المقدسة ٢٠٠٧ ،
 ٣٣ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة سبل الرشاد؛(١
١ـ آل قطيط ،ھشام )تراجم( أ -السلسلة
٧٧
آخ الق االم ام عل ي علي ه ال سالم -.النج ف االش رف :الرائ د
للطباعة ٢٠٠٦ ،
 ٣٢ص؛  ١٨سم) -.سلسلة كلمات نھج البالغة؛(١
١ـ االخالق الدينية ٢ـ علي بن ابي طالب )امام( أ -السلسلة

٢٧

٢١٢
آ ٤٢٨

٢١٢
أ ٤٨٢

٢١٢
أ ٥٧٩

٢١٢
أ ٨٥٢

٢١٢
ج ٢٩٤

٧٨
اخ الق االم ام عل ي )ع( -.النج ف االش رف:الرائ د للطباع ة ،
٢٠٠٧
 ٤٧ص؛  ١٨سم) -.سلسلة كلمات من نھج البالغة؛(٢
١ـ االخالق الدينية ٢ـ علي بن ابي طالب )امام( أـ السلسلة
٧٩
أخ الق االم ام عل ي علي ه ال سالم -.النج ف االش رف :الرائ د
للطباعة  ١٤٢٨ ،ھـ
 ٤٨ص؛  ١٨سم) -.سلسلة كلمات من منھج البالغة؛ (٣
١ـ االخالق الدينية ٢ـ علي بن ابي طالب )امام( أ -السلسلة
٨٠
االصفي ،محمد مھدي
الكلم ة الطيب ة ف ي الق رآن وابح اث آخ رى /محم د مھ دي
االصفي -.طھران :المشرق للثقافة والنشر ٢٠٠٣ ،
 ٣١٤ص؛  ٢١سم) -.في رحاب القرآن؛ (١١
١ـ االخالق االسالمية أـ العنوان
٨١
آل كاشف الغطاء ،آمال
دروس ف ي االخ الق :م أخوذة م ن دع اء كمي ل /آم ال كاش ف
الغطاء -.بغداد :دار الكتاب العربي ٢٠٠٤ ،
١٨٣ص ؛  ٢٣سم
١ـ االخالق االسالمية أ -العنوان
٨٢
الجبوري ،عبداالمير
مج الس الح سين الغ راء ف ي فاجع ة ك ربالء/عب داالمير
الجب وري -.النج ف االش رف :مؤس سة م سلم ب ن عقي ل ،
٢٠٠٨
ج ٢٠٥) ١ص(؛  ٢٤سم
١ـ األخالق األسالمية ٢ـ الوعظ واالرشاد أ -العنوان

٢٨

٢١٢
ح٥٩٩

٢١٢
ش٢٤

٨٣
الحسيني ،مضر الحلي
صالة ال رحم م ن منظ ور اس المي /تعل م م ضر الحل ي -.باب ل:
دار الصادق ٢٠٠٦ ،
 ١٣٢ص؛  ٢٤سم
١ـ االخالق السامية أ -العنوان
٨٤
شبر ،عبد ﷲ
األخالق /تاليف عبدﷲ شبر؛ تحقي ق عل ي الق صير -.ك ربالء:
قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدس ة
٢٠٠٨ ،
ج١،٣١٦ص؛ ٢٤سم
١ـ االخالق االسالمية أـ القصير ،علي )محقق( ب ـ العنوان
٨٥

٢١٢
ش٢٤

شبر  ،عبد ﷲ
االخالق  /تأليف عبد ﷲ شبر ؛ تحقيق علي القصير -.
كربالء  :قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية
المقدسة ٢٠٠٨ ،
ج٢؛ ٤٠٠ص ؛ ٢٤سم
-١االخالق االسالمية أ -القصير  ،علي ) محقق( ب -العنوان
٨٦

٢١٢
ش٩٤

٢١٢
ع٢٨٨

شھر رمضان المبارك اخالق ..أداب -.النجف االشرف
 :مطبعة الرائد ١٤٢٨ ،ھـ
٤٦ص ؛ ٢٨سم
-١االخالق الدينية  -٢الصوم ) فقه اسالمي (
٨٧
عبد الكريم ھجيج طعمة
االستخفاف بالشعائر االس المية وبي ان احكامھ ا  /عب د الك ريم
ھج يج طعم ة  -.بغ داد  :مطبع ة  ،دي وان الوق ف ال سني ،
٢٠٠٦
١٥٥ص ؛ ٢١سم
-١االخالق االسالمية أ -العنوان

٢٩

٢١٢
غ٢٥٩

٢١٢
ھـ ٢٤٩

٢١٢،٩
ح٥٩٩

٢١٣
ق ٤٦٢

٨٨
غازي سعيد سليمان
المنھج االسالمي في التعايش السلمي مع غير المسلمين
/تأليف غازي سعيد سليمان  -.بغداد  :ديوان الوقف السني ،
٢٠٠٩
١٨ص ؛ ٢٤سم) -.سلسلة الدراسات االسالمية المعاصرة ؛
(٩٥
-١االخالق االسالمية  -٢االسالم والتعايش السلمي  -٣وحدة
االسالم أ -العنوان
٨٩
ھادي طه
نور العقيدة  /ھادي طه ) -.النجف االشرف (  ) :د٠ن ( ،
١٤٢٦ھـ
ج٦٣)١ص( ؛ ١٨سم
-١االخالق االسالمية أ -العنوان
٩٠
الحسني  ،نبيل قدوري
ثقافة العيد والعيدية  /تأليف نبيل قدوري الحسني  -.ط-. ٢
كربالء المقدسة:العتبة الحسينية المقدسة ٢٠٠٨ ،
 ٧٩ص ٢٤ ،سم) -.قسم الشؤون الفكرية؛(١١
١ـ االعي اد الديني ة ٢ـ االعي اد االس المية أ -العن وان
ب -السلسلة
القرضاوي  ،يوسف
ال صحوة االس المية ب ين الجح ود والتط رف /يوس ف
القرضاوي -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٨ ،
 ٢٥٠ص؛  ٢١سم
١ـ التطرف الديني أـ العنوان

٣٠

٩١

٢١٣
م٩٤٩

٢١٤
أ ٥٧٩

٢١٤
أ ٥٧٩

٢١٤
أ ٥٧٩

٢١٤
أ ٥٧٩

٩٢
مھدي عبود علي
لمحات من رد الشمس لالم ام عل ي )علي ه ال سالم( ف ي ارض
باب ل /مھ دي عب ود عل ي -.النج ف االش رف :االمان ة العام ة
للمزارات الشعبية الشريفة ٢٠٠٩ ،
 ٤١ص؛  ٢٤سم
١ـ الوعظ واالرشاد ٢ـ علي بن ابي طالب )امام( أـ العنوان
٩٣
االصفي ،محمد مھدي
االنتظ ار الموج ة /محم د مھ دي االص في -.النج ف :مطبع ة
مجمع اھل البيت ٢٠٠٧ ،
 ٦٣ص؛  ٢١سم) -.سلسلة الثقافة االسالمية؛(٥
-١الثقافة االسالمية أ ـ العنوان ب -السلسلة
٩٤
االصفي ،محمد مھدي
الثقاف ة القيادي ة واالداري ة ف ي الق رآن وال سنة /محم د مھ دي
االصفي -.النجف االشرف :مطبعة مجمع اھل البيت ٢٠٠٧ ،
 ١٧٤ص؛  ٢٣سم
 -١الثقافة االسالمية أ -العنوان
٩٥
االصفي ،محمد مھدي
ح وارات واث ارات ح ول المرجعي ة والنقاھ ة /محم د مھ دي
االصفي -.النجف :مطبعة مجمع اھل البيت ٢٠٠٧ ،
 ٤٨ص؛  ٢١سم) -.سلسلة الثقافة االسالمية؛ (٣
 -١الثقافة االسالمية أ -العنوان ب -السلسلة
٩٦
االصفي ،محمد مھدي
خطاب االستن صار الح سيني من ه المدين ة ال ى ك ربالء /محم د
مھدي االصفي -.النجف :مطبعة اھل البيت ٢٠٠٧ ،
٨٨ص؛  ١٥سم) -.سلسلة الثقافة االسالمية؛ (٨
-١الثقافة االسالمية أ -العنوان ب -السلسلة

٣١

٢١٤
أ ٥٧٩

٢١٤
ج ٨٤٢

٢١٤
خ ٨٩٨

٢١٤
م٩٢٨

٩٧
االصفي ،محمد مھدي
لبيك داعي ﷲ التحديات وانتكاسات االستكبار العالمي
للعالم االسالمي والموقف منھا /محمد مھدي االصفي-.
النجف :مجمع اھل البيت ٢٠٠٧ ،
 ٦٤ص؛  ٢١سم
 -١الثقافة االسالمية أ -العنوان
٩٨
الحمداني ،سامي عبدﷲ
اس تراتيجية ام ة ال سلم الح ضارية /ت أليف س امي عب دﷲ
الحمداني] -.د .م .د .ت[ ٢٠٠٦ ،
 ٣٤٩ص؛ صور؛  ٢٣سم
 -١الثقافة االسالمية  -٢االسالم والصھيونية أ -العنوان
خليل ابراھيم محمد
شخصية المسلم بين التراث والوافد ض وابط ومع ايير  /اع داد
خلي ل اب راھيم محم د -.بغ داد :مرك ز البح وث والدراس ات
االسالمية ٢٠٠٨ ،
 ٤٨١ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٤٧
 -١الثقافة االسالمية أ -العنوان ب -السلسلة

٩٩

١٠٠
المؤتمر الفكري ) :٢٠٠٩ :٣البصرة (
محمد الصدر ثورة الكلمة ...في زمن الصمت  /وقائع
المؤتمر -.البصرة  :مؤسسة وارث االنبياء ٢٠٠٩ ،
٢١٥ص ؛ ٢١سم
-١الثقافة االسالمية  -٢االسالم – فلسفة أ -العنوان

٣٢

٢١٤،٠٠٤
ط٢٢٦

٢١٤،١٥٨٢
ط٢٩٩

٢١٤,٢٩١
ز ٢٩٤

٢١٤،٣٠١٣٤
أ٥٧٩

١٠١
الطباطبائي  ،محمد سعيد الحكيم
من فقه الكمبيوتر واالنترنت /محمد سعيد الحكيم الطباطبائي
 -.ط -. ٣النجف االشرف :مؤسسة الحكمة للثقافة ٢٠٠٧ ،
 ٤٠ص؛  ٢٣سم
 -١االسالم والحاسبات االلكترونية أ  -العنوان
١٠٢
الطائي  ،عباس علي عبد الرضا
بناء الشخصية المتزنة  /بقلم عباس علي عبد الرضا
الطائي ) -.د٠م (  ) :د٠ن( ٢٠٠٨ ،
٨٦ص ؛ ٢٤سم
 -١االسالم والشخصية أ – العنوان
١٠٣
الزبيدي ،نصرة احميد
أساور القھر؛ دراسة في عالئقية الدين والح ضارة من ذ الق دم
وحتى االلفي ة ال سوداء /ن صرة أحمي د الزبي دي -.دم شق :دار
التيسير للكتاب ٢٠٠٨ ،
 ١٢٠ص؛  ٢١سم
-١االسالم واالديان االخرى أ -العنوان
١٠٤
االصفي  ،محمد مھدي
السالم في االسالم الوالء والبراءة والية ﷲ  /محمد مھدي
االصفي  -.طھران  :المشرف للثقافة والنشر ٢٠٠٣ ،
٣٧٤ص؛ ٢١سم) -.في رحاب القرآن ؛ (٣
-١االسالم والمجتمع  -٢الوالء  -٣االسالم واالسرة
أ -العنوان ب -السلسلة

٣٣

٢١٤،٣٠٢٢
أ٦٨٢

٢١٤,٣٠٥٤٢
ف٢٨٢

٢١٤,٣٠٧
م ٥٩٤

٢١٤,٣٢
آ ٥٧٩

١٠٥
االعالم االسالمي الواقع والطموح  -.بغداد  :دار الفجر ،
٢٠٠٧
٤٥٩ص ؛ ٢٤س م ) -.اص دارات مرك ز الب صيرة للبح وث
والتطويراالعالمي ؛ ( ١
 -١االسالم واالعالم أ -السلسلة
١٠٦
الفتالوي ،علي
المرأة في حياة االمام الحسين عليه ال سالم /عل ي الف تالوي-.
كربالء :العتبة الحسينيةالمقدسة ٢٠٠٨ ،
 ٢٥٢ص؛  ٢١س م) -.ق سم ال شؤون الفكري ة والثقافي ة ف ي
العتبة المقدسة؛ (١٦
 -١المرأة في االسالم  -٢الحسين بن علي )امام( أ -العن وان
ب  -السلسلة
١٠٧
المشھداني ،ھاشم محمد
سل سلة المنھ اج ف ي الف رد واالس رة والمجتم ع /ت أليف ھاش م
محمد المشھداني -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٦ ،
ج ٢٢٤) ٤ص(؛  ٢١سم) -.سلسلة مفاھيم اسالمية؛(٥
 -١االسالم والمجتمع أ -العنوان ب -السلسلة
١٠٨
االصفي ،محمد مھدي
التح ديات المعاص رة وم شروع المواجھ ة االس المية /محم د
مھ دي االص في -.طھ ران :المجم ع الع المي للتقري ب ب ين
المذاھب االسالمية ٢٠٠٦ ،
 ١٤٢ص؛  ٢٣سم
 -١الثقافة االسالمية أ -العنوان

٣٤

٢١٤,٣٢
آ ٥٧٩

٢١٤,٣٢
خ ٧٢٧

٢١٤,٣٢٣٤
ع ٨٩٢

٢١٤,٣٢٣٤
ق ٢٢

االصفي ،محمد علي
التح ديات وم شروع المواجھ ة االس المية /محم د مھ دي
االصفي-.النجف :مطبعة دار الضياء للطباعة ٢٠٠٥ ،
 ١١٩ص؛  ٢١سم
 -١االسالم والسياسة أ -العنوان

١٠٩

١١٠
الخفاف ،حامد
النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في الم سألة
العراقية /اعداد حامد الخفاف -.بيروت :دار المؤرخ العربي ،
٢٠٠٧
 ٤٤٨ص؛  ٢٤سم
 -١االسالم والسياسة  – ٢الفتاوي السياسة أ -العنوان
١١١
العلواني ،جھاد عبد حسين
حقوق االنسان بين الشريعة االسالمية واعالن االم م المتح دة
ويليه رسالة في النزاھة /جھاد عبد حسين العلواني) -.د .م(:
)د .ن() ،د .ت(
) ٢٦٦ص  ٣١ +ص(؛  ٢٤سم
-١االسالم وحقوق االنسان أ -العنوان
١١٢
القبانجي ،احمد
االس الم الم دني /احم د القب انجي -.بغ داد :مؤس سة م صر
مرتضى للكتاب ٢٠٠٩ ،
 ٤٤٠ص؛  ٢٤سم
 -١االسالم وحقوق االنسان أ -العنوان

٣٥

٢١٤,٣٤٠٥٤
ح٨٨٢

٢١٤,٣٤١
ق ٢٥٨

٢١٤,٣٦٣٧
ع ٥٢٩

٢١٤,٦١
ط ٢٢٦

١١٣
حكمت صالح
الفق ه االس المي والق انون الروم اني :دراس ة مقارن ة /حكم ت
صالح  -٠الموصل :البراق الثقافية ٢٠٠٧ ،
 ١٥٨ص؛  ٢٣سم) -.دراسات اسالمية؛ (١٧
 -١االسالم والقانون الروماني أ -العنوان ب – السلسلة
١١٤
قاسم خضير عباس
الرؤية االسالمية القانون الدولي العام /قاسم خضير عب اس-.
بيروت :دار االضواء ٢٠٠٦ ،
 ٣٢٨ص؛  ٢٤سم
 -١االسالم والقانون الدولي أ -العنوان
١١٥
العزاوي ،ايمان محمد حسين
البيئ ة م ن منظ ور اس المي /ت أليف ايم ان محم د ح سين
الع زاوي ،احم د ماج د بح ري الع اني -.بغ داد :مطبع ة دار
العباس ٢٠٠٨ ،
 ٨٣ص؛  ٢٣سم
 -١االس الم وتل وث البيئ ة أ – الع اني ،احم د ماج د بح ري )م.
م( ب العنوان
١١٦
الطباطبائي ،محمد سعيد الحكيم
فق ه االستن ساخ الب شري :وفت اوي طبي ة /محم د س عيد
الطباطبائي الحكيم -.ط  -. ٥النجف :مؤسسة الحكمة للثقاف ة
االسالمية ٢٠٠٧ ،
 ١٢٨ص؛  ٢١سم) -.بحوث فقھية(١ ،
 -١االسالم والطب أ – العنوان ب – السلسلة

٣٦

٢١٤,٩١٠٩٥٣
م ٢٥٤

٢١٤,٩٥٣
ك ٩٨٢

٢١٥
ج ٢٨٦

٢١٥
ج ٨٢٨

٢١٥
ر٢٩٦

١١٧
المست شرقون والدراس ات االس المية /ت أليف دري د عب دالقادر
نوري ...وآخرون -.الموصل :دار ابن االثير٢٠٠٨ ،
 ٢٧٧ص؛  ٢٤سم
 -١االسالم واالستشراق أ -دريد عبدالقادر نوري )مؤلف(
١١٨
الكيالني ،رعد شمس الدين
االس الم واالست شراق :التك وين  -الوس ائل  -االھ داف /رع د
شمس الدين الكيالني -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٦ ،
 ١٤٤ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة الموسوعة االسالمية؛(٥
 -١االسالم واالستشراق أ -العنوان ب -السلسلة
١١٩
ج امع الزي ارات ال شامل لزي ارة المراق د المطھ رة لالئم ة
المع صومين )عل يھم ال سالم( -.بغ داد :دار ال سجاد )ع( ،
٢٠٠٨
 ١٢٨ص؛  ١٨سم
 -١القب ور -زي ارة  -٢االدعي ة واالوراد -٢ال سيرة النبوي ة –
اھل البيت
١٢٠
جمال احمد سيدو
كي ف نعي د للم سجد رس الته ؟  /ت أليف جم ال احم د س يدو-.
بغداد :مطبعة ديوان الوقف السني ٢٠٠٦ ،
ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة مفاھيم اسالمية؛ (٤
-١المساجد أ-العنوان ب -السلسلة
١٢١
الربيعي  ،جميل
الزي ارة تعھ د والت زام ودع اء ف ي م شاھد المطھ رين /جمي ل
الربيعي -.كربالء :العتبة الحسينية المقدسة ٢٠٠٨ ،
 ٦٣ص؛  ٢١سم) -.قسم الشؤون الفكرية والثقافية (٣
 -١القبور – زيارة أ -العنوان ب – السلسلة

٣٧

٢١٥
ص٧٢٤

٢١٥
ع ٨٩

٢١٥
ك ٩٥

٢١٥,٣
س ٢٨٨

١٢٢
الصفار ،ھاشم
محطات ف ي جامع ة س امراء /ھاش م ال صفار -.ط -.٢ك ربالء:
العتبة العباسية المقدسة ٢٠٠٨ ،
 ٢١ص؛ مصور؛  ٢٤سم
 -١االم اكن المقدس ة االس المية – س امراء  -٢التخري ب
والتدمير أ -العنوان
١٢٣
علي ناجي عطية
عمارة العتبات المقدسة :نظرة ف ي الجوان ب الروحي ة /ت أليف
علي ناجي عطية -.النجف :ق سم ال شؤون الفكري ة والثقافي ة،
٢٠٠٨
 ٧٩ص؛  ٢٤سم
 -١العتبات المقدسة أ – العنوان
١٢٤
الكنز الثمين لزيارة االمام امير المؤمنين علي بن اب ي طال ب
)عليه السالم( -.النج ف االش رف  :العتب ة العلوي ة المقدس ة ،
١٣٢٨ھـ
 ٤٧ص؛  ١٨سم
 -١القبور – زيارة  – ٢علي بن ابي طالب )امام(
١٢٥
سالم محمد عبود
طم س المع الم ف ي بني ة الفك ر ال صھيوني اح راق الق دس
انموذجا /سالم محمد عبود -.بغداد  :شركة آب ٢٠٠٦ ،
١٥٦ص؛  ٢٤سم
-١المسجد االقصى  -٢الصھيونية أ -العنوان

٣٨

٥،٢١٥
ز٩٢٤

٢١٥,٩٥٦٧١١
د ٩٩٩

٢١٥,٩٥٦٧٢١
ر ٢٩٩

٢١٥,٩٥٦٧٢١
ع ٨٢٤

١٢٦
زيارة ابي الفضل العباس عليه السالم  :آداب الزيارة )من
حياة ابي الفضل العباس عليه السالم (  ،زيارة االمام
الحسين ع  ،زيارة علي بن موسى الرضا )ع(  /زي ارة االم ام
صاحب الزمان -.كربالء :مؤسسة االعلمي ٢٠٠٨ ،
 ٦٨ص؛  ٢٢سم
 -١القبور – زيارة أ -العنوان
١٢٧
الديوه جي ،سعيد
تاريخ جامع النب ي ي ونس /س عيد ال ديوه ج ي -.الموص ل :دار
ابن االثير للطباعة ٢٠٠٨ ،
 ٧٢ص؛  ١٧سم
 -١المساجد – العراق )الموصل( أ – العنوان
١٢٨
الراوي ،محمد سعيد
خي ر ال زاد ف ي ت اريخ م ساجد وجوام ع بغ داد /ت أليف محم د
سعيد الراوي؛ حقق ه عم اد عبدال سالم رؤوف -.بغ داد :مرك ز
الدراسات والبحوث االسالمية ٢٠٠٦ ،
 ٥٢٣ص؛ صور  ٢٤سم) -.سلسلة احياء التراث االس المية؛
(٧٨
١ـ الم ساجد بغ داد أ -عم اد عبدال سالم رؤوف )محق ق(
ب -العنوان ج -السلسلة
١٢٩
عماد عبدالسالم رؤوف
م ساجد بغ داد ف ي كتاب ات االج داد /عم اد عبدال سالم رؤوف-.
بغداد :مكتب الرجاء ٢٠٠٦ ،
 ١٦٤ص؛  ٢٤سم
 -١المساجد – بغداد أ -العنوان

٣٩

٢١٦
ص ٩٨٤

٢١٦
م٣٨٤

٢١٧،٢
آ ٥٤٩

٢١٧,٦
أ ٦٩٢

١٣٠
الصيمري ،مفلح بن الحسن
إل زام النواص ب؛ يامام ة عل ي ب ن اب ي طال ب )علي ه ال سالم(/
مفلح بن الحسن الصيمري -.النجف :دار أبي طالب ٢٠٠٨ ،
 ١٧٧ص؛  ٢٦سم
 -١الدفاع عن االسالم أ -العنوان
محمد مھدي شمس الدين
فقه العنف المسلح في االسالم /محمد مھدي شمس الدين-.
بغداد :مركز دراسات فلسفة الدين ٢٠٠٤ ،
٢١٩ص؛  ٢١سم ) -.سلسلة كتاب ثقافة دوريات(
-١االسالم دفع مطاعن عن  -٢العنف )فقه اسالمي(
أ -العنوان ب -السلسلة

١٣١

االسدي  ،رحيم
م ن ف يض الن ور عل ى قلب ي :قص صي الواقعي ة م ع الوھابي ة/
رحيم االسدي] -.د .م[  :مطبعة الخاتم٢٠٠٨ ،
 ٩٢ص؛  ٢٣سم) -.نفحات روحية؛(١٠
 -١الوھابية )فرقة اسالمية( أ -العنوان ب -السلسلة

١٣٢

١٣٣
ابو الطيب ،محمد احمد صالح
االمام حسن البنا :قراءة في مشروعة السياسي /محم د احم د
صالح ابو الطيب -.بغداد :المكتبة العصرية ٢٠٠٥ ،
 ١٥٨ص؛  ٢٤س م) -.م ن ق ضايا تجدي د فك ر الم سلمين
السياسي؛ (٢
 .١الدعوات السلفية -٢دعوة االخ وان الم سلمين أ -العن وان
ب -السلسلة

٤٠

٢١٩,٧
ك ٤٦٢

٢٢٠,١٢٨
ج ٩٦٢

٢٢٠,١٢٨
ك ٣٩٣

١٣٤
الكرطاني ،مجيد صالح ابراھيم
الرشوة واحكامھ ا ف ي الفق ه االس المي /مجي د ص الح اب راھيم
الكرط اني -.بغ داد :مرك ز البح وث والدراس ات االس المية،
٢٠٠٨
 ٣٧٧ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٤٥
 -١الرشوة )فقه اسالمي( أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٥
الجوعاني ،سعيد عبد خضر يوسف
الشخ صية االن سانية ف ي الق رآن الك ريم :دراس ة موض وعية
بالغي ة /س عيد عب د خ ضر يوس ف الجوع اني -.بغ داد :دي وان
الوقف السني ٢٠٠٩ ،
 ٢٠٥ص؛  ٢٥س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٨٢
-١االنسان في القرآن الكريم  -٢القرآن الكريم – بالغة
أ -العنوان ب -السلسلة
١٣٦
الكجه جي ،احمد محمود يوسف
بين ات أص ل االن سان ف ي الق رآن دع وة ال ى توحي د الخ الق
وتأصيل المخلوق /احم د محم ود يوس ف الكج ه ج ي -.بغ داد:
ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
 ٣١٦ص؛  ٢٥س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ ١٩١
 -١الق رآن الك ريم واالن سان  -٢التوحي د أ -العن وان
ب – السلسلة

٤١

٢٢٠,٣
ق ٣٦٢

٢٢٠,٧
آ ٥٤٩

٢٢٠,٧
آ٥٧٩

٢٢٠,٧
ر ٢٩٩

١٣٧
القحطاني ،ابي عبدﷲ الحسين
الموس وعة القحطاني ة  /ال سيد اب ي عب دﷲ الح سين
القحطاني -.د .م :دار الشمس ٢٠٠٦ ،
جـ ٣ – ١؛  ٢٤سم
))يتضمن جـ  :١النظري ات القرآني ة -.ج ـ :٢التأوي ل -.ج ـ :٣
العلوم االلھية((
 -١القرآن الكريم – موسوعات أ -العنوان
١٣٨
االسدي ،قيصر كاظم عاجل
البحث القرآني عند الدكتور محمد حسين علي الصغير /تأليف
قي صر ك اظم عاج ل االس دي -.النج ف االش رف؛ دار ال ضياء
والتصميم ٢٠٠٨ ،
 ٢٠٠ص؛  ٢٤سم
 -١القرآن الكريم – دراسات أ -العنوان
١٣٩
األصفي ،محمد مھدي
االص ر واالغ الل /محم د مھ دي االص في -.طھ ران :الم شرف
للثقافة والنشر ٢٠٠٣ ،
 ٢٤٤ص؛  ٢١سم) -.في رحاب القرآن؛ (٧
 -١القرآن الكريم -دراسات أ -العنوان ب -السلسلة
١٤٠
الراوي ،اجمد بحر ھويدي
الق رآن الك ريم :دلي ل العم اق ال نفس الب شرية وم نھج لتق ويم
سلوك االنسان / ...تأليف احمد بحر ھوي دي ال راوي -.بغ داد:
مكتب النعيم ٢٠٠٨،
 ٧٦ص؛  ٢٤سم
 -١القرآن الكريم – دراسات أ -العنوان ب -السلسلة

٤٢

٢٢٠,٧
ش٨٤٩

٢٢٠,٧
ع ٥٢٩

٢٢٠,٧
ع ٥٢٩

٢٢٠,٧
ع ٥٢٩

١٤١
الشمري ،حسين عبيد
ص ورة اآلخ ر ف ي الخط اب القرآن ي :دراس ة نقدي ة جمالي ة/
حسين عبيد الشمري -.بيروت :دار الكتب العلمية ٢٠٠٨ ،
 ٢٢٤ص؛  ٢٤سم
 -١القرآن الكريم – دراسات أ -العنوان
١٤٢
العزاوي ،عبد محمد حسن
كتاب القرآن الكريم للصف االول والثاني والثالث االبتدائي /
تاليف عبد محمد حسن العزاوي -.بغداد :دار االرقم للطباعة،
٢٠٠٩
 ٤٥ص؛  ١٨سم
 -١القرآن الكريم – دراسة وتدوين أ -العنوان
١٤٣
العزاوي ،عبد محمد حسن
كتاب القرآن الكريم للصف الرابع والخامس والسادس
االبتدائي /عبد محمد حسن العزاوي -.بغداد :دار االرقم
للطباعة ٢٠٠٩ ،
 ٥٤ص؛  ١٨سم
القرآن الكريم – دراسة وتدريس أ -العنوان
١٤٤
العزاوي ،عبد محمد حسن
كتاب القرآن الكريم للصف الرابع والخامس والسادس
االعدادي /تأليف عبد محمد حسن العزاوي -.بغداد :دار
االرقم ٢٠٠٩ ،
-١القرآن الكريم – دراسة وتدريس أ -العنوان

٤٣

٢٢٠،٧
ل٩٩

٢٢١
آ ٦٤٣

٢٢١،١٣٦
ق٤٩٥

٢٢١,٢٨٥
خ ٢٨٤

لؤي حمزة عباس
س لوان ال سرد :دراس ة /ل ؤي حم زة عب اس -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ١٤٩ص؛  ١٨س م) -.٠الموس وعة الثقافي ة؛ ) (٦٠كت اب
سلوان المطاع في عدد االتباع البي عب دﷲ ب ن ظف ر ال صقلي
)ت  ٥٦٨ھـ(
 -١القرآن الكريم – دراسات  -٢الح ديث ال شريف  -دراس ات
أ -العنوان

١٤٥

١٤٦
األعرجي،ستار جبر حمود
مناھج المتكلمين في فھ م ال نص القرآن ي /س تار جب ر محم ود
االعرجي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٨ ،
 ٤٩٩ص؛  ٢٦س م) -.سل سلة كت ب ثقافيةش ھرية ي صدرھا
بيت الحكمة العراقي (٨
أ -القرآن الكريم )النصوص( أ -العنوان ب -السلسلة
١٤٧
القريشي  ،عزيز سليم
سورة المائدة  :دراسة تحليلية /عزي ز س ليم الفرن سي ،ماج د
مح سن راش د الموس وي -.واس ط :مع رض واس ط للطباع ة
والنشر٢٠٠٨ ،
 ١٧٦ص؛  ٢٤سم
 -١القرآن الكريم – س ورة المائ دة – تف سير أ – الموس وي،
ماجد محسن راشد )م .م( ب -العنوان
١٤٨
الخالدي ،عبود
العق ل والخل ق :العق ل والج ن والمالئك ة /عب ود الخال دي-.
بغداد :شركة الحوراء للطباعة ٢٠٠٦ ،
 ٢٨٥ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة علوم ﷲ المثلى(
-١القرآن الكريم والعقل أ -العنوان ب -السلسلة

٤٤

٢٢٤
ت٨٩٨

٢٢٤
ع٢٨٩

٢٢٤
م٣٩٤

٢٢٤
م ٧٤٢

٢٢٤,٠٣
خ٢٨٤

١٤٩
التميمي  ،خميس عبد ﷲ
ألفاظ الجمع والتفريق في القرآن الكريم  /تأليف خميس عبد
ﷲ التميمي  -.بغداد  :المركز الوطني لعلوم القرآن ٢٠٠٩ ،
٤١٩ص ؛ ٢٤سم  ) -.سلسلة االصدارات العلمية ( ٨ ،
 -١القرآن الكريم – ألفاظ  -٢القرآن الكريم – اعراب
أ -العنوان ب -السلسلة
١٥٠
عبد االمير كاظم زاھد
قضايا لغوية قرآنية  /عبد االمير كاظم زاھد  -.بغداد  :مطبعة
انوار دجلة ٢٠٠٣ ،
٢٢١ص ؛ ٢٣سم
-١القران الكريم – الفاظ أ -العنوان
١٥١
مجيد طارش
داللة الماء في القرآن الكريم /تأليف مجيد طارش -.الكوت:
جامعة واسط ٢٠٠٨ ،
١٣٠ص؛  ٢٤سم
-١القرآن الكريم -الفاظ أ -العنوان
١٥٢
مقدادي  ،علي عايد
الت رويض ف ي تبي ان حقيق ة التف ويض /ت أليف عل ي عاي د
مقدادي -.عمان :دار الحامد للنشر ٢٠٠٥ ،
٢٠٧ص؛  ٢١سم
-١القرآن الكريم – الفاظ أ -العنوان
١٥٣
خالد اسماعيل علي
القاموس المقارن /الفاظ القرآن الكريم /تاليف خال د اس ماعيل
علي -.بغداد :مكتب سناريا ٢٠٠٤ ،
 ٦٠٣ص؛  ٢٤سم
 -١القرآن الكريم – الفاظ – قواميس أ -العنوان

٤٥

٢٢٤،٢
ت ٨٩٨

٢٢٤,٢
ح ٢٨٤

٢٢٤,٢
ح ٨٨٢

٢٢٤,٢
ع ٤٣٨

١٥٤
التميمي ،حيدر
التوجي ه النح وي ف ي كت ب أحك ام الق رآن /ت أليف حي در
التميمي -.بيروت :دار الكتب العلمية ٢٠٠٨ ،
 ٢١٦ص؛  ٢٤سم
 -١القرآن الكريم -اعراب أ -العنوان
١٥٥
حامد كاظم عباس
الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى  :دراسة لغوية /حام د
كاظم عباس -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٤٠٦ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة رسائل جامعية(
 -١الق رآن الك ريم – اع راب  -٢ال شريف الرض ي ،محم د ب ن
الحسين ) ٤٠٦ – ٣٥٩ھـ( شاعر
أ -العنوان ب  -السلسلة
١٥٦
حكمت صالح
إعراب اآليات الع شر االوائ ل م ن ))س ورة يوس ف(( /حكم ت
صالح -.الموصل :البراق ٢٠٠٧ ،
 ١٠٤ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة المف صل ف ي اع راب س ورة
يوسف؛ (١
 -١الق رآن الك ريم – اع راب  -٢الق رآن الك ريم – س ورة
يوسف – تفسير أ -العنوان ب – السلسلة
١٥٧
عبدالرحمن عمر محمد
نفحات من المعجم القرآني /عب دالرحمن عم ر محم د -.بغ داد:
صباح صادق األنباري ٢٠٠٨ ،
 ٦٣٦ص؛  ٢٤سم
 -١القرآن الكريم – اعراب أ – العنوان

٤٦

٢٢٤,٢
ف ٢٨٩

٢٢٤,٢
ك ٢٦٨

٢٢٤,٢
م ٩٣٨

٢٢٤,٢
ن ٣٢٤

١٥٨
الفتلي ،حميد
األيضاح في أعراب وبيان دع اء االفتت اح /حمي د الفتل ى) -.د.
م( :مدرسة اھل البيت (٢٠٠٨) ،
 ١٢٨ص؛  ٢٢سم
 -١القرآن الكريم – اعراب  -٢االدعية واالوراد أ -العنوان
١٥٩
كاظم أبراھيم كاظم
دق ائق النح و ف ي الق رآن الك ريم :دراس ة ف ي كت ب التف سير/
ت أليف ك اظم اب راھيم ك اظم -.بغ داد :دي وان الوق ف ال شيعي،
المركز االوطني لعلوم القرآن ٢٠٠٨ ،
 ٦٠٠ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة االصدارات العلمية؛ (٤
 -١القرآن الكريم – أعراب أ – العنوان ب – السلسلة
١٦٠
ميثم محمد علي
الظ واھر اللغوي ة والنحوي ة ف ي كت ب الغ ربيين  /ت أليف مي ثم
محمد علي -.بغداد :المركز القومي لعلوم القرآن ٢٠٠٩ ،
 ٦٢١ص ٢٤ ،سم) -.سلسلة االصدارات العلمية (٩
 -١الق رآن الك ريم – غري ب  -٢الح ديث ال شريف – غري ب
 -٣القرآن الكريم -اعراب أ -العنوان ب – السلسلة
١٦١
النجار ،محمد بن احمد ) ٨٧٠ – ٧٨٨ھـ(
القواعد الح سان ف ي اع راب الق رآن  /ت أليف محم د ب ن احم د
النجار؛ دراسة وحققه موسى جعفر الحركاني  -.بغداد :د .ن،
٢٠٠٨
 ٥٥ص؛  ٢٣سم
 -١الق رآن الك ريم – اع راب أ -الحرك ان ،موس ى جعف ر
)محقق( ب -العنوان

٤٧

٢٢٤،٥
ن٥٢٢

٢٢٥
ح٨٨٢

٢٢٥
ح٨٤٢

٢٢٥
ح٩٤٤

١٦٢
نشأت صالح الدين حسين
معج م الف اظ الق رآن ن ادرة االس تعمال ف ي لغتن ا المعاص رة
دراس ة لغوي ة تف سيرية /ن شأت ص الح ال دين ح سين ،حام د
عب دالھادي ح سين -.بغ داد :مطبع ة دي وان الوق ف ال سني،
٢٠٠٦
 ٤٣٧ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة الدراسات االسالمية؛(٥
 -١الق رآن الك ريم – الف اظ – دراس ات أ -حام د عب دالھادي
حسين )م .م( ب -العنوان جـ -السلسلة
١٦٣
حكمت صالح
جماليات الحركة التصويرية في القرآن الكريم  /حكمت صالح
 -.الموصل  :منشورات البراق الثقافية ٢٠٠٨ ،
٤٢٤ص ؛ ٢١سم
-١القرآن الكريم – بالغة أ -العنوان
١٦٤
الحمداني  ،اياد عبد الودود عثمان
التصوير المجازي  -.انماطه ودالالته في مشاھد القيامة في
القرآن  /اياد عبد الودود عثمان الحمداني -.بغداد  :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٤ ،
١٩٥ص ٢٤،سم ) -.سلسلة رسائل جامعية (
-١القرآن الكريم  ،بالغة أ -العنوان
١٦٥
حيدر ھادي احمد
البحث البالغي في تفسير الميزان  /تأليف حيدر ھادي
احمد -.بغداد  :المركز الوطني لعلوم القرآن والتراث االقراني
٢١٤ص ؛ ٢٤سم  ) -.سلسلة االصدارات العلمية ؛ ( ٦
-١القرآن الكريم – بالغة أ -العنوان ب -السلسلة

٤٨

٢٢٥،٢
ع٩٩٢

٢٢٥,٦
أ ٣٢٨

١٦٦
عبد الوھاب حميد علي
بيان معاني كلمات القرآن الكريم  /تأليف عبد الوھاب حميد
علي -.بعقوبة  :فنون للطباعة ٢٠٠٩ ،
١٢٠ص ؛ ٢٤سم
-١القرآن الكريم – معاني أ  -العنوان
١٦٧
ابن خالوية ،الحسين بن احمد ) ٣٧٠ - ...ھـ(
البديع /الحسين بن احمد خالوية؛ تحقيق جايد زيدان مخلف-.
بغداد :مركز البحوث والدراسات االسالمية ٢٠٠٧ ،
 ٢٤٠ص؛  ٢٣سم
 -١الق رآن – ب ديع أ -جاي د زي دان مخل ف )محق ق( ب -
العنوان
١٦٨

٢٢٧
خ٩٩٩
الخوئي  ،ابو القاسم
البيان في تفسير القرآن  /ابو القاسم الخوئي  -.بغداد :
ديوان الوقف الشيعي  :مركز علوم القرآن ٢٠٠٩ ،
٦٣٥ص ؛ ٢٤سم  ) -.سلسلة االصدارات العلمية ؛ ( ٥
-١القرآن الكريم – تفسير أ -العنوان ب -السلسلة

١٦٩

٢٢٧
ز٩٤٩
الزيدي  ،قيس حسين مھدي احمد
سورة التحريم  :دراسة وتحليل  /قيس حسين مھدي احمد
الزيدي  -.بغداد  :ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
٩٧ص ؛ ٢٤سم
-١القرآن الكريم – تفسير ) سورة التحريم ( – دراسة
أ -العنوان

٤٩

٢٢٧
ف٤٢٣

٢٢٧
ك٩٢٥

٢٢٧
ن ٣٢٤

٢٢٨
ب ٥٩٤

١٧٠
الفراجي  ،عثمان حسين عبد ﷲ
التفسير اللغوي واثره في اظھارالمعاني القرآنية  :دراسة في
علم التفسير  /عثمان حسين عبد ﷲ الفراجي  -.بغداد :
مركز البحوث والدراسات االسالمية ٢٠٠٧ ،
٣٣٢ص ؛ ٢٤سم  ) -.سلسلة الدراسات االسالمية
والمعاصرة ؛ (٧
-١القرآن الكريم – تفسير أ -العنوان ب -السلسلة
١٧١
الكواشي  ،احمد بن يوسف )٦٨٠ -٢٩٠ھـ (
التلخيص في تفسير القرآن العظيم  /تأليف احمد بن يوسف
الكواش ي :دراس ة وتحقي ق مح ي ھ الل ال سرحان -.بغ داد:
مركز البحوث والدراسات االسالمية ٢٠٠٦ ،
ج ـ ٥٢٠) ١ص(؛  ٢٤س م) -.سل سلة احي اء الت راث
االسالمي؛ (٧٩
-١القرآن الكريم – تفسير أ -السرحان ،محي ھالل )محق ق(
ب -العنوان جـ -السلسلة
١٧٢
النجار ،اخالص باقر
أقرأ ما تيسر من القرآن  /أخالص باقر النجار -.الب صرة :دار
الكتب ٢٠١٠ ،
٣٣٠ص؛  ٢٤سم
-١القرآن الكريم – تفسير أ – العنوان
١٧٣
بشير داود سليمان
الدراس ات اللغوي ة ف ي ق راءة عكرم ة /ت أليف ب شير داود
سليمان -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
 ٢٧٣ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٥٧
 -١الق رآن الك ريم – الق راءات  -٢الق رآن الك ريم – اع راب
أ -العنوان ب – السلسلة

٥٠

٢٢٨
د ٨٩٨

٢٢٨
ط ٢٨٢

٢٢٨،١٣
ص ٢٤٩

٢٢٨،١٥
ع٢٩٩

١٧٤
الدليمي ،جاسم جاسم محمد
الق راءات الب ي عبي د القاس م ب ن س الم /جم ع وداس ة جاس م
جاسم محمد الدليمي -.بغداد :ديوان الوقف السني٢٠٠٧ ،
 ٤١٩ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة احياء التراث االسالمي؛ (٨٣
 -١الق رآن الك ريم – الق راءات – دراس ة أ -العن وان
ب – السلسلة
١٧٥
الطبالوي ،ناصر الدين محمد بن سالم )١٦٦-٠٠ھـ (
مرشدة المشتغلين في احكام الن ون ال ساكنة والتن وين /ت أليف
ناص ر ال دين محم د ب ن س الم الط بالوي؛ تحقي ق مح ي ھ الل
السرحان -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٢٠٧ص؛  ٢١سم) -.سلسلة خزانة التر اث(
 -١الق رآن – الق راءات والتجوي د  -٢دراس ات أ -ال سرحان
محي ھالل )محقق( ب – العنوان جـ  -السلسلة
صبرية يحيى حمودي
القرآن الكريم وبھامشه قراءة أبي عمرو البصري بروايني
الدوري والسواسي  /صبرية يحيى حمودي -.الموصل :
مطبعة سلسبيل ٢٠٠٩ ،
٦٠٤ص ؛ ٣٠سم
-١القرآن الكريم – قراءات أ -العنوان

١٧٦

١٧٧
العاني  ،حامد شاكر
ال سعود ف ي ق راءة عاص م ب ن أب ي التج ود الراوبي ة ش عبة
وحفص واوجه الخالف بينھم ا  /ت أليف حام د ش اكر الع اني ؛
المحقق عبد اللطيف العبدلي  -.بغداد  :ديوان الوقف السني ،
٢٠٠٩
٢٨٨ص ؛ ٢٤سم ) -.سلسلة الدراسات االسالمية المعاص رة
؛ (٦٨
-١القرآن الكريم – قراءات ) عاصم بن بھدلة بن اب ي التج ود
( أ -العب دلي ،عب داللطيف )محق ق( ب – العن وان
جـ السلسلة

٥١

٢٢٨,١٦
ص ٢٤٩

٢٢٨,٩
أ ٣٥٤

٢٢٨,٩
ح ٤٩٣

١٧٨
صبرية يحيى حمودي
كي ف وق ف االم ام حم زة ب ن حبي ب الزي ات عل ى الكلم ات
المھموزة من طريق الشاطبية مرتبة حسب ترتيب السور ف ي
القرآن /صبرية يحيى حمودي -.الموصل :د .ن ٢٠٠٧ ،
 ٢٠٣ص؛  ٢٤سم
 -١القرآن الكريم – القراءات )قراءة حمزة بن حبيب الزيات(
أ -العنوان
١٧٩
ابن الجزري ،حمد بن محمد ) ٨٣٣ – ٧٥١ھـ(
الحواشي المفھمة في شرح المقدمة الجزرية  /ت أليف محم د
ب ن محم د ب ن الج زري؛ دراس ة وتحقي ق س امي الماض ي،
موس ى جعف ر الحرك اني ،ع الوي س ادر ال دراجي -.بغ داد:
مطبعة الطيف ٢٠٠٧ ،
 ١٦٨ص؛  ٢٤سم
 -١الق رآن الك ريم تجوي د أ -الماض ي س امي )محق ق(
ب  -الحركاني ،موسى جعفر )محقق( جـ -الدراجي عالوي
سادر )محقق( د -العنوان
١٨٠
الحديثي ،مصطفى سليمان مصطفى
بداية البداية في احكام التجويد وھي الغاية برواية حف ص ب ن
عاصم /تأليف مصطفى سليمان مصطفى الحديثي -.الموص ل:
د .ن ٢٠٠٧ ،
 ٢٥٦ص :ايض؛  ٢٣سم
 -١القرآن الكريم -تجويد أ -العنوان

٥٢

٢٢٨,٩
م ٤٩٣

٢٢٩،٢
ع٢٢٤

٢٢٩،٣
أ٣٨٤

٢٢٩,٣
أ ٥٧٩

١٨١
مديحة صالح مھدي
جداول احكام التالوة والتجويد /اع داد مديح ة ص الح مھ دي-.
بغداد] :د .ن[ ٢٠٠٨ ،
 ١١٨ص؛  ٢٣سم
 -١القرآن الكريم – التجويد أ -العنوان
١٨٢
العبادي  ،حطاب جبار
عظمة القرآن الكريم وفضله دراسة تاريخية وعباديه شاملة؛
وبذيلة ادعية ختمة القرآن /حط اب جب ار العب ادي -.مي سان :
مطبعة الكلية ٢٠٠٦،
٢٣٣ص؛  ٢٣سم
 -١القرآن الكريم – فضائل  -٢االدعية واالوراد أ -العنوان
١٨٣
احمد ماجد بحري
اذكار اليوم والليلة /تأليف احمد ماجد بح ري -.بغ داد :مطبع ة
دار العباس ٢٠٠٨ ،
 ٦٠ص؛  ٢٣سم
 -١االدعية واالوراد أ -العنوان
١٨٤
االصفي ،محمد مھدي
الدعاء عند اھل البيت عليھم السالم /محم د مھ دي االص في-.
ط ٢منقح ة  -.ق م :المرك ز الع المي للدراس ات االس المية،
٢٠٠٦
٣٤١ص؛  ٢٤سم
 -١االدعية واالوراد  -١اھل البيت )دعاء( أ -العنوان

٥٣

٢٢٩,٣
أ ٧٥٢

٢٢٩،٣
غ٤٩٧

٢٢٩,٤٣٥٥٤
ص ٩٧٩

٢٢٩,٤٥
ق ٩٥٩

١٨٥
االفشاري النجفي ،حبيب بن موسى
ج امع الفوائ د ف ي اس رار المقاص د /حبي ب ب ين موس ى
االق شاري النجف ي؛ تعري ب عل ي االمين ي -.النج ف االش رف:
مكتبة دار السجاد ٢٠٠٧ ،
 ٣١١ص؛  ١٨سم
 -١االدعي ة واالوراد أ -االمين ي ،عل ي )مت رجم(
ب  -العنوان
١٨٦
الغريقي  ،ابو الحسن حميد المقدس
دع اء الف رج وش بھات الم ضلين /اب و الح سن حمي د المق دس
الغريق ي-.النج ف االش رف :مرك ز االمي ر الحي اء الت راث
االسالمي ٢٠٠٧ ،
 ١٢٠ص؛  ٢٣سم
 -١االدعية واالوراد أ -العنوان
١٨٧
الصوفي ،سعيد حمودي
العقيدة الع سكرية ف ي الق رآن الك ريم /ت أليف -.س عيد حم ودي
الصوفي -.بغداد :مطبعة عبدالمنعم ٢٠٠٨ ،
 ٢٣٠ص؛  ٢٨سم
 -١القرآن الكريم والعمليات العسكرية أ -العنوان
١٨٨
القيسي ،عبدالغفور محمد طه
العلم والعلماء في القرآن الكريم /تأليف عبدالغفور محم د ط ه
القيسي -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٨ ،
 ٢٢٢ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الموسوعة االسالمية؛ (٣٨
 -١القرآن الكريم والعلم أ -العنوان ب -السلسلة

٥٤

٢٢٩,٥
ھـ ٢٤٩

٢٢٩,٦
ف ٩٥٩

٢٢٩,٧
ش ٨٤٩

٢٣٠
م ٣٧٩

٢٣٠،٠٣١
ج ٨٩٨

١٨٩
ھادي طه
اب راھيم )علي ه ال سالم خلي ل ﷲ /ت أليف ھ ادي ط ه -.النج ف
االشرف :دار البذرة ٢٠٠٩ ،
 ٢٤ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة قصص االنبياء المصورة(
 -١قصص االنبياء أ -العنوان ب – السلسلة
١٩٠
فوزي شعبان
االمث ال ف ي االدي ان /ف وزي ش عبان -.دار االوق اف العربي ة
٢٠٠٣،
 ١٦٥ص؛  ٢٤سم
 -١القرآن الكريم -االمثال أ -العنوان
١٩١
الشمري ،طالب عويد
الح واميم ال سبع  :دراس ة تحليلي ة فني ة /ت أليف طال ب عوي د
الشمري -.بغداد :ديوان الوقف الشيعي ٢٠٠٨ ،
 ٣٢٠ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة االصدارات العلمية؛ (٣
 -١القرآن الكريم – اعجاز أ – العنوان ب -السلسلة
١٩٢
محفوظ فرج ابراھيم
م ن مالم ح ال صورة الفني ة ف ي بع ض االحادي ث النبوي ة/
محفوظ فرج ابراھيم -.بغداد :مطبعة النحلة ٢٠٠٦ ،
 ١٥٤ص؛  ٢٤سم
 -١الحديث الشريف أ -العنوان
١٩٣
الجميلي ،خالد رشيد
ال سعي الحثي ث ال فھرس ت كت ب الح ديث /ت أليف خال د رش يد
الجميلي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٦ ،
 ٤٥٦ص؛  ٢٤سم
 -١الحديث -فھارس أ -العنوان

٥٥

٢٣١
ن ٢٥٤

٢٣٥
خ ٥٤٣

٢٣٦،٨
أ٤٣٢

١٩٤
الناصري ،داود
تحف ه االحب اب للم سترشدين ف ي الط الب :ش رح منظوم ة
الببقوني ة ف ي الح ديث /ت أليف داود الناص ري؛ تحقي ق داود
سلمان صالح الدليمي ،عبدالرحمن مركي العي ساوي -.بغ داد:
ديوان الوقف السني ٢٠٠٦ ،
 ١٥٢ص؛  ٢٤سم)-.سلسلة احياء التراث االسالمي؛ (٨٠
-١الحديث الشريف – مصلح أ -الدليمي ،داود سلمان ص الح
)محق ق( ب -العي ساوي ،عب دالرحمن مرك ي العي ساوي
)محقق( جـ  -العنوان د ـ السلسلة
١٩٥
الخزرجي ،صفاء جعفر علوان
أحادي ث حق وق الف رد والمجتم ع ف ي الكت ب ال ستة :دراس ة
تحليلية /صفاء جعفر علوان الخزرجي -.بغداد :ديوان الوقف
السني ٢٠٠٩ ،
 ٤٩٠ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (١٩٤
 -١كت ب ال صحاح ال ستة  -٢االس الم وحق وق االن سان أ-
العنوان ب – السلسلة
١٩٦
ابن رجب ،عبدالرحمن بن احمد بن رجب ) ٧٩٥ – ٧٣٦ھـ(
سؤدد الكلم في ش رح ح ديث العل م /عب دالرحمن ب ن احم د ب ن
رج ب الحنبل ي؛ تحقي ق ناص ر ح سين احم د -.بغ داد :مرك ز
البحوث والدراسات االسالمية ٢٠٠٨ ،
 ١٦٤ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة احياء التراث االسالمي؛ (٨٨
 -١الح ديث ال شريف -الكت ب ال ستة )ص حيح الحنبل ي( أ-
ناصر حسين احمد )محقق( ب  -العنوان ج – السلسلة

٥٦

٢٣٦,٨
ع ٩٣٢

٢٣٩
أ ٩٩

٢٣٩
ز ٩٤٩

٢٣٩
س ٩٤

١٩٧
العيثاوي ،يحيى محمد علي
الجوانب االقتصادية والمالي ة في ب م سند االم ام احم د /ت اليف
يحي ى محم د عل ي العيث اوي -.بغ داد :دي وان الوق ف ال سني،
٢٠٠٨
 ٤٥٨ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٣٩
 -١الح ديث ال شريف – م سند االم ام احم د ب ن حنب ل أ-
العنوان ب  -السلسلة
١٩٨
ابن حجر الھيتي ،احمد بن محمد ) ٩٧٤ – ٩٠٩ھـ(
ملخ ص المول د النب وي /احم د ب ن محم د ب ن حج ر الھيت ي:
دراسة وتحقيق ناصر حسين احمد -.بغداد] :د .ن[ ٢٠٠٨ ،
 ٥٧ص؛  ٢٣سم
 -١السيرة النبوي ة أ -ناص ر ح سين احم د )دراس ة وتحقي ق(
ب -العنوان
١٩٩
الزيدي ،طه احمد
بشارات وصفات النبي محمد )ص( ف ي انجي ل برناب ا /اع داد
ط ه احم د الزي دي) -.د.م( :دار االنب ار للطباع ة والن شر،
٢٠٠٣
 ٤٣ص؛  ٢١سم
 -١السيرة النبوية  -٢انجيل أ -العنوان
٢٠٠
السيد ،كمال
ومبشرا برس ول ي أتي م ن بع دي اس مه احم د /كم ال ال سيد -.
ط -. ٥قم:مؤسسة انصاريان للطباعة ٢٠٠٥ ،
 ١٦٠ص؛  ٢١سم
 -١السيرة النبوية الشريفة أ -العنوان

٥٧

٢٣٩
م ٣٤٩

٢٣٩,٢
ح٩٤٤

٢٣٩,٨
آ ٨٢٥

٢٣٩,٨
أ ٥٤٩

٢٠١
مجدي عبدالباقي
الرسول محمد )ص( في التوراة واالنجيل وفي كت ب االول ين/
اع داد مج دي عب دالباقي -.بغ داد :دي وان الوق ف ال سني،
٢٠٠٨
 ٥٤ص؛  ٢٠سم
 -١السيرة النبوية أ -العنوان
٢٠٢
حيدر كاظم سلطان
ھ ل أرض عت حليم ة ال سعدية نب ي االس الم؟ /حي در ك اظم
سلطان -.كربالء :العتبة العباسية المقدسة  ١٤٢٩ ،ھـ
 ٥٦ص؛  ٢٤سم
 -١السيرة النبوية )الرضاعة( أ -العنوان
٢٠٣
آل كاشف الغطاء ،محمد الحسين
المجالس الحسينية /تأليف محم د الح سين آل كاش ف الغط اء؛
تحقي ق احم د عل ي مجي د الحل ي -.ك ربالء :العتب ة العباس ية
المقدسة ٢٠٠٨ ،
 ١٩٢ص؛  ٢٤س م) -.من شورات مكتب ة العتب ة العباس ية
المقدسة؛(٢
-١الح سين ب ن عل ي )ع( )ام ام(  -٢ال سيرة النبوي ة  -أھ ل
البيت أ -العنوان ب – السلسلة
٢٠٤
االسدي ،رحيم
نفح ات اللق اء م ع فاطم ة الزھ راء عليھ ا ال سالم /رح يم
االسدي] -.د .م[ ]د.ن[ ٢٠٠٨ ،
 ٣٠٦ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة بح وث ف ي رح اب المدرس ة
الروحية؛(١
 -١السيرة النبوية – اھل البيت أ -العنوان ب -السلسلة

٥٨

٢٣٩,٨
ب ٨٤٢

٢٣٩,٨
ج ٩٢٤

٢٣٩,٨
ح ٥٩

٢٣٩،٨
ح٥٩٩

٢٠٥
البلداوي ،وسام برھان
القول الحسن في عدد زوجات االمام الحسن )علي ه ال سالم( /
ت أليف وس ام برھ ان البل داوي  -.ك ربالء المقدس ة :ق سم
ال شؤون الفكري ة والثقافي ة ف ي العتب ة الح سينية المقدس ة،
٢٠٠٨
 ٣٢٠ص؛  ٢١سم) -.شعبة الدراس ات والبح وث االس المية؛
 ٢٤سم(
 -١ال سيرة النبوي ة )اھ ل البي ت(  -٢الح سن ب ن عل ي )ع(
)امام( أ -العنوان ب -السلسلة
٢٠٦
جواد كاظم حميد
االم ام الح سين )ع( والم سؤولية التاريخي ة /ج واد ك اظم
حميد -.البصرة :مؤسسة وارث للثقافة ٢٠٠٨ ،
 ٦٤ص؛  ١٨سم
 -١الحسين بن علي )ع( – ام ام  -٢ال سيرة النبوي ة – اھ ل
البيت أ -العنوان
٢٠٧
حسن حافظ
م ن ھ و عل ي...؟؟؟ /ح سن ح افظ -.بغ داد :مؤس سة م صر
المرتضى للكتاب العراقي ٢٠٠٩ ،
 ١٤١ص؛  ٢٠سم
 -١علي بن ابي طالب )امام( أ -العنوان
٢٠٨
الحسني ،نبيل قدوري
ابو طالب ثالث من اسلم /نبيل قدوري الحسني -.كربالء:
قسم الشؤون الفكرية والثقافية ٢٠٠٨ ،
٢٠٣ص؛  ٢١سم) -.قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ (١٧
 -١السيرة النبوية  -٢ابو طالب عم الرسول )ص( )اھل
البيت( أ -العنوان

٥٩

٢٣٩،٨
ح٥٩٩

٢٣٩,٨
خ ٧٢٣

٢٣٩,٨
ر ٢٩٦

٢٣٩,٨
س٩٤

٢٠٩
حسين علي جثير
م سيرة الع شق اآللھ ي :م ن وح ي زي ارة اربعيني ة االم ام
الحسين )ع( /تأليف حسين علي جثير -.بغداد) :مطبع ة أحم د
الدباغ( ٢٠٠٨ ،
 ٤٧ص؛  ٢٤سم
 -١الحسين بن علي )ام ام(  -٢ال سيرة النبوي ة – اھ ل البي ت
أ -العنوان
٢١٠
الخفاجي ،جمعة .غني عبدالحسين
في رحاب ال سيرة العط رة لالم ام ال سبط الح سن المجتب ى ب ن
امير المؤمنين علي ب ن اب ي طال ب علي ه ال سالم /جمع ة غن ي
بدر الحسين الخفاجي -.بغداد :مطبعة شفيق ٢٠٠٤ ،
 ٨١ص؛  ٢٤سم
 -١تراجم اھل البيت  -٢الحسين بن عل ي ب ن اب ي طال ب )ع(
أ -العنوان
٢١١
الربيعي ،حمزة
الحق ائق الثالث ة والظليم ة الكب رى /حم زة الربيع ي) -.د .م(:
دار االمير٢٠٠٩ ،
 ٢٧٢ص؛  ٢٤سم
 -١عل ي ب ن اب ي طال ب )ام ام(  -٢الت اريخ االس المي أ-
العنوان
٢١٢
السيد ،كمال
عاصفة السالم :أخرجوني الى ص حن ال دار أنظ ر ف ي ملك وت
ال سماء /ت أليف كم ال ال سيد -.ط -.٣ق م :مؤس سة ان صاريان
للطباعة والنشر٢٠٠٤ ،
 ٢٣٨ص؛  ٢١سم
 -١السيرة النبوية )اھل البيت(  -٢حسن بن علي )ع( )امام(
أ -العنوان

٦٠

٢٣٩,٨
س ٩٤

٢٣٩،٨
س٩٤

٢٣٩،٨
ش٩٢٢

٢٣٩،٨
ع٨٤٩

٢١٣
السيد  ،كمال
علي ه ال سالم /كم ال ال سيد  -.ط -.٢ق م :مؤس سة أن صاريان،
٢٠٠٥
 ١٠٤ص؛  ٢١سم
 -١محم د ب ن عل ي )ع( )ام ام(  -٢ال سيرة النبوي ة – اھ ل
البيت أ -العنوان
٢١٤
السيد ،كمال
االعل ي  -.اواص لب م ن االي ام  /كم ال ال سيد  -.ط -. ٤ق م :
مؤسسسة انصاريان للطباعة والنشر ٢٠٠٥ ،
٢٨٧ص ؛ ٢٤سم
-١علي بن ابي طالب )عليه السالم ( – امام أ -العنوان
٢١٥
الشيباني ،مصطفى جعفر
الجوھر الثمين في والية أمير المؤمنين عليه السالم /تأليف
مصطفى جعفر الشيباني؛ تحقيق مركز الجوادين عليھما
السالم للدراسات االسالمية -.الكاظمية :مركز الجوادين
للدراسات االسالمية ٢٠٠٩ ،
-١علي بن ابي طالب )أمام( أ– مركز الجوادين )محقق(
ب – العنوان
٢١٦
عبدالكريم ابراھيم دوحان
النور البھي في مناقب اوالد النبي )ص( القاسم وابراھيم
وعبدﷲ والطاھر ...الخ /تأليف عبدالكريم ابراھيم دوحان-.
االنبار :جامعة االنبار ٢٠٠٩ ،
 ٧٤ص؛  ٢٤سم
 -١السيرة النبوية – اھل البيت أ -العنوان

٦١

٢٣٩،٨
ف٢٨٢

٢٣٩،٨
ق٤٩٥

٢٣٩،٨
ق٨٤

٢٣٩،٨
د٨٩٨

٢١٧
الفتالوي ،علي
االمام حسين عليه السالم وجدان الفرد العراقي /علي
الفتالوي -.كربالء :العتبة الحسينية المقدسة ٢٠٠٧ ،
 ٤٦ص؛  ٢٣سم) -.قسم الشؤون الفكرية الثقافية؛ (٦
-١الحسين بن علي )ع( )امام ( اھل البيت أ -العنوان
٢١٨
القريشي  ،باقر شريف
حياة االمام الحسين بن علي )ع( :دراسة وتحليل -.ط-. ٢
كربالء :قسم الشؤون الفكرية والثقافية ٢٠٠٨ ،
ج )٤٧٧ص(؛  ٢٣سم
 -١الحسين بن علي )امام( أ -القريشي مھدي باقر )محقق(
ب  -العنوان
٢١٩
قمر بني ھاشم :العباس بن علي ))عليھما السالم(( /رسم
منقذ الموسوي -.ط -. ٣النجف االشرف :دار البذرة ،
١٤٢٩ھـ
٢٤ص ؛ ٢٤سم
-١العباس بن علي )امام(  – ٢السيرة النبوية  -أھل البيت
أ -الموسوي  ،منقذ )رسوم(
٢٢٠
الدليمي ،حسين جواد
ابو طالب بن عبدالمطلب )ع( /حسين ج واد ال دليمي -.بغ داد:
مطبعة اسعد ) ،د.ت(
 ٤٨ص؛  ١٣سم.
 -١ابو طالب عبدالمطلب )ع( أ -العنوان

٦٢

٢٣٩،٨
م٥٩٤

٢٣٩،٨
ن٢٥٤

٢٣٩،٨
ن٥٨٩

٢٣٩،٩
س٢٨٩

٢٢١
المشھداني  ،علي
ذي النفس الزكية /علي المشھداني -.بغداد :مطبعة الحوراء
٢٠٠٥ ،
 ٥٧ص؛  ٢٣سم
 -١السيرة النبوية – اھل البيت أ -العنوان
٢٢٢
الناصري ،اسعد
شذرات من فلسفة تاريخ الحسين )ع(  /تقرير وتحقيق اسعد
الناصري -.بغداد :مطبعة المعموري ) ،د .ت(
 ٣١٨ص؛  ٢٤سم) -.اصدارات مركز الدراسات التخصصية
في فكر الشھيد محمد الصدر؛ (٧
 -١الحسين بن علي )أمام( أ -العنوان ب -السلسلة
٢٢٣
النشمي ،علي
فلسفة الحكمة عند امام الحكمة علي بن ابي طالب /تأليف
علي النشمي -.بغداد :مكتب علي النشمي لالستفسارات
العلمية ٢٠٠٧ ،
 ١٠٠ص؛  ٢٤سم
 -١السيرة النبوية – اھل البيت -٢ ،الحكمة )اخالق
اسالمية(  -٣الحكم والمأثورات أ -العنوان
٢٢٤
سامي حمود جاسم
عبدﷲ بن أبي رافع )سيرته وأثارة( تأليف سامي حمود
جاسم ،علياء جاسم محمد -.بغداد) :د.ن( ٢٠٠٩ ،
 ٨٦ص؛  ٢٤سم
 -١عبدﷲ بن ابي رافع )صحابي( أ -علياء جاسم محمد
)م.م( ب – العنوان

٦٣

٢٣٩،٩
م٦٤

٢٣٩،٩
ن٥٨٩

٢٤٠
ط٢٢٦

٢٤١
آ ٥٤٩

٢٢٥
مضر عبدالكريم
الجيل المثالي لالنسانية جمعاء /اعداد مضر عبدالكريم-.
بغداد :مكتب الباسم ٢٠٠٣ ،
٢٤٩ص؛  ٢١سم
-١الصحابة – سيرة  -٢السيرة النبوية – اھل البيت
أ -العنوان
٢٢٦
النشمي  ،علي
الصحابة كما افھمھم  /ت أليف عل ي الن شمي  -.بغ داد  :مكت ب
علي النشمي لالستشارات العلمية ٢٠٠٧ ،
ك٩٣) ٢ص(؛  ٢٤سم
يتضمن ك ٢زيد بن حارث – معاذ بن جبل – اسامة بن زيد –
مصعب بن عمير – سلمان الفارسي
 -١الصحابة والتابعون أ -العنوان
٢٢٧
الطباطبائي ،محمد سعيد الحكيم
اصول العقيدة /تأليف محمد سعيد الطباطبائي الحكيم  -.ط-.٢
النجف االشرف :مؤسسة الحكمة الثقافية االسالمية٢٠٠٧ ،
 ٥٠٠ص؛  ٢٤سم
 -١العقائد أ -العنوان
٢٢٨
االسدي ،رحيم
نفحات روحية /بقلم رحيم االسدي ]-.د .م :د .ن[ ٢٠٠٨ ،
 ٣٢ص؛  ٢٣سم
النفحة االولى :حقيقة اللقاء االلھي
 -١االلھيات أ -العنوان

٦٤

٢٤١
أ٥٤٩

٢٤١
أ٥٤٩

٢٤١
ر ٢٩٦

٢٤١
ع ٢٩٤

٢٢٩
االسدي ،رحيم
نفح ات روحي ة  /بقل م رح يم االس دي ) -.د٠م  :د٠ن( ،
٢٠٠٨
٧٩ص؛ ٢٣سم
النفحة الثانية ق :١حقيقة العشق االلھي
-١االلھيات أ -العنوان
٢٣٠
االسدي  ،رحيم
نفحات روحية  /بقلم رحيم االسدي ) -.د٠م  :د٠ن (
٦٦ص ؛ ٢٣سم
النفحة الرابعة  :حقائق كونية
-١االلھيات أ -العنوان
٢٣١
الربيعي  ،حمزة
نھاية الشك وااللحاد في معجزة العصر :اية االعجاز الكب رى/
حم زة الربيع ي -.ط) -. ٣د.م( :دار االي سر للطباع ة والن شر،
د .ت
 ٢٣٧ص؛  ٢٤سم
 -١الھيات  -٢القرآن الكريم – االعجاز أ -العنوان
٢٣٢
العبيدي ،جمال نجم
ﷲ واالن سان واالدي ان /جم ال نج م العبي دي -.بغ داد :دي وان
الوقف السني ٢٠٠٩ ،
 ١٤٧ص؛  ٢٥س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٩٧
 -١االلھيات أ -العنوان ب – السلسلة

٦٥

٢٤٢
ح٥٩٩

٢٤٢
ق ٢٢٩

٢٤٣
آ ٥٧٩

٢٤٣
أ٢٥٩

٢٣٣
الحسني  ،نبيل
اليحموم فرس االمام الحسين )ع(٠٠٠الخ  /تأليف السيد
نبيل الحسني  -.كربالء  :قسم الشؤون الفكرية والثقافية ،
٢٠٠٨
١٥٦ص ؛ ٢٤سم ) -.قسم الشؤون الفكرية والثقافية ؛ (١٥
-١المعجزات  -٢القرآن الكريم والخيول أ -العنوان
ب -السلسلة
٢٣٤
القبانجي ،أحمد
منھ اج الرس ل :دراس ة لمنھجي ة االنبي اء )عل يھم ال سالم(
ال سياسية واالجتماعي ة /احم د القب انجي -.بغ داد :مؤس سة
مصر مرتضى ٢٠٠٩ ،
 ٢٨٥ص؛  ٢٤سم
 -١النبوات أ – العنوان
٢٣٥
االصفي  ،محمد مھدي
س تة التعم يم ف ي الق رآن /محم د مھ دي االص في -.طھ ران:
المشرق للثقافة والنشر ٢٠٠٣ ،
٢٥٠ص؛  ٢٣سم) -.في رحاب القرآن؛ (٨
-١السمعيات  -٢الثواب والعقاب أ -العنوان ب -السلسلة
٢٣٦
أم حسين
التوب ة واالس تغفار ف ي االس الم  /أع داد أم ح سين ) -.د٠م( :
مؤسسة الكوثر النسائية ٢٠٠٨ ،
٥٥ص ؛ ٢١سم ) -.مؤسسة الكوثر النسائية ؛ (١
-١التوبة ) االسالم ( أ -العنوان ب -السلسلة

٦٦

٢٤٣
ح ٥٩

٢٤٣
ح ٥٩٩

٢٤٣
س٢٨٨

٢٤٣
س ٩٤٢

٢٣٧
حسن حافظ
الجنة كيف واين تكون /اع داد ح سن ح افظ -.بغ داد :مؤس سة
مصر مرتضى للكتاب العراقي ٢٠٠٩ ،
 ١٢٥ص؛  ٢١سم
 -١السمعيات  -٢الجنة أ -العنوان
٢٣٨
حسون حسن علي
الطريق الى الجنة  /تأليف حسون حسن علي -.بغداد :مكت ب
زاكي للطباعة ٢٠٠٧ ،
 ٣٠٤ص؛  ٢٣سم
 -١السمعيات أ -العنوان
٢٣٩
سالم محمد عبود
قضاء حدث لي ھذا ام قدر؟؟  :دراسة حول اش كالية التخل ف
والنھضة الحضارية /س الم محم د عب ود -.بغ داد :دار ومكتب ة
الدكتور٢٠٠٨ ،
 ٢١٣ص؛  ٢٤سم
 -١القضاء والقدر )االسالم( أ -العنوان
٢٤٠
السوداني ،موسى جعفر
دالئل االيمان على ض وء اي الق رآن كت اب دين ي ف ي العقي دة-
واالخ الق واالجتم اع باس لوب فل سفي – وتف سير /موس ى
جعفر السوداني  -.بغداد :مكتب النور للطباعة ٢٠٠٨ ،
 ٣٢٣ص؛  ٢٣سم
 -١االيمان أ -العنوان

٦٧

٢٤٣
ط ٢٢٦

٢٤٣
ع ٢٩٤

٢٤٣
ك ٩٨٢

٢٤٣
ك ٩٧٩

٢٤١
الطباطبائي ،محمد حسين
حي اة م ا بع د الم وت /ت أليف محم د ح سين الطباطب ائي-.
كربالء :قسم الشؤون الفكرية والثقافي ة ف ي العتب ة الح سينية
المقدسة ٢٠٠٨ ،
 ٣١٨ص؛  ٢٤سم
 -١االخرة  -٢القيامة أ -العنوان
٢٤٢
العبيدي ،مھند غانم احمد
أس اليب النب ي )ص( ف ي تغي ر المنك ر /مھن د غ انم احم د
العبيدي -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٨ ،
 ٢٢٧ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛  ٥٤سم(
 -١االم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر أ -العن وان
ب – السلسلة
٢٤٣
الكيالني ،رعد شمس الدين
االسالم واآلخ ر :ق راءة ف ي فك ر اخ تالف /رع د ش مس ال دين
الكيالني -.بغداد :مطبعة ديوان الوقف السني ٢٠٠٦ ،
 ٥١ص؛  ٢١سم
 -١السمعيات أ -العنوان
٢٤٤
الكوفي ،أحمد
مباني االمر بالمعروف والنھي عن المنك ر /احم د الك وفي -.د
 .م :مركز الدراسات التخصصية  ١٤٢٩ ،ھـ
 ٢٤٠ص؛  ٢٤سم) -.اصدارات مركز الدراس ات التخص صية
في فكر السيد الشھيد محمد الصدر؛ (١١
 -١االمر بالمعروف والنھي عن المنكر أ -العنوان

٦٨

٢٤٣
م٩٥٩

٢٤٤
ك ٢٥٧

٢٤٤
ك ٢٥٧

٢٤٦
آ ٣٨٤

٢٤٥
الموسوي ،حاتم
األم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر )االس س .ال شروط .
المرات ب( :وفق ا لفت اوى واطروح ات آي ة ﷲ ال صدر ...ال خ/
حاتم الموسوي -.بغداد :مركز الدراسات التخصصية ف ي فك ر
السيد الشھيد محمد الصدر )قد() ،د .ت(
 ١٠٠ص؛  ٢٤س م) -.مرك ز الدراس ات التخص صية ف ي فك ر
السيد الشھيد محمد الصدر )قد(؛ (٢
 -١االم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر أ -العن وان
ب – السلسلة
٢٤٦
كاشف الغطاء ،عباس ) ١٣٢٣ – ١٢٥٣ھـ(
االمام ة /عب اس كاش ف الغط اء -.النج ف االش رف :مؤس سة
كاشف الغطاء العامة ٢٠٠٥ ،
١٤٧ص؛  ٢١س م) -.سل سلة من شورات مؤس سة كاش ف
الغطاء العامة؛ (١
-١االمامة أ -العنوان ب – السلسلة
٢٤٧
كاشف الغطاء ،عباس ) ١٣٢٣ – ١٢٥٣ھـ(
االمامة /عباس كاش ف الغط اء  -.النج ف االش رف  :مؤس سة
كاشف الغطاء العام ٢٠٠٥ ،
 ١٤٩ص؛  ٢٠سم
 -١االمامة أ -العنوان
٢٤٨
احمد فرج ﷲ
المعتزل ة ب ين الحقيق ة وال وھم /احم د ف رج ﷲ  -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٦،
 ٢١٥ص؛  ٢٤سم
 -١المعتزلة أ -العنوان

٦٩

٢٤٧,١
ب ٨٢٨

٢٤٧,١
ب ٨٤٢

٢٤٧,١
ح ٨٩

٢٤٧,١
خ ٤٢٥

٢٤٩
البكاء ،تحسين
االمام المھدي وبع ده المعرف ي اس تعراض موض وعي ...ال خ/
جم ع وت صنيف تح سين البك اء) -.د .م( :مطبع ة المعم ورة،
٢٠٠٨
 ١٨٣ص؛  ٢٤س م) -.مرك ز الدراس ات التخص صية ف ي فك ر
السيد الشھيد محمد الصدر؛ (١٤
 -١مھدي المنتظر )ع(  -٢االمامة )فق ه ال شيعة( أ -العن وان
ب – السلسلة
٢٥٠
البلداوي ،وسام
منقذ االخوان من فتن واخطار آخر الزمان /وس ام البل داوي-.
كربالء :قسم الشؤون الفكرية والثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٧٩ص؛  ٢١سم) -.قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ (٧
 -١االمامة أ -العنوان ب  -السلسلة
٢٥١
الحلو ،محمد علي
دروس ف ي االمام ة واالم ام /محم د عل ي الحل و -.النج ف:
العتبة العلوية المقدسة٢٠٠٨ ،
 ١٣٦ص؛  ٢٤سم
 -١االمامة )الفقه الشيعة( أ -العنوان
٢٥٢
الخرسان ،عبدالمطلب
االمام ة وظ اھرة ص غر س ن االم ام /عب دالمطلب الخرس ان-.
النج ف :العتب ة العلوي ة المقدس ة ق سم ال شؤون الفكري ة
والثقافية ٢٠٠٨ ،
 ٥٥ص؛  ١٤سم) -.العتبة العلوية المقدسة؛ (١٢
-١االمامة أ -العنوان ب -السلسلة

٧٠

٢٤٧,١
م ٩٤٨

٢٤٧,٢
ج ٥٦٨

٢٤٧,٨٢
ط ٢٢٦

٢٤٧,٩
ج ٦٧٤

٢٤٨,٢
د ٤٩٤

٢٥٣
المندالوي ،عقيل ابراھيم
ثنائي ة االمام ة والمرجعي ة االم ام جعف ر ال صادق وال شھيد
الصدر الثاني أنموذجا :دراسة تأريخية تحليلية مقارنة /عقيل
ابراھيم المندالوي) -.بغداد() :د.ن( ٢٠٠٨ ،
 ١٩٤ص؛  ٢٤سم
 -١االمامة  -٢الصادق ،جعفر )اھل البيت( أ -العنوان
٢٥٤
الجشعمي ،مطلك
درر من البيان في احوال وعلوم ترجمان القرآن :االمام أمي ر
الم ؤمنين ،عل ي ب ن اب ي طال ب)علي ه ال سالم( /مطل ك
الجشعمي -.بغداد :دار الحوراء ٢٠٠٩ ،
 ٣٣٤ص؛  ٢٤سم
 -١الغيبيات )العلوم الخفية( -٢الجفر أ -العنوان
٢٥٥
الطباطبائي ،محمد سعيد
االص ولية واالخباري ة :ب ين االس ماء والواق ع /محم د س عيد
الطباطبائي الحكيم -.ط -. ٤النجف :دار الھالل ٢٠٠٥ ،
 ٤١ص؛  ١٧سم
 -١االصولية )فرقة اسالمية( أ -العنوان
٢٥٦
جعفر ھادي حسن
الدوتم ة ب ين اليھودي ة واالس الم The Donmeh -
 -.Between Judaism and gslamyط جدي دة
وموسعة -.لندن :دار الوراق للنشر المحدودة ٢٠٠٨ ،
 ١٩١ص؛  ٢٤سم
 -١الباطنية )فرقة اسالمية( أ -العنوان
٢٥٧
درور ،ليدي
ط اووس مل ك اليزيدي ة /ت أليف لي دي درور؛ ترجم ة رزق ﷲ
بطرس -.بيروت :دار الوراق للنشر المحدودة ٢٠٠٨ ،
 ٢٦٢ص؛  ٢٤سم
 -١اليزيدي ة )فرق ة( أ -رزق ﷲ بط رس )مت رجم(
ب – العنوان

٧١

٢٥٠
ز ٩٩

٢٥٠
س ٨٢٨

٢٥٠
ع ٢٤٨

٢٥٨
زين العابدين ،علي بن الحسين بن ابي طالب
رس الة الحق وق لالم ام زي ن العاب دين عل ي ب ن الح سين )ع(
 ٤٩ -٣٨ھـ ؛ تحقيق وتقديم عدنان محمد قاسم -.بغداد :دار
جيا ٢٠٠٨ ،
 ٣١ص؛  ٢٣سم
 -١الفق ه االس المي أ -ع دنان محم د قاس م )محق ق(
ب -العنوان
٢٥٩
السماكية ،مجيد حميد محمد
حجي ة الكتاب ة ف ي االثب ات الق ضائي ف ي الت شريع االس المي:
ف ذيال علي ه بفق ه الق انون ون صوص من ه /ت أليف مجي د حمي د
محمد السماكية -.بغداد :مركز البحوث والدراسات االس المية
٢٠٠٨ ،
٧٥٥ص؛  ٢٤سم)-.سلسلة الدراسات االس المية المعاص رة؛
(٢٥
-١ال شريعة االس المية  -٢االس الم والق انون أ -العن وان
ب – السلسلة
٢٦٠
العادلي ،صبحي
مباديء الشريعة االس المية والدراس ة المقارن ة ف ي الم ذاھب
االس المية والق انون  /ص بحي الع ادلي -.ك ربالء المقدس ة:
مطبعة الزوراء ٢٠٠٧ ،
 ٣٦٤ص؛  ٢٤سم
 -١الشريعة االسالمية أ -العنوان

٧٢

٢٥٠
ي٦٧٩

٢٥٠،٩
ع٨٩

٢٥١
ط ٢٢٦

٢٥١
ط ٢٢٦

٢٥١
ط٢٢٦

٢٦١
اليعقوبي  ،محمد
بحوث استداللية في الفقه المقارن /محم د اليعق وبي -.النج ف
االشرف  :مؤسسة بقية ﷲ لنشر العلوم االسالمية ٢٠٠٧ ،
 ١٧١ص؛  ٢٣سم) -.بحوث استداللية ؛ (٢
 -١الفقه االسالمي أ -العنوان ب -السلسلة
٢٦٢
علي عودة عبد الجليل
الجوار في الشريعة االسالمية ) االحكام والتأثيرات (  /علي
عودة عبد الجليل  -.بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى ٢٠٠٩ ،
٣١٤ص ؛ ٢٤سم
-١الشريعة االسالمية – تاريخ أ -العنوان
٢٦٣
الطباطبائي ،محمد سعيد
حواري ات فقھي ة /محم د س عيد الطباطب ائي الحك يم -.ط-. ١٣
بيروت :مؤسسة المرشد ٢٠٠٣ ،
 ٣٨١ص؛  ٢١سم
 -١الفقه االسالمي – )أصول( أ -العنوان
٢٦٤
الطباطبائي الحكيم  ،محمد سعيد
الك افي ف ي أص ول الفق ه /ت أليف محم د س عيد الطباطب ائي
الحكيم -.ط-.٤النجف االشرف  :دار الھالل ٢٠٠٧ ،
ج (٥٠٩) ١ص؛  ٢٤سم
-١الفقه االسالمي – أصول أ -العنوان
٢٦٥
الطباطبائي الحكيم  ،محمد سعيد
الكافي في اصول الفقه  /تأليف محمد سعيد الطباطبائي
الحكيم  -.ط-. ٤النجف االشرف  :دار الھالل ٢٠٠٧ ،
ج (٦٩٦)٢ص ؛ ٢٤سم
-١الفقه االسالمي – أصول أ -العنوان

٧٣

٢٥١
ع ٨٩٩

٢٥١,١٥
آ ٥٧٩

٢٥١،١٥
ب٩٢٤

٢٥١,١٥
ف ٩٢٦

٢٦٦
العلوي ،باقر
نظري ة الفقي ه  /ب اقر العل وي -.النج ف االش رف :دار الب ذرة،
٢٠٠٩
١١٢ص؛  ٢١سم
-١فقه اسالمي – أصول أ -العنوان
٢٦٧
األصفي ،محمد مھدي
االجتھاد والحياة ..حوار على الورق /محمد مھدي االص في-.
النجف االشرف :مطبعة مجمع اھل البيت )ع( ٢٠٠٧ ،
 ٨٠ص؛  ٢٠سم) -.سلسلة الثقافة االسالمية؛ (٢
 -١االجتھاد )فقه اسالمي( أ -العنوان ب – السلسلة
٢٦٨
البھادلي  ،مجيد حميد
االجتھ اد والتقلي د  /ت أليف مجي د حمي د البھ ادلي  -.بغ داد :
)د٠ن ( ٢٠٠٨ ،
ك (٢٠٢)١ص ؛ ٢٤س م  ) -.سل سلة دراس ات الفق ه
االسالمي الموسع (
-١االجتھاد )فقه اسالمي ( أ -العنوان ب -السلسلة
٢٦٩
الفياض ،محمد أسحاق
النظرة الخاطفة ف ي االجتھ اد  /بقل م محم د اس حاق الفي اض-.
)د .م( ٢٠٠٩ ،
 ٨٥ص؛  ١٨سم
االجتھاد )فقه اسالمي( أ – العنوان

٧٤

٢٥١،١٥
ق٩٥٩

٢٥١,٨٢
آ ٥٧٩

٢٥١،٨٢
ك٢٩٥

٢٥٢
ح ٨٩

٢٧٠
القيسي  ،عبد القادر محمد
األجتھ اد والتقلي د ف ي ال شريعة االس المية وعن د االم ام اب ي
حنيف ة النعم ان /عب دالقادر محم د القي سي -.بغ داد :مرك ز
البحوث والدراسات االسالمية المعاصرة ٢٠٠٨ ،
 ٦٣٠ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٣١
 -١االجتھاد )فقه أسالمي( أ -العنوان
٢٧١
االصفي ،محمد مھدي
ملكي ة االرض والت راث الطبيعي ة ف ي الفق ه االس المي /ت أليف
محمد مھدي االصفي -.قم :مؤسسة النشر االسالم ٢٠٠٩ ،
 ٣٦٨ص؛  ٢٣سم
 -١ملكية )فقه اسالمي( أ -العنوان
٢٧٢
الكبيسي  ،مقتدر حمدان عبد المجيد
ملكية االراضي الزراعية واستثمارھا في االندلس في ضوء
آراء فقھاء القرن )٥ھـ ١١ /م ( /مقتدر حمدان عبد المجيد
الكبيسي  -.بغداد  :ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
٥٠٦ص ؛ ٢٥سم ) -٠سلسلة الدراسات االسالمية
المعاصرة ؛ (٦٧
-١الملكية )فقه اسالمي( أ -العنوان ب -السلسلة
٢٧٣
الحلو ،وليد
احك ام ال صالة م صورة لالطف ال /جم ع وترتي ب :ولي د الحل و،
خليل ابراھيم -.ط -.٢حلب :مطبعة النھضة ٢٠٠٩ ،
 ٢٩ص؛ مصور ؛  ١٦سم) -.سلسلة شبل االسالم؛(٢
 -١العب ادات )فق ه اس المي(  -٢ال صالة أ -خلي ل اب راھيم
)جامع( ب – العنوان ج  -السلسلة

٧٥

٢٥٢
ح ٨٩

٢٥٢
ح ٨٩

٢٥٢
ع ٢٢٤

٢٥٢
ف٩٢٦

٢٧٤
الحلو ،وليد
احكام الطھارة مصورة لالطف ال /جم ع وترتي ب :ولي د الحل و،
خليل ابراھيم -.ط  -. ٢حلب  :مطبعة النھضة ٢٠٠٩ ،
٢٩ص؛ ١٦سم) -.سلسلة شبل االسالم ؛(١
-١العبادات )فقه اسالمي (-٢الطھارة )فقه اسالمي( أ -خليل
ابراھيم )جامع( ب -العنوان ج – السلسلة
٢٧٥
الحلو ،وليد
االداب االسالمية مصورة لالطفال /جمع وترتيب :وليد الحلو،
خليل ابراھيم -.ط -. ٢حلب :مطبعة النھضة ٢٠٠٩ ،
 ٢٩ص؛  ١٦سم)-.سلسلة شبل االسالم؛ (٣
 -١العب ادات )فق ه اس المي(  -٢االخ الق االس المية أ -خلي ل
ابراھيم )جامع( ب – العنوان ج – السلسلة
٢٧٦
العبادي ،حطاب جبار
فوائد فقھه وعبادية /حط اب جب ار العب ادي -.مي سان :مطبع ة
االخوين٢٠٠٤ ،
 ٦٧ص؛  ٢٣سم
 -١العبادات )فقه اسالمي( أ -العنوان
٢٧٧
الفياض ،محمد اسحاق
المسائل المستحدثة  /تعلم محمد اسحاق الفي اض ) -.د٠م ( :
)د٠ن( ٢٠٠٩ ،
٨٥ص ؛ ٢١سم
-١العبادات )فقه اسالمي ( أ -العنوان

٧٦

٢٥٢
ي ٦٧٩

٢٥٢,١
ط ٢٢٦

٢٥٢,١
ط ٢٢٦

٢٥٢,١
ط ٢٢٦

٢٧٨
اليعقوبي ،محمد
سبل االسالم :رسالة عملي ة تب ين المھ م م ن احك ام ال شريعة/
محم اليعقوبي -.النجف االشرف :مطبعة المواھب ٢٠٠٧ ،
ج ٢١٢) ١ص(؛  ٢٤سم
-١العبادات )فقه اسالمي( أ -العنوان
٢٧٩
الطباطبائي ،محمد سعيد الحكيم
م صباح المنھ اج :االجتھ اد والتقلي د /ت أليف محم د س عيد
الطباطبائي الحكيم -.ط -.٢النجف االش رف :مؤس سة الحكم ة
للثقافة االسالمية ٢٠٠٧ ،
 ٤١٩ص؛  ٢٤سم
 -١العب ادات )فق ه اس المي(  -٢االجتھ اد )فق ه اس المي( أ-
العنوان
٢٨٠
الطباطبائي ،محمد سعيد الحكيم
م صباح المنھ اج :كت اب التج ارة /ت أليف محم د س عيد الطب ا
طب ائي الحك يم -.ط -. ٢النج ف االش رف :مؤس سة الحكم ة
للثقافة االسالمية ٢٠٠٧ ،
جـ ٤٧٤) ١ص ص(؛  ٢٤سم
-١العب ادات )فق ه اس المي(  – ٢التج ارة )فق ه اس المي(
أ-العنوان
٢٨١
الطباطبائي ،محمد سعيد الحكيم
م صباح المنھ اج :كت اب التج ارة /ت أليف محم د س عيد
الطباطبائي الحكيم -.ط -. ٢النجف االشرف :مؤسسة الحكم ة
للثقافة االسالمية ٢٠٠٧ ،
جـ  ٤٦٤) ٢ص(؛ ٢٤سم
-١الطھ ارة )فق ه اس المي(  -٢التج ارة )فق ه اس المي(
أ -العنوان

٧٧

٢٥٢,١
ط ٢٢٦

٢٥٢,١
ط ٢٥٦

٢٥٢,٢٣
ي ٦٧٩

٢٥٢,٣
ح ٩٢٤

٢٨٢
الطباطبائي ،محمد سعيد الحكيم
م صباح المنھ اج :كت اب الخم س /ت أليف محم د س عيد الحك يم
الطباطبائي -.ط -.٢النجف االشرف :مؤسسة الحكم ة للثقاف ة
االسالمية ٢٠٠٧ ،
 ٤٤٢ص؛  ٢٤سم
 -١العب ادات )فق ه اس المي(  -٢الخم س )فق ه اس المي(
أ -العنوان
٢٨٣
الطباطبائي ،محمد سعيد الحكيم
م صباح المنھ اج :كت اب ال صوم  /ت أليف محم د س عيد الحك يم
الطباطبائي -.ط -.٢النجف االشرف :مؤسسة الحكمة للثقافة
االسالمية ٢٠٠٧ ،
 ٥٧٣ص؛  ٢٤سم
 -١العب ادات )فق ه اس المي(  -٢ال صوم )فق ه اس المي(
أ -العنوان
٢٨٤
اليعقوبي ،محمد
الفريضة المعطلة :بحث فقھي استداللي في الوجوب التعيين ي
لصالة الجمعة /بقلم محمد اليعقوبي]-.د .م .د .ن[ ٢٠٠٧ ،
 ١٠٩ص؛  ٢٣س م) -.بح وث اس تداللية ف ي الفق ه المق ارن؛
(٣
 -١صالة الجمعة أ -العنوان ب -السلسلة
٢٨٥
حواري ة ش ھر ال ضيافة عل ى ﷲ -.النج ف االش رف :الرائ د،
 ١٤٢٨ھـ
٩٦ص ؛  ١٨سم
 -١الصوم )فقه اسالمي(  -٢االدعية واالوراد

٧٨

٢٥٢,٣
ش ٩٤

٢٥٢,٤
م ٩٤٤

٢٥٢,٥
س ٤٢٣

٢٥٢،٥
س ٤٢٣

٢٨٦
شھر رم ضان المب ارك االيم ان ..والتنفي ذ -.النج ف االش رف:
مطبعة الرائد  ١٤٢٨ ،ھـ
٤٧ص ؛  ١٨سم
 -١الصوم )فقه اسالمي(
٢٨٧
منذر علي
المنتق ى م ن احك ام ال صدقة الواجب ة والم ستحبة وادلتھ ا م ن
الكت اب وال سنة /جم ع واع داد من ذر عل ي -.الموص ل :مكت ب
التقني للطباعة ٢٠٠٨ ،
 ١٢٤ص؛  ٢٤سم
 -١الزكاة  -٢الصدقات أ -العنوان
٢٨٨
السراج ،عباس
أخط اء تق ع ف ي الح ج :وف ق فت اوى س ماحة المرج ع ال ديني
االعلى االمام السيد علي السيستاني /عباس السراج -.النجف
األشرف :دار البذرة ٢٠٠٩ ،
 ٤٠ص؛  ١٦سم
 -١الحج  – ٢فقه الشيعة أ – العنوان
٢٨٩
السراج ،عباس
دروس عملية للمرشد الديني /اعداد عباس ال سراج -.النج ف
االشرف :دار البذرة ٢٠٠٩ ،
 ١٦٠ص؛  ٢٤سم
 -١الحج )مناسك الحج( أ -العنوان

٧٩

٢٥٢,٥
س ٦٤٩

٢٥٢,٥
س ٩٥٢

٢٥٢,٥
ي ٦٧٩

٢٥٢,٥
ي ٦٧٩

٢٥٢,٧
م ٩٤٤

٢٩٠
السعدي ،عبدالعليم عبدالرحمن
حج ك ايھ ا الم سلم /ت أليف عب دالعليم عب دالرحمن ال سعدي-.
ط-.٢بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٦ ،
 ١٣٢ص؛ ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛(٢
 -١الحج )فقه اسالمي( أ -العنوان ب -السلسلة
٢٩١
السيستاني ،علي الحسيني
مناس ك الح ج /ال سيد عل ي الح سيني السي ستاني -.النج ف
االشرف :دار البذرة ٢٠٠٩ ،
 ٣٤٣ص؛  ٢١سم
 -١الحج أ – العنوان
٢٩٢
اليعقوبي ،حيدر
المرشد الفقھ ي لحج اج بي ت ﷲ الح رام :يت ضمن أھ م فت اوى
العلم اء ف ي م سائل الح ج والعم رة  /حي در اليعق وبي  -.ط-.٢
النجف االشرف :مطبعة الفرقان ٢٠٠٦ ،
 ٢٦٠ص؛  ٢١سم
 -١الحج أ – العنوان
٢٩٣
اليعقوبي ،محمد
مناس ك الح ج :احك ام وآداب ودروس /محم د اليعق وبي] -.د.
م[ :المكتب االعالمي ٢٠٠٥ ،
 ١١٧ص؛  ٢١سم
 -١الحج )فقه اسالمي(
٢٩٤
المنذري ،محمد حسين
دراسة علمية فقھية في الذباحة والصيد /اعداد محم د ح سين
المنذري -.بغداد) :د .ن( ٢٠٠٦ ،
 ١٢١ص؛  ٢٣سم
 -١ال ذبح )فق ه اس المي(  -٢االس الم والعل م  -٣س الم –

٨٠

دراسات أ -العنوان
٢٥٢,٨
م ٨٢٣

٢٥٣
ط ٢٢٦

٢٥٣
ط ٢٦٦

٢٥٣،٤
ف٩٢٦

٢٩٥
المالح ،غسان عبدالرزاق حسن
احكام األضحية في الفقه االسالمي ويليه ) (١٠٠مائ ة س ؤال
وج واب ...ال خ /ت أليف غ سان عب دالرزاق ح سن الم الح-.
الموصل :مكتبة الحكمة ٢٠٠٧ ،
 ١٢٧ص؛ ٢٤
 -١األضحية )فقه اسالمي( أ -العنوان
٢٩٦
الطباطبائي ،محمد سعيد
منھاج الصالحين :العبادات /فت اوي محم د س عيد الطباطب ائي
الحكيم -.ط -.١٢النجف  :مؤسسة الحكمة الثقافية ٢٠٠٧ ،
ج ٤٧٨) ١ص(؛  ٢٤سم
-١العبادات )فقه اسالمي( أ -العنوان
٢٩٧
الطباطبائي  ،محمد سعيد
منھ اج ال صالحين :المع امالت ) /(١محم د س عيد الطباطب ائي
الحكيم -.ط -.١٢النجف :مؤسسة الحكمة الثقافية االس المية،
٢٠٠٧
ج ٣٥٤) ٢ص(؛  ٢٤سم
-١المعامالت )فقه اسالمي( أ -العنوان
٢٩٨
الفياض  ،محمد اسحاق
البنوك  :أحكام البنوك واالسھم والسندات واالسواق المالية ،
البورصات من وجھة النظر االسالمية  /محمد اسحاق
الفياض ) -.د٠م( ) :د٠ن( ٢٠٠٩ ،
٣٥١ص ؛ ٢٤سم
-١الربا  -٢البنوك أ -العنوان

٨١

٢٥٣,٨٢
ت ٨٩٨

٢٥٣,٩٥
ح ٥٩

٢٥٤
ش ٩٤٨

٢٥٤,١
أ ٥٨٢

٢٩٩
التميمي ،ھتيمي أحمد ابراھيم
أحك ام المزارع ة ف ي ال سنة النبوي ة /ھتيم ي أحم د اب راھيم
التميمي -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
 ٤٨٢ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٨٦
 -١الفقه االسالمي )المزارعة( أ -العنوان
٣٠٠
الحسن ،عدنان سدخان
أحكام الغائب والمفقود في الشريعة والقانون /عدنان س دخان
الح سن -.بغ داد :مؤس سة م صر مرت ضى للكت اب العراق ي
٢٠٠٩ ،
 ٥٦ص؛  ٢٤سم
 -١المفقود )فقه اسالمي(  -٢المفقود – قانون أ -العنوان
٣٠١
الشيخلي ،حيزومة شاكر رشيد
الحم ل واحكام ه ف ي الفق ه االس المي /حيزوم ة ش اكر رش يد
الشيخلي -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٦ ،
 ٣٤٨ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة ال دراما االس المية المعاص رة؛
(١٩
 -١االحوال الشخ صية – فق ه اس المي  -٢الحم ل أ -العن وان
ب -السلسلة
٣٠٢
اسماعيل علي طه سكيري
احكام النكاح عند االمام اب ن العرب ي الم الكي ف ي ض وء كتاب ة
)احك ام الق رآن( :دراس ة مقارن ة /ت أليف اس ماعيل عل ي ط ه
سكيري -.بغداد :مركز البحوث والدراسة االسالمية ٢٠٠٦ ،
٦٣١ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات( االس المية
المعاصرة؛ (١٠
-١ال زواج )فق ه اس المي( أ -اب ن العرب ي محم د ب ن عب دﷲ
)قاضي(  ٥٤٣ – ٤٦٨ھـ( ب -العنوان ج – السلسلة

٨٢

٢٥٤،١
ق٤٩٧

٢٥٤,٢٨
ز٩٢٦

٢٥٥,٥
أ ٥٤٩

٢٥٧
ف ٩٢٦

٣٠٣
القره غولي  ،عادل عبد الرزاق
احكام الزواج والطالق في الفقه االسالمي  /عادل عبد
الرزاق القره غولي  -.بغداد  :مكتبة السنھوري ٢٠٠٩ ،
٢١٩ص ؛ ٢٤سم
-١الزواج )فقه اسالمي (  -٢الطالق )فقه اسالمي (
أ -العنوان
٣٠٤
الزوبعي ،ليلى حسن
أحك ام الع دة ف ي ال شريعة االس المية /ليل ى ح سن الزوبع ي-.
بغ داد :دي وان الوق ف ال سني :مرك ز البح وث والدراس ات
االسالمية ٢٠٠٨ ،
 ٣٧٨ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٤٣
 -١العدة )فقه اسالمي( أ -العنوان ب -السلسلة
٣٠٥
األسدي ،مختار
س ب ال صحابة والف تن الطائفي ة ب ين الموجي ة الجزائري ة
والسالية الكلية /بقلم مخت ار االس دي -.ط -.٢بغ داد :مؤس سة
مصر مرتضى للكتاب العراقي ٢٠٠٩ ،
 ١٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١السب والقذف أ -العنوان
٣٠٦
الفياض ،محمد اسحاق
األنموذج ف ي م نھج الحكوم ة االس المية القائم ة عل ى اس اس
الحاكمي ة تع الى /محم د اس حاق الفي اض -.ط -.٢النج ف
االشرف ٢٠٠٦ ،
 ٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١النظم االسالمية  -٢الحكومات )االسالمية( أ – العنوان

٨٣

٢٥٧,١
غ ٤٩٧

٢٥٧،١
ن٦٨٩

٢٥٧،٢
ك٢٩٥

٢٥٧،٣
ج٩٢٤

٣٠٧
الغريقي ،حميد المقدس )ابو الحسن(
المرجعي ة الديني ة والمرجعي ة ال سياسية /حمي د المق دس
الغريق ي -.ط -.٢مزي دة ومنقح ة -.النج ف االش رف :د .ن،
٢٠٠٤
 ٤٠ص؛  ٢١سم
 -١االسالم ،النظام السياسي أ -العنوان
٣٠٨
النعمة  ،ابراھيم
أصول التشريع الدستوري في االسالم  /ابراھيم النعمة -.
بغداد  :ديوام الوقف السني ٢٠٠٩ ،
٣٦٦ص ؛ ٢٤سم) -.سلسلة الدراسات االسالمية ؛ (٦١
-١االسالم  ،نظرية الحكم في أ -العنوان ب -السلسلة
٣٠٩
الكبيسي  ،صبحي فندي خضر
القروض المالية االسالمية الدورية وأثرھا التوزيعي /صبحي
فندي خضر الكبيسي  -.بغداد  :ديوان الوقف السني ،
٢٠٠٩
٣١٤ص ؛ ٢٤سم ) -.سلسلة الدراسات االسالمية المعاصرة
؛ (٨٤
-١النظم االسالمية )المالي(  -٢االسالم واالقتصاد
أ -العنوان ب -السلسلة
٣١٠
جواد كاظم حميد
علم االقتصاد عند االمام علي ) عليه السالم (  /جواد كاظم
حميد  -.البصرة  :مؤسسة وارث االنبياء الثقافية ٢٠٠٩ ،
٨٤ص ؛ ٢١سم
-١االقتصاد االسالمي  -٢السيرة النبوية )اھل البيت (
أ -العنوان

٨٤

٢٥٨
ع٢٢٤

٢٥٨،٣
ب٩٩٧

٢٥٨,٣
د٨٩٨

٢٥٨،٣
غ٥٩

٣١١
العبادي  ،علي حمود
الرأي اآلخر في الوحدة والتقريب  :قواعد فقھية وعقائدية
تقدير االبحاث المحقق آية ﷲ الشيخ محمد السند  /بقلم علي
حمود العبادي  -.النجف االشرف  :دار البذرة ٢٠٠٩ ،
١٦٢ص ؛ ٢٤سم
-١الفقه االسالمي – مذاھب أ -العنوان
البيھقي  ،احمد بن الحسين بن علي )٤٥٨ -٣٨٤ھـ (
معرفة السنن واآلثار  /ابي بكر أحمد بن الحسين البيھقي ؛
حقق نصوصه بھجة يوسف حمد ابو الطيب الحسيني الھيتي
االنباري  -.بغداد  :ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
ج٦٤٤)١ص( ؛ ٢٤سم  ) -.سلسلة احياء التراث االسالمي
؛ ( ١٠٢
-١الفقه الشافعي أ -الحسيني  ،يوسف حمد ابو الطيب
الھيتي االنباري )محقق( ب -العنوان ج -السلسلة

٣١٢

٣١٣
الدليمي ،طه ياسين كاظم
آراء ال شافعي الكالمي ة /ط ه ياس ين ك اظم ال دليمي -.بغ داد:
ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
 ٢٣٢ص؛  ٢٥س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٧٦
 -١الفقه الشافعي أ -العنوان ب – السلسلة
٣١٤
الغزي  ،ابو الروح عيسى بن عثمان الغزي الشافعي
معين الحكام على معرفة االحكام  /ابو الروح عيسى بن
عثمان الغزي الشافعي ؛ تحقيق رغدان مجيد محمد الھيتي -.
بغداد  :ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
٤٣٣ص ؛ ٢٤سم  ) -.سلسلة الدراسات االسالمية
المعاصرة ؛ (٩٢
-١المذھب الشافعي  -٢االسالم – قضاء  -٣االسالم – فقه
أ -الھيتي  ،رغدان مجيد محمد ) محقق( ب -العنوان ج-

٨٥

السلسلة
٢٥٨,٥٤
م ٣٥٩

٢٥٨،٦
أ٥٧٩

٢٥٨,٦
ب ٢٨٩

٢٥٨,٦
ب ٢٨٩

٣١٥
محسن عبدالحميد
قواعد التفكير عند اھ ل ال سنة والجماع ة اب ن تيمي ة نموذج ا/
محسن عبدالحميد -.بغداد :قسم االرشاد االسالمي ٢٠٠٨ ،
 ١٢٠ص؛  ٢١سم
 -١فقه االسالمية) -مذھب ابن تيمية( أ -العنوان
٣١٦
االصفي  ،محمد مھدي
ال شيخ محم د رض ا المظفروتط ور الحرك ة االص الحية ف ي
النج ف  /محم د مھ دي االص في  -.ق م  :مؤسس سة التوحي د
للنشر الثقافي ٢٠٠٣ ،
١٢٨ص ؛ ٢١سم ) -.رواد االصالح؛ (٣
 -١الفقه الشيعي )مدارس الدينية – النجف أ – العنوان
٣١٧
الباليساني ،احمد محمد طه
فقه االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم( /احمد محم د ط ه
الباليساني -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
ج ٥٥١) ١ص(؛  ٢٥س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٩٩
 -١الفقه الشيعي  -٢علي ب ن اب ي طال ب )ام ام( أ – العن وان
ب – السلسلة
٣١٨
الباليساني ،أحمد محمد طه
فقه االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم(  /أحمد محمد طه
الباليساني -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
ج ٤٤٢) ٢ص(؛  ٢٥س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٩٩
-١الفق ه ال شيعي  -٢عل ي ب ن اب ي طال ب )ام ام( أ -العن وان
ب – السلسلة

٨٦

٢٥٨,٦
ج ٩٢٥

٢٥٨,٦
ج ٥٩٩

٢٥٨,٦
ح ٨٩٨

٢٥٨,٦
س ٢٦٤

٣١٩
جواز الجم ع ب ين ال صالتين مطلق ا -.النج ف االش رف :العتب ة
العباسية المقدسة ٢٠٠٨ ،
 ٨٦ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الم شتركات الفقھي ة ب ين ال سنة
والشيعة االمامية؛ (٤
 -١الفقه الشيعي  -٢الصالة أ -السلسلة
٣٢٠
حسين رجبي
ال شعائر الح سينية ف وق ال شكوك وال شبھات /ت اليف ح سين
رجب ي؛ ترجم ة عب دالرحيم الحمران ي -.بي روت :مؤس سة
التاريخ العربي ٢٠٠٨ ،
 ١٣٨ص؛  ٢٤سم
 -١فق ه ال شيعي  -٢المراس يم )الع زاء( أ -الحمران ي،
عبدالرحيم )مترجم( ب – العنوان
٣٢١
الحكيم ،عبدالھادي محمد تقي
الفقه للمغتربين وفق فتاوى سماحة عل ي الھ ادي محم د تق ي
الحكيم -.ط -.٣بغداد) :د .م( ٢٠٠٦ ،
 ٤٣٢ص؛  ٢١سم
الفقه الشيعة أ -العنوان
٣٢٢
الساعدي ،نديم
مني ة ال صائمين :ع رض الھ م احك ام ال صوم وزك اة الفط ر...
ال خ /ن ديم ال ساعدي -.النج ف االش رف :مرك ز الدراس ات
التخص صية ف ي فك ر ال سيد ال شھيد محم د ال صدر )ق دس(
٢٠٠٨،
 ٢٢٤ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة اص دارات مرك ز الدراس ات
التخص صية ف ي فك ر ال سيد ال شھيد محم د ال صدر )ق دس(؛
.(١٣
 -١فق ه ال شيعي  – ٢ال صوم )فق ه اس المي( أ – العن وان
ب – السلسلة

٨٧

٢٥٨,٦
س ٩٤

٢٥٨،٦
ش٦٢

٢٥٨،٦
ش٩٢٢

٢٥٨،٦
ط٢٢٦

٣٢٣
السند ،محمد
في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة /محم د ال سند ،اع داد عل ي
جالل الشرفات -.النجف االشرف :دار البذرة ٢٠٠٩ ،
 ١٠٤ص؛  ٢٤سم
 -١فقه ال شيعة  -٢االس الم – محاض رات أ -ال شرفات ،عل ي
جالل )معد( ب – العنوان
٣٢٤
الشعائر الحسينية منھج وھويه  -.بغداد  :وحدة الثقافة
واالعالم المجلس االعلى ٢٠٠٩ ،
١٤٤ص ؛ ٢٤سم  ) -٠سلسلة الثقافة السياسية ؛ (١٢
-١فقه الشيعة أ -السلسلة
٣٢٥
الشھابي  ،محمد جواد رقي
فقه الصناديق الخبرية طبقا لفتاوي سماحة المرجع الديني
الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم  /اعداد محمد
جواد رقي الشھابي  -.النجف  :دار الھالل ٢٠٠٦ ،
٨٢ص ؛ ٢٤سم  ) -.عناوين فقھية مختارة ؛ (٢
-١فقه الشيعة أ -العنوان ب -السلسلة
٣٢٦
الطباطبائي  ،محمد سعيد
رس الة اجوب ة وس ائل تھ م طلب ة الح وزة والم سلفين /محم د
س عيد الطباطب ائي الحك يم -.ط -.٥بي روت :مؤس سة المرش د،
٢٠٠٣
 ٨٤ص؛  ١٩سم) -.من رسائل المرجعية؛(٢
 -١فقه الشيعة أ -العنوان ب – السلسلة

٨٨

٢٥٨،٦
ص٤٤

٢٥٨،٦
ص٤٤

٢٥٨,٦
ف ٢٨٢

٣٢٧
الصدر ،محمد
فقه االخالق /محمد البصدر؛ تحقيق كاظم العبادي الناصري-.
بغداد :مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد محمد
الصدر ١٤٢٩ ،ھـ
جـ  ٣٥٩) ١ص(؛  ٢٤سم) -.مركز الدراسات التخصصية
في فكر السيد محمد الصدر؛ (١٦
 -١الفقه الشيعة أ -العبادي ،كاظم الناصري )محقق(
ب – العنوان جـ -السلسلة
٣٢٨
الصدر  ،محمد
فقه االخالق  /تأليف محمد الصدر ؛ تحقيق كاظم العبادي
الناصري  -.بغداد  :مركز الدراسات التخصصية في فكر
السيد الشھيد محمد الصدر ١٤٢٩ ،ھـ
ج٣٠٦)٢ص ( ؛ ٢٤سم  ) -.اصدارات مركز الدراسات
التخصصية في فكر السيد الشھيد محمد الصدر ؛ (١٦
-١فقه الشيعة أ -الناصري  ،كاظم العبادي )محقق(
ب -العنوان ج -السلسلة
٣٢٩
الفتالوي ،علي
ھ ذه عقي دتي :سل سلة حواري ة عقائدي ة مب سطة /بقل م ال شيخ
علي الفتالوي -.كربالء :العتبة الحسينية المقدسة ٢٠٠٧ ،
 ٢٥٥ص؛  ٢٤س م) -.ق سم ال شؤون الفكري ة والثقافي ة ف ي
العتبة الحسينية المقدسة؛ (٥
-١فقه الشيعة أ -العنوان ب – السلسلة

٣٣٠

٢٥٨,٦

٨٩

ن ٢٥٤

٢٥٩
ع ٥٢٢

٢٥٩,٦
ط٢٢٦

٢٦٠،٧
ع ٢٩٩

الناصري ،اسعد
فقاع ة الظ اھرة الفرعوني ة /اس عد الناص ري -.ط -.٢بغ داد:
المرك ز الدراس ات التخص صية ف ي فك ر ال سيد ال شھيد محم د
الصدر ) -.مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد ال شھيد
محمد الصدر )قدس سره(؛ (٥
١٠١ص ؛١٦س م )-٠مرك ز الدراس ات التخص صية ف ي فك ر
السيد الشھيد الصدر )قدس سره (
-١الفقه الشيعي أ -العنوان ب -السلسلة
٣٣١
عبدالستار عبدالجبار عباس
تي سير الفت وى :ض وابط ...وص ور عملي ة /عبدال ستار
عب دالجبار عب اس -.بغ داد  :مرك ز البح وث والدراس ات
االسالمية ٢٠٠٨ ،
 ٤٢٣ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الدراسات االسالمية؛ (٥١
 -١الفتاوي االسالمية أ – العنوان ب – السلسلة
٣٣٢
الطباطبائي ،محمد سعيد الحكيم
االحكام الفقھية :العبادات والمعامالت والفتاوى /محم د س عيد
الطباطبائي الحكيم -.ط -.٨بيروت :مؤسسة المرش د للطباع ة
والنشر٢٠٠٣ ،
 ٤٩٠ص؛  ٢٤سم
 -١الفت اوى ال شرعية  -٢فق ه ال شيعة  -٣العب ادات )فق ه
اسالمي( أ – العنوان
٣٣٣
العاني ،عبدالقھار داود
الصوفية :دراسة نظرية نقدية /عبدالقھار داود العاني -.
بغداد :مركز الدراسات والبحوث االسالمية ٢٠٠٨ ،
 ١١١ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الموسوعة االسالمية؛ (١٥
 -١التصوف االسالمي – دراسات أ – العنوان
ب – السلسلة
٣٣٤

٢٦٠،٩

٩٠

ع٤٦٢

عبد الرضا حسن جياد
بح وث ف ي العقي دة والت صوف /عب د الرض ا ح سن جي اد -.
النجف  :شركة المارد العالمية ٢٠٠٨ ،
٢٤٤ص ؛ ٢٤سم
-١التصوف االسالمي – دراسات أ -العنوان

٢٦٠،٩
ع ٤٦٢

٢٧٠
ر ٢٩٩

٢٧٢,٢
أ ٩٨٢

٣٣٥
عبد الرضا حسن جياد
التط ور الت اريخي لحرك ة الت صوف ف ي م صر ف ي الق رنين
الث امن والتاس ع الھج رين /ت أليف عبدالرض ا ح سن جي اد -.
النجف االشرف :جامعة القادسية – كلية التربية ٢٠٠٩ ،
 ٣٨٣ص؛  ٢٤سم
 -١التصوف االسالمي – تاريخ – مصر أ -العنوان
٣٣٦
الراوي ،احمد خليل
البع د ال سياسي ف ي الديان ة الم سيحية واث ره ف ي موقفھ ا م ن
االخ ر /احم د خلي ل ال راوي -.الموص ل  :الجي ل العرب ي ،
٢٠٠٦
 ١٧٥ص؛  ٢٤سم
 -١المسيحية أ -العنوان
٣٣٧
أنمار عبدالجبار جاسم
اسم االلة في التوراة  :دراس ة س امية مقارن ة  /ت أليف انم ار
عبدالجبار جاسم -.بغداد :مطبعة البرھان٢٠٠٨ ،
 ٢٦٠ص؛  ٢٣سم
 -١التوراة  -٢المسيحية – العھد القديم أ -العنوان

٩١

٢٨٠,٥
ع ٢٩٩

٢٩١،٥
أ٩٨

٣٣٨
العاني ،سلسل محمد
م شاھر م سيحية ف ي مخط وطين اس الميين  /سل سل محم د
الع اني -.بغ داد :جامع ة بغ داد مرك ز احي اء الت راث العلم ي
العربي ٢٠٠٤ ،
٣١ص؛  ٢٤سم
 -١الدين المسيحي – تاريخ أ -العنوان
٣٣٩
أصيل عالء الدين كامل
التسامح في الديانات السماوية  :أعمال مؤتمر االديان
السنوي االول ...الخ  /اعداد اصيل عالء الدين كامل -٠
بغداد  :بيت الحكمة ٢٠٠٩ ،
٢٩٩ص ؛ ٢٤سم
-١الديانات المقارنة )التسامح( أ – العنوان

٩٢

العلوم االجتماعية

٩٣

٣٠١،٠١
ل٢٩٢

٣٠١،٠٣
ل٢٩٢

٣٠١،٠٧
ع٢٩٩

٣٤٠
الھاي عبدالحسين
م صطلحات ون صوص سوس يولوجية ب اللغتين العربي ة
واالنكليزي ة = … Socio \ ogcaL termfIdiomsin
 / ectالھ اي عبدالح سين -.جامع ة بغ داد :جامع ة بغ داد،
٢٠٠٨
 ٢٥٦ص؛  ٢٤سم
الكتاب يتضمن اللغتين العربية واالنكليزية
 -١االجتماع ،علم نظريات أ – العنوان
٣٤١
الھاي عبد الحسين
مصطلحات ونصوص سوسيولوجيه باللغتين العربية
واالنكليزية.a :
sociological Tevms
. Tcioms in Two Language s Arabicand . E
الھاي عبدالحسين -.بغداد :جامعة بغداد ٢٠٠٨ ،
 ٣٧٩ص؛  ٢٤سم
 -١االجتماع ،علم – معاجم أ – العنوان
٣٤٢
العاني ،عبداللطيف عبدالحميد
مقدم ة ف ي عل م االجتم اع /عب داللطيف عبدالحمي د الع اني،
الھ اي عبدالح سين ال دعمي -.جامع ة بغ داد  :ال دار الجامعي ة
للطباعة
٢٨٨ص؛  ٢٤سم
-١االجتماع ،علم -دراسات أ – الدعمي  ،الھاي عبدالح سين
)م  .م  (.ب – العنوان

٩٤

٣٠١،٤٢
ذ٩٢

٣٠٢،٢
ھـ٢٥٨

٣٠٣،٤٨٢
أ٩٨٢

٣٠٣،٤٨٢
ع٥٢٩

٣٤٣
الذھب  ،محمد عبد العزيز
التربي ة والمتغي رات االجتماعي ة ف ي ال وطن العرب ي ت أليف/
محم د عب دالعزيز ال ذھب ترجم ة؛ عب دالعزيز الب سام -.بغ داد:
بيت الحكمة ٢٠٠٣ ،
 ٢٣٧ص؛  ٢٣سم
 -١التغير االجتماعي أ -البسام ،عبدالعزيز ابراھيم )مت رجم(
ب -العنوان
٣٤٤
ھاشم احمد نغيمش
االعالم في الجامعات االسالمية /ھاشم احمد نغ يمش -.بغ داد:
دار الفجر ٢٠٠٧ ،
 ١٠٤ص؛  ٢٤س م) -.اص دارات مرك ز الب صيرة للبح وث
والتطوير االعالمي؛ (٢
-١االعالم االسالمي أ -العنوان ب – السلسلة
٣٤٥
أيمان عبيد وناس
الصالت الثقافية بين الحلة ومدن الشرق االسالمي من خ الل
الرحالت العلمية من  ...الخ /تأليف ايمان عبي د ون اس -.باب ل
 :جامعة بابل ٢٠٠٩ ،
 ٢٣٦ص؛  ٢٤سم) -.منشورات مركز وثائق(٦ ،..
 -١التبادل الثقافي )الحلة( أ – العنوان ب – السلسلة
٣٤٦
العزاوي ،سالم جاسم محمد
دور العالق ات العام ة ف ي ت سويق الثقاف ة العراقي ة :دراس ة
م سحية لالن شطة العالق ات ...ال خ( /س الم جاس م محم د
العزاوي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٨ ،
 ٢٥٥ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة وسائل جامعية(
-١العالقات الثقافية – دراسات أ -العنوان ب – السلسلة

٩٥

٣٠٣،٦
ب٩٦٢

٣٠٣،٦٢٥
ح٥٢

٣٠٣،٦٢٥
ع٨٩

٣٠٣،٦٢٥
ف ٢٨٢

٣٤٧
البيضاني ،فرحان محمد حمزة
العن ف الجمع ي وعالقت ه بالع صب والت سھيل االجتم اعي/
فرح ان محم د حم زة البي ضاني -.بغ داد :المرك ز العراق ي
للمعلومات والدراسات ٢٠٠٩ ،
 ٤٣١ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة أطاريح؛ (٢
 -١العنف االجتماعي  -٢علم النفس االجتم اعي أ – العن وان
ب – السلسلة
٣٤٨
حسب ﷲ يحيى
ثقافة االرھاب والعولمة  :دراسات نقدية  /حسب ﷲ يحيى -.
بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
٢٨٩ص ؛ ٢٤سم
-١االرھاب – العولمة أ -العنوان
٣٤٩
علي ليلة
تقاطع ات العن ف واالرھ اب ف ي زم ن العولم ة /عل ي ليل ة-.
القاھرة :مكتبة األنجلو المصرية ٢٠٠٧ ،
 ٣٤٤ص؛  ٢٤سم
 -١االرھاب  -٢العولمة أ -العنوان
٣٥٠
الفتالوي  ،سھيل حسين
االرھاب واالرھاب الدولي  :دراسة في القانون الدولي العام/
سھيل حسين الفتالوي -.بغداد :دار ال شؤون الثقافي ة العام ة،
٢٠٠٢
 ٤١٤ص؛  ٢٤سم) -.السلسلة السياسية )((١
 -١االرھ اب  -٢االرھ اب – دراس ة أ – العن وان
ب – السلسلة

٩٦

٣٠٣,٦٢٥
م ٤٢٢

٣٠٣,٦٢٥٠٢٦
ع ٨٩

٣٠٤,٢
م ٤٢٩

٣٠٤,٦
ر ٢٩٩

٣٠٥,٤
آ ٩٥٢

٣٥١
مختار شعيب
االرھ اب ..ص ناعة عالمي ة /مخت ار ش عيب -.الق اھرة :نھ ضة
مصر للطباعة ٢٠٠٤ ،
 ٣٢٧ص؛  ٢٤سم
 -١االرھاب أ – العنوان
٣٥٢
العلي ،ذاكر خليل
ق انون مكافح ة االرھ اب رق م  ١٣ل سنة  / ٢٠٠٥ذاك ر خلي ل
العلي -.ط -. ٢الموصل :مكتبة الجيل العربي ٢٠٠٦ ،
 ١١ص؛  ١٨سم
 -١االرھاب – قوانين وتشريعات أ – العنوان
٣٥٣
المراياتي ،كامل جاسم
مقدم ة ف ي عل م التب ؤ الب شري )االيكولوجي ا الب شرية( كام ل
جاسم المراياتي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٨ ،
 ٢٤٨ص؛  ٢٤سم ) -.سلسلة كتاب الحكمة(
 -١البيئة واالنسان  -٢االيوكولوجيا الب شري( أ – العن وان
ب – السلسلة
٣٥٤
الراوي ،منصور
س كان ال وطن العرب ي :دراس ة تحليلي ة ف ي الم شكالت
الديمقراطية /منصور الراوي -.بغداد  :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
ج ٤٤٨) ١ص(؛  ٢٤سم
أ – الجغرافية البشرية – السكان أ – العنوان
٣٥٥
االنصاري ،علياء
الم رأة ب ين فاعلي ة الت اريخ وحم ود الحاض ر /علي اء
االنصاري -.بغداد :دار بنت الرافدين ٢٠٠٧ ،
 ٤٨ص؛  ١٨سم
 -١المرأة في المجتمع أ – العنوان

٩٧

٣٠٥,٤
خ ٢٩٨

٣٠٥,٤
ع ٤٢٧

٣٠٥،٤٢
ج٢٩٤

٣٠٥,٤
ح ٨٩٤

٣٠٥،٤٢
ع٢٩٢

٣٥٦
خاتم زھدي
صفحات من تاريخ الحرك ة الن سائية العراقي ة /خ اتم زھ دي-.
بغداد :شركة الرواد المزدھرة ٢٠٠٧ ،
 ١٤١ص؛  ٢٣سم
 -١المرأة العراقية أ– العنوان
٣٥٧
العراق ،دائرة شؤون المرأة
دائرة شؤون المرأة مؤسسة شھيد المحراب للتبليغ االسالمي
 /٢٠٠٦ – ٢٠٠٣اع داد دائ رة ش ؤون الم رأة  -.بغ داد:
الدائرة ٢٠٠٧ ،
 ٩٤ص ،صور؛  ٢٣سم
 -١المرأة – ادلة  -٢المرأة – نشاطات أ – العنوان
٣٥٨
الجبوري ،نظلة احمد
مفھوم الجندر ودوره في تمك ين الم رأة العراقي ة /نظل ة احم د
الجبوري -.بغداد :مجلس النواب ٢٠٠٨ ،
 ٥٦ص؛  ٢٤سم
 -١حقوق المرأة  -٢المرأة العراقية أ -العنوان
٣٥٩
الحميري ،عبدالرزاق غافل الكرم
حياة المرأة العربية /عب دالرزاق غاف ل الك رم -.بغ داد :مكت ب
النور للطباعة ٢٠٠٦ ،
 ٤ص؛  ٢١سم
 -١المرأة في المجتمع أ – العنوان
٣٦٠
العراق .مجلس النواب العراقي .الدائرة االعالمية
خط ة عم ل أس تراتيجية لعملي ة التغيي ر األجتم اعي ف ي مج ال
الم رأة ...ال خ /مجل س الن واب -.بغ داد :مجل س الن واب ،
٢٠٠٨
 ١٤٤ص؛  ٢٤سم
 -١المرأة في المجتمع أ -العنوان

٩٨

٣٠٥,٤
ل ٢٩٢

٣٠٥،٤٢
م٩٥٩

٣٠٥,٥
ل ٢٨٥

٣٠٦
ب ٢٢٢

٣٦١
الھاي عبدالحسين
اث ر التنمي ة والح رب عل ى الن ساء ف ي الع راق – ١٩٦٨
 /١٩٩٨الھ اي عبدالح سين -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة
العامة ٢٠٠٦ ،
 ١٩١ص؛  ٢٤سم
 -١المرأة في العراق أ – العنوان
٣٦٢
الموسوي  ،سميرة جعفر
نحو ٠٠رؤية مستقبلية لعملية التغيير والتطوير االجتماعي
في مجال المرأة والطفولة ٠٠٠الخ  /سميرة جعفر الموسوي
 -.بغداد  :شركة الحرة للطباعة ٢٠٠٩ ،
٣٢٠ص ؛ ٢٤سم
-١المرأة في المجتمع أ -العنوان
٣٦٣
الالم ساواة العالمي ة /ت أليف مجموع ة م ن علم اء االجتم اع؛
ترجمة فالح عبدالقادر حلمي -.بغداد :بيت الحكمة٢٠٠٤ ،
 ٣٥٢ص؛  ٢٤سم
 -١الطبق ات االجتماعي ة  -٢ال صراع االجتم اعي أ – ف الح
عبدالقادر حلمي )مترجم( ب– العنوان
٣٦٤
باتاي ،رفائيل
العقل العرب ي /ت أليف رفائي ل بات اي؛ ترجم ة ولي د خال د احم د
حسن -.بغداد :مكتبة مصر ،دار المرتضى ٢٠٠٩ ،
 ٥٥١ص؛  ٢٤سم
 -١الثقاف ة  -٢مج اميع عام ة أ – ولي د خال د احم د ح سن
)مترجم( ب – العنوان

٩٩

٣٠٦
ث ٧٢٧

٣٠٦
ج ٨٢٨

٣٠٦
ع ٩٣٨

٣٠٦
م ٣٨٤

٣٠٦
م٢٥٢

٣٦٥
ثقافتنا االلكترونية ريادة عراقية جديدة -.باب ل :جامع ة باب ل،
٢٠٠٩
 ٧٨ص؛  ٢١سم) -.سلسلة تاريخ؛ (٣
 -١الثقافة أ – السلسلة
٣٦٦
جمال جاسم أمين
وع ي التأس يس :مكاش فات نقدي ة لتاص يل م شروع )الب ديل
الثق افي(  /جم ال جاس م ام ين -٠مي سان :مطبع ة االخ وين،
٢٠٠٩
 ١١٥ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة اصدارات ثقافية؛(١
 -١الثقاف العربية – العراق أ – العنوان ب – السلسلة
٣٦٧
العراق ،المجلس االعلى االسالمي
المشھد الثقافي في العراق بين الشمولية والتعددية /المجل س
االعلى االسالمي -.بغداد :وحدة الثقافة واالعالم ٢٠٠٨ ،
١٤١ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الثقافة السياسية؛(١٠
-١الثقافة – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
٣٦٨
محمد مبارك
مقارب ات ف ي العق ل والثقاف ة  /محم د مب ارك -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٣٢٩ص؛  ٢٤سم
 -١الثقافة  -٢العقل )فلسفة( أ – العنوان
٣٦٩
المركز االستراتيجي للبحوث والدراس ات :بغ داد نح و ترس يخ
ثقافة التسامح والحوار وقب ول االخ ر :حلق ة نقاش ية /المرك ز
االستراتيجي -.بغداد :المركز ٢٠٠٥ ،
 ٣٠ص؛  ٢٤سم
 -١الثقافة العربية – العراق أ – العنوان

١٠٠

٣٠٦,٤٣
ن ٢٩٨

٣٠٧,٧٦
ح ٩٨٩

٣٠٧,٧٦
م٩٢٨

٣٠٧,٧٦٠٩٥٦٧
ع ٢٩٤

٣٠٧,٩٥٦٧٠٧١
ي ٢٥٤

٣٧٠
نبيل عبدالھادي
عل م االجتم اع الترب وي /نبي ل عب دالھادي -.عم ان :دار
البازوري العلمية للنشر ٢٠٠٢ ،
 ٢٦٦ص؛  ٢٤سم
 -١االجتماع التربوي ،علم أ – العنوان
٣٧١
الحميري ،عبدالرزاق غافل الكرم الحميري
المع دن الطي ب التغي ره االي ام /عب د ال رزاق غاف ل الك رم
الحميري -.بغداد :مكتب باب المعظم ٢٠٠٦ ،
 ٥٤ص؛  ٢١سم
 -١المجتمعات الحضرية أ – العنوان
٣٧٢
الم ؤتمر العلم ي لق سم الدراس ات االجتماعي ة ٢٠٠١ :بغ داد
نح و مجتم ع ن اھض متكاف ل /الم ؤتمر العلم ي -.بغ داد :بي ت
الحكمة ٢٠٠٢ ،
 ٣٢٠ص؛  ٢٣سم
-١المجتمع الحضري أ – العنوان
٣٧٣
العبودي ،ستار نوري
المجتمع العراقي في سنوات االنتداب البريطاني /ستار ن وري
العبودي -.د .م :مؤسسة دار الكتاب االسالمي ٢٠٠٦ ،
-١المجتم ع العراق ي  -٢الع راق – ت اريخ – االنت داب
البريطاني أ – العنوان
٣٧٤
الياسري ،علي عبدالعزيز
دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية واالمن
))العراق إنموذجا(( تأليف علي عبدالعزيز الياس ري -.بغ داد:
)د .ن( ٢٠٠٩ ،
 ١٢٨ص؛  ٢٤سم
 -١المجتمع العراقي – دراسات أ  -العنوان

١٠١

٣٢٠,٠٨
آ ٥٧٩

٣٢٠,٠٨
ج ٩٢٢

٣٢٠,١
ل ٦٩٧

٣٢٠,٥٤
ن٢٥٤

٣٧٥
االصفي ،محمد مھدي
الموق ف م ن العن ف واالرھ اب والفتن ة الطائفي ة ف ي الع راق:
حديث سياسي -.النجف :مطبعة النجف ٢٠٠٦ ،
 ٤٨ص؛  ٢٣سم
 -١السياسية – خطب  -٢االرھاب أ – العنوان
٣٧٦
الجنابي ،كريم برھان
مط ارق غي ر مجلجل ة /ك ريم برھ ان الجن ابي -.الكف ل :مكت ب
البشير٢٠٠٩ ،
 ٩٨ص؛  ٢٤سم
 -١المقاالت السياسية أ – العنوان
٣٧٧
لطيف ھاشم كزار
الجماھيرية العظمى :دراسة قوة الدول ة /لطي ف ھاش م ك زار،
عبدال سالم محم د الح شاني -.بنغ ازي :المرك ز الع المي
لدراسات الكتاب االخضر ٢٠٠٥ ،
 ٣١٩ص؛  ٢٣سم
 -١الدول ة أ – الح شاني ،عبدال سالم محم د )م .م(
ب – العنوان
٣٧٨
الناصري ،غازي سليمان
الفك رة القومي ة ونظري ة العم ل البعث ي /غ ازي س ليمان
الناصري -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٨٦ص؛  ٢١سم ) -.سلسلة آفاق(٣٧ ،
 -١القومي ة العربي ة  -٢ح زب البع ث أ – العن وان
ب – السلسلة

١٠٢

٣٢٠,٥٦
أ ٥٧٩

٣٢٠,٩٥٣
ش٢٢٤

٣٢٠,٩٥٦٧
أ ٦٥٨

٣٢٠،٩٥٦٧
ع٢٢٥

٣٧٩
األصفي ،محمد مھدي
االم ة الواح دة والموق ف م ن الفتن ة الطائفي ة /محم د مھ دي
االصفي -.النجف :مجمع اھل البيت ٢٠٠٨ ،
 ١٠٩ص؛  ٢٤سم
 -١الطائفية  -٢التطرف الديني أ – العنوان
٣٨٠
شابري ،آني
سياس ة واقلي ات ف ي ال شرق االدن ى /آن ي ش ابري ،لوران ت
ش ابري؛ ترجم ة ذوق ان قرق وط -.الق اھرة :مكتب ة م دبولي،
٢٠٠٨
 ٤٧٦ص؛  ٢٤سم
 -١الوطن العربي – االحوال السياسية أ – ش ابري ،لوران ت
ب – ذوقان )مترجم( ج – العنوان
٣٨١
االعسم ،عبدالمنعم
جملة مفيدة :يوميات عراق ي آت /ت أليف عب دالمنعم االع سم-.
بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ٢٠٠٩ ،
 ٢٤٠ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – االحوال السياسية أ – العنوان
٣٨٢
العباسي  ،معتز فيصل
التزام ات الدول ة المحتل ة اتج اه البل د المحت ل :دراس ة حال ة
العراق /معتز فيصل العباسي) -.د .م() :د .ن( ٢٠٠٨ ،
 ٤٩٧ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – االحوال السياسية أ – العنوان

١٠٣

٣٢٠،٩٥٦٧
ع ٤٦٢

٣٢٠،٩٥٦٧
ن٢٩٨

٣٢٠،٩٥٦٧١
ع٩٩٢

٣٢٠،٩٧٣
ب ٩٢٢

٣٨٣
عبد الرضا عوض
االنتفاض ة ال شعبانية ف ي الحل ة /عبدالرض ا ع وض -.النج ف
االشرف :دار الفرات االعالمية ٢٠٠٦ ،
 ١٠٤ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة تراث الحلة؛ (٨
 -١العراق – تاريخ حديث أ – العنوان ب – السلسلة
٣٨٤
نبيل عبدالرحمن حياوي
بغداد تتألم يومي ات اس رة عراقي ة م ن ال صمود ال ى ال سقوط/
نبيل عبدالرحمن حياوي -.بيروت :دار القلم ٢٠٠٦ ،
 ٢٨٤ص؛  ١٦سم
 -١الع راق – االح وال ال سياسية  -٢الع راق – ت اريخ ح ديث
أ – العنوان
٣٨٥
العراق  ،مجلس النواب الدائرة االعالمية
مجل س الن واب العراق ي  :تقري ر لجن ة تق صي الحق ائق ع ن
االجتي اح الع سكري الترك ي ف ي اقل يم كوردس تان الع راق -.
بغداد  :المجلس ٢٠٠٨ ،
 ٧٥ص؛  ٣٠سم  +قرص .( CD
 -١كوردس تان – االم وال ال سياسية أ -العن وان
ب – السلسلة
٣٨٦
البياتي  ،فالح
نح ن ..وامريك ا /ف الح البي اتي -.بغ داد :مكت ب اي اد للطباع ة
والنشر ٢٠٠٦ ،
 ٢٢١ص؛  ٢٤سم
 -١امريكا – االحوال السياسية أ -العنوان

١٠٤

٣٢٠,٩٧٣
م ٩٢

٣٢١
غ ٤٩٧

٣٢١,٨
ر٩٢٦

٣٢١,٨
ع ٢٨٤

٣٨٧
مھا عبدالفتاح
امريك ا نع م ..امريك ا ال :ع شرة اجتماعي ة وسياس ية /مھ ا
عبدالفتاح -.القاھرة :الھيئة الم صرية الع ام للكت اب ٢٠٠٩ ،
 ٥٨٥ص؛  ٢٤سم
-١امريك ا – االح وال ال سياسية  – ٢امريك ا – ت اريخ
أ – العنوان
٣٨٨
الغريف ي ،حمي د المق دس )اب و الح سن( حكوم ة الفقھ اء
ودس تور االم ة  /حمي د المق دس الغريف ي -.ط] -.١النج ف
االشرف[  :د .ن ٢٠٠٥ ،
 ٧٨ص؛  ٢١سم
 -١الحكومات أ – العنوان
٣٨٩
رياض عزيز ھادي
الديمقراطية :دراسة ف ي تطورھ ا ،مفھيمھ ا أبعادھ ا  /ري اض
عزيز ھادي  -.بغداد] :د .ن[ ٢٠٠٨ ،
 ١٢٧ص؛  ٢٣سم
 -١الديمقراطية أ -العنوان
٣٩٠
عامر حسن فياض
ج ذور الفك ر ال ديمقراطي ف ي الع راق الح ديث – ١٩١٤
 /١٩٣٩ع امر ح سن في اض -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة
العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٣٥ص؛  ٢٤سم) --.سلسلة رسائل جامعية(
 -١الديمقراطي ة  -٢الع راق – ت اريخ ح ديث أ -العن وان
ب – السلسلة

١٠٥

٣٢١،٨
ل ٦٩٧

٣٢١,٨
م ٣٨٤

٣٢١,٨٠٩٧٣
د ٩٨٧

٣٢٣
ع ٢٤٦

٣٢٣
غ ٥٢٨

٣٩١
لطيفة ابراھيم خضر
الديمقراطي ة ب ين الحقيق ة وال وھم  /لطيف ة اب راھيم خ ضر-.
القاھرة :عالم الكتب ٢٠٠٦ ،
 ٤٢٢ص؛  ٢٤سم
 -١الديمقراطية – مصر أ – العنوان
٣٩٢
محمد درويش
الديمقراطية  /محمد درويش -.بغ داد :دار الم أمون للترجم ة،
٢٠٠٧
٥٧٤ص؛  ٢٣سم
-١الديمقراطية أ – العنوان
٣٩٣
الديمقراطي ة االمريكي ة الجدي دة /م وريس ب ي .فيورين ا...
وآخ رون؛ ترجم ة لم يس ف ؤاد اليحي ى -.عم ان :االھلي ة،
٢٠٠٨
 ٦٦٣ص؛  ٢٨سم
 -١الديمقراطية – امريك ا أ – فيورين ا ،م وريس ب ي )م .م(
ب – اليحيى ،لميس فؤاد )مترجم(
٣٩٤
العارضي ،احسان محمد
اش كالية العالق ة ب ين الحري ة والديمقراطي ة :دراس ة مقارن ة/
ت أليف اح سان محم د العارض ي -.بغ داد :مرك ز ال شھيدين
الصدرين للدراسات والبحوث العامة ٢٠٠٥ ،
٤١٩ص؛  ٢٤سم
-١الحرية – الديمقراطية أ – العنوان
٣٩٥
الغزال ،عبدالحكيم ذنون يونس يوسف
الحماية الجنائية للحريات الفردية :دراسة مقارنة /عبدالحكيم
ذن ون ي ونس يوس ف الغ زال -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة،
٢٠٠٥
 ٣٩٩ص ؛  ٢٤سم

١٠٦

 -١الحرية أ – العنوان ب – السلسلة
٣٢٣,٣
ن ٢٩٨

٣٢٣,٤
ث ٩٩٩

٣٢٣,٤
ح ٤٩٣

٣٢٣,٤٠
ھـ ٢٥٨

٣٩٦
نبيل عبدالرحمن حياوي
ال ضمانات الدس تورية للحق وق الشخ صية /نبي ل عب دالرحمن
حياوي -.بغداد المكتبة القانونية ٢٠٠٤ ،
 ٨٩ص؛  ٢٤سم) -.الدول االتحادية الفيدرالية؛ (٢
 -١الحقوق المدنية أ – العنوان ب – السلسلة
٣٩٧
الثويني ،ھاتف بريھي شياع
محاض رات ف ي حق وق االن سان وف ي التعل يم عل ى ....ال خ/
ت أليف ھ اتف ب ديھي ش ياع الث ويني -.بغ داد :وزارة التربي ة،
٢٠٠٧
 ٢٢٢ص؛  ٢٤سم
 -١حقوق االنسان – محاضرات أ – العنوان
٣٩٨
الحديثي ،صالح الدين عبدالرحمن
حقوق االنسان بين االمتثال واالكراه في منظمة االمم التح دة/
صالح عبدالرحمن الحديثي ،سالفة طارق الشعالن -.النج ف:
مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ٢٠٠٨ ،
٣٩٢؛  ٢١سم
-١حق وق االن سان أ – ال شعالن ،س الفة ط ارق )م .م(
ب – العنوان
٣٩٩
الھاشمي ،ھاشم حمادي
حق وق االن سان :ن شؤھا وتطورھ ا /ت أليف ھاش م حم ادي
الھاشمي ،علي احمد اللھيبي -.بغداد :دار الوطنية ٢٠٠٨ ،
 ١٩٧ص؛  ٢٣سم
 -١حق وق االن سان أ -العن وان اللھيب ي ،عل ي احم د )م .م(
ب – العنوان

١٠٧

٣٢٣,٤
ھـ ٩٢٩

٣٢٣،٦
ف ٩٤٢

٣٢٤,٠٧٥
ت ٧٩٩

٣٢٤,٠٧٥
ح٥٩٩

٤٠٠
الھيتي ،نعمان عطا ﷲ
حق وق االن سان؛ القواع د واآللي ات الدولي ة /نعم ان عط ا ﷲ
الھيت ي -.دم شق :دار مؤس سة رس الن للطباع ة والن شر،
٢٠٠٧
 ٣٧٦ص ؛  ٢١سم
حقوق االنسان أ – العنوان
٤٠١
الفھداوي  ،خالد سليمان
مستقبل العراق والع الم االس المي :ش رعية المواطن ة /ت أليف
خال د س ليمان الفھ داوي -.بغ داد :دي وان الوق ف ال سني ،
٢٠٠٦
 ١٤٢؛  ٢٣سم) -.الموسوعة االسالمية؛ (٦
 -١المواطن ة  -٢االس الم وال سياسة أ – العن وان
ب – السلسلة
٤٠٢
تقييم تجربة حزبنا النضالية للسنوات  ١٩٧٩ – ١٩٦٨اق ره
الم ؤتمر ال وطني الراب ع للح زب ال شيوعي العراق ي -.بغ داد:
الحزب الشيوعي العراقي ٢٠٠٧ ،
 ٤٨ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة قضايا فكرية؛ (١
 -١الحزب الشيوعي العراقي أ – السلسلة
٤٠٣
الحزب الشيوعي العراقي
شھداء الحزب ش ھداء ال وطن س فر ن ضالي م وجز ع ن ھ داء
الح زب ...ال خ /الح زب ال شيوعي -.ط ٢منقح ة ومزي دة) -.د.
م() :د.ن( ٢٠٠٨ ،
 ٣٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١الحزب الشيوعي – العراق أ – العنوان

١٠٨

٣٢٤,٢٠٩٥٦٧٢
٥
ع ٢٨٤

٣٢٤,٢٥٦٧
ع ٥٩٥

٣٢٤,٢٥٦٧٠٧٥
ح٥٩٩

٣٢٤,٢٥٦٧٠٧٥
ح ٥٢

٤٠٤
عامر جابر
ت اريخ االح زاب والجمعي ات ال سياسية ف ي الحل ة – ١٩٠٨
 /١٩٥٨ت أليف ع امر ج ابر -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة،
٢٠٠٧
 ٥٥٩ص؛  ٢٤سم
 -١الحلة – احزاب سياسية أ – العنوان
٤٠٥
عزيز سباھي
عقود من ت اريخ الح زب ال شيوعي العراق ي /عزي ز س باھي-.
بغداد :شركة دار الرواد ٢٠٠٦ ،
حـ ٣٧٢) ٣ص(؛  ٢٤سم
-١العراق – االحزاب الشيوعي أ -العنوان
٤٠٦
الح زب ال شيوعي العراق ي :مواق ف ووث ائق الح زب
الشيوعي -.بغداد :شركة دار الحوراء ٢٠٠٧ ،
 ١٢٢ص؛  ٢٤سم
 -١العراق -الحزب الشيوعي – وثائق أ – العنوان
٤٠٧
الحزب الشيوعي العراقي
وثائق المؤتمر الوطني الثامن بغ داد ١٣ – ١٠آي ار /٢٠٠٧
الح زب ال شيوعي العراق ي -.بغ داد :ش ركة دار ال رواد
المزدھرة ٢٠٠٧ ،
 ٢٣١ص؛  ٢٤سم
 -١الحزب الشيوعي العراقي – مؤتمرات أ – العنوان

١٠٩

٣٢٤,٢٥٦٧٠٧٥
ع٢٩٤

٣٢٤،٦٣
أ٨٨

٣٢٤,٦٣٠٩٥٦٧
ع٨٣٨

٣٢٤,٩٥٦١
ك ٤٩٨

٤٠٨
العبودي ،ستار نوري
االحزاب السياسية في الحلة ) :دراسة تاريخية( الحزب
الشيوعي العراقي من تأسيسه حتى سنة  /١٩٦٣ستار
نوري العبودي ،كريم مطر الزبيدي -.بابل :دار اللقاء
العراقي للطباعة واالستنساخ ٢٠٠٨ ،
٦٣ص؛ ٢٤سم) -.سلسلة دراسات؛ (٤
 -١الحزب الشيوعي – العراق أ -الزبيدي ،كريم مطر
)م.م (.ب – العنوان جـ -السلسلة
٤٠٩
االمم المتحدة  ٠مركز حقوق االنسان
حقوق االنسان واالنتخابات  /مركز حقوق االنسان  -.بغداد :
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
١٢٨ص ؛٢٣سم ) -.سلسلة الثقافية الديمقراطية ؛ (١
-١حقوق االنسان  -٢االنتخابات البرلمانية أ -العنوان
ب -السلسلة
٤١٠
العراق  ٠المجلس االعلى االسالمي العراقي  ٠مكتب الثقافة
واالعالم خطابنا السياسي ومنھج المنافسة االنتخابية /
المجلس االعلى  -.بغداد  :وحدة الثقافة السياسية ٢٠٠٩ ،
١٣٠ص ؛ ٢٤سم) -.سلسلة الثقافة السياسية ؛ (١٣
 -١االنتخاب ات – الع راق  -٢ال سياسة – خط ب أ – العن وان
ب – السلسلة
٤١١
كريم محمد حزة
الق وى الفاعل ة المجتم ع الترك ي /ك ريم محم د حم زة؛ دح ام
محمود علي الجبوري -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
 ١٥٦ص؛  ٢٣سم
 -١تركيا – تاريخ – العراق أ – الجبوري ،دحام محم د عل ي
)م.م( ب – العنوان

١١٠

٣٢٧
د٩٤٩

٣٢٧
ن٢٩٨

٣٢٧,١٤
ع ٨٤

٣٢٧,١٤
م٥٩٤

٤١٢
الدوري ،اسامة عبدالرحمن نعمان
العالق ات العراقي ة – االمريكي ة ف ي س نوات الح رب العالمي ة
الثاني ة ) / (١٩٤٥ – ١٩٣٩اس امة عب دالرحمن نعم ان
الدوري ،مراجع ة كم ال مظھ ر احم د -.بغ داد :مطبع ة الرف اه،
٢٠٠٦
 ٤٠٤ص؛  ٢٤سم
 -١العالق ات ال سياسية – الع راق – امريك ا )الح رب العالمي ة
الثانية ) (١٩٤٥ – ١٩٣٩أ – العنوان
٤١٣
نبيل عبدالرحمن حياوي
العالق ات الخارجي ة ف ي دس اتير ال دول االتحادي ة الفيدرالي ة/
نبيل عبدالرحمن حياوي -.بغداد :المكتبة القانونية ٢٠٠٤ ،
 ١١٤ص؛  ٢٤سم) -.الدول االتحادية الفيدرالية؛ (٩
 -١العالقات الخارجية أ – العنوان ب – السلسلة
٤١٤
العمر ،فاروق صالح
الت أثير ال صھيوني ف ي سياس ة الوالي ات المتح دة االميركي ة
) (١٩٥٢ – ١٩٤٢ف ي ض وء وث ائق ال سفارة العراقي ة ف ي
واشنطن /فاروق صالح العمر -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٣ ،
 ٣٠٤؛  ٢٣سم) -.السلسلة الوثائقية؛ (٩
 -١الدعاي ة ال صھيونية  -٢امريك ا – ال سياسة الخارجي ة
أ – العنوان ب – السلسلة
٤١٥
المشھداني ،سعد سلمان
الدعاي ة ال صھيونية م ن الع راق  / ١٩٥٢ – ١٩٢١س عد
س لمان الم شھداني -.بغ داد :دار ال ؤون الثقاف ة العام ة ،
٢٠٠١
 ٣٦٩؛  ٢٤سم) -.سلسلة رسائل جامعية(
 -١الدعاية )الصھيونية( أ -العنوان ب – السلسلة

١١١

٣٢٧,١٧٢
ط ٩٢٨

٣٢٧,٤
٥٩٤

٣٢٧،٥٦٠٧٣
ن٢٢٨

٣٢٧،٥٦٧
ھـ٨٢٨

٤١٦
طوالبة  ،حسن محمد
اطروح ة القائ د ص دام ح سين التجم ع المؤس سي وال سالم
العالمي  /حسن محمد طوالبة  -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة
العامة ٢٠٠٢ ،
 ٢٣٧ص؛  ٢٤سم
 -١السالم العالمي أ – العنوان
٤١٧
المشھداني ،سعد سلمان
الدعاي ة ال صھيونية الموجھ ة ال ى الع راق خ الل الح رب
العراقي ة االيراني ة /س عد س لمان الم شھداني -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٢٧١ص؛  ٢٤سم
 -١الدعاية  -٢الصھيونية أ – العنوان
٤١٨
النابلسي ،محمد احمد
أوھام مشروع الشرق االوسط الكبير /محمد احمد النابلسي-.
دمشق :دار الفكر ٢٠٠٧ ،
 ٢٣٨ص؛  ٢٤سم
 -١الرق االوسط – العالقات الخارجية – امريكا  -٢امريكا
– العالقات الخارجية – الشرق االوسط أ – العنوان
٤١٩
الھاللي ،عماد محمد حسين
التخطيط االعالمي للسياسة الخارجية في العراق )– ١٩٨٠
 /(١٩٩١عماد محمد حسين احمد الھاللي -.بغداد  :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٤٥ص؛  ٢٤سم
 -١السياسة الخارجية – العراق أ – العنوان

١١٢

٣٢٧،٥٦٧٠٤٢
ح٤٢٩

٣٢٧،٥٦٧٠٤٢
ع٨٤

٣٢٧,٥٦٧٠٤٤
ج ٢٢٤

٣٢٧،٥٦٧٠٤٤
ج٢٢٤

٤٢٠
الحربي  ،عالء جاسم محمد
العالقات العراقية – البريطانية )/ (١٩٥٨ -١٩٤٥عالء
جاسم محمد الحربي -.بغداد  :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
٣٨٠ص ؛ ٢١سم
-١العراق – العالقات الخارجية – بريطانيا أ -العنوان
٤٢١
العمر  ،فاروق صالح
ثورة مايس  ١٩٤١ودول الجوار في الوثائق البريطانية /
فاروق صالح العمر -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
 ٢٢٣ص؛  ٢٣سم
-١العراق – العالقات الخارجية – بريطانيا أ – العنوان
٤٢٢
الجابري ،ستار جبار
العالقات العراقية الفرنسية ) / (١٩٥٦ – ١٩٢١س تار جب ار
الجابري -.بغداد مطبعة البيئة ٢٠٠٩ ،
 ٣١١ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة كتب مركز الع راق للدراس ات؛
(٣٤
 -١الع راق – العالق ات الخارجي ة – فرن سا  -٢فرن سا –
العالقات الخارجية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
٤٢٣
الجابري ،ستار جبار
العالقات العراقية – الفرنسية ) (١٩٨٦ – ١٩٦٣ستار جبار
الجابري -.بغداد] :د .ن[ ٢٠٠٦ ،
 ٦٧ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – العالقات الدولية – فرنسا أ – العنوان

١١٣

٣٢٧،٥٦٧٠٥٢
ز ٩٤٩

٣٢٧،٥٦٧٠٥٣٨
ن٣٢٩

٣٢٧،٥٦٧٠٧٣
ص٧٢٢

٣٢٧،٥٦٧٠٥٦٨
و٩٤٢

٤٢٤
الزيدي ،سنان صادق حسين
العالق ات العراقي ة الياباني ة  / 1958 – 1921ت أليف س نان
صادق حسن الزيدي -.ط -. ٢بغ داد :مؤس سة م صر مرت ضى
للكتاب العراقي ٢٠٠٩ ،
 ١٢١ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – العالقات الدولية – اليابان أ – العنوان
٤٢٥
نجلة محمد
ام المعارك المعطيات والنتائج المستقبلية /اعداد نجلة
محمد -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
٢٢٠ص؛  ٢٤سم ) -.مركز الدراسات االستراتيجية(
-١العراق -العالقات الخارجية -الخليج  -٢ام المعارك
أ -العنوان ب – السلسلة
٤٢٦
صفاء كريم شكر
المصالح االمريكية في العراق ) /(١٩٥٢ -١٩٤٥تأليف
صفاء كريم شكر  -.بغداد  :الجامعة المستنصرية ٢٠٠٨ ،
٢١٠ص ؛ ٢٣سم
-١العراق – العالقات الخارجية – امريكا  -٢امريكا –
العالقات الخارجية – العراق  -٣العراق – تاريخ ) -١٩٤٥
 (١٩٥٢أ -العنوان
٤٢٧
الونداوي ،مؤيد ابراھيم
االتحاد العربي في الوثائق البريطانية /مؤيد ابراھيم
الونداوي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٣ ،
 ٨٤٤ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – العالقات الدولية االردن أ – العنوان

١١٤

٣٢٧،٥٦٧٠٦٤
و٢٩٨

٣٢٧،٧٣
ع٢٢٢

٣٢٧،٩٥٦٧٠٥٥
ص٢٢٣

٣٢٨،٠٩٢٩٥٦
ج٩٤٢

٤٢٨
الوائلي ،طالب محيبس حسن
العراق والقضية المغربية  :١٩٥ -١٩٥١دراسة في موقف
العراق ...الخ /طالب محيبس حسن الوائلي) -.د.م( :معرض
واسط الدائم للكتاب ٢٠٠٨ ،
 ٢٢٦ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – عالقات دولية – المغرب –  – ٢المغرب –
تاريخ أ -العنوان
٤٢٩
العتابي  ،عبد ﷲ حميد
أسس السياسة الخارجية االمريكي ة  :١٩٠٩ -١٧٧٥دراس ة
تاريخي ة  /عب د ﷲ حمي د العق ابي  -.بغ داد  :مكت ب الفرق ان ،
٢٠٠٩
 ١٤٥ص؛  ٢٤سم
 -١امريكا  -العالقات الخارجية أ – العنوان
٤٣٠
صباح عبد الرحمن
العالق ات العراقي ة – االيراني ة  /١٩٥٨ -١٩٤٥ص باح عب د
الرحمن  -.بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٣ ،
٢٢٢ص ؛ ٢٣سم
-١العراق – العالقات الدولية – ايران أ -العنوان
٤٣١
الجوراني  ،عبد الزھرة
الحياة البرلمانية في العراق  ١٩٤٥ – ١٩٣٩داسة
تاريخية /عبدالزھرة الجوراني -.بغداد :دار الشؤون الثقافية،
٢٠٠٤
 ٢٧١ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة رسائل جامعية(
 -١البرلمان – الطرف  -٢المجالس الوطنية أ -العنوان
ب – السلسلة

١١٥

٣٢٨،٣٠٥٣
ھـ ٩٢٩

٣٢٨،٣٠٥٣
ھـ ٩٢٩

٣٢٨،٣١
أ٩٢٢

٣٢٨،٣٢
ع٩٢٢

٤٣٢
الھيتي ،نعمان عطا ﷲ
األنظمة الداخلية للبرلمانات العربية /نعمان عطا ﷲ الھيت ي-.
دمشق :دار رسالن للطباعة والنشر٢٠٠٦ ،
ج ٤٠٨) ١ص(؛  ٢٤سم
-١الھيئات التشريعية – الوطن العربي أ – العنوان
٤٣٣
الھيتي  ،نعمان عطا ﷲ
االنظمة الداخلية للبرلمانات العربية  /نعمان عطا ﷲ الھيتي
 -.دمشق  :دار رسالن للطباعة والنشر ٢٠٠٧ ،
ج٣٨٨)٢ص( ؛ ٢٤سم
-١الھيئات التشريعية – الوطن العربي أ -العنوان
٤٣٤
األنباري ،صباح صادق جعفر
مجل س ش ورى الدول ة /ص باح ص ادق جعف ر األنب اري -.ط٢
مزي دة ومنقح ة -.بغ داد  :ص باح ص ادق جعفراالنب اري ،
٢٠٠٨
جـ ٤٧٠) ١ص(؛  ٢٤سم
-١العراق – مجلس الشورى أ – العنوان
٤٣٥
العراق  ٠مجلس النواب  ٠الدائرة االعالمية
تشريعات مجلس النواب العراقي:ال دورة االنتخابي ة االول ى –
السنة التشريعية االولى – الفصل التشريعي االول ٢٢نيسان
٣١ -٢٠٠٦تموز  -. ٢٠٠٦بغداد :المجلس ٢٠٠٨ ،
مج٩٧)١ص(؛ ٢٤سم
 -١العراق – مجلس النواب أ -العنوان

١١٦

٣٢٨،٣٢
ع٩٩٢

٣٢٨،٣٢
ع٩٩٢

٣٢٨,٥٦٧
ع ٩٢٢

٣٣٠
د٨٩٨

٣٣٠
غ ٩٤٢

٤٣٦
العراق ٠مجلس النواب  ٠الدائرة االعالمية
مجلس النواب العراق ي :أنج ازات  -.٢٠٠٦بغ داد :المجل س،
٢٠٠٨
٤٧ص ؛٣٠سم  +قرص )(CD
 -١العراق – مجلس النواب أ -العنوان
٤٣٧
العراق ٠مجلس النواب  ٠الدائرة االعالمية
مجلس النواب العراقي  :انجازات  -. ٢٠٠٧بغداد  /المجلس
٢٠٠٨ ،
٧٦ص ؛ ٣٠سم  +قرص )(CD
-١العراق – مجلس النواب أ -العنوان
٤٣٨
العراق .مجلس النواب العراقي .الدائرة االعالمية
العملي ة الت شريعية ف ي الع راق /مجل س الن واب -.بغ داد:
المجلس ٢٠٠٨ ،
٧٥ص؛  ٢٠سم
-١العراق – الھيئات الت شريعية  -٢الع راق – مجل س الن واب
أ -العنوان
٤٣٩
الدليل االقتصادي العراقي الصفحات الصفراء -. ٢٠٠٥،
بغداد  :مجموعة المثنى للنشر ٢٠٠٦ ،
١٠٤ص ؛ ٢٣سم
-١االقتصاد – العراق –أدلة
٤٤٠
غوارتني ،جيمس
االقتصاد :العل م الق ائم عل ى الفط رة ال سليمة )م ا ال ذي ينبغ ي
ان تعرف ه ع ن الث روة واالزدھ ار /ت أليف ج يمس غ وارتني،
ريت شارد .ل .س تروب ،دواي ت .ر .ل ي ترجم ة عب اس اب و
التمن -.بغداد :منشورات منتدى بغداد االقتصادي ٢٠٠٦ ،
 ٢٤٦ص؛  ٢١سم
 -١االقتصاد أ -ستروب  ،ريتشارد .ل ) .م.م( ب .لي ،دوايت

١١٧

ر ).٢م( جـ  -ابو التمن ،عباس )مترجم( د  -العنوان
٣٣٠
ن ٢٩٨

٣٣٠،١
س ٢٨٨

٣٣٠,١
ش ٧٤٩

٣٣٠,١
ع ٢٦٧

٤٤١
نبيل عبدالرحمن حياوي
االقت صاد والتج ارة والنق ل والجم ارك ف ي الدول ة االتحادي ة
الفيدرالية /نبيل عبدالرحمن حياوي -.بغداد :المكتبة القانونية
٢٠٠٥ ،
 ١٢٣ص؛  ٢٤سم) -.الدولة االتحادية الفيدرالية؛ (١٤
 -١االقتصاد أ – العنوان ب – السلسلة
٤٤٢
ستكنز  ،جوزيف
العولم ة وم ساوئھا  /ت أليف جوزي ف س تكنز؛ ترجم ة ف الح
عبدالقادر حلمي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٤ ،
 ٢٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١االقت صاد – فل سفة  -٢العولم ة أ -ف الح عب دالقادر حلم ي
)مترجم( ب – العنوان
٤٤٣
شفرين ،أنيا
التغطي ة االعالمي ة لموض وع العولم ة  /تحري ر أني ا ش فرين،
ع امر ب ساط ؛ ترجم ة اس امة ال دباغ -.عم ان :االھلي ة للن شر
والتوزيع ٢٠٠٨ ،
 ٦٢٤ص؛  ٢٤سم
 -١العولمة )االقتصاد( أ – ع امر ب ساط )م.م( ب  -ال دباغ،
أسامة )مترجم( جـ  -العنوان
٤٤٤
عاطف الفي مرزوك
العولم ة وم ستقبل ال صراع االقت صادي العرب ي االس رائيلي /
عاطف الفي مرزوك -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
جـ ٣٦٧ ١ص؛  ٢٤سم
-١العولمة  -٢اسرائيل – االحوال االقتصادية أ – العنوان

١١٨

٣٣٠,١
ع ٢٦٧

٣٣٠،١٢١
ك٢٩٥

٣٣٠,٩
م ٨٥٩

٣٣٠،٩١
ص٢٨٣

٤٤٥
عاطف الفي مرزوك
العولم ة وم ستقبل ال صراع االقت صادي العرب ي االس رائيلي /
عاطف الفي مرزوك -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
ج ٣٥٢ ٢ص؛  ٢٤سم
-١العولمة  -٢اسرائيل – االحوال االقتصادية أ – العنوان
٤٤٦
الكبيسي  ،حمدان عبد المجيد
النشاط المصرفي في الدولة العربية االسالمية ))دراسة في
تاريخ االقتصاد العربي االسالمي ((  /حمدان عبد المجيد
الكبيسي  -.بغداد  :بيت الحكمة ٢٠٠٠ ،
١٥٨ص ؛ ٢٤سم
-١االقتصاد االسالمي أ -العنوان
٤٤٧
المكصوصي ،رحمن حسن علي.
دراس ات ف ي الت اريخ االقت صادي /رحم ن ح سن عل ي
المكوصي -.بغداد :مطبعة الرفاه ٢٠٠٧ ،
 ٣٠٤ص؛  ٢٤سم
 -١االم وال االقت صادية – ت اريخ  -٢االق صاد – دراس ات
أ -العنوان
صالح ياسر حسن
العالقات االقتصادية الدولية :االبستحولوجيا – االنطولوجيا..
االكسيووجيا /صالح ياسر حسن -.بغداد :مطبعة دار الرواد،
٢٠٠٦
 ٧٥٢؛  ٢٤سم
 -١العالقات االقتصادية الدولية أ – العنوان

١١٩

٤٤٨

٣٣٠،٩٥٦٧
ع٥٩٥

٣٣٠,٩٥٦٧
م ٣٨٤

٣٣٠,٩٥٦٧
ن ٢٩٨

٣٣٠,٩٥٦٧
ن ٢٤٥

٤٤٩
عزيز سباھي
مواق ف م ن الم سألة الزراعي ة ف ي الع راق /عزي ز س باھي-.
)بغداد( :دار الرواد المزدھرة ٢٠٠٩ ،
 ٥٢٧ص؛  ٢٤سم
 -١الع راق – االح وال االقت صادية  – ٢الزراع ة – الع راق
أ – العنوان
٤٥٠
محمد علي زيني
االقت صاد الع راق الماض ي والحاض ر وخي ارات الم ستقبل/
محمد علي زيني -.ط) -.٣بغداد( :دار المالك للفن ون واالداب
والنشر ٢٠٠٩ ،
 ٥٥٠ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – االحوال االقتصادية أ – العنوان
٤٥١
نبيل جعفر عبدالرضا
االقت صاد العراق ي ف ي مرحل ة مابع د ال سقوط /نبي ل جعف ر
عبدالرضا -.البصرة :مؤسسة وارث الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ١٢٤ص؛  ٢٣سم
 -١العراق – االحوال االقتصادية أ – العنوان
٤٥٢
الندوة التخصصية ) :٢٠٠٩بغداد(
است شراق م ستقبل البطاق ة التمويني ة ف ي الع راق ف ي ظ ل
االزمات االقتصادية العالمية :بحوث واوراق عمل الن دوة م ع
الوق ائع والتوص يات -.بغ داد :جامع ة بغ داد :مرك ز بح وث
السوق وحماية المستھلك ٢٠٠٩،
 ١٠٩ص؛  ٢٨سم
 -١الع راق – االح وال االقت صادية  -٢االقت صاد -ن دوات
أ – العنوان

١٢٠

٣٣٢
ن ٢٩٨

٣٣٢
ن ٢٩٨

٣٣٢,١
س ٢٨٨

٣٣٢,١
ش ٨٤٩

٤٥٣
نبيل ،عبدالرحمن حياوي
االقتصاد ،النقود والبنوك /نبيل عب دالرحمن حي اوي -.بغ داد:
المكننة القانونية ٢٠٠٥ ،
 ٧٦ص؛  ٢٤سم) -.الدول االتحادية الفيدرالية؛(١١
 -١اقت صاديات الم ال  – ٢البن وك أ – العن وان
ب – السلسلة
٤٥٤
نبيل عبد الرحمن حياوي
الدول االتحادية الفيدرالية المالية /نبيل عب دالرحمن حي اوي-.
بغداد :المكننة القانونية ٢٠٠٥ ،
١١٦ص؛  ٢١سم
 -١اقت صاديات الم ال )الدول ة االتحادي ة الفيدرالي ة (
أ – العنوان
٤٥٥
سالم محمد عبود
تط ور المؤس سة الم صرفية ف ي العھ د الب ابلي /س الم محم د
عبود -.بغداد :شركة آب للطباعة الفنية ٢٠٠٧ ،
٩٩ص؛ ٢٠سم
-١البنوك – تاريخ أ – العنوان
٤٥٦
الشمري ،صادق راشد
أدارة المصارف =  -.Bank Mangementبغداد :مطبع ة
الفرح ٢٠٠٨ ،
 ٢٤ص؛ ٢٤سم
 -١البنوك أ -العنوان

١٢١

٣٣٢,١٠٥
ب ٩٨

٣٣٢,١١
ب ٨٢٩

٤٥٧
البنك المركزي العراقي
الن شرة ال سنوية =  / ANNuAL BullEIIn 2007البن ك
المرك زي العراق ي -.بغ داد :المديري ة العام ة لالح صاء
واالبحاث ٢٠٠٧ ،
 ٧٠ص؛  ٣٠سم
 -١البنوك – تقارير سنوية أ – العنوان
٤٥٨
باليندر ،ألن
استقاللية البنك المرك زي /ت أليف أل ن بالين در؛ تعري ب مظھ ر
محمد صالح -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٨ ،
٤٠؛  ١٤سم
-١البن ك المرك زي أ – مظھ ر محم د ص الح )مت رجم(
ب – العنوان
٤٥٩

٣٣٢،١١٠٥
ب٩٨

البنك المركزي العراقي
المجموع ة االح صائية للبن ك المرك زي العراق ي
)  (STATiTicAL BuETincspEciAl … Ptc.ع دد
خاص  /البنك المركزي .ـ بغداد :البنك ٢٠٠٣ ،
٣٢ص ؛٣٢سم
-١البنك المركزي العراقي – تقارير سنوية أ – العنوان
٤٦٠

٣٣٢،١١٠٥
ب ٩٨

البنك المركزي العراقي
النشرة السنوية = BLLETIN 2003 ANNUAL
البنك المركزي  -.بغداد  :البنك ٢٠٠٣،
٥٦ص ؛ ٣٢سم
-١النك المركزي العراقي – تقارير سنوية أ -العنوان

١٢٢

٣٣٢،١٢٢١
ش٨٤٩

٣٣٢،١٢٢١
ش٨٤٩

٣٣٢،١٥٢
د٩٧٥

٣٣٣،٩١
ع٨٩٨

٤٦١
الشمري ،صادق راشد
اساسيات واالستثمار في المصارف االسالمية /تأليف صادق
راشد الشمري -.بغداد :مطبعة الكتاب ٢٠٠٩ ،
 ٣٧١ص؛  ٢٤سم
 -١البنوك االسالمية أ – العنوان
٤٦٢
الشمري  ،صادق راشد حسين
اساسيات الصناعة المصرفية االس المية أن شطتھا والتطلع ات
الم ستقبلية /ص ادق راش د ح سين ال شمري -.ج ـ  -.٢بغ داد:
مطبعة الفالح ٢٠٠٦ ،
 ٢٦٦ص؛  ٢٤سم
 -١البنوك االسالمية أ – العنوان
٤٦٣
دوفسكي  ،ميشيل
عولمة الفقر تأثير اصالحات صندوق النقد والبن ك ال دوليين /
ت أليف مي شيل دوف سكي ميي ل ترجم ة جعف ر عل ي ح سين
ال سوداني ،مراجع ة محم ود خال د الم سافر -.بغ داد :بي ت
الحكمة ٢٠٠١ ،
 ٤٤١ص؛  ٢٣سم
 -١ص ندوق النق د ال دولي  -٢التنمي ة االقت صادية الدولي ة
 -٣النظ ام النق دي ال دولي أ – ال سوداني جعف ر عل ي ح سين
)مترجم( ب – المسافر محمود خالد )مراجع( جـ  -العنوان
٤٦٤
العكيلي  ،لطيف عبد سالم
أمداد ماء الشرب في العراق  :مشكالت الحاضر وخيارات
المستقبل  /لطيف عبد سالم  -.بغداد  :مطبعة شركة مجموعة
العدالة للصحافة والنشر ٢٠٠٩ ،
٢٢٨ص ؛ ٢٤سم
-١الحياة أ -العنوان

١٢٣

٣٣٣,٩١٠٠٢٥
ع ٨٩٢

٣٣٢،٢٢١
ش٨٤٩

٣٣٣،١٠٢٦
ع٨٩

٣٣٥،٤
ك٨٩٤

٤٦٥
العراق ..وزارة الموارد المائية
دلي ل وزارة الم وارد المائي ة  /ال وزارة -.بغ داد مرك ز االع الم
والعالقات ٢٠٠٦ ،
 ١٠١ص؛ صور؛  ٣٠سم
-١مصادر المياه – العراق – ادلة أ – العنوان
٤٦٦
الشمري ،صادق راشد
عملي ات التموي ل واالس تثمار ف ي ال صناعة الم صرفية
االسالمية الواقع ٠٠٠الخ  /صادق راشد الشمري  -.بغداد :
مطبعة الفرح ٢٠٠٨ ،
١٢٠ص ؛ ٢٤سم
-١البنوك االسالمية  -٢البنوك االستثمار أ -العنوان
٤٦٧
العلي ،ذاكر خليل
قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ) (٥٣لسنة ١٩٧٦
وتعديالته والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه  /اعداد
ذاكر خليل العلي -.ط -.٢الموصل :مكتبة الجيل العربي،
٢٠٠٦
 ٥٦ص؛  ١٨سم
 -١العراق – االراضي العامة – قوانين وتشريعات
أ – العنوان
٤٦٨
كلنر ،دوغالس
الماركسية العربية /دوغالس كلنر؛ ترجمة كامل شياع -.د.م:
شركة الرواد ٢٠٠٨ ،
 ٢٩ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة قضايا فكرية؛ (٤
 -١الماركسية  -٢كامل شياع )مترجم( أ -العنوان
ب -السلسلة

١٢٤

٣٣٦،٠٠٧
ل٩٩٢

٣٣٦،٣
ش٨٤٩

٣٣٨
ك٣٩٣

٣٣٨
م ٦٨٢

٤٦٩
اللھيبي  ،سمير شالل فرحان
م دخل ف ي المالي ة العام ة  /ت أليف س مير ش الل فرح ان
اللھيبي -.بغداد :دار االصدقاء للطباعة ٢٠٠٩ ،
 ٥٢ص؛  ٢٤سم
 -١المالية العامة  -دراسات أ – العنوان
٤٧٠
الشمري  ،صادق راشد حسين
سياسات االقراض وسبل تطورھا في المصارف العراقية /
ص ادق راش د ح سين ال شمري  -.بغ داد  :مطبع ة الع زة ،
٢٠٠٦
١٠٨؛ ٢٤سم
 -١القروض – العراق أ – العنوان
٤٧١
كجه جي ،صباح
التخط يط ال صناعي ف ي الع راق اس اليبه تطبيقات ه واجھزت ه
للحقب ة ) /(١٩٨٠ – ١٩٢١ص باح كج ه ج ي  -.بغ داد :بي ت
الحكمة ٢٠٠٢ ،
جـ  ٤٢٤) ١ص( ؛  ٢٤سم
-١العراق – التخطيط الصناعي أ – العنوان
٤٧٢
المعماري ،عبدالغفور حسن كنعان
اقتصاديات االنتاج الصناعي  /تأليف عبدالغفور حسن كنع ان
المعماري -.الموصل :دار الحدباء للطباعة والنشر ٢٠٠٦ ،
 ٥٢٧ص؛  ٢٤سم
 -١الصناعة – اقتصاديات أ – العنوان

١٢٥

٣٣٨,١٩
ص ٢٤٧

٣٣٨,٤٧٩١
م ٣٨٤

٣٣٨,٥
ع ٨٩

٣٣٨,٧٣
ف ٢٩٧

٣٣٨,٨
ك ٩٤٢

٤٧٣
الصادق عوض بشير
تح ديات االم ن الغ ذائي العرب ي /ال صادق ع وض ب شير-.
الدوحة :مركز الجزيرة للدراسات ٢٠٠٩ ،
 ١٦٦ص؛  ٢٤سم
 -١االغذية أ – العنوان
٤٧٤
محمد عبيدات
الت سويق ال سياحي :م دخل س لوكي  /محم د عبي دات -.ط-.٢
عمان :دار وائل ٢٠٠٥ ،
 ٢٧٧ص؛  ٢٤سم
 -١السياحة أ – العنوان
٤٧٥
العلي ،شنشول
مب ادىء االقت صاد الجزئ ي  / Micro Economicعل ي
شنشول -.بغداد :مكتبة كلية بغداد ٢٠٠٦ ،
 ٣١٥ص؛  ٢٣سم
 -١االقتصاد الجزئي أ – العنوان
٤٧٦
فائق علي عبدالرسول
المشروعات العربي ة الم شتركة ب ين الواق ع والطم وح  /ف ائق
عبدالرسول -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
 ١٦٣ص؛  ٢٣سم
 -١المشروعات المشتركة أ – العنوان
٤٧٧
كورتن ،ديفيدي
عندما تحك م ال شركات الع الم /ديفي دي ك ورتن ،ترجم ة محم د
درويش -.بغداد :دار المأمون للترجمة ٢٠٠٧ ،
 ٥٣٢ص؛  ٢٣سم
 -١ال شركات االجنبي ة أ – محم د دروي ش )مت رجم(
ب -العنوان

١٢٦

٣٣٨,٩
م ٦٨٨

٣٣٨,٩
ن٢٩٨

٣٣٨،٩٢٥
ب٢٥٨

٣٤٠,٥
ح٩٤٤

٣٤٠،٥
ر٩٨٥

٤٧٨
المؤتمر العلمي ) :٢٠٠٩ :١جامعة تكريت(
دور االمكانات الذاتية في تعزي ز التنمي ة ال شاملة /الم ؤتمر -.
الموصل :مكتب الشمس للطباعة ٢٠٠٩ ،
٤٠١ص؛  ٢٤سم
-١التنمية االقتصادية – مؤتمرات أ -العنوان
٤٧٩
نبيل عبدالرحمن حياوي
تنظ يم الزراع ة  /نبي ل عب دالرحمن حي اوي -.بغ داد :مكتب ة
القانونية ٢٠٠٥ ،
 ١٠٢ص؛  ٢٤سم) -.الدول االتحادبة الفيدرالية؛ (١٣
 -١ال سياسة االقت صادية  -٢الزراع ة أ – العن وان
ب – السلسلة
٤٨٠
باسمة علي احسان داود
الخصخ صة )اتجاھ ات تح ول ال ى القط اع الخ اص( تج ارب
عالمية مختارة مع االشارة ال ى الع راق /باس مة عل ي اح سان
داود -.بغداد :دار الزمان ٢٠٠٩ ،
 ١٨٤؛  ٢١سم
 -١الخصخصة أ – العنوان
٤٨١
حيدر ادھم عبدالھادي
دروس ف ي ال صياغة القانوني ة  /حي در ادھ م عب دالھادي-.
بغداد :مركز العراق لالبحاث ٢٠٠٨ ،
 ١٢٦ص؛  ٢٣سم
 -١النظم القانونية أ – العنوان
٤٨٢
رولز  ،جون
قانون الشعوب م ع مقال ة ع ودة ال ى فك ر العق ل الع ام  /ج ون
رول ز ؛ ترجم ة ن اطق خلوص ي -.بغ داد :بي ت الحكم ة ،
٢٠٠٦
 ٢٦٨ص؛  ٣٤٤ص؛  ٢٣سم
 -١ال نظم القانوني ة  – ٢الليبرالي ة أ – ن اطق خلوص ي

١٢٧

)مترجم( ب – العنوان
٣٤٠،٥٣٥
ع٣٥٩

٣٤٠,٩٥٦٧
ط ٢٤٧

٣٤١,٠٢٦
ص ٢٣٩

٣٤١,٠٢٦٦
أ ٨٩٤

٤٨٣
عبد الحسين شندل عيسى
الجريمة االقتصادية في التشريعات العراقية القديمة
والشريعة االسالمية  :دراسة تاريخية قانونية مقارنة /
تأليف عبد الحسين شندل عيسى  -.بغداد  :د.ن ٢٠٠٣ ،
٢٦٨ص ؛ ٢٤سم
-١القانون القديم – العراق -٢الجرائم االقتصادية أ -العنوان
٤٨٤
طارق حرب
مجموعة قوانين سنة  ٢٠٠٦العراقية ،طارق حرب -.بغ داد:
مكتب الحنش ٢٠٠٨ ،
 ١٧٠ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة جمعية الثقافية العراقية؛ (٤
 -١العراق – قوانين وتشريعات أ – العنوان ب – السلسلة
٤٨٥
صبحي ناظم توفيق
المعاھدة البريطاني ة – الفرن سية – التركي ة والحل ف البلق اني
في وثائق الممثليات الدبلوماسية العراقية المعتم د ل دى تركي ا
) / ( ١٩٥٧ - ١٩٣٦ص بحي ن اظم توفي ق  –.بغ داد :بي ت
الحكمة ٢٠٠٢ ،
٣٥٢ص؛  ٢٣سم) -.السلسلة الوثائقية(٧ ،
-١بريطانيا – معاھدات أ – العنوان ب – السلسلة
٤٨٦
االمير ،فؤاد قاسم
آراء ومالحظات حول االتفاقية االمنية المقترحة ...الخ  /فؤاد
قاسم األمير -.بغداد :دار مصر٢٠٠٨ ،
 ٢٦٥ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – معاھدات امنية – امريكا  – ٢االتفاقيات الدولية
أ – العنوان

١٢٨

٣٤١,٠٢٦٦٥٦٧
أ ٢٧٢

٣٤١,٠٧
د٢٩٩

٣٤١,٢٣
ح ٢٥٨

٣٤١,٢٣٢
ع ٩٥٢

٣٤١,٢٣٢
ن٢٩٨

٤٨٧
اتفاق أنسحاب القوات االمريكي ة واالط ار ال ستراتيجي لعالق ة
الصداقة والتع اون ب ين جمھوري ة الع راق والوالي ات المتح دة
االمريكية -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٨ ،
 ٦٤ص؛  ٢٠سم
 -١العراق – معاھدات
٤٨٨
الديوني ،عبدالقادر
اس س توحي د الق وانين العربي ة  /ت أليف عب دالقادر ال ديوني-.
بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠١ ،
 ٢٤٣ص؛  ٢١سم
 -١القانون الدولي – دراسات أ -العنوان
٤٨٩
حازم جليمران
االم م المتح دة وكي ف تعم ل  /ح ازم جليم ران -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٥ ،
 ٨٧ض؛  ٢١سم) -.الموسوعة الثقافية(١٦ ،
 -١االمم المتحدة – تاريخ أ – العنوان ب -السلسلة
٤٩٠
العراق .ھيئة النزاھة
التقرير السنوي ل سنة  ٢٠٠٧وملخ ص تقري ر س نة /٢٠٠٦
الھيئة -.بغداد  :ھيئة النزاھة ٢٠٠٧ ،
 ١٠٠ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – ھيئة النزاھة أ -العنوان
٤٩١
نبيل عبدالرحمن حياوي
ميثاق االمم المتحدة ونظام محكمة العدل الدولية  /اعداد نبي ل
عبدالرحمن حياوي -.بغداد :مكتبة القانونية ٢٠٠٥ ،
 ٩٦ص؛  ٢١سم
 -١االمم المتحدة – ميثاق أ – العنوان

١٢٩

٣٤١,٢٥
ح٤٨٣

٣٤١,٣
ن ٧٤

٣٤١,٣٣
ش ٩٢٢

٣٤١,٣٧٠٢٦
ج ٩٢٤

٤٩٢
الحديثي ،خليل اسماعيل
النظام العربي واصالح جامعة الدول العربي ة /خلي ل اس ماعيل
الحديثي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠١ ،
 ٣٥٦ص؛  ٢٣سم
 -١جامعة الدول العربية ،منظمات أ -العنوان
٤٩٣
نق د وتحلي ل لألتفاقي ة االمني ة االمريكي ة – الع ر اقي ة /ت أليف
مجموع ة م ن االس اتذة والب احثين -.بغ داد :مطبع ة البيئ ة،
٢٠٠٩
 ٢٥٤ص؛  ٢١سم) -.سلسلة كت ب مرك ز الع راق للدراس ات؛
(٣٦
 -١الع راق – العالق ات الخارجي ة – امريك ا  -٢امريك ا –
العالقات الخارجية – العراق أ – السلسلة
٤٩٤
شھاب احمد ياسين
ق انون الح صانة الدبلوماس ية  /ش ھاب احم د ياس ين -.بغ داد:
محكمة استئناف ٢٠٠٥ ،
 ٤٧ص؛  ٢١سم
 -١القانون الدبلوماسي أ – العنوان
٤٩٥
جواد كاظم حطاب
االتفاقي ة العراقي ة – االمريكي ة المرتقب ة ت داعياتھا محلي ا
وأقليمي ا  /ج واد ك اظم حط اب ؛ س اجد ش رف ،ازرن اجي
الحساني -.البصرة :مركز دراسات الخليج العربي ،د  .ت
 ٤٤ص؛  ٢٤سم
 -١الع راق – االتفاقي ات الدولي ة – امريك ا أ – س اجد ش رفي
)م.م( ب الحساني ،ازرجاني )م .م( جـ  -العنوان

١٣٠

٣٤١,٤٨٢
ع ٨٩

٣٤١,٦٦٠٢٦
م ٣٨٤

٣٤١،٦٧
م٣٨٤

٣٤١,٧٣٤
ھـ ٩٢٩

٣٤١,٧٧
ج ٨٢٨

٤٩٦
العلي ،ذاكر خليل
قانون الجنسية العراقية رق م ) (٢٦ل سنة  ٢٠٠٦اع داد ذاك ر
خليل العلي -.ط -.٢الموصل :مكتبة الجيل العربي ٢٠٠٧ ،
١٧ص؛  ١٨سم
 -١الجنسية – قوانين وتشريعات  -العراق أ – العنوان
٤٩٧
محمد سياب محان
المعاھدات السياسية ف ي الع راق الق ديم  /ت أليف محم د س ياب
محان -.بغداد :د.ن ٢٠٠٨ ،
 ٢١١ص؛  ٢٤سم
 -١العراق القديم – المعاھدات  -٢الحضارة العراقية القديمة
أ-العنوان
٤٩٨
محمد عبد طعيس
تعويض الضرر المعن وي ف ي الم سؤولية التق صيرية )دراس ة
تطبيقي ة مقارن ة (  /محم د عب د طع يس  -.بغ داد  :مكتب ة
الصباح ٢٠٠٨ ،
١٥٢ص ؛ ٢١سم
 -١التعويضات )افراد( – قوانين وتشريعات أ – العنوان
٤٩٩
الھيتي ،نعمان عطا ﷲ
االسلحة المحرم ة دولي ا :القواع د واآللي ات  /نعم ان عط ا ﷲ
الھيتي -.دمشق :دار رسالن للطباعة والنشر٢٠٠٧ ،
 ٢٢٥ص؛  ٢٤سم
 -١االسلحة الذرية – الرقابة الدولية أ – العنوان
٥٠٠
جمال محمد مصطفى
التحقي ق واالثب ات ف ي الق انون الجن ائي  /ت أليف جم ال محم د
مصطفى  -.بغداد :مطبعة الزمان ٢٠٠٤ ،
 ١٦٨ص ؛  ٢٤سم
 -١القانون الجنائي ) -التحقيق( أ – العنوان

١٣١

٣٤٢,٠٠٩٥٦٧
ز ٩٤٢

٣٤٢,٠٠٩٥٦٧
ف ٦٨

٣٤٢,٠٠٩٥٦٧
ھـ ٤٩٨

٣٤٢,٠٢
ھـ ٩٢٩

٥٠١
الزيداوي ،جمال ناصر جبار
دراس ات دس تورية /جم ال ناص ر جب ار الزي داوي -.بغ داد:
مطبعة البينة ٢٠٠٩ ،
٢٧١ص؛  ٢١سم ) -.سلسلة كت ب مرك ز الع راق للدراس ات؛
(٣٥
 -١العراق – دستور أ -العنوان ب – السلسلة
٥٠٢
الفضل ،وائل عبداللطيف
دس اتير ال دول العراقي ة للفت رة م ن ع ام  ١٨٧٦لغاي ة ع ام
 /٢٠٠٥جمع وترتي ب وائ ل عب داللطيف الف ضل -.ط ٢مزي دة
ومنقحة -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ٤٦٩ص؛  ٢٣سم
 -١العراق – الدستور أ – العنوان
٥٠٣
ھديل سعدي
الدس تور العراق ي وحق وق الم رأة جدلي ة االس الم والمجتم ع
المدني؛ أعمال الحلقة النقاشية ...الخ  /اع داد ھ ديل س عدي-.
بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٧ ،
 ٥٩ص؛  ٢٠سم
 -١العراق – الدستور أ – العنوان
٥٠٤
الھيتي ،نعمان عطا ﷲ
ت شريع الق وانين :دراس ة دس تورية مقارن ة  /نعم ان عط ا ﷲ
الھيتي -.دمشق :دار رسالن للطباعة والنشر٢٠٠٧ ،
 ١٩٧ص؛  ٢٤سم
 -١الدساتير – )دراسة( أ – العنوان

١٣٢

٣٤٢,٠٢
ھـ ٩٢٩

٣٤٢,٠٢
ھـ ٩٢٩

٣٤٢,٠٢
ھـ ٩٢٩

٣٤٢,٠٣
ن ٢٩٨

٣٤٢,٠٦
م ٧٤٣

٥٠٥
الھيتي ،نعمان عطا ﷲ
الدس اتير العربي ة الناف ذة :وف ق آخ ر التع ديالت  /نعم ان عط ا
ﷲ الھيتي -.دمشق :دار رسالن للطباعة والنشر٢٠٠٧ ،
ج  ٢٥٦) ١ص( ؛  ٢٤سم
 -١الدساتير أ – العنوان
٥٠٦
الھيتي ،نعمان عطا ﷲ
الدساتير العربية الناف ذة :وف ق آخ ر التع ديالت  /نعم ان عط ا
ﷲ الھيتي -.دمشق :دار رسالن للطباعة والنشر٢٠٠٧ ،
ج ٢٥٦) ٢ص(؛  ٢٤سم
 -١الدساتير أ – العنوان
٥٠٧
الھيتي ،نعمان عطا ﷲ
الرقابة على الحكومة  /نعمان عطا ﷲ الھيت ي  -.دم شق :دار
رسالن للطباعة والنشر٢٠٠٧ ،
 ١٦٤ص؛  ٢٤سم
 -١الدساتير أ – العنوان
٥٠٨
نبيل عبدالرحمن حياوي
تع ديل الدس تور /نبي ل عب دالرحمن حي اوي -.بغ داد :المكتب ة
القانونية ٢٠٠٤ ،
٦٦ص؛  ٢٤سم) -٠الدول االتحادية الفيدرالية؛ (٤
-١الدستور – تعديل أ – العنوان ب – السلسلة
٥٠٩
المفرجي،زياد خالد
الح ق المكت سب ف ي الق انون االداري /ت أليف زي اد خال د
المفرجي -.بغداد :د .ن ٢٠٠٨ ،
 ٢٨ص؛  ٢٣سم
 -١القانون االداري )الحق المكتسب( أ – العنوان

١٣٣

٣٤٢,٠٦
م ٧٤٣

٣٤٢،٠٨٧٨
ف٢٩٥

٣٤٢،٠٨٧٨
ف٢٩٥

٣٤٢،٧
ش ٩٢٢

٥١٠
المفرجي ،زياد خالد
العقوب ة المقنع ة ف ي الق انون االداري /ت أليف زي اد خال د
المفرجي -.بغداد) :د.ن( ٢٠٠٨ ،
 ٦٣ص؛ ٢٠سم
 -١القانون االداري أ – العنوان
٥١١
فائزة جبار محمد باباخان
القوانين العراقية الخاصة بحقوق المرأة ف ي ض وء اتفاقي ة –
سيداو) :دراسة مقارنة(  /اعداد فائزة جب ار محم د باباخ ان-.
بغداد :دار الرواد المزدھرة ٢٠٠٩ ،
 ٤١٦ص؛  ٢٤سم
 -١حقوق المرأة – قوانين وتشريعات أ – العنوان
٥١٢
فائزة جبار محمد بابا خان
الوض ع الق انوني لحق وق الم رأة ف ي الت شريعات العراقي ة:
دراس ة مقارن ة /اع داد وت أليف ف ائزة جب ار محم د باباخ ان-.
بغداد :دار الرواد المزدھرة ٢٠٠٩ ،
 ٩٦ص؛  ٢٣سم
 -١حقوق المرأة – العراق – قوانين وتشريعات أ -العنوان
٥١٣
شھاب احمد عبد ﷲ
دستور الواليات المتحدة /اعداد شھاب احم د عب دﷲ -.بغ داد:
مكتب الفتح ٢٠٠٨ ،
 ٣٢ص؛  ٢٢سم) -.موس وعة الت شريعات الوطني ة والدولي ة
لحقوق االنسان(
 -١الواليات المتحدة – الدستور أ – العنوان ب – السلسلة

١٣٤

٣٤٢,٩٥٦٧
ع ٨٩

٣٤٣,٠١
ط ٢٩٩

٣٤٣,٠٢
ع ٨٩

٣٤٣,٠٣
أ ٣٨٤

٥١٤
علي سعد عمران
الق ضاء االداري دروس ف ي الق ضاء االداري العراق ي
والمق ارن  /عل ي س عد عم ران -.حل ة :مكتب ة الري احين،
٢٠٠٨
 ٢١١ص؛  ٢٣سم
 -١القضاء االداري – العراق أ – العنوان
٥١٥
الطائي ،نزار نومان خلف
ق انون أص ول المحاكم ات الجزائي ة لق وى االم ن ال داخلي /
اعداد ن زار نوم ان خل ف الط ائي -.بغ داد :مكتب ة ال سنھوري،
٢٠٠٨
 ٦٠ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – االمن العام – قوانين وتشريعات أ – العنوان
٥١٦
العلي ،ذاكر خليل
ق انون ح ل النزاع ات الملكي ة العقاري ة رق م  ٢ل سنة /٢٠٠٦
اع داد ذاك ر خلي ل العل ي -.الموص ل :مكتب ة الجي ل العرب ي،
٢٠٠٦
 ٢٦ص؛  ١٨سم
 -١الملكي ة العقاري ة – الع راق – ق وانين وت شريعات
أ – العنوان
٥١٧
أحمد طالل عبدالحميد
النظ ام الق انوني الم وال الدول ة الخاص ة )دراس ة مقارن ة( /
احمد طالل عبدالحميد -.بغداد :صباح صادق جعف ر االنب اري،
٢٠٠٨
 ١٨٩ص؛  ٢٤سم) -.موسوعة القوانين العراقية(
 -١المالي ة العام ة – ق وانين وت شريعات أ – العن وان
ب – السلسلة

١٣٥

٣٤٣،٠٣٤
ز٩٢٩

٣٤٣،٠٤
ط٨٢٨

٣٤٣،٠٤
ك٦٢٩

٣٤٣،٠٥٧
ع٨٩

٥١٨
الزھاوي ،سيروان عدنان ميرزا
الرقاب ة المالي ة عل ى تنفي ذ الموازن ة العام ة ف ي الق انون
العراق ي /س يروان ع دنان مي رزا الزھ اوي -.بغ داد :ال دائرة:
الدائرة االعالمية في مجلس النواب ٢٠٠٨ ،
 ٢٠٨ص؛  ٢٤سم
 -١الميزانية – قوانين وتشريعات – العراق أ– العنوان
٥١٩
طالل كحداوي
التشريعات المالية والتحاسب الضريبي /طالل كحداوي-.
طبعة جديدة منقحة -.الموصل :دار ابن االثير٢٠٠٨ ،
 ٢٠٦ص؛  ٢٤سم
 -١الضرائب – قوانين وتشريعات أ – العنوان
٥٢٠
الكعبي  ،جبار محمد علي
الت شريعات ال ضريبية ف ي العھ راق  :ض ريبة ال دخل ض ريبة
العقار
ض ريبة العرص ات /ت أليف جب ار محم د عل ي الكعب ي -.ط-. ٢
بغداد] :د .ن[ ٢٠٠٨ ،
 ٥٤٩ص؛  ٢٥سم
 -١الضرائب – قوانين وتشريعات أ – العنوان
٥٢١
العلي  ،ذاكر خليل
قانون رسم الطابع رقم ) (١٦لسنة  ١٩٧٤وتعديالته  /اعداد
ذاكر خليل العلي -.الموصل :مكتبة الجيل العربي ٢٠٠٦ ،
 ٣٥ص؛  ١٨سم
 -١رسوم الطوابع – قوانين وتشريعات أ – العنوان

١٣٦

٣٤٣,٠٧٧٢
ق ٤٢٢

٣٤٤,٠١
م ٥٢٩

٣٤٤,٠١٨٨
ع ٢٢٤

٣٤٤،٠٤
ح٥٩٩

٥٢٢
ق راءات ف ي م شروع ف انون ال نفط والغ از -.بغ داد :مكت ب
الثقافة واالعالم ٢٠٠٨ ،
 ١٢٠ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الثقافة السياسية؛ (٨
 -١البترول – قوانين وتشريعات أ – السلسلة
٥٢٣
المشاھدي ،خليل ابراھيم
ق ضاء العم ل وف ق المب ادىء الق ضائية المق ررة  ..ال خ اع داد
خلي ل اب راھيم الم شاھدي  ،ش ھاب احم د ياس ين) -.د.م() :د.
ن( ٢٠٠٨ ،
-١العم ل والعم ال – ق وانين وت شريعات أ – ش ھاب احم د
ياسين )م.م( ب – العنوان
٥٢٤
العابد ،عدنان
التنظيم النقابي العم الي ومنظم ات اص حاب العم ل ف ي ال وطن
العرب ي )دراس ة قانوني ة مقارن ة (  /ع دنان العاب د -.بغ داد:
صباح صادق جعفر االنباري ٢٠٠٨ ،
٤٢٠ص؛  ٢٤سم
-١النقابات العمالية )قوانين( أ – العنوان
٥٢٥
الحسيناوي ،جابر مھنا
المجموع ة الكامل ة للت شريعات ال صحية الق وانين واالنظم ة
والتعليمات  /جابر مھنا الحسيناوي -.بغداد :مؤس سة الع راق
لالعالم والثقافة العلمية ٢٠٠٩ ،
 ٧١١ص؛  ٢٤سم
 -١الصحة – قوانين وتشريعات أ – العنوان

١٣٧

٣٤٤،٠٩٤
ع٤٢٧

٣٤٤,٥٣٥٠١
ب ٩٤٢

٣٤٥,٠١
ج ٨٢٨

٣٤٥،٠١
ح٥٩

٥٢٦
العراق ،قوانين
قانون االثار والتراث رقم ) (٥٥ل سنة  /٢٠٠٢وزارة الدول ة
ل شؤون ال سياحة واآلث ار -.بغ داد :الھيئ ة العام ة لالث ار
والتراث ٢٠٠٥ ،
 ٤٠ص؛  ٢٣سم
 -١االثار – قوانين وتشريعات أ – العنوان
٥٢٧
بنداري ،محمد ابراھيم
حماية العامل في فترة االختبار؛ دراسة مقارنة في الق انون...
ال خ /اع داد محم د اب راھيم بن داري -.الع ين :جامع ة االم ارات
العربية المتحدة ٢٠٠٤ ،
 ١٢٨ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة البحوث؛ (٢١
 -١العم ل والعم ال – ق وانين وت شريعات االم ارات العربي ة
المتحدة  -٢االختبارات المھنية أ – العنوان ب – السلسلة
٥٢٨
جمال محمد مصطفى
ش رح ق انون اص ول المحاكم ات الجزائي ة /جم ال محم د
مصطفى -.بغداد :مطبعة الزمان ٢٠٠٤ ،
٢٤٠ص؛  ٢٤سم
 -١المحاكمات الجزائية – قوانين وتشريعات أ – العنوان
الحسن  ،عدنان سدخان
دور االدعاء الع ام ف ي مراقب ة الم شروعية :دراس ة مقارن ة /
ع دنان س دخان الح سن -.بغ داد :مؤس سة م صر مرت ضى
للكتاب العراقي ٢٠٠٩ ،
 ٧٢ص؛  ٢٤سم
 -١االدعاء – قوانين وتشريعات أ – العنوان

١٣٨

٥٢٩

٣٤٥,٠١
ض ٢٤٩

٣٤٥,٠٢١٦٢
ك ٢٩٥

٣٤٥,٠٤
م ٣٨٤

٣٤٥,٠٤
ھـ ٩٨٤

٥٣٠
ضاري خليل محمود
المحكمة الجنائي ة الدولي ة ھيمن ة الق انون ام ق انون الھيمن ة /
ض اري خلي ل محم ود وباس ل يوس ف -.بغ داد :بي ت الحكم ة،
٢٠٠٣
 ٤٦٧ص؛  ٢٤سم
 -١المحكم ة الجنائي ة  -٢ض اري خلي ل محم ود )م .م(
أ – العنوان
٥٣١
الكبيسي ،سامي جميل
جرائم االعتداء على االموال  /سامي جميل الكبي سي -.بغ داد:
ديوان الوقف السني ٢٠٠٨ ،
 ٨٧ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة الموسوعة االسالمية ؛(١١
 -١السرقة – قوانين وتشريعات أ – العنوان ب -السلسلة
٥٣٢
محمد عبد طعيس
تع ويض ال ضرر المعن وي ف ي الم سؤولة التق صيرية :دراس ة
تطبيقية مقارنة  /محمد عبد طعيس -.بغداد :مكتب ة ال صباح ،
٢٠٠٨
 ١٥٢ص؛  ٢٤سم
 -١القانون المدني  – ٢المسؤولة المدنية أ -العنوان
٥٣٣
ھيمداد مجيد علي
اثر االنفصال في المسؤولية الجنائية والعقاب  /ھيم داد مجي د
علي -.اربيل :مكتب التفسير للنشر واالعالن ٢٠٠٧ ،
 ٢٦٧؛  ٢٤سم ) -.سلسلة رسائل وبحوث جامعية؛ (١٠
 -١الق انون الجن ائي  -٢الم سؤولية الجنائي ة أ – العن وان
ب – السلسلة

١٣٩

٣٤٥,٥٦٧
أ٩٢٢

٣٤٥,٥٦٧
ع ٤٢٧

٣٤٥,٩٥٦٧
أ ٩٢٢

٣٤٥,٩٥٦٧
ب ٤٩٤

٥٣٤
األنباري ،صباح صادق جعفر
ق انون اص ول المحاكم ات الجزائي ة رق م  ٢٣ل سنة ١٩٧١
وتعديالت ه  /اع داد ص باح ص ادق جعف ر االنب اري -.ط-.٦
بغداد) :د.ن( ٢٠٠٨ ،
 -١المح اكم الجزائي ة – الع راق – )ق وانين وت شريعات(
أ – العنوان
٥٣٥
العراق – قوانين
ق انون المحام اة رق م ) (١٣٧ل سنة  ١٩٦٥المع دل /اع داد
صباح صادق جعفر -.ط -.٤بغداد :مطبعة الزمان ٢٠٠٤ ،
 ١٢٨ص؛  ٢١سم
 -١المحام اة – ق وانين وت شريعات أ – ص باح ص ادق جعف ر
)معد( ب – العنوان
٥٣٦
األنباري ،صباح صادق جعفر
ق انون العقوب ات رق م  ١١١ل سنة  ١٩٦٩وتعديالت ه  /اع داد
ص باح ص ادق جعف ر األنب اري -.ط ٩منقح ة ومزي دة -.بغ داد:
صباح صادق جعفر األنباري ٢٠٠٨ ،
 ٢٩٠ص؛  ٢٤سم) -.موسوعة القوانين العراقية(
 -١القانون الجنائي – العراق أ – العنوان ب – السلسلة
٥٣٧
البديري ،كريم خميس خصباك
الخبرة في االثبات الجزائي  /كريم خميس خ صباك الب ديري-.
بغداد :جامعة بغداد ٢٠٠٨ ،
 ٣٢٥ص؛  ٢٤سم
 -١القانون الجنائي – العراق أ – العنوان

١٤٠

٣٤٦،٠١
ح٥٩

٣٤٦،٠١٦٦
ح٩٢٨

٣٤٦,٠١٦٦
ح ٩٢٨

٣٤٦,٠١٦٦
س ٨٢٨

٥٣٨
الحسن  ،عدنان سدخان
دراس ة ف ي ق انون رعاي ة القاص رين ذي ال رقم ) (٧٨ل سنة
١٩٨٠
وتعديالت ه  /ع دنان س دخان الح سن -.بغ داد :مؤس سة م صر
مرتضى للكتاب العراقي ٢٠٠٩ ،
 ٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١القاصرين – قوانين وتشريعات أ – العنوان
٥٣٩
الحيالي  ،قيس عبد الوھاب
اشكالية الطالق الرجعي في الفقه والقانون  :دراسة مقارنة /
قيس عبد الوھاب الحيالي  -.الموصل  :مؤسسة الواحة
للنشر ٢٠٠٨ ،
٧٨ص ؛ ٢١سم
 -١الطالق – قانون خاص أ – العنوان
٥٤٠
الحيالي ،قيس عبدالوھاب
نفقة الزوجة بين ال نص والتطبي ق  /ت اليف ق يس عب دالوھاب
الحيالي -.الموصل :دار العابد ٢٠٠٨ ،
-١النفقة – قوانين وتشريعات أ – العنوان
٥٤١
سالم اسماعيل زيدان
ش رح ق انون ح ق الزوج ة المطلق ة ف ي ال سكنى رق م )(٧٧
ل سنة  ١٩٨٣المع دل وتطبيقات ه العملي ة  /س الم اس ماعيل
زيدان -.الموصل :مكتبة الجيل العربي ٢٠٠٨ ،
 ٦٠ص؛  ٢٤سم
 -١االح وال الشخ صية – ق وانين وت شريعات – الع راق
 – ٢الطالق – قوانين وتشريعات – العراق أ – العنوان

١٤١

٣٤٦,٠١٧
ع ٢٢٥

٣٤٦,٠١٧
ف ٧٩

٣٤٦,٠١٨
ع ٢٩٤

٣٤٦،٠٢
ر٦٤

٥٤٢
العباسي ،عز الدين مرزا ناصر
حق وق الطف ل :دراس ة مقارن ة ب ين ال شريعة االس المية
والق انون الوض عي  /ع ز ال دين م رزا ناص ر العباس ي-.
الموصل  :الجيل العربي ٢٠٠٨ ،
 ٥٢؛  ٢٤سم
 -١االطف ال – ق وانين وت شريعات  -٢الق انون الخ اص
أ – العنوان
٥٤٣
الفقي ،عمر عيسى
موس وعة ق انون الطف ل واالتفاقي ات والمعاھ دات والق وانين
ال صادرة ب شأنه ف ي ال دول العربي ة )ق انون االح داث( /عم ر
عي سى الفق ي -.االس كندرية :المكت ب الج امعي الح ديث،
٢٠٠٥
 ٣٤٥ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة المكتبات القانونية(
 -١االطفال – قوانين وتشريعات أ – العنوان
٥٤٤
عبيد عزيز محمد
الح ضانة ف ي ال شريعة والق انون  /عبي د عزي ز محم د-.
الموصل :مطبعة التقوى ٢٠٠٩ ،
 ٧١ص؛  ١٨سم
 -١الحضانة – قوانين وتشريعات أ – العنوان
٥٤٥
رعد عداي حسين
الوكالة المدنية غير القابلة للعزل  /رعد عداي حسين -.
بغداد :مكتب اليمامة للطباعة ٢٠٠٩ ،
١٦١ص ؛ ٢٤سم
-١التوكيل )قانون مدني ( أ -العنوان

١٤٢

٣٤٦,٠٢
ع ٢٩٤

٣٤٦,٠٢٣
م ٥٢٩

٣٤٦،٠٢٣
م٥٢٩

٣٤٦.٠٢٩
ن ٢٩٨

٣٤٦,٠٦٦٤٢
ع ٢٩٤

٥٤٦
العبودي ،عثمان سلمان غيالن
الموجز في عق ود مق اوالت الھندس ة المدين ة /عثم ان س لمان
غ يالن العب ودي -.بغ داد :ص باح ص ادق جعف ر االنب اري،
٢٠٠٨
 ١٨٢ص؛  ٢٤سم) -.موسوعة القوانين العراقية(
 -١العقود – قوانين وتشريعات أ – العنوان ب – السلسلة
٥٤٧
المشاھدي ،خليل ابراھيم
العق ود الحكومي ة العام ة وتعليم ات تنفي ذھا  /اع داد خلي ل
ابراھيم المشاھدي -.بغداد :مكتبة صباح ٢٠٠٧ ،
 ١٤٢ص؛  ٢٣سم
 -١العقود العامة )الحكومية( أ – العنوان
٥٤٨
المشاھدي ،خليل ابراھيم
قانون العقود الحكومية العامة وتعليمات تنفيذھا  /اعداد
خليل ابراھيم المشاھدي) -.د٠م  :د٠ن  ،د٠ت (
 ٦٩ص؛  ٢٣سم
 -١العقود العامة )الحكومية( أ – العنوان
٥٤٩
نبيل عبدالرحمن حياوي
قانون تنظ يم الوكال ة التجاري ة رق م  ٥١ل سنة  /٢٠٠٠اع داد
نبيل عبدالرحمن حياوي -.بغداد :المكتبة القانونية ٢٠٠٦ ،
 ٢١ص؛  ١٤سم
 -١التوكيالت التجارية العراق )قوانين( أ – العنوان
٥٥٠
العبودي ،عثمان سلمان غيالن
المرشد العملي في مھارات التحقيق االداري  /عثم ان س لمان
غ يالن العب ودي -.بغ داد :ص باح ص ادق جعف ر االنب اري،
٢٠٠٨
 ٢٤٢ص؛  ٢٤سم) -.الموسوعة القوانين العراقية(
 -١الموظف ون – ق وانين وت شريعات أ – العن وان

١٤٣

ب – السلسلة
٣٤٦,٠٧٣
ر ٢٩٦

٣٤٧
ع ٨٩

٣٤٧,٠٠٩٥٦٧
ع ٨٩٨

٣٤٧,٠٢
م٩٢

٥٥١
الربيعي ،عبد جمعة موسى
االحكام القانونية لالعتمادات المستندية والكف االت الم صرفية
طبقا الحكام ق انون التج ارة العراق ي رق م  ٣٠ل سنة / ١٩٨٤
عبد جمعة موسى الربيعي -.بغداد :مطبعة الزمان ٢٠٠٨ ،
 ١٤٢ص؛  ٢٤سم
 -١االعتمادات المستندية – قوانين وتشريعات أ – العنوان
٥٥٢
علي جبار
االدخال الجبري للشخص الثالث في الدعوى :أخت صام الغي ر/
علي جبار -.بغداد :صباح صادق جعفر االنباري ٢٠٠٨ ،
 ٩٤ص؛  ٢٤سم) -.موسوعة القوانين العراقية(
 -١القانون المدني أ – العنوان ب – السلسلة
٥٥٣
العكيلي ،رحيم حسن
االعتراضات :االعتراض على الحكم الغيابي واعتراض الغي ر
في ق انون المرافع ات المدني ة  /ت أليف رح يم ح سن العكيل ي-.
بغداد :مكتبة صباح ٢٠٠٥ ،
 ٢٨٤ص؛  ٢٤سم) -.الكتب القانونية(
 -١قانون المرافعات – العراق أ – العنوان
٥٥٤
مھا بھجت يونس
المحكمة االتحادية العليا واختصاصھا بالرقابة على دس تورية
الق وانين؛ ن دوة علمي ة ...ال خ  /اش راف جم ال اب راھيم
الحيدري -.بغداد :دار الحكمة ٢٠٠٨ ،
 ٨٠ص؛  ١٦سم
 -١المحاكم الدستورية – العراق أ – العنوان

١٤٤

٣٤٧,٠٣٥
م ٨٩

٣٤٧,٠٩
ح ٩٢٩

٣٤٧،٥٦٧
ت٨٤٩

٣٤٧،٩٥٦٧
د٨٩٨

٥٥٥
مكي ناجي
المحكم ة االتحادي ة العلي ا ف ي الع راق :دراس ة تطبيقي ة ف ي
اخت صاص المحكم ة والرقاب ة /...مك ي ن اجي -.النج ف
االشرف :دار البيضاء ٢٠٠٧ ،
 ١٥٠ص؛  ٢٣سم
 -١المحاكم العليا – العراق أ – العنوان
٥٥٦
حياوي ،نبيل عبدالرحمن
مب ادىء التحك يم  /ت أليف نبي ل عب دالرحمن حي اوي -.ط-.٣
بغداد :المكتبة القانونية ٢٠٠٤ ،
 ٢٩٣ص؛  ٢٤سم
 -١التحك يم الق ضائي  -٢الق انون االداري الق ضاء
أ – العنوان
٥٥٧
التكريتي ،عبدالمجيد كامل
محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة /اعداد عبدالمجيد
كامل التكريتي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٤ ،
ج ٢٣؛ ) ٢٩٤ص(؛  ٢٤سم) -.السلسلة الوثائقية(١٠ ،
-١المحاكم العسكرية – العراق أ – العنوان ب – السلسلة
٥٥٨
الدليمي ،اجياد ثامر نايف
االعتراض على الحكم الغيابي في قانون المرافعات المدنية
رقم  ٨٣لسنة  :١٩٦٩دراسة تحليلية /اجياد ثامر نايف
الدليمي-.الموصل :دار ابن االثير للطباعة والنشر٢٠٠٦ ،
 ٢٤٩ص؛  ٢٤سم
 -١الحكم المدني – العراق  – ٢قانون المرافعات – العراق
أ – العنوان

١٤٥

٣٤٨
ب٤٩٤

٣٤٩,٥٦٧٠٢٥
ج ٩٢٨

٥٥٩
البديري ،ريم خميس خصباك
ح ق التقاض ي ف ي ال دعوى الجزائي ة /ك ريم خم يس خ صباك
البديري ) -.بغداد() :د.ن( ٢٠٠٨ ،
٣٨١؛  ٢٤سم.
-١القضاء  – ٢الدعوى الجنائية أ – العنوان
٥٦٠
الجوال ،خالد احمد
دلي ل الوق ائع العراقي ة ل سنة  /٢٠٠٣اع داد خال د احم د
الجوال -.الموصل :مكتبة الجيل العربي ٢٠٠٨ ،
 ١٠٠ص؛  ٢٤سم
 -١القانون – العراق – ادلة أ – العنوان
٥٦١

٣٥٢،٤٤
م٩٢٣

٣٥٣,٤٦
خ ٩٢٧

٣٥٣,٤٦
ع ٩٥٢

المياحي  ،عمار فوزي
االدارة الضريبية في العراق ب ين االص الحات وآلي ات مكافح ة
التھري ب ال ضريبي  /عم ار ف وزي المي احي  -.بغ داد  :مرك ز
العراق لالبحاث ٢٠٠٧ ،
١٠٢ص ؛  ٢٣سم
الضرائب – ادارة أ – العنوان
٥٦٢
الخناق  ،نبيل محمد
الشفافية التنظيمية /نبيل محمد الخناق -.بغداد :مطبعة الرف اة
٢٠٠٦ ،
 ٩٦ص؛ ٢٢سم
 -١الفساد االداري أ – العنوان
٥٦٣
العراق .ھيئة النزاھة العامة واثر التعليم والعالقات العامة
النزاھة والشفافية والفساد  /دائرة التعليم والعالقات العام ة-.
بغداد :دائرة التعليم ٢٠٠٦ ،
 ٢٤ص؛ ٢٤سم
 -١الفساد السياسي – العراق أ – العنوان

١٤٦

٣٥٣,٤٦
م ٨٢٧

٣٥٣,٤٦
م ٩٩٤

٣٥٤,٣
ع ٢٤٧

٣٥٥،٠٢
ھـ ٩٣٨

٥٦٤
الملتقى الوطني االول لمكافحة الفساد -.بغداد  :بيت الحكمة ،
٢٠٠٦
 ٦٤؛  ٢٣سم
 -١الفساد االداري
٥٦٥
مؤسسة النور الجامعة )العراق(
دراس ة تحليليل ة لالس تطالع ال رأي الع ام ح ول اث ر الف ساد
االداري عل ى م ستوى الخ دمات العام ة للم واطنين /مؤس سة
النور الجامعة -.بغداد :المؤسسة ٢٠٠٨ ،
 ٣١ص؛  ٢٨سم
 -١الفساد االداري أ – العنوان
٥٦٦
عارف صالح مخلف
االدارة البيئي ة :الحماي ة االداري ة للبيئ ة /ع ارف ص الح
مخلف -.عمان :دار اليازوري ٢٠٠٧ ،
 ٤٣٢ص؛  ٢٤سم
 -١البيئة – ادارة  – ٢البيئة – تلوث أ – العنوان
٥٦٧
ھيثم ھالل
موسوعة الحروب /ھيثم ھالل -.ط -.٢بيروت :لدار المعرف ة،
٢٠٠٨
 ٥٤٤ص؛  ٢٣سم
 -١الحروب أ – العنوان

١٤٧

٣٥٥،٠٣١
ص ٢٣٩

٣٥٥,٣
ر ٨٢٢

٣٥٥,٣١
ح ٩٤٤

٣٥٥،٤
ر٢٩٦

٥٦٨
صبحي ناظم توفيق
حل ف ش مال االطل سي وحل ف بغ داد ف ي وث ائق الممثلي ات
الدبلوماس ية العراقي ة ف ي انق رة واس تنطبول )– ١٩٤٥
 / (١٩٥٧صبحي ناظم توفيق -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
٤٠٩ص ؛  ٢٣سم) -.السلسلة الوثائقية؛ (٨
 -١االح الف الع سكرية  -٢حل ف ش مال االطل سي  -٣حل ف
بغداد أ – العنوان ب – السلسلة
٥٦٩
الركابي ،كاظم نزار
االدارة االستراتيجية واالع الم  /ك اظم ن زار الرك ابي -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ١٢٣ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الصغيرة؛ (٤٦٩
 -١االدارة الع سكرية  – ٢االع الم الع سكري أ – العن وان
ب – السلسلة
٥٧٠
الحيدري ،جمال ابراھيم
الوض ع الق انوني لل شركات االمني ة الخاص ة :حلق ة نقاش ية
عقدھا٠ ..الخ  /اشراف جمال ابراھيم الحيدري -.بغ داد :بي ت
الحكمة ٢٠٠٧ ،
 ٦٠ص؛  ١٦سم
 -١الق وات المرتزق ة – الع راق  – ٢الغ زو االمريك ي عل ى
العراق أ – العنوان
٥٧١
الربيعي  ،عماد ھادي علو
االستراتيجية البحرية االسالمية في البحر المتوسط في
القرنين الثالث والرابع الھجريين  /عماد ھادي علو الربيعي
 -.دمشق  :دار حوران ٢٠٠٩ ،
٢٥٥ص ؛ ٢٤سم
-١االستراتيجية العربية – العلم العربي – تاريخ اسالمي
أ -العنوان

١٤٨

٣٥٥,٤
ك ٩٤٤

٣٥٥,٨
ع ٢٩٩

٣٦٢,٤
خ ٨٩٨

٣٦٢,٧
ذ ٩٧٢

٣٦٢,٧
م ٣٨٩

٥٧٢
كوردسمان ،انثوني أج
االعمال المسلحة ف ي الع راق :طبيعتھ ا ،نماذجھ ا  /حلقاتھ ا/
انث وني أج كوردس مان؛ ترجم ة مرك ز الع راق لالبح اث-.
بغداد :مركز العراق لالبحاث ٢٠٠٦ ،
 ١٦٨ص؛  ٢٤سم
 -١العمليات العسكرية أ – العنوان
٥٧٣
العاني ،سلسل محمد عبدالجبار
السالح في االسالم اسلحة الھج وم /سل سل محم د عب دالجبار
الع اني -.جامع ة بغ داد :مرك ز احي اء الت راث العلم ي العرب ي،
٢٠٠٤
 ٢٩ص؛  ٢٤سم
 -١االسلحة – تاريخ – صدور االسالم أ – العنوان
٥٧٤
خليل محمد ابراھيم
اعالم المكفوفين المعوقين في العراق  /خليل محمد اب راھيم-.
بغداد :دار الشوون الثقافية العامة ٢٠٠٦ ،
 ٩٤ص؛  ٢٦سم
 -١المعوقون – العراق أ – العنوان
٥٧٥
الذيقاني ،عبدﷲ احمد
ال شباب العرب ي والمعاص رة م ن منظ ور فك ري وترب وي /
عبدﷲ احمد الذيقاني -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠١ ،
 ٣١١ص؛  ٢١سم
 -١الشباب – دراسات أ – العنوان
٥٧٦
محمود شمال حسن
ال شباب وم شكلة االغت راب ف ي المجتم ع العرب ي  /محم ود
شمال حسن -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٨،
 ٩٣ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٤٩
 -١الشباب – مشاكل أ – العنوان ب – السلسلة

١٤٩

٣٦٣,٢٥
ص ٢٤٧

٣٦٣,٣٥
ف ٨٢٣

٣٦٣,٧
ھـ ٩٨٨

٣٦٤
م ٢٥٩

٥٧٧
صادق عفر جابر
المرش د ال ى االض بارة التحقيقي ة /اع داد ص ادق عف ر ج ابر-.
بغداد :مطبعة ابن العربي ٢٠٠٩ ،
 ٢٨ص؛  ١٦سم
 -١التحقيق الجنائي أ – العنوان
٥٧٨
فالح حسن خضير
الرسائل المفيدة ..لطلب ة المعاھ د والكلي ات العتي دة )مجموع ة
محاض رات ف ي الوقاي ة وال سالمة لطلب ة المعاھ د والكلي ات(/
اع داد ف الح ح سن خ ضير -.القادس ية  :مديري ة دف اع م دني،
٢٠٠٨
 ٦٩ص؛  ٢٤سم
 -١الدفاع المدني أ -العنوان
٥٧٩
ھيكل رياض رأفت
االن سان والتل وث البيئ ي /ھيك ل ري اض رأف ت  -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
)٢٣٨ص(؛  ٢٨سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٣٣
-١البيئة – تلوث أ – العنوان ب – السلسلة
٥٨٠
مازن بشير محمد
مب اديء عل م االج رام  /م ازن ب شير محم د -.بغ داد :د .ن،
٢٠٠٩
 ٢٦٩ص؛  ٢٤سم
 -١الجريمة والمجرمون أ -العنوان

١٥٠

٣٦٤,٢
م٥٩٤

٣٦٨,٤
ن ٢٩٨

٣٦٩,٤
ت ٨٨٣

٣٧٠
ز ٩٩٢

٥٨١
المشھداني ،فھيمة كريم رزيج.
الت صنيع والجريم ة :دراس ة ميداني ة ف ي مدين ة بغ داد :س نة
 /١٩٩٤فھيم ة ك ريم رزي ج الم شھداني -.بغ داد :المرك ز
العراقي للمعلومات والدراسات ٢٠٠٩ ،
 ٣٣٦ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة اطاريح؛ (١
 -١الجريم ة  -٢الت صنيع – الع راق أ – العن وان
ب – السلسلة
٥٨٢
نبيل عبدالرحمن حياوي
العم ل وال ضمان االجتم اعي ف ي الدس اتير االتحادي ة /نبي ل
عبدالرحمن حياوي -.بغداد :المكتبة القانونية ٢٠٠٤ ،
 ١٦٣ص؛  ٢٣سم) -.الدول االتحادية الفيدرالية؛ (١٠
 -١التأمين االجتماعي أ – العنوان ب – السلسلة
٥٨٣
التكمة جي ،حسني علي
تاريخ الحركة الكشفية في العراق /حسني عل ي التكم ة ج ي-.
بغداد :وزارة التربية ٢٠٠٢ ،
 ٣٠٨ص؛  ٢٤سم
 -١الكشافة أ – العنوان
٥٨٤
زينب ھادي خلف
جوان ب م ن التعل يم االلكترون ي /زين ب ھ ادي خل ف ،ھ اجر
محم ود عل ي -.بغ داد :مرك ز التط وير والتعل يم الم ستمر،
٢٠٠٩
 ٩٧ص؛  ٢١سم) -.سلسلة ثقافة جامعية؛ (٢
 -١التعل يم )معالج ة البناي ات(  -٢الحاس بات االلكتروني ة
أ – ھاجر محمود علي ) (٢٠٢ب – العنوان جـ  -السلسلة

١٥١

٣٧٠,١
م٥٩٩

٣٧٠,١١٣
ع ٢٩٤

٣٧٠,١٥
ح٩٥٢

٣٧٠,٦
م ٩٢٨

٥٨٥
الموسوي ،عبدﷲ حسن
التجديدات التربوية :واقع وطموح  /عبدﷲ حسن الموسوي،
عب دالزھرة ب اقر عبدالرض ا؛ كم ال رفي ق الج راح -.بغ داد:
مطبعة المجمع العلمي ٢٠٠٣ ،
 ٥٨ص؛  ٢٣سم
 -١التربوي ة – فل سفة أ – عب دالزھرة ب اقر عبدالرض ا )م.م(
ب -الجراح ،كمال رفيق )م .م( جـ  -العنوان
٥٨٦
العبيدي ،محمد خليل ابراھيم
ص عوبات العل وم االساس ية ف ي الت دريس /بقل م محم د خلي ل
ابراھيم العبيدي -.بغداد :دار النعيم ٢٠٠٨ ،
 ٩١ص؛  ٢٤سم
 -١التعليم المھني  – ٢طرق التدريس أ – العنوان
٥٨٧
الحوشان ،بشرى كاظم سلمان
عل م ال نفس ب ين ي ديك ،عل م ال نفس الترب وي ،عل م ال نفس
البيئ ي ،عل م ال نفس االرش ادي  /ت أليف ب شرى ك اظم س لمان
الحوشان-.عمان :دار الشروق ٢٠٠٥ ،
 ٢٧٢ص؛  ٢٤سم
 -١علم النفس التربوي أ – العنوان
٥٨٨
الم ؤتمر العلم ي الترب وي ) ٢٠٠٨ :٤تكري ت( الم ؤتمر
العلم ي الترب وي الراب ع لكلي ة التربي ة للبن ات تح ت عن وان
)بالتربية والعلم نبني عراق ا موح دا(  -.ص الح ال دين :جامع ة
تكريت ٢٠٠٨ ،
 ٨٣٧؛  ٢٤سم
 -١التعليم – مؤتمرات أ – العنوان

١٥٢

٣٧٠,٩
ك ٨٤٨

٣٧٠
ق٢٥٨

٣٧١،٠٠٩٥٦٧
ر٧٢٩

٣٧١،١٤٢
ب٧٤٢

٥٨٩
كوركيس عواد
المدرس ة المستن صرية أول جامع ة ف ي الع المين العرب ي
واالسالمي /كوركيس عواد ،مصطفى جواد -.بي روت :ش ركة
دار الوراق ٢٠٠٨ ،
 ٢١ ،٢٠٦سم
-١الم دارس – ت اريخ  – ٢المدرس ة المستن صرية
أ – مصطفى جواد )م.م( ب -العنوان
٥٩٠
القاسم ،بديع محمود مبارك
مدرس ة الم ستقبل ف ي الع راق الواق ع واآلف اق /ب ديع محم ود
مبارك القاسم  ،عواد جاسم التميمي  -.بغداد :مطبعة المجم ع
العلمي ٢٠٠٣ ،
 ٢١٣ص؛  ٢١سم
 -١التعل يم – دراس ات – الع راق أ – التميم ي ،ع واد جاس م
)م.م( ب -العنوان
٥٩١
رفائيل بابو أسحق
مدارس العراق قبل االسالم  /رفائيل بابو أسحق -.لندن :دار
الوراق للنشر٢٠٠٦ ،
 ٢٠٨ص؛  ٢٤سم
 -١المدارس – العراق – تاريخ أ – العنوان
٥٩٢
البغدادي ،محمد بن سليمان ) ١٢٣٤ – ..ھـ(
التبيان في معلمي القرآن للصبيان /محمد بن سليمان
البغدادي؛ تحقيق عبدالناصر عبدالرحمن ،محمد حسن سھيل
الدليمي -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
 ١٠٨؛  ٢٠سم) -.الموسوعة االسالمية؛ (٢١
 -١المدرسون – تقييم  -٢مدرسو القرآن الكريم
أ -عبدالناصر عبدالرحمن )محقق( ب – محمد حسن
اسماعيل الدليمي )محقق( جـ العنوان د – السلسلة

١٥٣

٣٧١,٢
ج ٢٩٤

٣٧١،٢٢٧
ر٢٩٦

٣٧١،٢٦
أ٩٢٤

٣٧١,٣٠٣
ظ ٢٩٤

٥٩٣
الجبوري ،وداد
االس س العام ة ل الدارة التربوي ة /وداد الجب وري ،عقي ل
الفتلي -.بغداد :مؤس سة اف اق للدراس ات واالبح اث العراقي ة،
٢٠٠٩
 ٣٣٥ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة افاق؛ (١٢
 -١االدارة التربوية  -٢التعليم – اتخاذ القرارات  -٣الفتلي –
عقيل )م.م( أ -العنوان ب – السلسلة
٥٩٤
الربيعي  ،محمود داود
استراتيجيات التعلم التعاوني /محم ود داود الربيع ي -.النج ف
االشرف :دار الضياء ٢٠٠٨ ،
 ١٣٩ص؛  ٢٤سم
أ – التعليم التعاوني أ – العنوان
٥٩٥
أياد صادق جعفر
مشروع تطوير برنامج االمتحانات االلكترونية )مشروع
الدفتر االلكتروني(  /٢٠٠٩ – ٢٠٠٨أياد صادق جعفر-.
بغداد :مؤسسة أياد صادق ٢٠٠٨ ،
 ١٨ص؛  ٣٢سم
 -١المدارس – االمتحانات أ -العنوان
٥٩٦
الظاھر ،قحطان احمد
مصطلحات ونصوص انكليزية في التربية الخاصة Erglish
/ terus and texts in Specicl Education .
قحطان احمد الظاھر  -.عمان اليازوري العلمية ٢٠٠٤ ،
 ٤١٥ص؛  ٢٤سم
 -١التعليم الخاص – مصطلحات آ – العنوان

١٥٤

٣٧١,٣٩٣
ظ ٢٩٤

٣٧١,٣٩٩
ح ٥٩٩

٣٧١,٤٢٢
ب ٢٩٩

٣٧١,٤٢٢
م ٢٣٤

٥٩٧
الظاھر ،قحطان احمد
تعديل السلوك /قحطان احمد الظاھر -.ط-.٢عم ان :دار وائ ل
٢٠٠٤ ،
 ٢٦٨ص؛  ٢٤سم
 -١التعليم – )تعديل السلوك( أ – العنوان
٥٩٨
حسين علي ھارف
الم سرح التعليم ي :دراس ة ون صوص /ح سين عل ي ھ ارف-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ١٧٥ص؛  ٢٣سم
 -١المسرح التعليمي أ – العنوان
٥٩٩
الباوي ،علي ھاشم جاوش
نظري ات االرش اد الترب وي  /ت أليف عل ي ھاش م ج اوش
الباوي) -.د.م() :د.ن( ٢٠٠٧ ،
 ٢٤٠ص؛  ٢٤سم
 -١التوجيه التربوي  – ٢علم النفس التربوي أ – العنوان
٦٠٠
ماجد عباس حسين
التخط يط لالرش اد الترب وي والتوجي ه المھن ي /ماج د عب اس
حسين ،افراح محمد جعفر -.بغ داد :مؤس سة م صر مرت ضى
للكتاب العراقي ٢٠٠٩ ،
-١التوجي ه الترب وي أ – اف راح محم د جعف ر )م.م(
ب – العنوان

١٥٥

٣٧١،٩
أ٩٨٢

٣٧٢,٢١٨
أ ٦٤٣

٣٧٢,٦
أ ٢٥٤

٣٧٢,٦٥٢١
ع ٣٢٢

٦٠١
أيمان عباس علي
ص عوبات ال تعلم ب ين النظري ة والتطبي ق ؛ برن امج متكام ل /
أيمان عباس علي ھناء رجب حسن  -.عمان  :دار المناھج ،
٢٠٠٨
 ٢٨٠ص؛  ٢٤سم
 -١التعل يم الخ اص – الع راق أ – ھن اء رج ب ح سن )م.م(.
ب – العنوان
٦٠٢
االعرجي ،أديم
تعلم االحرف واالرق ام العربي ة بال صورة الملون ة /اع داد أدي م
االعرجي -.بغداد :دار االعرجي للطباعة والنشر٢٠٠٩ ،
 ٨ص؛  ٢٤سم
 -١تعليم االطفال  -٢رياض االطفال أ – العنوان
٦٠٣
أبو اشرف خلف حامد
ق راءة اب راھيم :ن سخة تجريبي ة /اب و أش رف خل ف حام د-.
ط-.٢الموصل :معھد الھدى٢٠٠٧ ،
 ٥٤ص؛  ٢٨سم
 -١القراءة – التعليم أ – العنوان
٦٠٤
عبدالجبار علي دروش
الن شاط وكراس ة الخ ط  ٢لل صف ال سادس االبت دائي /ت أليف
عبدالجبار علي دروش ،ھشام ابراھيم عبدﷲ ،خضير شحاذة
علي -.بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
ص؛  ٢٨سم)-.سلسلة الرافدين لتدريس اللغة االنكليزية؛(٢
-١اللغ ة االنكليزي ة – تعل يم ابت دائي .ھ شام اب راھيم عب دﷲ
)م.م( ب – خ ضير ش حاذة عل ي )م.م( أ – العن وان
ب – السلسلة

١٥٦

٣٧٢,٨٢
ع ٤٢٧

٣٧٢,٨٣٢
ت ٤٢٩

٣٧٢,٨٣٢
ت ٤٢٩

٣٧٢,٨٣٢
ع ٣٩٨

٦٠٥
العراق ،وزارة التربية
الق رآن الك ريم والتربي ة االس المية :لل صف الث اني االبت دائي/
وزارة التربي ة -.طبع ة منقح ة -.بغ داد :وزارة التربي ة ،
٢٠٠٤
ص؛  ٢٤سم
-١التربي ة االس المية )تعل يم ابت دائي(  -دراس ة وت دريس
أ -العنوان
٦٠٦
التربي ة الوطني ة واالجتماعي ة لل صف الخ امس االبت دائي /
ت أليف ش ذى عب دالباقي العجيل ي] ...وآخ رون[ -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
٦٤ص؛  ٢٤سم
-١التربية الوطنية – التعليم االبتدائي – دراسة وتدريس
أ -العجيلي  ،شذى عبدالباقي )م .م(
٦٠٧
التربية الوطنية واالجتماعية للصف الراب ع االبت دائي  /ت أليف
شذى عبدالباقي العجيلي] ...وآخ رون[ -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١التربي ة الوطني ة – التعل يم االبت دائي – دراس ة وت دريس
أ – العجيلي ،شذى عبدالباقي )م .م(
٦٠٨
العجيلي ،شذى عبدالباقي
التربي ة الوطني ة واالجتماعي ة لل صف ال سادس االبت دائي /
ت أليف ش ذى عب دالباقي العجيل ي ،عب دالمنعم الح سني ،ع ادل
محمد القيار -.بغداد :وزارة التربية ٢٠٠٤ ،
 ٨٠ص؛  ٢٤سم
 -١التربي ة الوطني ة – التعل يم االبت دائي -دراس ة وت دريس
أ – الح سني عب دالمنعم )م .م( ب – القي ار ،ع ادل محم د )م.
م( جـ  -العنوان

١٥٧

٣٧٢,٨٤
ع ٤٢٧

٣٧٢,٨٤
ق ٤٢٩

٣٧٨،٠٠٥
ج٤٩٢

٣٧٨,٠٠٩٥٦٧
ج٤٩٩

٣٧٨,٠٢٥
ج ٢٩٢

٦٠٩
العراق .وزارة التربية
التربي ة االس المية لل صف االول االبت دائي  /وزارة التربي ة-.
بغداد :وزارة التربية ٢٠٠٤ ،
؛  ٢٤سم
-١التربي ة االس المية – )تعل يم ابت دائي( دراس ة وت دريس
أ – العنوان
٦١٠
الق رآن الك ريم والتربي ة االس المية لل صف االول االبت دائي-.
ط ٢منقحة -.بغداد :وزارة التربية ٢٠٠٤ ،
 ٨٠ص؛  ٢٤سم
 -١القرآن الكريم – التعليم االبتدائي – دراسة وتدريس
٦١١
جامعة ديالى .وحدة االبحاث المكانية
الكتاب السنوي  /٢٠٠٨ – ٢٠٠٧جامعة ديالى) -.د.م(:
مطبعة االء ٢٠٠٨ ،
 ١٣٦ص؛  ٣٠سم
 -١التعليم العالي – الكتاب السنوي أ -العنوان
٦١٢
جريو  ،داخل حسن
دراس ات ف ي التعل يم الج امعي /داخ ل ح سن جري و -.بغ داد:
المجمع العلمي ٢٠٠٥ ،
 ٤٥٧ص؛  ٢٤سم
 -١التعليم الجامعي – العراق – دراسات أ – العنوان
٦١٣
جامعة االنبار .قسم االع الم والعالق ات العام ة جامع ة االنب ار:
ال دليل الكام ل :٢٠٠٨ ،م سيرة العل م وخط وات االب داع،
االنبار :جامعة االنبار ٢٠٠٨ ،
 ٢٠٧؛  B.P.مصور؛  ٢٤سم
 -١جامعة االنبار -ادلة أ – العنوان

١٥٨

٠٦،٣٧٨
م٩٢٨

٣٧٨،٠٦
م ٦٨٨

٣٧٨،٠٦٣
م٦٨٨

٣٧٨،٠٦٣
م٦٨٨

٦١٤
المؤتمر العلمي ) : ٢٠٠٨ :١االنبار(
المؤتمر العلمي االول لكلية العلوم االسالمية  /المؤتمر -.
االنبار :جامعة االنبار٢٠٠٨ ،
جـ ٣ – ١؛  ٢٤سم
-١التعليم العالي – مؤتمرات أ – العنوان
٦١٥
المؤتمر العلمي ) :٢٠٠٩ :١ديالى (
الم ؤتمر العلم ي االول لجامع ة دي الى  /الم ؤتمر -.دي الى:
جامعة ديالى ٢٠٠٩ ،
جـ ٢ – ١؛  ٢٨سم
-١التعليم العالي – مؤتمرات أ – العنوان
٦١٦
المؤتمر العلمي ) :٢٠٠٩ :١القادسية (
وق ائع الم ؤتمر العلم ي االول لكلي ة االدارة واالقت صاد جامع ة
القادس ية للم دة م ن  / ١٨-١٧اذار  ٢٠٠٩ /تح ت ش عار
العل وم االداري ة واالقت صادية ...ال خ /الم ؤتمر -.القادس ية:
جامعة القادسية ٢٠٠٩ ،
يتضمن البحوث المنشورة محكمة
 – ١كلية االدارة واالقتصاد -مؤتمرات أ – العنوان
٦١٧
المؤتمر العلمي لوحدة االبحاث المكانية ) :٢٠٠٨ :١ديالى (
االوراق المقدمة للمؤتمر العلمي االول لوحدة االبحاث
المكانية  :تنمية المكان وادامته ھدف العلوم جميعا  -.ديالى
 :جامعة ديالى  ،كلية التربية – الرازي ٢٠٠٨ ،
٣٧٥ص ؛ ٢٤سم
-١جامعة ديالى – كلية التربية – مؤتمرات أ -العنوان

١٥٩

٣٧٨,٩٥٦٧٢٥
ع ٢٨٤

٣٧٨,٩٥٦٧٢٥
ع ٤٢٧

٣٧٩,٥٦٧
ع ٢٩٤

٣٧٩,٥٦٧٠٦٣
م٦٨٨

٦١٨
عامر احمد غازي
ال دليل األسترش ادي لتطبي ق نظ ام ادارة الج ودة ال شاملة ف ي
جامع ة باب ل /اع داد ع امر احم د غ ازي -.باب ل :جامع ة باب ل،
٢٠٠٧
 ١٨ص؛  ٢٤سم
 -١التعليم الجامعي – بابل – ادلة أ  -العنوان
٦١٩
العراق .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الدليل العلمي في جامعة بابل :مع ايير االداء الج ودة االن شطة
ف ي التعل يم الج امعي /وزارة التعل يم -.باب ل :جامع ة باب ل،
٢٠٠٨
 ٢٣١ص؛  ٢٤سم
 -١التعليم الجامعي – بابل – ادلة أ – العنوان
٦٢٠
العبودي ،ستار نوري
التعلي في الحلة :من اواخر العھد العثماني حت ى قي ام الح رب
العالمية الثانية )) (١٩٣٩ – ١٨٧٣دراسة تاريخية( /ستار
نوري العبودي -.بابل :مركز دراسات ووثائق الحلة٢٠٠٨ ،
 ٦٨ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة دراسات؛ (٢
 -١التعل يم – الع راق  -٢التعل يم – ت اريخ أ – العن وان
ب – السلسلة
٦٢١
المؤتمر العلمي التربوي ) : ٢٠٠٩ :٥تكريت(
بالتربي ة والعل م نبن ي عراق ا موح دا /الم ؤتمر العلم ي-.
تكريت :جامعة تكريت ٢٠٠٩ ،
 ٨٩٢ص  7, P . +؛  ٣٢سم
 -١التعليم  -العراق – مؤتمرات أ – العنوان

١٦٠

٣٨٠,١٤١
د ٢٢٧

٣٨١,٩٥٦٧
ع ٤٦٢

٣٨٣
ع ٥٢٩

٣٨٤,٥٥٠٦٥
ع ٢٨٤

٣٨٧,١
ع ٣٩٨

٦٢٢
الدباغ ،جميل محمد جميل
اقت صاديات الت سويق الزراع ي /ت اليف جمي ل محم د جمي ل
الدباغ -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٧،
جـ  ٣١١) ١ص(؛  ٢٤سم
-١االنتاج الزراعي – تسويق  -٢التسويق أ – العنوان
٦٢٣
عبدالرضا عوض
ت اريخ غرف ة تج ارة الحل ة ) / (٢٠٠٦ – ١٩٤٩ت أليف عب د
الرضا عوض -.النجف :مطبعة الضياء ٢٠٠٦ ،
 ٦٢ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة تراث الحلة؛ (٩
 -١الغرف التجارية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
٦٢٤
العزاوي ،خالد عبدالرزاق
البريد في التاريخ  /خالد عبدالرزاق الع زاوي -.بغ داد :د .ت،
٢٠٠٢
 ٣٣٢ص؛ صور؛  ٢٤سم
 -١البريد – تاريخ أ – العنوان
٦٢٥
العامري ،احمد
رس التنا ال سالم :قن اة ال سالم الف ضائية؛ مؤس س المحط ة
س ماحة آي ة ﷲ الفقي ه ..ال خ /بقل م احم د الع امري -.بغ داد:
)د.ن( ٢٠٠٩ ،
 ٦٤ص؛  ٢٤سم
 -١محطات الفضاء )قناة السالم( أ – العنوان
٦٢٦
العجيلي ،محمد صالح ربيع
مدن الموانيء العربي ة )تحلي ل جيواس تراتيجي /محم د ص الح
ربيع العجيلي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٢٢٦؛  ٢٣سم
 -١الموانيء أ – العنوان

١٦١

٣٨٨,٤١١
م ٨٢٨

٣٩٣,٣
ع ٨٢٢

٣٩٤,٢٦٢٧
م٩٤٤

٣٩٤,٢٦٢٧
م ٣٨٤

٣٩٥
ح ٢٨٤

٦٢٧
المالك ،قحطان حبيب
بغ داد المتنب ي والن اس /قحط ان حبي ب الم الك -.بغ داد :دار
المالك للفنون واالداب والنشر٢٠٠٨ ،
 ١٣٤ص؛  ٢٤سم
 -١الشوارع – بغداد )شارع المتنبي( أ – العنوان
٦٢٨
عالء عبدالخالق سواد
مبادىء فن التحنيط /تأليف عالء عبدالخالق سواد -.البصرة:
مطبعة النخيل ٢٠٠٩ ،
 ٤٠ص؛  ٢٢سم
 -١التحنيط أ – العنوان
٦٢٩
المنذري ،محمد حسين
اعياد النوروز /تأليف محمد حسين المن ذري -.بغ داد) :د.ن(،
٢٠٠٦
 ٥٢ص؛  ٢١سم
 -١االعياد )نوروز( أ – العنوان
٦٣٠
محمد توفيق ووردي
ن وروز :ث ورة ك اوة الح داد /محم د توفي ق ووردي -.ط-.٢
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٧،
 ٣٠ص؛  ٢٣سم
 -١االعياد )عيد نوروز( أ – العنوان
٦٣١
حامد حسين علوان
فن االتكبت والبروتوكول /حامد حسين علوان -.بغداد :وزارة
الموارد المائية٢٠٠٨ ،
 ٨٧ص  :صور؛  ٢٨سم
 -١آداب السلوك أ – العنوان

١٦٢

٣٩٨
ع ٣٥٩

٣٩٨,٢
ز ٢٩٤

٣٩٨،٢
ع ٢٨٨

٣٩٨,٢
ك ٢٦٨

٣٩٨،٢٠٣
ك٢٦٨

٦٣٢
عبدالحسن حسن خلف
الم ؤثرات االجتماعي ة وال سياسية ف ي الفولكل ور العراق ي/
عبدالحسن حسن خلف -.بغداد :مكتب مصادر بغداد ٢٠٠٨ ،
 ١٩٤ص؛  ٢٤سم
 -١الفولكلور أ – العنوان
٦٣٣
زاھد محمد
اغ اني وأناش يد م ن ت راث زاھ د محم د /زاھ د محم د ،اع داد
عبدالرزاق الصافي -.بغداد :دار الرواد ٢٠٠٩ ،
 ٦٤ص؛  ٢٤سم
 -١االدب ال شعبي العراق ي أ -ال صافي ،عب دالرزاق )مع د(
ب – العنوان
٦٣٤
العامل ،عادل
االسطورة والنظريات الميثولوجي ة ف ي الغ رب /ترجم ة ع ادل
العامل -.بغداد :دار المأمون للترجمة والنشر٢٠٠٥ ،
 ١٢٥ص؛  ٢١سم
 -١األساطير الغربية أ – العنوان
٦٣٥
كاظم سعد الدين
اصل الحياة والموت في االساطير االفريقي ة /اختي ار وترجم ة
كاظم سعد الدين -.بغداد :دار الشؤون الثقافة ٢٠٠٤ ،
١٥٧ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٢
-١االساطير االفريقية أ – العنوان ب – السلسلة
٦٣٦
كاظم سعد الدين
معجم المثيولوجيا الكالسيكية )اليونانية والرومانية (  /جمع
وترجمة كاظم سعد الدين  -.بغداد  :دار المأمون للترجمة
والنشر ٢٠٠٦ ،
٤٥١ص ؛ ٢٤سم
-١االساطير الرومانية – معاجم أ -العنوان

١٦٣

٣٩٨،٢٠٩٥٦٧
و٨٨٥

٦٣٧
ولكشتاين  ،دايان
اينانا ملكة االرض والفردوس  :اسطورة بالد مابين النھرين
 /دايان ولكشتاين  ،صموئيل نوح كريمر ؛ ترجمة شاكر
الحاج مخلف  -.بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
١٨٩ص ؛ ٢٤سم ) -.سلسلة الكتب المترجمة (
-١االساطير العربية – العراق أ -كريمر صموئيل نوح
)م٠م( ب -شاكر الحاج مخلف )مترجم ( ج -العنوان
د -السلسلة
٦٣٨

٣٩٨،٩
أ٦٦٨

٣٩٨،٩
م٣٨٤

االعظمي  ،رعد جمعة ابراھيم
امثال وحكم شعبية في اربع لغات  :فرنسية – انكليزية –
ھولندية – عربية  /رعد جمعة ابراھيم االعظمي  -.بغداد :
مطبعة انوار دجلة ٢٠٠٨ ،
 ٣٥٨ص؛  ٢٤سم
 -١االمثال الشعبية أ – العنوان
٦٣٩
محمد جاسم محمد ذنون
أمث ال مترجم ة  :عرب ي – انكلي زي – انكلي زي – عرب ي /
محمد جاسم محمد ذنون  -.الموصل  :مكتب ة الجي ل العرب ي ،
٢٠٠٨
١٠١ص  (1-134) ،ص ؛ ٢١سم
-١االمثال أ -العنوان

١٦٤

اللغـات

١٦٥

٤٠٠
م٣٨٦

٤٠٠
م٣٨٦

٤٠٠,١
ج ٩٥٩

٤٠٠,١
ح ٤٢٩

٦٤٠
المجمع العلمي
لغة الضاد /المجمع العلم ي -.بغ داد :مطبع ة المجم ع العلم ي،
٢٠٠٢
ج) ٧ق ٤١٥ (١ص ؛  ٢١سم
دائرة علوم اللغة العربية
-١اللغة العربية أ -العنوان
٦٤١
المجمع العلمي
لغة الضاد /المجمع العلم ي -.بغ داد :مطبع ة المجم ع العلم ي،
٢٠٠٣
ج ٧ق ٧٢٧) ٢ص(؛  ٢١سم
-١اللغة العربية أ – العنوان
٦٤٢
جوزيف ،جون إي
األيديولوجيا واللغة /تحرير جون إي  .جوزيف ،تالبوت ج ي.
تيلر؛ ترجمة وتعليق باقر جاس م محم د -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٨ ،
 ٤٣١ص؛  ٢٤سم
 -١اللغ ة واالي ديولوجيا أ – تيل ر ،ك البوت ج ي )م.م(
ب – باقر جاسم محمد )مترجم( جـ  -العنوان
٦٤٣
الحربي ،عبدالرزاق احمد
عل م الوض ع :دراس ة ف ي فل سفة اللغ ة /..عب دالرزاق احم د
الحرب ي -.بغ داد :مرك ز البح وث والدراس ات االس المية،
٢٠٠٦
 ٢٠٥ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٨
 -١اللغة – فلسفة أ – العنوان ب – السلسلة

١٦٦

٤٠٠,١٤١
ص ٨٢٣

٤٠٠,١٩
ھـ ٩٥

٤٠٠،٧
ن ٩٨٩

٤٠١,١
ج ٢٩٤

٤٠٣,٠٢٨
خ ٨٧

٦٤٤
صالح كاظم ھادي
ال سيمياء العربي ة :بح ث ف ي انظم ة االش ارات عن د الع رب /
صالح كاظم ھادي -.بغددا :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ٣٠٣ص؛  ٢٣سم )-.أكاديميون جدد؛(٣
 -١الداللة ،علم أ -العنوان ب – السلسلة
٦٤٥
ھيس ،نيكي
في اللغة والمعرفة اللغوية /تأليف نيكي ھيس؛ تعري ب ض ياء
الجصاني -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٧ ،
 ٩٢ص؛  ٢١سم) -.سلسلة كتاب الحكمة الشھرية؛(١
 -١اللغ ة – عل م ال نفس أ – الج صاني ،ض ياء )مع رب(
ب – السلسلة
٦٤٦
النيلي ،عالم سبيط
اللغة الموحدة :نظرية جديدة في عالم اللغة العام /تأليف عالم
سبيط النيلي -.ط ٢مصممة -.بغداد :مكتبة بلوتو ٢٠٠٤ ،
ج ٢٧٥) ١ص(؛ ٢٨سم
-١اللغة – دراسات أ – العنوان
٦٤٧
الجبوري ،محمود شكر
الح روف الھجائي ة أص لھا – تطورھ ا – انت شارھا /محم ود
شكر الجبوري -.بغداد :مطبعة المجمع العلمي ٢٠٠٩ ،
 ٣٢٠ص؛  ٢٤سم
 -١االبجدية  – ٢الحروف الھجائية أ – العنوان
٦٤٨
خلف رشيد نعمان
نظرة عامة في المعجم العربي نشأته ومراحل تطوره وكيفية
االف ادة من ه /اع داد خل ف رش يد نعم ان -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ١١٠ص؛  ١٨سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٣٤

١٦٧

 -١التأليف – معاجم عربية أ -العنوان
٤٠٨,٢
ج ٤٩٩

٤١٠
ن ٣٢٤

٤١٠,١
ظ ٦٢٨

٤١٠,٧
ب ٩٢٢

٦٤٩
جريو؛ داخل حسن
الترجم ة العلمي ة ومتطلب ات التعري ب /داخ ل ح سن جري و-.
بغداد :مطبعة المجمع العلمي ٢٠٠٦ ،
 ١٣٨ص؛  ٢٤سم
 -١الترجمة أ – العنوان
٦٥٠
النجار ،اسعد محمد علي
مباح ث ف ي فق ه اللغ ة العربي ة /اس عد محم د عل ي النج ار-.
النجف :مطبعة ضياء النجف ٢٠٠٤ ،
 ١٦٠ص؛  ٢٣سم
 -١اللغة العربية ا – العنوان
٦٥١
الظالمي ،حامد ناصر
بنية اللغة العربية في دراسات التي ار المع ادي للعق ل العرب ي/
حامد ناصر الظالمي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١١٠ص؛  ٢١سم
 -١اللغ ة العربي ة – فل سفة  -٢اللغ ة العربي ة دراس ات
أ – العنوان
٦٥٢
البياتي ،سناء حميد
اكتشاف )الصفر( في اللغة ونتائجه على اللغة العربية /س ناء
حمي د البي اتي -.بغ داد :مرك ز احي اء الت راث العلم ي العرب ي ،
٢٠٠٤
 ٢٢ص؛  ٢٣سم
 -١اللغة العربية – دراسات أ – العنوان

١٦٨

٤١٠,٧
ع ٥٢٩

٤١٠,٧
ل ٧٩

٤١١
ت ٨٩٨

٤١١،٥
ح ٣٩

٦٥٣
العزاوي ،نعمة رحيم
فوضل في اللغة والنقد /نعم ة رح يم الع زاوي -.بغ داد :مكتب ة
العصرية ٢٠٠٤ ،
 ٣٠٥ص؛  ٢٤سم
 -١اللغة العربية والنقد أ – العنوان
٦٥٤
اللغ ة واالب داع :ح وار مفت وح م ع مال ك المطلب ي -.بغ داد:
ملتقى الجماھير االبداع ٢٠٠٦ ،
١٤ص؛  ٢١س م) -.سل سلة ت صدر م ن ملتق ى الجم اھير
االبداع
-١اللغة العربية – دراسات أ – العنوان
٦٥٥
التميمي ،عبدالكريم خالد
المھارات االمالئية في الكتابة العربية /تاليف عبدالكريم خال د
التميم ي -.الب صرة :المرك ز ال وطني للدراس ات االجتماعي ة
والتاريخية ٢٠٠٨ ،
 ٢٦٤ص؛  ٢٣سم
 -١الكتابة العربية  -٢االمالء )لغة( أ – العنوان
٦٥٦
الحجي  ،عبد الحق أحمد محمد
االع الل ف ي كت اب س يبويه ف ي ھ دى الدراس ات ال صوتية
الحديثة /عبدالحق احمد محمد الحجي -.بغ داد :دي وان الوق ف
السني :مركز البحوث والدراسات االسالمية ٢٠٠٨ ،
 ٥٩٥ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٤٦
 -١اللغة العربية –االصوات أ – العنوان ب -السلسلة

١٦٩

٤١١,٥
ح ٨٤

٤١١,٥
ع ٨٢٢

٤١١,٧
ع ٢٨٤

٤١٣
أ ٥٢٩

٦٥٧
الحمد ،غانم قدوري
المدخل الى علم اصوات العربية /تأليف غانم قدوري الحم د-.
بغداد :مطبعة المجمع العلمي ٢٠٠٢ ،
 ٣٤٤ص؛  ٢٤سم
 -١االصوات اللغوية أ – العنوان
٦٥٨
عالء جبر محمد
المدارس الصوتية عند العرب :الن شأة والتط ور /ع الء جب ر
محمد -.بيروت :دار الكتب العلمية ٢٠٠٦ ،
 ٢٣٨ص؛  ٢٤سم
 -١اللغة العربية – االصوات أ – العنوان
٦٥٩
عامر سليمان
نم اذج م ن الكتاب ات الم سمارية /ع امر س ليمان -.بغ داد:
المجمع العلمي ٢٠٠٢ ،
جـ٢٩٧) ١ص(؛  ٢٨سم
يتضمن جـ ١النصوص القانونية
-١الكتابات القديمة )المسمارية( أ – العنوان
٦٦٠
االشبيلي ،ابو بكر الزبيدي
مخت صر الع ين /ت أليف اب و بك ر الزبي دي االش بيلي وتحقي ق
ص الح مھ دي الفرطوس ي -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة،
٢٠٠٤
جـ  ٢٤٤) ٢ص(؛  ٢٤سم) -.سلسلة خزانة التراث(
-١اللغ ة العربي ة – مع اجم آ -الفرطوس ي ،ص الح مھ دي
)محقق( ب -العنوان جـ -السلسلة

١٧٠

٤١٣
ج ٢٩٤

٤١٣
ش ٢٩٩

٤١٣
ھـ ٩٩٩

٤١٣,٢
أ ٦٦٨

٦٦١
الجبوري ،عبدﷲ
بح وث ف ي المعجمي ة العربي ة :المعج م اللغ وي /عب دﷲ
الجبوري -.بغداد :منشورات المجمع العلمي ٢٠٠٤ ،
 ٢١٨ص؛  ٢٤سم
 -١اللغة العربية – معاجم أ – العنوان
٦٦٢
الشاوي ،ناصر
معج م الح ضارة الحديث ة /اع داد ناص ر ال شاوي -.بغ داد:
منشورات المجمع العلمي ٢٠٠٦ ،
جـ٤٠٥) ٢ص(؛  ٢٤سم
-١اللغ ة العربي ة – مع اجم  -٢الرس م -مع اجم  -٢الرس م-
معاجم أ – العنوان
٦٦٣
ھييود ،جون أ.
المعجمي ة العربي ة ن شاتھا ومكانتھ ا ف ي ت اريخ المعجمي ات
العام /ج ون أ .ھي وود؛ ترجم ة عن اد غ زوان -.بغ داد :مطبع ة
المجمع العلمي ٢٠٠٥ ،
 ٢٣٤ص؛  ٢٤سم
 -١اللغ ة العربي ة – مع اجم أ -عن اد غ زوان )مت رجم(
ب – العنوان.
٦٦٤
األعظمي ،رعد جمعة
مف ردات عراقي ة  -فرن سية – انكليزي ة – م شتركة.
French and English ،Common Iragi
Voeabulary Vocabulaire Commun: irakien
 – Franeais – anglaisالع داد وت أليف رع د جمع ة
االعظمي -.بغ داد :مؤس سة م صر مرت ضى للكت اب العراق ي ،
٢٠٠٩
 ١١٧ص؛ ٢١سم
 -١اللغة العربية – معاجم )معاجم مشتركة( أ – العنوان

١٧١

٤١٣,٢
ت ٤٣٨

٤١٥,١
ب ٢٧٩

٤١٥,١
ح ٥٩٩

٤١٥,١
خ ٧٢٣

٦٦٥
الترجمان :المرشد الى اللغتين العربية واالنكليزية
انجليزي – عربي عرب ي – انجلي زي -.بغ داد :دار الح وراء ،
٢٠٠٤
 ١٢٥ص؛  ٢٣سم
 -١المعاجم ثنائية اللغة
٦٦٦
الباقولي ،علي بن الحسين ) ٥٤٣٠٠٠ھـ(
ش رح اللم ع /عل ي ب ن الح سين الب اقولي ،دراس ة وتحقي ق
محم د خلي ل م راد الحرب ي -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة ،
٢٠٠٢
جـ ٤٠٣) ١ص(؛  ٢٤سم) -.سلسلة حزان التراث(
-١اللغ ة العربي ة – النح و أ -الحرب ي ،محم د خلي ل م راد
)محقق( ب -العنوان جـ -السلسلة
٦٦٧
الحسني ،محمد بن علي محمد علي )٨٣٨-٠٠٠ھـ(
الرش اد ف ي ش رح االرش اد  /محم د ب ن عل ي ب ن محم د عل ي
الحسيني؛ تحقيق ضرغام محمود عبود الدرة -.بغداد :مطبعة
الوقف السني ٢٠٠٤ ،
 ٤٠٠ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة احياء التراث؛ (٨٣
 -١اللغة العربية – النحو أ – الدرة ؛ ض رغام محم ود عب ود
)محقق( ب – العنوان جـ  -السلسلة
٦٦٨
الخفاجي ،بان
مراعاة المخاط ب ف ي النح و العرب ي /ت أليف ب ان الخف اجي -.
بيروت :دار الكتب العلمية ٢٠٠٨ ،
 ٢٨٠ص؛  ٢٤سم
 -١اللغة العربية – النحو أ – العنوان

١٧٢

٤١٥،١
ش ٩٢٢

٤١٥,١
ك ٢٧٩

٤١٥,١
م٢٦٩

٤١٥,١
م ٤٥٩

٦٦٩
شھاب احمد ابراھيم
الف روق النحوي ة ف ي اللغ ة العربي ة :دراس ة ف ي وظ ائف
المفردات /شھاب احمد ابراھيم -.بغداد :ديوان الوقف ال سني
٢٠٠٩ ،
 ٢٤٦ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الدراسات المعاصرة؛ (٧٢
 -١اللغة العربية – النحو أ – العنوان ب – السلسلة
٦٧٠
الكافيجي ،محمد بن سليمان ) ٨٧٩ – ٧٨٨ھـ(
شرح االعراب في قواعد االع راب /ت أليف محم د ب ن س ليمان
الكافيجي؛ دراسة وتحقيق عادل محمد عبدالرحمن الشنداح-.
بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٦ ،
 ٥٤٦ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة احياء التراث االسالمي (٧٥
 -١اللغ ة العربي ة – النح و أ -ال شنداح ،ع ادل محم د
عبدالرحمن )محقق( ب -العنوان جـ -السلسلة
٦٧١
الماضي ،سامي
الدالل ة النحوي ة ف ي كت اب المقت ضب للمي رد محم د ب ن زي د/
ت أليف س امي الماض ي -.الق اھرة :مكتب ة الثقاف ة الديني ة ،
٢٠٠٦
 ٢٤٠ص؛  ٢٤سم) -.المكتبة اللغوية(
 -١اللغ ة العربي ة – النح و – المي رد ،محم د ب ن زي د ب ن
عبداالكبر )م( أ– العنوان ب – السلسلة
٦٧٢
المخزومي ،مھدي
ف ي النح و العرب ي نق د وتوجي ه/مھ دي المخزوم ي -.ط-.٢
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٥ ،
 ٣٥٩ص؛  ٢٣سم
 -١اللغة العربية  -النحو – دراسات أ – العنوان

١٧٣

٤١٥,١
ھـ ٢٤٩

٤١٥,١
و ٨٢٢

٤١٥,٥
أ ٢٢٢

٤١٥,٥
ع ٣٧

٦٧٣
ھادي عبد علي ھويدي
اسم الفاعل والمشبھات به ف ي الق رآن الك ريم )دراس ة لغوي ة
داللي ة( /ھ ادي عب د عل ي ھوي دي -.النج ف االش رف :دار
الضياء للطباعة ٢٠٠٨ ،
 ٣٢٤ص؛  ٢٤سم
 -١اللغة العربية – النحو أ – العنوان
٦٧٤
والء صادق محسن
ظ اھرة الرف ع ف ي اللغ ة العربي ة  /والء ص ادق مح سن -.
عمان:دار الطباعة للنشر والتوزيع ٢٠٠٩ ،
 ٢٠٤ص؛  ٢٤سم
 -١اللغة العربية – النحو أ – العنوان
٦٧٥
ابن باشاذ ،طاھر بن احمد ) ٤٦٩ -٠٠٠ھـ(
مقدمة في اصول التصديق  /طاھر بن احمد بن باش اذ ،حقق ه
وعل ق علي ه ح سين عل ي ال سعدي ،رش يد عب دالرحمن
العبيدي -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٦ ،
 ٢٢٤ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة احياء التراث االسالمي(٧٣ ،
 -١اللغ ة العربي ة – ال صرف أ – ال سعدي ،ح سين عل ي
)محق ق( ب -العبي دي ،رش يد عب دالرحمن )محق ق(
جـ -العنوان
٦٧٦
عبدالحق احمد محمد
رد خواتيم المصباح الى كتاب سيبويه /تأليف عب دالحق احم د
محمد -.بغداد :مكتب سيبويه ٢٠٠٤ ،
 ١٦١ص؛  ٢٤سم
 -١اللغة العربية – الصرف أ – العنوان

١٧٤

٤١٥,٥
ك ٤٢٩

٤١٥,٥
ن ٣٢٤

٤١٨
ع ٥٢٩

٤١٨,١
م ٣٨٦

٦٧٧
الكداوي ،فراس عبدالعزيز عبدالقادر
الكافي ف ي عل م ال صرف /ت أليف ف راس عب دالعزيز عب دالقادر
الكداوي ،عبدالوھاب محمد علي العدواني -.جامعة الموصل:
دار ابن االثير للطباعة والنشر٢٠٠٨ ،
 ٢٠٨ص؛  ٢٣سم
 -١اللغة العربية – الصرف أ – العدواني ،عبدالوھاب محم د
)م.م( ب – العنوان
٦٧٨
النجار ،اسعد محمد علي
الصرف /اس عد محم د عل ي النج ار -.باب ل :مكتب ة ال صادق ،
٢٠٠٢
 ٢٣٦ص؛  ٢٣سم
 -١اللغة العربية – الصرف أ – العنوان
٦٧٩
العزاوي  ،نعمة رحيم
التعبير الصحيح /نعم ة رح يم الع زاوي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٢٢٧ص؛  ٢٤سم
 -١اللغة العربية – التعبير  -٢االخطاء اللغوية أ -العنوان
٦٨٠
المجمع العلمي
الفاظ عربية /المجمع العلمي -.بغداد :المجمع العلمي العراقي
٢٠٠٢ ،
 ١١٣ص؛  ٢١سم
 -١االلفاظ العربية أ -العنوان

١٧٥

٤٩١،٥٥
س٨٢٨

٤٩٢،١
ن٢٩٨

٤٩٢،٣
ع٨٢٤

٤٩٢،٣
ف٢٨٢

٦٨١
سالم محمد علي حسين
الفارس ية ...لجمي ع الم ستويات /اع داد وت أليف س الم محم د
علي حسين -.ط -.٢بغداد :مكتب الحوراء ٢٠٠٧ ،
 ٢١٦ص؛  ٢٣سم
 -١اللغة الفارسية – تعليم أ – العنوان
٦٨٢
نائل حسون
المعج م الم سماري معج م اللغ ات االكدي ة وال سومرية
والعربي ة :مقدم ة ف ي الكتاب ة الم سمارية وف ق اللغت ين
ال سومرية واالكدي ة /نائ ل ح سون -.بغ داد :بي ت الحكم ة ،
٢٠٠١
 ٣٥٧ص؛  ٢٣سم
 -١اللغ ة االكدي ة – مع اجم  -٢اللغ ة ال سومرية – مع اجم
أ – العنوان
٦٨٣
عمار عبدالرزاق خليفة
س ير القدي سين :ق صة يوس ف ب ن يعق وب  /ترجم ة عم ار
عبدالرزاق خليفة -.بغداد :مطبعة البرھان ٢٠٠٨ ،
 ٣٢٤ص؛  ٢٣سم
 -١اللغة السريانية – قواعد  -٢القديسون أ – العنوان
٦٨٤
الفتالوي  ،ستار عبد الحسن جبار
المعج م الفري د الفع ل ال سرياني ف ي العھ د الجدي د /س تار
عبدالحسن جبار الفتالوي -.بغداد :مطبعة البرھان ٢٠٠٧ ،
جـ  ١٢٧٤ – ٥٩٥) ٢ص(؛  ٢٤سم
جـ  :٢ل – ت
-١اللغة السريانية – معاجم أ – العنوان

١٧٦

٤٩٢،٣
ك٩٢٩

٤٩٢،٣
ك ٨٢٧

٦٨٥
الكناني  ،محمد علي عبد االمير حسن
قصة القديسة شموني  /ترجمة وتحقيق محمد علي عبد
االمير حسن الكناني  -.بغداد  :مطبعة البرھان ٢٠٠٨ ،
٣٧٨ص ؛ ٢٣سم
-١اللغة السريانية  -٢القديسون أ -العنوان
٦٨٦
العالف  ،شامل فخري
اللغة التركية المعاص ر لغي ر الن اطقين بھ ا :قواع د وتطبيق ات
ومحادث ة /ت اليف ش امل فخ ري الع الف -.الموص ل :دار اب ن
االثير٢٠٠٦ ،
 ٢٢٢ص؛  ٢٤سم
 -١اللغة التركية – قواعد أ -العنوان

١٧٧

العلوم الطبيعية

١٧٨

٥٠٠،٢
و٦٩٢

٥٠٧
ر٦٤

٥٠٧
ر٦٤

٥٠٧
ر٦٤

٦٨٧
الوطواط  ،محمد بن ابراھيم
مب اھج الفك ر ومن اھج ال صبر /محم د ب ن اب راھيم ب ن يحي ى
جم ال ال دين الكتب ي المع روف ب الوطواط؛ دراس ة وتحقي ق
ناصر حسين احمد -.بغداد :المجمع العلمي ٢٠٠٨ ،
 ٥٧٩ص؛  ٢٤سم
يتضمن القسم النباتي
-١الطبيعة ،عل م  -٢النب ات أ -ناص ر ح سن احم د )محق ق(
ب – العنوان
٦٨٨
رعد مھدي رزوقي
اھ داف ت دريس العل وم وكيفي ة قياس ھا  /ت أليف رع د مھ دي
رزوق ي ،زين ب طعم ة ع صمان -.بغ داد :مكت ب الغف ران ،
٢٠٠٧
 ٣٦١ص؛  ٢٤سم
 -١العلوم -دراسة وتدريس أ – زينب طعمة ع صمان )م .م(
ب – العنوان
٦٨٩
رعد مھدي رزوقي
طرائق ونماذج تعليمية في تدريس العلوم  /تأليف رعد
مھدي رزوقي ،فاطمة عبداالمير ،عبدالزھرة عباس صالح-.
بغداد :مكتب الغفران ٢٠٠٥ ،
 ٢٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١العلوم – طرق التدريس أ – فاطمة عبداالمير )م.م(
ب – عبدالزھرة عباس صالح )م.م( جـ  -العنوان
٦٩٠
رعد مھدي رزوقي
ادىء اساس ية ف ي طرائ ق ت دريس العل وم /ت أليف رع د
مب ْ
مھ دي رزوق ي ،فاطم ة عب داالمير -.بغ داد :مكت ب الغف ران ،
٢٠٠٥
٢٢٠ص ؛ ٢٤سم
 -١العل وم – ط رق .الت دريس أ – فاطم ة عب داالمير )م.م(
ب – العنوان

١٧٩

٥٠٧
ز٢٩٤

٥٠٧،٢
ح٨٩٤

٥١٢،٩٥٣
ط٢٩٩

٥١٥،٣٥
م٩٢٣

٦٩١
الزبيدي ،عبدالرضا كاظم
مب ادىء العل وم :فيزي اء – كيمي اء – أحي اء عام ة الع داديات
التمريض الصف الراب ع /ت أليف عبدالرض ا ك اظم الزبي دي -.
بغداد :وزارة الصحة قسم ادارة شؤون التمريض ٢٠٠٣ ،
 ١٢٥ص؛  ٢٤سم
 -١العل وم – دراس ة وت دريس  – ٢التعل يم المھن ي
أ – العنوان
٦٩٢
الحميداوي  ،علي شنشول جمالي
االسس العلمية النجاز البح وث العلمي ة لمراح ل البكلوري وس
والماج ستير وال دكتوراه /...ت اليف واع داد عل ي شن شول
جم الي الحمي داوي -.طبع ة منقح ة ومزي دة -.بغ داد :ش ركة
الميناء ٢٠٠٥ ،
 ١٧٠ص؛  ٢٣سم
 -١البحوث العلمية أ – العنوان
٦٩٣
الطائي ،عباس علي عبدالرضا
انتحال الغرب لنظرية ذات الحدين ومثلث باسكال م ن الع رب/
ت اليف عب اس عل ي عبدالرض ا الط ائي -.بغ داد :د .ن ،
)(٢٠٠٩
 ٨ص؛  ٢٤سم
 -١الجبر عند العرب أ – العنوان
٦٩٤
المياحي  ،نوري فرحان
المع ادالت التفاض لية الجزئي ة وتطبيقاتھ ا  /ت أليف ن وري
فرح ان المي احي  -٠محم د جاس م محم د  -.النج ف  :دار
الضياء للطباعة ٢٠٠٧ ،
٢٢٥ص ؛ ٢٤سم
 -١المع ادالت التفاض لية أ-أحم د جاس م محم د) .م.م(
ب – العنوان

١٨٠

٥١٦,٩
م ٩٢٣

٥٢٠
ع ٥٢٩

٥٢٦,٩
ف ٤٩٤

٥٣٩,١
آ ٥٢٤

٥٤٣,٠٨٥٨٦
م ٩٩٤

٦٩٥
المياحي ،نوري فرحان عذاب
نظم البديھات والھندية االقليدية /ت أليف ن وري فرح ان ع ذاب
المي احي ،محم د جاس م محم د ،عبدالحمي د عبدالح سين
الخزرجي -.النجف :دار القباء للطباعة ٢٠٠٦ ،
 -١الھندي ة اال اقليدي ة آ  -محم د جاس م محم د )م٠م(
ب -الخزرجي ،عبدالحميد عبدالحسين )م .م( جـ -العنوان
٦٩٦
العزاوي ،عباس
تاريخ علم الفلك في الع راق /ت أليف عب اس الع زاوي؛ تحقي ق
سالم االلوسي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٤ ،
 ٨٠٦ص؛  ٢٣سم
 -١الفلك أ -االلوسي ،سالم )محقق( ب – العنوان
٦٩٧
فريد مجيد حسين
الم سح االث اري /فري د مجي د ح سين -.بغ داد :الھيئ ة العام ة
لالثار والتراث ٢٠٠٦ ،
 ٩٦ص :ايض ؛٢٤سم
 -١المساحة االثارية أ -العنوان
٦٩٨
استخدامات الطاقة النووية لالغراض السليمة وزدواجية
المع ايير الدولي ة ف ي ال ذكرى الع شرين للع دوان ال صھيوني
عل ى مفاع ل تم وز الن ووي  ٢٨ – ٢٧حزي ران-. ٢٠٠١ /
بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
 ٢٧٣ص؛  ٢١سم
 -١الطاقة النووية ا – العنوان
٦٩٩
مؤيد نعمة محمد
التحلي ل الكيمي اوي الطيف ي باس تخدام تقني ة بالزم ا  ...ال خ/
مؤيد نعمة محمد) -.د.ن( ) :د.م( ٢٠٠٨ ،
 ١١٨ص؛  ١٤سم
 -١الكيمياء التحليلية  -٢أشعة اكس أ – العنوان

١٨١

٥٤٧,٠٠٧
أ ٣٨٤

٥٤٧,٠٠٧
أ ٣٨٤

٥٤٧,٧
ح ٩٢٩

٥٥١,٤
م ٣٨٤

٧٠٠
احمد شھاب احمد
م سائل وحل ول ف ي الكيمي اء الع ضوية /اع داد وت أليف احم د
شھاب حمد -.صالح الدين :مكتب أفنان للطباعة ٢٠٠٧ ،
جـ  ٦٠٢) ١ص(؛  ٢٨سم
-١الكيمياء العضوية – دراسة وتدريس أ – العنوان
٧٠١
احمد شھاب احمد
م سائل وحل ول ف ي الكيمي اء الع ضوية /اع داد وت أليف احم د
شھاب احمد -.صالح الدين :جامعة تكريت ٢٠٠٨ ،
جـ ١٢٩١) ٢ص(؛  ٢٨سم
-١الكيمياء العضوية – دراسة وتدريس أ – العنو ان
٧٠٢
حنان عبدالجليل راضي
الكيمي اء الع ضوية العملي ة Pratical Organicch
=  / Emistryحنان عب دالجليل راض ي ،محم د احم د عب د-.
البصرة :كلية العلوم ٢٠٠٥ ،
 ١٨٢ص؛  ٢٤سم
 -١الكيمي اء الع ضوية – دراس ات أ -محم د احم د عب د )م.م(
ب – العنوان
٧٠٣
محمد ابراھيم حسن
الجغرافي ا العام ة الطبيعي ة والب شرية :دراس ة تحليلي ة
لمقوماتھ ا ومظاھرھ ا ف ي الفك ر الجغراف ي الح ديث /محم د
ابراھيم حسن -.القاھرة :المكتبة المصرية ٢٠٠٦ ،
 ٤٧٧ص؛  ٢٣سم
 -١الجغرافية الطبيعية أ – العنوان

١٨٢

٥٥١,٥
ح ٨٩٨

٥٥١,٦٩٥٦٧
و ٢٩٨

٥٧١,٦
ج ٩٢٢

٥٧٧,٠٦
م ٩٢٨

٥٧٩
خ ٧٢٣

٧٠٤
الحكيم ،حسن عيسى
ان واء بغ داد واحوالھ ا الطبيعي ة ف ي الع صر العباس ي /ح سن
عيسى الحكيم -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٩٥ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (١٠
 -١االرصاد الجوية -بغداد أ -العنوان ب – السلسلة
٧٠٥
الوائلي ،علي عبدالزھرة كاظم
اتجاھات حديثة في المناخ التطبيق ي /ت أليف عل ي عب دالزھرة
ك اظم ال وائلي ،لطي ف ھاش م ك زار الط ائي -.بغ داد :وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٠٨ ،
 ٢٧٥ص؛  ٢٤سم
 -١الع راق – المن اخ أ -الط ائي ،لطي ف ھاش م ك زار )م.م(
ب – العنوان
٧٠٦
الجنابي ،عباس عبدﷲ
بايولوجية الخلية /تأليف عباس عبدﷲ الجنابي -.بغداد :أبجد
للطباعة والنشر ٢٠٠٦ ،
 ٣٥٨ص؛  ٢٤سم
 -١الخاليا – فسيولوجيا أ -العنوان
٧٠٧
المؤتمر العلمي السنوي ) :٢٠٠٧:٣بابل(
الم ؤتمر العلم ي ال سنوي الثال ث لبح وث البيئ ة /الم ؤتمر-.
بابل :جامعة بابل ٢٠٠٧ ،
 ١٧٩ص؛  ٢٨سم
 -١البيئة – مؤتمرات أ – العنوان
٧٠٨
الخفاجي ،زھرة محمود
التقنية الحيوية الميكروبي ة :توجھ ات جزيئي ة  /ت أليف زھ رة
محمود الخفاجي  -.بغداد  :جامعة بغداد ٢٠٠٨ ،
 ٧٥٤ص؛  ٢٨سم
 -١االحياء الدقيقة أ – العنوان

١٨٣

٥٨١,٣٥
خ ٢٨٥

٥٩٠
أ٥٦٣

٥٩٥,٤٢٩
م ٨٢٣

٧٠٩
الخالصي ،سعاد محمد صادق
من دل وقوانين ه الثالث ة ف ي عل م الوراث ة /س عاد محم د ص ادق
الخالصي -.بغداد :مطبعة الفائق ٢٠٠٩ ،
 ٤٧ص؛  ٢١سم
 -١النباتات )الوراثة( أ -العنوان
٧١٠
ابن أبي االشعث ،احمد بن محمد)٣٦٥ -...ھـ(
الحيوان /تاليف احم د ب ن محم د ب ن اب ي االش عث اب و جعف ر،
تحقي ق عب دالرزاق احم د الحرب ي -.بغ داد :مرك ز البح وث
والدراسات االسالمية ٢٠٠٨ ،
 ٣٢٥ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة احي اء الت راث االس المي
)(١٧٤
 -١الحي وان  -٢االن سان والطبيع ة  -٣الط ب أ -الحرب ي،
عبدالرزاق )محقق( ب -العنوان ج -السلسلة
٧١١
المالح ،نزار مصطفى
االكاروس ات االساس يات واالقت صاديات والمكافح ة /ت أليف
نزار مصطفى المالح -.جامعة الموصل :ن شر وطب ع وتوزي ع
دار ابن االثير للطباعة والنشر٢٠٠٩ ،
 ٧٨٠ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتاب الجامعي؛ (١٧
 -١المف صليات )الق رادة والحل م(  -٢البكتري ا أ – العن وان
ب – السلسلة

١٨٤

التكلنولوجيا )العلوم التطبيقية(

١٨٥

٦١٣،٨٥
ف ٨٩٨

٦١٤،٠٢٦٥٦٧
ع٨٩

٦١٤،١٠٢٦
ع ٨٩

٦١٥،١
ع٢٩٩

٧١٢
الفكيكي  ،اديب توفيق
التدخين :اثاره االجتماعية ومضاره الصحية /ادي ب توفي ق
الفكيك ي -.ط -.٣بغ داد  :دار ال شؤون الثقافي ة العام ة ،
٢٠٠٢
 ١٥٣ص؛  ٢٤سم
 -١التدخين والصحة أ – العنوان
٧١٣
العلي  ،ذاكر خليل
قانون الصحة العامة رقم ) (٨٩لسنة  ١٩٨١وتعديالت ه/
اعداد ذاكر خليل العلي -.الموص ل :مكتب ة الجي ل العرب ي
٢٠٠٦ ،
 ٦١ص؛  ١٨سم
 -١ال صحة العام ة – الع راق – ق وانين وت شريعات
أ – العنوان
٧١٤
العلي  ،ذاكر خليل
قانون الطب العدلي رقم  ٥٧لسنة  ١٩٨٧وتعديالته/
اع داد ذاك ر خلي ل العل ي -.الموص ل :مكتب ة الجي ل
العربي ٢٠٠٦ ،
 ٢٦ص؛  ١٨سم
 -١الطب الشرعي – قوانين وتشريعات أ  -العنوان
العاني ،سلسل محمد
الصيدلة ...علم وفن  /سلسل محمد العاني -.بغداد
جامعة بغداد ٢٠٠٢ ،
٣٠ص ؛ ٢٣سم
-١الصيدلة أ -العنوان

١٨٦

٧١٥

٦١٥،١٩٠٦
م٩٢٨

٦١٥،٣٢
م٩٩٤

٦١٥،٣٢١
ع٥٢٩

٦١٥،٥٣
س٦٤٩

٧١٦
المؤتمر العلمي ) :٢٠٠٨ :٣بغداد (
واقع وآفاق صناعة الدواء وت سويقه وس المته وجودت ه
وانعكاس ه ...ال خ  /الم ؤتمر العلم ي  -.بغ داد :مرك ز
بحوث السوق وحماية المستھلك ٢٠٠٩ ،
٣٩٧ص ؛ ٣٠سم
-١االدوية – مؤتمرات أ -العنوان
٧١٧
مھند جميل محمود
كيمي اء النبات ات الطبي ة /مھن د جمي ل محم ود -.بغ داد:
مطبعة انوار دجلة ٢٠٠٨ ،
 ٩٥ص؛  ٢٤سم
 -١النباتات الطبية ا – العنوان
٧١٨
العزاوي ،تركي علي محمود
المقت بس م ن الت داوي واالع شاب ف ي الت راث الطب ي
العرب ي /ت أليف ترك ي عل ي محم ود الع زاوي -.بغ داد:
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب ٢٠٠٩ ،
 ٢٦٠ص؛  ٢٤سم
 -١العالج باالعشاب أ -العنوان
٧١٩
السعدي  ،محمد حمود
النباتات الطبية والعقاقير من وجھة نظر بايولوجية
وصيدالنية  /تأليف محمد حمود السعدي ) -.د٠م:
د٠ن( ٢٠٠٩ ،
٢٨١ص ؛ ٢٤سم
-١النباتات الطبية  -٢الطب الشعبي أ -العنوان

١٨٧

٦١٥,٥٣
س ٦٤٩

٦١٦,٠١
س ٨٩٨

٦١٦,٤٦٢
آ٥٢٢

٦١٦,٤٦٢
ج ٦٧٤

٦١٦,٨
ح ٥٩٩

٧٢٠
السعدي ،محمد حمود
النباتات الطبية ومفھ وم ص ناعة ال دواء والعق ار /ت أليف
محمد حمود السعدي) -.د.م() :د.ن( ٢٠٠٩ ،
 ٢٠٩ص؛  ٢٤سم
 -١النباتات الطبية  -٢الطب الشعبي أ -العنوان
٧٢١
سليم عبيد كاطع
م وجز ف ي االحي اء المجھري ة الطبي ة الع داديات
التم ريض ...ال خ /ت أليف س ليم عبي د ك اطع -.بغ داد:
مطبعة ابداع٢٠٠٣ ،
 ٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١االحياء ،علم )الطبية( أ -العنوان
٧٢٢
االشبال ،عبداالمير عبدﷲ
داء السكري :الطرق العالجية الحديثة للسيطرة ال شاملة
عملي ة /بقل م عب داالمير عب دﷲ االش بال -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية٢٠٠٤ ،
 ٤٤٨ص؛  ٢٤سم
 -١داء السكري أ – العنوان
٧٢٣
جعفر صادق عالوي
م رض ال سكري /جعف ر ص ادق ع الوي -.ط ،٣مزي دة
ومنقح ة -.بغ داد :مطبع ة الوف اق ال وطني العراق ي ،
٢٠٠٦
-١السكر )مرض( أ – العنوان
٧٢٤
حسين سرمك حسن
ام راض االش خاص المھ يمن ج دا ال ) ((Vipsح سين
سرمك حسن -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤،
 ١٦٧ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (١١
 -١االمراض النفسية أ – العنوان ب – السلسلة

١٨٨

٦١٦,٩٧٩٢
ح ٩٤٤

٦١٦,٩٩٤
ح ٥٩٩

٦١٦,٩٩٤
ظ ٧٩٤

٦١٦,٩٩٤٤٩
ح ٨٩

٧٢٥
الحيدر ،ماجد
االيدز ...بين المناعة والفايروس /ماجد الحيدر -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤،
 ١٥٠ص؛  ١٨سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٨
 -١االيدز )مرض( أ – العنوان ب – السلسلة
٧٢٦
الحسني ،نزار باقر
سرطان الرئة :دراسة طبية لرؤية تثقيفي ة /ن زار ب اقر-.
بغداد  :د.ن ٢٠٠٨ ،
 ٨٧ص؛ ايض  ٢٣سم
 -١الرئة – سرطان أ – العنوان
٧٢٧
الظفيري ،محمد ابراھيم
البيئ ة وال سرطان :الم ؤثرات البيئي ة ف ي ن شوء م رض
السرطان /تأليف محمد اب راھيم الظفي ري -.باب ل :مكت ب
الشموس ٢٠٠٧ ،
 ١٩٥ص؛  ٢٨سم
 ..السرطان  -٢تلوث البيئة أ -العنوان
٧٢٨
الحلي ،مسلم جاسم
س رطان الث دي اس بابه وعالج ه والوقاي ة من ه /م سلم
جاسم الحلي ،شريف فاض ل العل وجي -.النج ف االش رف
 :دار الضياء ٢٠٠٨ ،
 ٩٦ص :ايض؛  ٢٤سم
 -١الث دي  -س رطان أ -العل وجي ،ش ريف فاض ل )م.م(
ب – العنوان

١٨٩

٦١٦,٩٩٤٦٣
ظ ٢٧٤

٦٢١,٣٩
ھـ ٩٤

٦٢١,٤٦
ك ٤٩٨

٦٣٠،٩٥٦٧
ف ٢٦٨

٧٢٩
ظافر حسن غالي
وراث ة س رطان البروس تات /ت أليف ظ افر ح سن غ الي،
انتصار حسين احمد -.واسط :جامعة واسط ٢٠٠٨ ،
 ٨٦ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة وراثة السرطان(
 -١ال سرطان  -٢البروس تات أ – انت صار ح سين احم د
)م.م( ب – العنوان
٧٣٠
ھند رستم محمد شعبان
أساس يات معالج ة ال صور الرقمي ة /ت أليف ھن د رس تم
محمد شعبان -.النجف :شركة المارد العالمية ٢٠٠٨ ،
 ٢٦٦ص؛  ٢٤سم
 -١الحاسبات الرقمية أ – العنوان
٧٣١
كريكور سيروب كريكور
المحرك ات الحديث ة ال صناعية :الت صميم والت صنيع/
ت أليف كريك ور س يروب كريك ور -.بغ داد :الجامع ة
التكنلوجيا ٢٠٠٣ ،
 ٢٥٦ص؛  ٢٤سم
 -١المحركات الكھربائية أ – العنوان
٧٣٢
فاضل جواد دھش
األثار المترتبة عن أن ضمام الع راق ال ى منظم ة التج ارة
العالمي ة عل ى م ستقبل القط اع الزراع ي  /فاض ل ج واد
دھش -.بغداد :مطبعة العزة ٢٠٠٩ ،
 ٣٣٦ص؛  ٢٤سم
 -١الزراع ة – الع راق  -٢الزراع ة – اقت صاديات
أ – العنوان

١٩٠

٦٣١،٣٧٢
ع٧٩٤

٦٣١،٤
ن٥٤٩

٦٣١،٤١
ع٤٩٢

٦٣١،٤٣٣
ن٦٩٨

٧٣٣
العقيدي ،محمد عبدالكريم منھل
دراس ة الرؤي ة الم ستقبلية لتط ور اس تخدام ال ساحبات
الزراعي ة ف ي الع راق /اع داد محم د عب دالكريم منھ ل
العقيدي -.بغداد :مكتب ابتسام للطباعة ٢٠٠٥ ،
 ٢٤ص؛  ٢٣سم
 -١االالت الزراعية – دراسات أ – العنوان
٧٣٤
نسرين كردي ذباح
نظري ة الت سرب ودراس ة الواق ع العمل ي لت صريف مي اه
الموق ع Seepage theory & Studying
Practictical actuality Of Site Water
 / Drainugeت اليف ن سرين ك ردي ذب اح  -.ذي ق ار:
جامعة ذي قار ٢٠٠٨ ،
 ١٦٧ص :أيض؛  ٢٤سم
 -١التربة )ھندسة( أ – العنوان
٧٣٥
عدنان جاسم ثابت
التحاليل الكيميائية للتربة /عدنان جاسم ثاب ت -.النج ف:
مطبعة الضياء ٢٠٠٨ ،
 ١٦٥ص؛  ٢٣سم
 -١كيمياء التربة أ -العنوان
٧٣٦
النعيمي ،رافع محمود سليمان
الخواص الھندسية للتربة وطرق قياسھا /تأليف واع داد
راف ع محم ود س ليمان النعيم ي ،أمي رة اس ماعيل ح سين
خوشناو -.صالح الدين :جامعة تكريت ٢٠٠٥ ،
 ١٩٥ص؛  ٢٥سم
 -١ميكانيك التربة أ – خوشناو ،اميرة اسماعيل حسين
)م.م( ب – العنوان

١٩١

٦٣١,٥٨٧
ح ٤٩٣

٦٣١،٥٨٧٣
ع٤٢٧

٦٣٢،٧
أ٣٢

٦٣٣
ب٨٤٢

٧٣٧
الحديثي ،عصام خضير
تقان ات ال ري الحديث ة ومواض يع اخ رى ف ي الم سألة
المائي ة /ت أليف ع صام خ ضير الح ديثي ،احم د م دلول
الكبي سي ،ي اس خ ضير الح ديثي  –.االنب ار  :كلي ة
الزراعة ٢٠٠٩ ،
 ٢٧٥ص؛  ٢٤٠سم
 -١ال ري – الع راق أ -الكبي سي  ،احم د م دلول )م.م(
ب – الحديثي ،ياس خضير )م.م( جـ  -العنوان
٧٣٨
العراق  ،وزارة الموارد المائية
موسوعة دوائر الري في العراق ملحق رقم )(١
نشاطات ومنجزا وزارة الموارد المائية ...الخ /اعداد
لجنة في وزارة الموارد المائية -.بغداد :وزارة الموارد
المائية ٢٠٠٥ ،
 ٨٤ص؛  ٣٢سم
 -١الري – موسوعات أ -العنوان
٧٣٩
ابو الحب ،جليل كريم
الح شرات الم سببة لالم راض /ت أليف جلي ل ك ريم اب و
الحب -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٢١٥ص؛  ٢٤سم
 -١الحشرات الضارة أ – العنوان
٧٤٠
البلداوي ،محمد ھذال كاظم
الشامل في علوم المحاص يل الحقلي ة /محم د ھ ذال ك اظم
البل داوي ،موف ق عب دالرزاق س ھيل النقي ب -.بغ داد:
جامعةبغداد -كلية الزراعة ٢٠٠٨ ،
 ٤٦٨ص؛  ٢٥سم
 -١المحاص يل الحقلي ة أ -النقي ب  ،موف ق عب دالرزاق
سھيل )م.م( ب -العنوان

١٩٢

٦٣٤,٦٢
أ ٩٥٢

٦٣٤،٦٢
أ ٩٥٢

٦٤١،٣٦٥
ع٥٢٩

٦٤٦
ن ٨٩٤

٧٤١
االنصاري ،ندى عبدالمجيد
م صور االص ناف العراقي ة م ن نخي ل التم ر /اع داد ن دى
عبدالمجي د االن صاري ،عب اس احم د ال صالح -.بغ داد:
وزارة الزراعة٢٠٠٥ ،
 ٢٢٤ص؛  ٢٣سم
 -١التم ور  -الع راق  -٢ال صالح ،عب اس احم د )مع د(
ب – العنوان
٧٤٢
االنصاري  ،ندى عبد المجيد
م صور األص ناف العراقي ة م ن نخي ل التم ر /اع داد ن دى
عبدالمجي د االن صاري ،عب اس احم د ال صالح -.بغ داد:
مطبعة العزة ٢٠٠٥ ،
ج  ٢٣٤) ١ص(؛  ٢٦سم
 -١التمور – العراق أ – الصالح  ،عباس احمد )معد(
ب  -العنوان
٧٤٣
العزاوي  ،قحطان عبد الكريم
تغذي ة ال دجاج وص ناعة العل ف  /ت أليف قحط ان عب د
الك ريم الع زاوي -.بغ داد  :ش ركة ناص يف التجاري ة ،
٢٠٠٦
٢٠٩ص ؛ ٢٣سم
 -١الدجاج  – ٢االعالف أ – العنوان
٧٤٤
نمير قاسم خلف
ألف التصميم الداخلي /تأليف نمير قاس م خل ف -.دي الى:
جامعة ديالى ٢٠٠٥ ،
 ٢٥٥ص؛  ٢٣سم
 -١االثاث أ -العنوان

١٩٣

٦٤٩,١
أ٦٤٣

٦٤٩,١
ع ٥٢٩

٦٤٩,١
م ٣٨٤

٦٤٩,٥١
أ ٩٥٢

٧٤٥
االعرجي ،أديم
تعلم االحرف واالرقام االنكليزية بالصور الملونة /اع داد
ادي م االعرج ي -.بغ داد دار االعرج ي للطباع ة والن شر ،
٢٠٠٩
٨ص؛  ٢١س م ) -.سل سلة تعل م بال صور لري اض
االطفال(
-١االطف ال – الرعاي ة الثقافي ة أ – العن وان
ب – السلسلة
٧٤٦
العزاوي ،سامي مھدي
محاضرات الموسم الثقافي االول المركز ابحاث الطفول ة
واالموم ة /االش راف العلم ي س امي مھ دي الع زاوي،
جليل وادي -.بغداد :مطبعة القبس ٢٠٠٦ ،
 ١٦٣ص؛  ٢٤سم
 -١االطف ال – رعاي ة -٢الثقاف ة – محاض رات أ -جلي ل
وادي )مشرف( ب – العنوان
٧٤٧
محمد حسين جودي
االبعاد التربوية والنف سية والجمالي ة ف ي فن ون االطف ال/
محمد حسين جودي -.بغداد :مطبعة المعارف ٢٠٠٥ ،
 ١٥٩ص  ٢٤سم
 -١االطفال – رعاية أ -العنوان
٧٤٨
األنصاري ،باسم
نل ون مع ا ق صة عاش وراء /أع داد باس م االن صاري-.
النجف االشرف :دار البراق للطباعة والنشر٢٠٠٨ ،
 ١٦ص؛  ٢٤سم
 -١االطفال – رسوم أ -العنوان

١٩٤

٦٤٩,٥١
ف ٤٤٩

٦٤٩,٥١
ف ٤٤٩

٦٤٩,٥١
ف ٤٤٩

٦٤٩،٦
د ٨٩٨

٦٥٧,٤٢
ن ٩٢٧

٧٤٩
فردوس منعم
ھي ا بن ا نل ون مع ا :دب دوب  /ف ردوس م نعم -.النج ف
االشرف :دار البراق للطباعة والنشر٢٠٠٨ ،
 ١٢ص؛  ٢١سم) -.جديد؛ (٢
 -١االطفال – رسوم أ -العنوان ب – السلسلة
٧٥٠
فردوس منعم.
ھيا بنا نلون معا :سلحف  /رسوم فردوس منعم-.النجف
االشرف :دار البراق ٢٠٠٨ ،
 ٢١ص؛  ١٩سم) -.سلسلة جديد؛ (١
 -١االطفال – رسوم أ -العنوان ب -السلسلة
٧٥١
فردوس منعم
ھيا بنا نلون مع ا :نون و /رس وم ف ردوس م نعم -.النج ف
االشرف :دار البراق للطباعة والنشر٢٠٠٨ ،
 ١٢ص؛  ٢١س) -.جديد؛ (٥
 -١االطفال – رسوم أ -العنوان ب – السلسلة
٧٥٢
الدليمي  ،ناھدة عبد زيد
مف اھيم ف ي التربي ة الحركي ة  /ت أليف ناھ دة عب د زي د
ال دليمي -.النج ف االش رف ،دار ال ضياء للطباع ة
والتصميم ٢٠٠٩ ،
 ٣٣٨ص؛  ٢٤سم
 -١تربية االطفال أ -العنوان
٧٥٣
نواف فخر
محاس بة التك اليف ال صناعية  /ن واف فخ ر ،خلي ل
الدليمي -.عمان :الدار العلمية الدولية للنشر٢٠٠٢ ،
ج ) ٤٦٠ص(؛  ٢٤س م) -.سل سلة الكت ب المحاس بية؛
(١٢
 -١التك اليف ال صناعية أ – ال دليمي ،خلي ل )م.م(

١٩٥

ب – العنوان جـ  -السلسلة
٦٥٧,٤٢
ن ٩٢٧

٦٥٧,٤٦
د ٨٩٨

٦٥٨,١٥١
خ ٩٨٩

٦٥٨,١٥١١
س ٢٨٨

٧٥٤
نواف فخر
محاس بة التك اليف ال صناعية /ن واف فخ ر ،خلي ل
الدليمي -.عمان :الدار العلمية الدولية ٢٠٠٣ ،
 ٤١٤ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتاب المحاسبية؛ (١٣
 -١محاس بة التك اليف أ -ال دليمي ،خلي ل )م.م(
ب – العنوان جـ  -السلسلة
٧٥٥
الدليمي ،خليل
مب ادىء المحاس بة المالي ة /ت أليف خلي ل ال دليمي،
عب دالرزاق ال ساكني؛ ن واف فخ ر -.عم ان  :دار الثقاف ة
للنشر٢٠٠٥ ،
ج ٤٦٤) ١ص(؛  ٢٤سم
-١المحاس بة  -نظري ات أ -ال ساكني ،عب دالرزاق )م.م(
ب – نواف فخر )م.م( جـ  -العنوان
٧٥٦
خولة عيسى صالح
الرقابة االدارية والمالي ة ف ي الدول ة العربي ة االس المية/
ت أليف خول ة عي سى ص الح -.بغ داد :بي ت الحكم ة ،
٢٠٠١
 ٣٢٤ص؛  ٢٣سم
 -١الرقابة المالية أ -العنوان
٧٥٧
سالم محمد عبود
تطبيق ات حديث ة ف ي المحاس بة االداري ة /س الم محم د
عبود -.بغداد :دار الدكتور٢٠٠٩ ،
 ٧٦٠ص؛  ٢٤سم
 -١المحاسبة االدارية أ -العنوان

١٩٦

٦٥٨,٣
س ٢٨٤

٦٥٨,٤٠١٣
ع ٨٢٢

٦٥٨,٤٠٣٢
ع ٨٤٩

٦٥٨,٤٠٣٤
ت ٨٩٨

٧٥٨
السامرائي ،احمد عبدالغفور
الموظ ف والم سؤولية /احم د عب دالغفور ال سامرائي-.
بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٨ ،
 ٦٠ص؛  ٢١سم
 -١الموظفون )االخالق( أ -العنوان
٧٥٩
عالء حسين حنظل
اھمي ة تطبي ق نظ ام ادارة الج ودة ال شاملة ف ي دوائ ر
وش ركات وزارة التج ارة /ت أليف ع الء ح سين حنظ ل-.
بغداد :د.ن ٢٠٠٨ ،
 ٣٠٥ص؛  ٢٣سم
 -١ادارة الجودة أ -العنوان
٧٦٠
عمرو ھشام محمد
مدخل اقتصادي في دراسات الج دوى وتقي يم الم شاريع/
عمرو ھشام محمد -.دمشق :مكتبة دار طالس ٢٠٠٨ ،
 ١٦٣ص؛  ٢٤سم
 -١دراسات الجدوى  -٢ادارة المشروعات أ – العنوان
٧٦١
التميمي ،ماجدة عبداللطيف محمد
بح وث العملي ات :تطبيق ات عل ى الحاس وب /ماج دة
عب داللطيف محم د التميم ي ،احم د عب د اس ماعيل
الصفار -.عمان :دار المناھج للنشر٢٠٠٧ ،
٥٩٢؛  ٢٤سم
-١بح وث العملي ات  -٢المحاس بة – بح وث العملي ات
أ -الصفار ،احمد عبد اسماعيل )م.م( ب – العنوان

١٩٧

٦٥٨,٤٠٣٨٠١١
ش ٩٦٩

٦٥٨,٤٠٥٢
ع ٢٤٦

٦٥٨,٤٨٣٥
ح ٨٤٢

٦٥٨,٥
ح ٢٨٨

٧٦٢
الشنطي ،أيمن
تحليل وتصميم نظم المعلومات  /ت أليف أيم ن ال شنطي-.
واخرون -.عمان :دار البداية ٢٠٠٦ ،
١٦٤ص؛  ٢٤سم
-١نظم المعلومات أ -النداف ،ع صام )م.م( ب – ع امر
شقر )م.م( جـ  -العنوان
٧٦٣
العارضي ،احسان
في ادارة المفاوضات /اح سان العارض ي -.بغ داد :مرك ز
الشھيديين الصدرين للدراسات والبحوث ٢٠٠٦ ،
 ٦٠ص؛  ٢٣سم
 -١المفاوضات أ -العنوان
٧٦٤
الحمداني ،خضير جاسم
دور المھ ارات التفاوض ية ف ي عق د ال صفقات التجاري ة/
اع داد خ ضير جاس م الحم داني -.بغ داد :مكت ب احم د
الدباغ ٢٠٠٨ ،
 ١٣٩ص؛  ٢٤سم
 -١المفاوضات أ – العنوان
٧٦٥
حاكم محسن محمد
ادارة االنت اج والعملي ات /ت أليف ح اكم مح سن محم د-.
بغداد :مطبعة الصقور٢٠٠٦ ،
 ٣٥٦ص؛  ٢٨سم
 -١ادارة االنتاج أ – العنوان

١٩٨

٦٥٨,٥
ع ٨٤٩

٦٥٨,٥٦٢
خ ٦٩٢

٦٥٨,٥٦٢
ك ٤٩٨

٦٥٨,٨
خ ٥٢٦

٧٦٦
عبدالكريم محسن
ادارة االنت اج والعملي ات /ت أليف عب دالكريم مح سن،
صباح مجيد النجار -.عمان :دار وائل للنشر٢٠٠٤ ،
 ٥٢٥ص؛  ٢٨سم
 -١ادارة االنت اج أ -النج ار  ،ص باح مجي د )م.م(
ب – العنوان
٧٦٧
الخطيب  ،سمير كامل
ادارة الج ودة ال شاملة واألي زو – م دخل معاص ر /س مير
كامل الخطيب -.بغداد :دار المرتضى ٢٠٠٨ ،
 ٣٥٨ص؛  ٢٤سم
 -١جودة االنتاج أ -العنوان
٧٦٨
كريم فخري ھالل
كيف يحصل الت اجر او ال صناعي العراق ي عل ى ال شھادة
العالمية لمواصفة االيزوا  ٢٠٠٠ – ٩٠٠١تاليف ك ريم
فخ ري ھ الل ،ع امر احم د غ ازي -.باب ل :غرف ة تج ارة
بابل ٢٠٠٧ ،
 ٣٢ص؛  ٢٣س م) -.سل سلة ادارة الج ودة ومواص فاتھا
العالمية االيزو ) (١٥٠؛ (١
 -١جودة االنتاج  -٢ضبط الجودة أ -عامر احمد غ ازي
)م.م( ب -العنوان جـ  -السلسلة
٧٦٩
الخزاعي ،كريم عاتي
اسواق ب الد المغ رب م ن الق رن ال سادس الھج ري حت ى
نھاي ة الق رن التاس ع الھج ري  /ك ريم ع اتي الخزاع ي-.
بغداد :الجامعة المستنصرية ٢٠٠٨ ،
 ٢٨٥ص؛  ٢٤سم
 -١المغ رب – االس واق  -٢االس واق – ت اريخ
أ -العنوان

١٩٩

٦٦١،٨٠٤
ج٢٢٤

٦٦٥,٥٠٣٢
د ٩٤٩

٦٨٦,٢٣١٢
ح٨٩٤

٦٩٢,٨
م ٥٢٩

٧٧٠
جابر شنشول جمالي
ال صناعات البتروكيمياوي ة /ت أليف ج ابر شن شول
جمالي -.بغداد :الجامعة التكنلوجيا ٢٠٠٤،
 ٧٢٧ص؛  ٢٤سم
 -١البتروكيمياويات أ -العنوان
٧٧١
الدوري ،اسامة عبدالرحمن
تطور سياسة العراق النفطي ة  /١٩٦٣ – ١٩٥٢أس امة
عبدالرحمن الدوري -.بغداد :د.ن ٢٠٠٣ ،
 ٢٣٨ص؛  ٢٣سم
 -١البترول – السياسة أ -العنوان
٧٧٢
الحميد ،شھاب احمد
محاولة استجالء تاريخ الطباعة في الوطن العربي /بقلم
شھاب احمد الحميد -.بغ داد :االتح اد العرب ي لل صناعات
الورقية ٢٠٠٤ ،
 ٤٩ص؛  ٢٤سم
 -١الطباعة – تاريخ أ -العنوان
٧٧٣
المشاھدي ،خليل ابراھيم
ش روط المقاول ة /اعم ال الھندس ة الكھربائي ة
والميكانيكية والكيمياوية الصادرة عن وزارة التخط يط /
اعداد خليل ابراھيم المشاھدي] -.د.م :د.ن،د٠ت[
 ٩٦ص؛  ٢٣سم
 -١المقاوالت  -٢عقود المقاولة أ -العنوان

٢٠٠

الفنون،الفنون الجميلة والزخرفية

٢٠١

٧٠٤,٤٣٤
ع ٢٩٩

٧٠٩
ر ٩٥٨

٧٢٠
ك ٧٨٢

٧٢٠,٩٥٦٧٢٦
أ ٩٥٢

٧٧٤
العاني ،سلسل محمد
توظي ف النب ات ف ي الف ن االس المي /سل سل محم د الع اني-.
بغداد :جامعة يغداد ٢٠٠٢ ،
 ٢٧ص؛  ٢٣سم
 -١النباتات ]فن اسالمي[ أ -العنوان
٧٧٥
روسكل  ،مارك
معن ى ت اريخ الف ن /ت أليف م ارك روس كل -٠ترجم ة فخ ري
خليل -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٢٦٩ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتب المترجمة(
 -١الف ن – ت اريخ أ -فخ ري خلي ل )مت رجم( ب  -العن وان
جـ  -السلسلة
٧٧٦
الكفالوي ،سامي عبدالحسين
ال صيانة االثري ة ل بعض ال صروح االس المية /س امي
عبدالحسين الكفالوي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٠٦ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة رسائل جامعية؛ (
 -١المباني – التاريخية أ -العنوان ب – السلسلة
٧٧٧
االنصاري ،رؤوف محمد علي
عم ارة ك ربالء :دراس ة عمراني ة وتخطيطي ة ت أليف رؤوف
محم د عل ي االن صاري -.دم شق :مؤس سة ال صالحاني ،
٢٠٠٦
 ٣٣٥ص؛  ٢٤سم
 -١العمارة – تاريخ )كربالء( أ -العنوان
٧٧٨

٧٢١
خ٢٨٤

خالد محمد حديد
الطرق القياس ية لتح ضير الكمي ات لالعم ال الھندس ة المدني ة
والمعمارية والخدمات /خالد محمد حديد -.بغداد :بيت الحكمة
٢٠٠٣ ،
٢٣٠؛  ٢١سم) -.سلسلة المعرفة خدمة العلم(

٢٠٢

-١الھندسة المعمارية أ -العنوان
٧٢٢،٥١
ج٩٢٩

٧٢٣،٣٠٣
ث٩٩٩

٧٢٦،١
ع٢٩٩

٧٢٦،٧
آ٩٨٢

٧٧٩

جنان عبدالوھاب عبدالرزاق
جدلية التواصل في العمارة العراقية :دراسة استقرائية
لتواصل طرز العمارة الوادي رافد بنية في تاريخ العمارة
العراقية /جنان عبدالوھاب عبدالرزاق -.بغداد :دار الشؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٣ ،
٣٧٦؛  ٢٨سم
مع اشارة خاصة الى عمارة العصور العراقية الوسيطة
)٥٣٩م – ٦٣٢م(
-١العمارة العراقية أ -العنوان
٧٨٠
ثويني ،علي
معجم عمارة الشعوب االسالمية /علي ثويني -.بغداد :بيت
الحكمة ٢٠٠٥ ،
 ٨٣١ص؛  ٢٣سم
 -١العمارة االسالمية – معاجم أ -العنوان
٧٨١
العاني ،سلسل محمد
معلم اثري في محلة االعظمية مرقد االمام ابي حنيفة
النعمان /سلسل محمد العاني -.بغداد :جامعة بغداد ٢٠٠٢،
 ٣٢ص؛  ٢٣سم
 -١المباني الدينية أ -العنوان
٧٨٢
انمار عبد الجبار جاسم
الكتابات النق شية ف ي دي ر الرب ان ھرم زد ف ي الق وش /ت أليف
انمار عبدالجبار جاسم -.بغداد :مطبعة البرھان٢٠٠٧ ،
 ٢٥٩ص؛  ٢٣سم
 -١االديرة – الموصل  -٢النقوش العربية أ -العنوان

٢٠٣

٧٢٨
أ ٤٥٩

٧٢٩
ر ٢٩٣

٧٣٠,٠٩٥٦٧
ز ٩٤٩

٧٣٨,٠٩٢
ز ٩٩٤

٧٨٣
االسدي ،اسعد غالب
ش عرية العم ارة /اس عد غال ب االس دي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٣٣ص؛  ٢٣سم) -.الموسوعة الصغيرة؛ (٤٦٦
 -١المب اني ال سكنية – ت صميم  -٢العم ارة أ -العن وان
ب – السلسلة
٧٨٤
رايجيف ،رومين
التكوين ات البنائي ة ف ي الت صميم /ت أليف روم ين رايجي ف؛
ترجم ة محم د عب دالرحمن الجب وري -.بغ داد :مكت ب الف تح ،
٢٠٠٨
 ٢٠٤ص؛  ٢٤سم
 -١العم ارة – ت صميمات أ -الجب وري ،محم د عب دالرحمن
)مترجم( ب – العنوان
٧٨٥
الزيدي ،جواد
مدون ة الب صر :ارث الط ين .وذاك رة الزي ت /ج واد الزي دي-.
بغداد :مطابع جريدة الصباح ٢٠٠٧ ،
 ١٢٥ص  +صور؛  ٢٤سم) -.كتاب الصباح الثقافي؛ (٧
 -١الفن ون الت شكيلية -الع راق  -٢الفن ون الت شكيلية –
دراسات أ -العنوان ب – السلسلة
٧٨٦
زھير صاحب
سعد شاكر ح دود الخ زف /ت أليف زھي ر ص احب ،نج م حي در،
بالسم محمد -.بغ داد :جمعي ة الفن انين الت شكيلين الع راقيين ،
٢٠٠٦
١١٢ص؛  ٢٣سم
 -١الخ زفيين أ -نج م حي در )م.م( ب – بالس م محم د )م.م(
جـ -العنوان

٢٠٤

٧٤١
ع ٢٥٨

٧٤١,٥
ح ٨٩٤

٧٤١,٦
ح ٨٤٢

٧٤١,٩
ف ٨٩٣

٧٤٥
س ٢٨٤

٧٨٧
عاصم عبداالمير
الرسم العراقي حداث ة تكيي ف /عاص م عب داالمير -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٧٩ص؛  ٢٨سم
 -١الرسم – العراق أ -العنوان
٧٨٨
حمودي عذاب
الكاريك اتير العراق ي ف ي المجتم ع /حم ودي ع ذاب -.بغ داد:
الجمعية االعالمية لرسوم الكاريكاتير ٢٠٠٨ ،
 ٩٦ص؛ رسوم؛  ١٨سم
 -١الكاريكاتير أ -العنوان
٧٨٩
الحمداني ،سمير ابراھيم عبدﷲ
الخط الخارجي في فن راك ان دب دوب أس لوب ج ريء وجدي د/
س مير اب راھيم عب دﷲ الحم داني -.الموص ل :الع ال للطباع ة
والنشر٢٠٠٩ ،
ك ٨٠) ٣ص(؛  ٢٤سم
-١الرسم )التخطيط( أ -العنوان
٨٠٠
فليح سوادي
لوحات فنية من خواطر دفينة = Portraits Of Buried
 / Thoughtsفليح سوادي] -.د.م :د.ن[ ٢٠٠٨،
دون ترقيم  :لوحات ؛  ٢٣سم
-١الرسوم – مجاميع أ – العنوان
٨٠١
السامرائي ،رفاه جاسم
االس تخدام الزخرف ي ل بعض العناص ر المعماري ة ف ي العم ارة
العربي ة االس المية  /رف اه جاس م ال سامرائي -.بغ داد :مرك ز
احياء التراث العلمي العربي ٢٠٠٤ ،
 ١٣ص؛  ٢٣سم
 -١الفن الزخرفي  -٢العمارة االسالمية أ -العنوان

٢٠٥

٧٤٥
ص ٨٤٩

٧٤٥,١
ز ٩٩٤

٧٤٦
ع ٢٩٩

٧٦٩
ع ٢٩٩

٨٠٢
الصكري ،فاطمة زبار عنيندان
االھمي ة التاريخي ة لالح وال العمراني ة ف ي كت اب ال صفدي
))تحف ة ذوي االلب اب((  :دراس ة تحليلي ة /فاطم ة زب ار
عنيندان الصكري -.بغداد :مركز احياء التراث العلمي العربي
٢٠٠٤ ،
ص  ٢٨سم
 -١الفن الزخرفي  -٢العمارة االسالمية أ -العنوان
٨٠٣
زھير صاحب
الفنون التشكيلية العراقية – عصر قبل الكتاب ة  /ت أليف زھي ر
صاحب -.بغداد :مطبعة دبي ٢٠٠٧ ،
 ٢١١ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة عشتار الثقافية(
 -١الفنون التشكيلية أ -العنوان ب -السلسلة
٨٠٤
العاني ،سلسل محمد
ص نعة المن سوجات ف ي الع صور االس المية الوس طى /سل سل
محمد العاني -.بغداد :جامعة بغداد ٢٠٠٢ ،
 ٣٨ص؛  ٢٣سم
 -١المنسوجات – صناعة – العصور االسالمية أ -العنوان
٨٠٥
العاني ،سلسل محمد
الجوان ب الفني ة ف ي ص ور كت اب الحي وان للج احظ  /سل سل
محم د الع اني -.جامع ة بغ داد :مرك ز احي اء الت راث العلم ي
العربي ٢٠٠٤ ،
 ٣٢ص؛  ٢٤سم
 -١الحيوانات – صور أ -العنوان

٢٠٦

٧٧٠
ع ٢٩٩

٧٧٨,١
ع ٢٩٩

٧٧٩
د ٩٢٤

٧٧٩
ي ٢٥٤

٨٠٦
العاني ،سلسل محمد
الت صوير وال صفة ف ي فل سفة اخ وان ال صفا /ت أليف سل سل
محم د الع اني -.جامع ة بغ داد :مرك ز احي ار الت راث العلم ي
العربي ٢٠٠٤ ،
 ٢٠ص؛  ٢٤سم
 -١التصوير أ -العنوان
٨٠٧
العاني ،سلسل محمد عبدالجبار
اص الة ف ن الت صوير االس المي /ت أليف سل سل محم د
عبدالجبار العاني -.بغداد :مركز احياء التراث العلم ي العرب ي
٢٠٠٤ ،
 ١٩ص؛  ٢٤سم
 -١التصوير االسالمي  -٢التصوير – تاريخ أ -العنوان
٨٠٨
دوبري ،ريجيس
حي اة ال صورة وموتھ ا  /ريج يس دوب ري ؛ ترجم ة فري د
زاھي -.بغداد :دار المأمون للترجمة والنشر ٢٠٠٧ ،
 ٤٠٠ص؛  ٢٤سم
 -١الصور أ -فريد زاھي )مترجم( ب – العنوان
٨٠٩
ياسر منجي
جدلي ة ال صورة االلكتروني ة م ن ال سياق التف اعلي لق صيدة
)م شتاق عب اس مع ن( /ياس ر منج ي -.ك ربالء المقدس ة:
مطبعة الزوراء ٢٠٠٩ ،
 ١٣٦ص؛  ٢١سم) -.مكتبة الشعر التفاعلي العربي؛ (١
 -١الصور )معالجة البيانات( أ -العنوان ب -السلسلة

٢٠٧

٧٨٠,٠٢١٢
ع ٣٧٢

٧٨٠،٠٢١٢
ع٣٧٢

٧٨٠,٩٥٣
ط ٢٤٧

٧٨١،٢٤
س ٢٨٤

٧٨١,٣
ع ٨٩

٨١٠
العراق ٠وزارة الثقافة
ك راس اح صائي يت ضمن ان شطة دائ رة الفن ون الموس يقية
ومنتسبيھا /وزارة الثقافة -.بغداد :الوزارة ٢٠٠٥ ،
 ٣١ص صور؛  ٢١سم
 -١دائرة الفنون الموسيقية – احصائيات أ -العنوان
٨١١
العراق .وزارة الثقافة
كراس احصائي يتضمن أنشطة دائرة الفنون الموسيقية
ومنتسبيھا  /٢٠٠٤-٢٠٠٣وزارة الثقافة -.بغداد:
دارالشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
٣١ص ،صور ؛ ٢١سم
 -١دائرة الفنون الموسيقية – احصائيات أ -العنوان
٨١٢
طارق حسون فريد
نظري ات وطرائ ق تحلي ل الموس يقى العربي ة /ت اليف ط ارق
حسون فريد -.بغداد :كلية الفون الجميلة ٢٠٠٥ ،
 ٤٥٩ص؛  ٢٤سم
 -١الموسيقى العربية – نظريات أ -العنوان
٨١٣
السامرائي  ،صادق حامد
الحان العجب /صادق حامد السامرائي -.بغ داد :دار المن ارات
٢٠٠٦،
١١٨ص؛  ٢١سم
-١اللحن )موسيقى( أ -العنوان
٨١٤
علي عبدﷲ
ف ضاءات موس يقية  /عل ي عب دﷲ -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٣ ،
 ١٤٣ص؛  ١٧سم) -.الموسوعة الصغيرة(٤٧٣ ،
 -١الموسيقى – تأليف  -٢االغاني العراقية أ -العنوان

٢٠٨

٧٨١,٦
د ٢٢٧

٧٨١,٦٢٥٦٧
س ٦٤٩

٧٨٢,٧
م ٣٩٢

٧٨٤
ب ٢٥٨

٧٩٠,٠٦٨٥٦٧٢١
ع ٩٩٢

٨١٥
الدباغ ،صباح جار ﷲ
الك أس ال دھاق ف ي معرف ة مقام ات الع راق /ص باح ج ار ﷲ
الدباغ؛ تحقيق مؤيد جار ﷲ الدباغ -.بغداد :د.ن ٢٠٠٧ ،
ح٣٥٨) ٢ص(؛  ٢٤سم
-١المقام ات الموس يقية أ -ال دباغ ،مؤي د ج ار ﷲ )محق ق(
ب – العنوان
٨١٦
السعدي ،حامد
المقام وبحور االنغام :دراسة تحليلية لغناء المقامات العراقية
م ع ن صوصھا ال شعرية  /ت اليف حام د ال سعدي -.بغ داد :دار
المثنى ٢٠٠٦ ،
 ٢٨٧ص  87 P . +؛  ٢٤سم
 -١الموسيقى الشعبية العراقية )المقامات( أ -العنوان
٨١٧
المحياوي ،عبدالحسن خضير عبيد
ت داعيات قل م ج ريح؛ مجموع ة اناش يد /عب د الح سن خ ضير
عبيد المحياوي -.بغداد :مكتبة مصر٢٠٠٨ ،
 ١٦ص؛  ٢١سم
 -١االناشيد أ -العنوان
٨١٨
باسم يوسف يعقوب
االيقاع في الموسيقى العربية  /باسم يوسف يعقوب -.بغداد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
ح ١٩٩) ١ص( :صور؛  ٢٤سم
-١الموسيقى العربية أ -العنوان
٨١٩
عبدالوھاب عبدالجبار محمد
مقاھي بغداد أيام زمان  /اع داد عب دالوھاب عب دالجبار محم د
) -.د.م() :د.ن( ٢٠٠٨ ،
 ٣٩ص؛  ٢٤سم
 -١المقاھي – بغداد أ -العنوان

٢٠٩

٧٩١،٤٣
س ٨٨٢

٧٩١,٤٣
ع ٢٩٩

٧٩١,٤٣
ل ٩٥٩

٧٩١،٤٣
م٣٨٤

٧٩١,٤٣
م٩٤٩

٨٢٠
السلمان  ،حسين
ق راءات ف ي الق ضية الجمالي ة لل سينما /ح سين ال سلمان-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ١٢٢ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٣٦
 -١السينما أ -العنوان ب – السلسلة
٨٢١
العاني ،يوسف
ال سينما ص فحات بي ت الظ الم وال ضوء  /يوس ف الع اني-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ٢٦٣ص؛  ٢٤سم
 -١السينما – العراق أ -العنوان
٨٢٢
لوسون ،جون ھوارد
ال سينما :العملي ة االبداعي ة  /ج ون ھ وارد لوس ون ،ترجم ة
علي ضياء الدين -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨٤ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتب المترجمة(
 -١السينما أ -علي ضياء الدين )مترجم( ب – السلسلة
٨٢٣
محمد حماد
صناعة السيناريو :تقنيات الصفة بعيدا عن الموھبة  /تأليف
محمد حماد -.بغداد :مطبعة صالح زنكنة ٢٠٠٨ ،
 ٧٧٠ص؛  ٢٤سم
 -١السينما – كتابة أ -العنوان
٨٢٤
مھدي عباس
كتاب ات ف ي ال سينما العراقي ة /ت أليف مھ دي عب اس -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ١٢٧ص؛  ٢٤سم
 -١السينما – العراق أ -العنوان

٢١٠

٧٩٢،٠٠٩
و ٥٢٨

٧٩٢,٠٢٢٦
س ٢٥٢

٧٩٢,٠٢٨
م٩٩٤

٧٩٢,٠٧
ع ٧٩٨

٧٩٢,٠٩
س ٢٨٩

٨٢٥
وسام مھدي كاظم
ال ضوء منظوم ة ديكوري ة ف ي الع رض الم سرحي الح ديث:
نم اذج م ن الم سرح ال سويدي /وس ام مھ دي ك اظم -.بغ داد:
مطبعة صباح ٢٠٠٧،
 ١٥٦ص؛  ٢٤سم
 -١المسرح – السويد أ -العنوان
٨٢٦
ساسترة ،الفونسو
مسرح الطفل /الفونسو ساسترة؛ ترجمة أش راق عب دالعادل-.
ط -.٢بغداد :دار المامون٢٠٠٨ ،
 ١٥٩ص؛  ٢٤سم
 -١م سرح الطف ل أ -اش راق عب دالعادل )مت رجم(
ب – العنوان
٨٢٧
مھند طابور
الطقس دائرة في التمثيل /مھن د ط ابور -.بغ داد :مكت ب الف تح
٢٠٠٧،
 ٢٣٨ص؛  ٢٣سم
 -١التمثيل  -٢المسرح أ -العنوان
٨٢٨
عقيل مھدي يوسف
ت أمالت ف ي ال ذاكرة الب صرية :دراس ة تحليلي ة ف ي الم سرح
والسينما /عقيل مھدي يوسف -.بغداد] :د.ن[ ٢٠٠٦ ،
 ١٩٣ص ٢٣ ،سم
 -١المسرح -دراسة  -٢السينما أ -العنوان
٨٢٩
سامي عبدالحميد
ابتك ارات الم سرحيين ف ي الق رن الع شرين :ت اريخ ووص ف
م وجز الب رز ..ال خ /س امي عبدالحمي د -.بغ داد :دار الھن ا
للعمارة والفنون ٢٠٠٩ ،
٣١٥ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتب المسرحية؛(٣

٢١١

-١الم سرح – ت اريخ  -٢الم سرحيون – ت راجم أ -العن وان
ب – السلسلة
٧٩٢،٠٩٤٧
أ ٧٩٥

٧٩٢,٠٩٥٦٧
س ٢٨٩

٧٩٢,٠٩٥٦٧٣٣
ي ٢٥٤

٧٩٢,٣
ع ٨٩

٨٣٠
أفنز  ،جيمز رووز
المسرح التجريبي في ستانيالفسكي الى بيتر ب رووك  /ت أليف
جيم ز رووز أفن ز؛ ترجم ة انع ام نج م ج ابر -.بغ داد :دار
المامون للترجمة ٢٠٠٦ ،
 ٢٩٤ص؛  ٢٤سم
 -١الم سرح – روس يا أ – انع ام نج م ج ابر )مت رجم(
ب – العنوان
٨٣١
سامي عبدالحميد
نح و م سرح ح ي /ت اليف س امي عبدالحمي د -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٦ ،
-١المسرح – العراق  -٢المسرح – دراسات أ -العنوان
٨٣٢
ياسر عبدالصاحب
الم سرح ف ي الب صرة :مقارب ات ف ي المتحق ق /ياس ر
عبدالصاحب -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ١٩٩ص؛  ٢٤سم
 -١المسرح – البصرة أ -العنوان
٨٣٣
علي مزاحم عباس
ف ن التمثي ل ال صامت )الم يم( ف ي الع راق دراس ة ون صوص /
علي مزاحم عباس -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٤٣ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٤
 -١التمثيل االيمائي أ -العنوان ب  -السلسلة

٢١٢

٧٩٢,٣
ھـ ٢٥٢

٧٩٢,٧١
ع ٢٧٧

٧٩٢,٩٥٦٧
ب ٤٤٩

٧٩٥,٠٤٥
ب ٢٥٨

٧٩٦
ن ٦٩٨

٨٣٤
ھازبراندت ،آندره
مسرح توماشفكس االيمائي /اندره ھازبراندت؛ ترجمة يحي ى
صاحب -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ١٠٥ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٣٥
 -١المسرح االيم ائي أ -يحي ى ص احب )مت رجم( أ -العن وان
ب – السلسلة
٨٣٥
عبدﷲ عباس
س مفونية المط ر :ش عر /عب دﷲ عب اس -.بغ داد :دار الثقاف ة
والنشر الكردية ٢٠٠٥ ،
 ١٢٨ص؛  ٢١سم
 -١الشعر الكردي أ -العنوان
٨٣٦
بدري حسون فريد
قصتي م ع الم سرح /ت أليف ب دري ح سون فري د -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
مج ٣١١) ١ص(؛  ٢٤سم
-١المسرح – العراق أ -العنوان
٨٣٧
باسم محسن عبد
العروض الرياضية /تأليف باس م مح سن عب د -.بغ داد )د.ن(،
٢٠٠٦
 ١٢٠ص؛  ٢٤سم
 -١الرياضة البدنية )عروض( أ -العنوان
٨٣٨
نعيم عبدالحسين بريسم
منتديات الشباب في العراق بين الواقع والطموح /اع داد نع يم
عبدالحسين بريسم -.بغداد :مكتب نحلة ٢٠٠٨ ،
 ١٤٩ص؛  ٢٤سم
 -١االلعاب الرياضية أ -العنوان

٢١٣

٧٩٦,٠١
ف ٢٦٨

٧٩٦,٠٢٥
ع ٥٢٢

٧٩٦,٠٧
د ٨٩٨

٧٩٦,٠٧
ش ٢٩٤

٨٣٩
فاضل كامل مذكور
استخدامات معاصرة للقياس واالختبار ال وظيفي والب دني ف ي
المجال الرياضي  /فاضل كامل مذكور ،عم ار عب اس عطي ة-.
بغداد :مطبعة الشويلي ٢٠٠٨ ،
 ١٩٥ص؛  ٢٤سم
 -١االلعاب الرياضية – فسلجة أ -عم ار عب اس عطي ة )م.م(
ب – العنوان
٨٤٠
الع راق .وزارة ال شباب والرياض ة  :دائ رة التربي ة البدني ة
والرياضية
دليل االلعاب الرياضية /وزارة الشباب والرياضة -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٨ ،
 ١٦٧ص؛  ٢٤سم
 -١االلعاب الرياضية – أدلة أ -العنوان
٨٤١
الدليمي ،ناھدة عبد زيد
اساس يات ف ي ال تعلم الحرك ي  /ناھ دة عب د زي د ال دليمي-.
النجف :دار الضياء ٢٠٠٨ ،
 ٢١٩ص؛  ٢٤سم
 -١الرياضة البدنية – تعلم أ -العنوان
٨٤٢
الشاھر ،باسم محسن
االلعاب الصغيرة  /تأليف باسم محسن الشاھر -.بغ داد :د.ن ،
٢٠٠٨
 ١٦٧ص؛ صور؛  ٢٣سم
 -١االلعاب الرياضية – دراسة وتدريس أ -العنوان

٢١٤

٧٩٦،٠٧٧
ف٢٦٨

٧٩٦,٠٧٧
ف ٢٦٨

٧٩٦,٠٧٧
ف ٦٨٩

٧٩٦,٠٧٧
ل ٢٨٩

٨٤٣
فاضل كامل مذكور
دليلك في التمارس الوظيفية والسعرات الحرارية والوزن /
تأليف فاضل كامل مذكور  -.بغداد  :مكتب احمد الشويلي ،
٢٠٠٧
١٣٠ص ؛ ٢٤سم
-١التمارين الرياضية  -٢الرياضة – فسلجة  -٣التغذية
أ -العنوان
٨٤٤
فاضل كامل مذكور
الف سلجة ف ي الت دريب الرياض ي للدراس ة الجامعي ة االولي ة /
فاضل كامل مذكور -.بغداد :مطبعة الشويلي ٢٠٠٩ ،
 ٢١٨ص؛  ٢٤سم
 -١التدريب الرياضي أ -العنوان
٨٤٥
الفضلي ،صريح عبدالكريم
تطبيقات البيوميكانيك ف ي الت دريب الرياض ي واالداء الحرك ي
 /ت اليف ص رمج عب دالكريم الف ضلي -.بغ داد :مطبع ة ع دي
العكيلي ٢٠٠٧ ،
 ٣١٥ص؛  ٢٤سم
 -١التدريب الرياضي أ -العنوان
٨٤٦
الالمي ،عبدﷲ حسين
االس س العلمي ة للت دريب الرياض ي /عب دﷲ ح سين الالم ي-.
القادسية :الطيف للطباعة ٢٠٠٤ ،
 ٣٦٩ص؛  ٢٤سم
 -١التدريب الرياضي أ -العنوان

٢١٥

٧٩٦,٣١٢
أ ٣٨٤

٧٩٦,٣١٢
ع ٩٩٢

٧٩٦,٣٢٣
ب ٢٥٨

٧٩٦,٣٣٢
ھـ٩٢٩

٨٤٧
احمد عريبي عودة
التحليل واالختبار في ك رة الي د /ت اليف احم د عريب ي ع ودة-.
بغداد :مكتب سناريا ٢٠٠٤ ،
 ١٩٨ص؛  ٢٤سم
 -١كرة اليد أ -العنوان
٨٤٨
عبدالوھاب غازي حمودي
ك رة الي د مالھ ا وم ا عليھ ا المب ادىء القليمي ة والتدريبي ة/
تأليف عبدالوھاب غازي حمودي  -.بغداد :مطبع ة العم ران ،
٢٠٠٨
 ٣ص  +صور؛  ٢٤سم
 -١كرة اليد – تدريب أ -العنوان
٨٤٩
باسم عبد خنجر
ك رة ال سلة -ف سلجة – تعل يم – ت دريب  /ت أليف باس م عب د
خنج ر ،جب ار رحيم ة ح سن؛ ماج د عل ي موس ى -.الب صرة:
مطبعة الحضارة ٢٠٠٧ ،
 ٢٤٨ص؛  ٢٤سم
 -١ك رة ال سلة – ت دريب أ -جب ار رحيم ة ح سن )م.م(
ب -ماجد علي موسى )م.م( جـ -العنوان
٨٥٠
الھيتي ،موفق اسعد محمود
االختبارات والتكتيك بكرة القدم /موفق اسعد محمود الھيتي-.
عمان :دار دجلة ٢٠٠٧ ،
 ٢٣٤ص؛  ٢٤سم
 -١كرة القدم أ -العنوان

٢١٦

٧٩٦,٣٣٢
ھـ ٩٢٩

٧٩٦,٤٠٧
ع ٢٩٤

٧٩٦,٤٢
م٩٥٩

٧٩٦,٨٦
ب ٩٢٩

٨٥١
الھيتي ،موفق اسعد
ال تعلم والمھ ارات االساس ية ف ي ك رة الق دم  /موف ق اس عد
محمود الھيتي -.عمان :دار دجلة ٢٠٠٨ ،
 ٣٤٧ص؛  ٢٤سم
 -١كرية القدم أ -العنوان
٨٥٢
العبيدي ،نوال مھدي
التدريب الرياضي /نوال مھدي العبي دي ،فاطم ة عب دالمالكي،
اسماء حميد كمبش -.بغداد :جامعة بغداد ٢٠٠٩ ،
 ١٤٥ص؛  ٢٤سم
 -١الت دريب الرياض ي -دراس ات أ -الم الكي ،فاطم ة عب د
)م.م( ب – اسماء حميد كمبش )م.م(
٨٥٣
المنشيء ،ضياء
موسوعة العاب ال ساحة والمي دان :االس رع االعل ى ..االق وى
في العراق  /ضياء المنشيء -.بغداد :شركة المنجد ٢٠٠٨ ،
 ٢٨٤ص؛  ٢٤سم
 -١العاب الساحة والميدان أ -العنوان
٨٥٤
بيان علي عبد علي
اس س رياض ة المب ارزة  /بي ان عل ي عب د عل ي  ،فاطم ة عب د
م الح ،اس راء قحط ان جمي ل -.بغ داد :دار االرق م للطباع ة ،
٢٠٠٩
 ١٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١المبارزة أ -فاطمة عبد مالح )م.م( ب – اس راء قحط ان
جميل )م.م( ج-ـ العنوان

٢١٧

٧٩٧,١٢٣
س ٦٤٩

٨٥٥
السعدون ،مكرم سعيد
رياض ة التج ذيف ف ي ال زوارق ذات المج اذيف المحمول ة ذو
الكفت ين ) Kayakكاي اك( وذو الكف ة الواح دة Cane
)الكندي( تأليف مكرم سعيد السعدون -.بغداد :جامعة بغ داد ،
٢٠٠٦
 ١١١ص :ايض؛ ٢٤سم
-١التجذيف أ -العنوان

٢١٨

االدب والبالغة

٢١٩

٨٠١
ن ٢٥٤

٨٠٨,٠٦٨٣
أ ٢٤٢

٨٠٨,٠٦٨٣
أ ٩٥٢

٨٠٨,٠٦٨٣
أ ٩٥٢

٨٥٦
الناصر ،حازم سليمان
االدب الفل سفي /ح ازم س ليمان الناص ر -.بغ داد :مطبع ة
المعارف ٢٠٠٧ ،
 ١٨٠ص؛  ٢٤سم
 -١االدب – فلسفة أ -العنوان
٨٥٧
أبرار حكمت صالح
الح ب والحن ان :ق صص حكائي ة لالطف ال /اب رار حكم ت
صالح -.الموصل :منشورات البراق الثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٦٥ص؛  ٢٣سم
 -١قصص االطفال أ -العنوان
٨٥٨
االنصاري ،باسم
السيرة العباسية :صفحات من حي اة قم ر بن ي ھاش م ))علي ه
السالم((  /تأليف باس م االن صاري؛ رس وم ح سنين -.النج ف
االشرف :دار البراق ٢٠٠٨ ،
 ٣٢ص :رسوم ملونة؛  ٢٤سم) -.سلسلة طلوع؛ (٣
 -١ق صص االطف ال أ -ح سنين )رس ام( ب – العن وان
جـ  -السلسلة
٨٥٩
االنصاري ،باسم
غري ب خراس ان واخت ه فاطم ة المع صومة /اع داد باس م
االنصاري؛ رسوم فرشتة منعم-.النجف االشرف :دار البراق
للطباعة والنشر ٢٠٠٨ ،
 ١٢ص؛  ٢٤سم) -.المودة؛ (٤
 -١ق صص االطف ال أ -فرش تة م نعم )رس وم( ب –العن وان
جـ  -السلسلة

٢٢٠

٨٠٨,٠٦٨٣
أ ٩٥٢

٨٠٨,٠٦٨٣
ش ٩٩٤

٨٠٨,٠٦٨٣
ع ٨٢٢

٨٠٨,٠٦٨٣
ع ٨٢٢

٨٦٠
االنصاري ،باسم
المھ دي الغائ ب وق صة ام ه ال سيدة ن رجس  /اع داد باس م
االن صاري؛ رس وم فرش تة م نعم -.النج ف االش رف :دار
البراق ٢٠٠٨ ،
 ١٢ص :رسوم ملونة؛ ٢٢سم) -.سلسلة المودة؛ (٥
 -١ق صص االطف ال  -٢ق صص ديني ة أ – فرش تة م نعم
)رسوم( ب – العنوان جـ  -السلسلة
٨٦١
ال شھيد عل ي االكب ر ب ن االم ام الح سين )عليھم ا ال سالم(/
اعداد دار البذرة؛ رسم حنين عب اس -.النج ف االش رف :دار
البذرة ٢٠٠٩ ،
 ٢٤ص؛  ٢٦سم
 -١قصص االطفال أ -حسنين عباس )رسام(
٨٦٢
عالء شدھان
الحمام ة العني دة /ت أليف ع الء ش دھان؛ رس وم كلث وم
حسن-.النجف االشرف :دار البذرة  ١٤٢٩ ،م
 ١١ص :رس وم ملون ة؛  ٢٤س م -.سل سلة ق صص الغاب ة
الوردية؛ (١
 -١ق صص االطف ال أ -كلث وم ح سن )رس وم( ب – العن وان
جـ  -السلسلة
٨٦٣
عالء شدھان
ذئ ب يوس ف /ت أليف ع الء ش دھان ،رس م فاطم ة
رضا-.النجف االشرف :دار البذرة ٢٠٠٩ ،
 ١١ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة قصص الحيوان في القرآن؛ (٨
 -١ق صص االطف ال أ -فاطم ة رض ا )رس ام( ب – العن وان
جـ  -السلسلة

٢٢١

٨٠٨,٠٦٨٣
ع ٨٢٢

٨٠٨,٠٦٨٣
ع ٨٢٢

٨٠٨,٠٦٨٣
ع ٨٢٢

٨٠٨,٠٦٨٣
ع ٨٢٢

٨٦٤
عالء شدھان
الطالب االربعين /تأليف عالء شدھان؛ رسوم كوثر مجتب ى-.
النجف االشر ف :دار البذرة ٢٠٠٩ ،
 ١١ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة القصص االخالقية؛ (٥
 -١القصص االطفال أ -ك وثر مجتب ى )رس امة( ب -العن وان
ج – السلسلة
٨٦٥
عالء شدھان
عنكبوت الغار /ع الء ش دھان؛ رس وم فاطم ة رض ا -.النج ف
االشرف :دار البذرة ٢٠٠٩ ،
 ١١ص؛ رسوم ملونة؛  ٢٤سم) -.سلسلة ق صص الحي وان
في القرآن؛ (٩
 -١ق صص االطف ال أ -فاطم ة رض ا )رس امة( ب -العن وان
ج – السلسلة
٨٦٦
عالء شدھان
غ راب قابي ل  /ت أليف ع الء ش دھان؛ فاطم ة رض ا -.النج ف
االشرف  ،دار البذرة ٢٠٠٩ ،
 ١١ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة قصص الحيوان في القرآن؛ (٦
 -١ق صص االطف ال أ -فاطم ة رض ا )رس ام( ب – العن وان
جـ السلسلة
٨٦٧
عالء شدھان
في ل أبرھ ة /ع الء ش دھان؛ رس وم كلث وم ح سن -.النج ف
االشرف :دار البذرة ٢٠٠٩ ،
 ١١ص :رسوم ملونة؛  ٢٤سم) -.سلسلة ،قصص الحي وان
في القرآن؛ (١٠
 -١قصص االطفال أ -كلث وم ح سن )رس امة( ب – العن وان
جـ -السلسلة

٢٢٢

٨٠٨،٠٦٨٣
ع ٨٢٢

٨٠٨,٠٦٨٣
ع ٨٢٢

٨٠٨,٠٦٨٣
ف ٩٥٩

٨٠٨,٠٦٨٣
ك ٢٩

٨٦٨
عالء شدھان
كلب اھل الكھف /عالء شدھان؛ رسوم كلثوم حسن -.النج ف
االشرف ،دار البذرة ٢٠٠٩ ،
 ١٢ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة قصص الحيوان في القرآن(٧ ،
 -١قصص االطفال أ -كلثوم حسن )رسامة( ب – العنوان جـ
 السلسلة٨٦٩
عالء شدھان
المسافر /تأليف عالء شدھان؛ رسوم كوثر مجتب ى -.النج ف
االشرف :دار البذرة٢٠٠٩ ،
ك ١١) ٦ص(؛  ٢٤سم) -.سلسلة القصص االخالقية؛ (٦
-١ق صص االطف ال أ -ك وثر مجتب ى )رس امة( ب -العن وان
ج – السلسلة
٨٧٠
فيشو ،ب
عطل ة ھب ة] :ق صة لالطف ال[  /ت اليف ب – في شو؛ ترجم ة
شفيق مھدي ،رسوم فاخر حسين -.بغداد :دار ثقافة االطف ال
٢٠٠٧ ،
 ٢٩ص؛ رسوم ملونة؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتب المترجمة؛
(٢
 -١ق صص االطف ال أ – ش فيق مھ دي )مت رجم( ب -ف اخر
حسين )رسوم( جـ -العنوان د -السلسلة
٨٧١
كبة ،عزة حسين
أمنيات /تاليف عزة حسين كبة؛ رسوم قاس م محم د -.بغ داد:
دار ثقافة االطفال ٢٠٠٩ ،
 ٥٥ص؛ رس وم ملون ة؛  ٢٤س م) -.مكتب ة الطف ل السل سلة
القصصية(١٥ ،
 -١ق صص االطف ال أ -قاس م محم د ب -العن وان
جـ  -السلسلة

٢٢٣

٨٠٨,٠٦٨٣
م ٢٢٩

٨٠٨,٠٦٨٣
م ٦٨٢

٨٠٨,٠٦٨٣
ن ٣٧٩

٨٠٨,٠٦٨٣
ھـ ٢٤٩

٨٠٨،١
ك٤٣

٨٧٢
المباھلة -.النجف االشرف :دار البذرة ٢٠٠٩ ،
 ١٦ص؛  ٢٤سم
 -١قصص االطفال  -٢القصص الديني
٨٧٣
المطلبي ،غالب
حكاي ات م ن غاب ة االران ب /غال ب المطلب ي؛ رس وم ن زار
فوزي -.بغداد :دار ثقافة االطفال ٢٠٠٩ ،
 ٦٤ص؛  ٢٣س م) -.مكتب ة الطف ل – السل سلة القص صية؛
(١٧
 -١ق صص االطف ال أ -ن زار ف ةزي )رس ام( ب – العن وان
جـ  -السلسلة
٨٧٤
النجفي ،علي سعد
س فرة مدرس ية ف ي حديق ة الحيوان ات  /ت أليف عل ي س عد
النجفي ؛ رسم وتل وين ح سنين ش بر -.النج ف :دار الب ذرة ،
٢٠٠٩
 ١٥ص؛ رسوم ملونة ٢٤ ،سم
 -١قصص االطفال ا -حسنين شبر )رسام( ب – العنوان
٨٧٥
ھادي الشيخ طه
عي سى )ع( روح ﷲ  /اع داد ھ ادي ال شيخ طعم ة -.النج ف
االشرف :دار البذرة٢٠٠٩ ،
 ٢٤ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة قصص االنبياء المصورة(
 -١قصص االطفال أ -العنوان ب – السلسلة
٨٧٦
كرج ،جاكوب
مقدمة في الشعر /جاكوب ،كرج ،ترجمة رياض
عبدالواحد -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١١٤ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٥
 -١الشعر – دراسة  -٢الشعر – نقد أ -العنوان
ب – السلسلة

٢٢٤

٨٠٨،١
م٣٨٤

٨٠٨،١
ج٩٢٢

٧،٨٠٨
خ٨٩٧

٨٠٨,٨٠١٧
ك ٨٩٤

٨٠٨,٨١
ح ٩٤٤

٨٧٧
محمد تقي جون
العروض الرقمي :دراسة وتطبيق /محمد تقي جون-.
واسط :دار الطيف ٢٠٠٧ ،
 ١٣٦ص؛  ٢٣سم
 -١العروض والقوافي أ -العنوان
٨٧٨
الجنابي  ،كريم برھان
برلمان الحيوان /كريم برھان الجنابي -.الحلة:مطبعة دار
االرقم ٢٠٠٩ ،
 ٣٨ص؛  ٢١سم
 -١السخرية أ -العنوان
٨٧٩
الخليفة  ،عبد علي
ھتافات مبحوحة /عبد علي الخليفة -.دمشق :دار الينابيع ،
٢٠٠٩
 ١٠٦ص؛  ٢٤سم
 -١السخرية أ -العنوان
٨٨٠
كلود كانوفا ،ماري
الكومي ديا  /م اري كل ود كانوف ا؛ ترجم ة ع الء ش طنان
التميمي -.بغداد :دار الشؤون الثقافة ٢٠٠٦ ،
 ٣٣٥ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتب المترجمة(
 -١الكوميديا -دراسات أ -التميمي ،ع الء ش طنان )مت رجم(
ب – العنوان جـ  -السلسلة
٨٨١
الحيدر ،ماجد
عب ر الح اجز :ق صائدمن ال شعر الع المي /ترجم ة ماج د
الحيدر -.بغداد :دار المأمون للترجمة ٢٠٠٧ ،
 ١٩٨ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العالمي أ -العنوان

٢٢٥

٨٠٨,٨١
م ٢٣٤

٨٠٨،٨١
م٢٣٤

٨٠٨,٨١١٠٧
ي ٩٥٧

٨٠٨,٨٣
ح٥٩٩

٨٠٨،٨٣
م ٩٢

٨٨٢
الماجدي ،خزعل
العق ل ال شعري /خزع ل الماج دي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
ك ٣٩٣) ١ص؛  ٢٤سم(
-١الشعر – دراسات أ -العنوان
٨٨٣
الماجدي  ،خزعل
العق ل البق ري  /خزع ل الماج دي -.بغ داد  :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
ك٣٧٥)٢ص ؛ ٢٤سم (
 -١الشعر – دراسات أ -العنوان
٨٨٤
يوسف اسكندر
اتجاھ ات ال شعرية الحديث ة :االص ول والمق والت /يوس ف
اسكندر -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
٢١٤ص؛ ٢٤سم) -.سلسلة رسائل جامعية (
-١الشعر – دراسات أ -العنوان ب – السلسلة
٨٨٥
حسين حسن
زوج ة كوك ول :ق صص عالمي ة  /ترجم ة ح سين ح سن-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٥ ،
 ١٧٥ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة الكتب المترجمة(
 -١القصص المترجمة أ -العنون ب -السلسلة
٨٨٦
مھا محمد حسن
ال ى أم ي وق صص اخ رى م ن الع الم /ترجم ة مھ ا محم د
حسن-.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٤٣ص؛  ٢٣سم
 -١القصص المترجمة أ -العنوان

٢٢٦

٨٠٨,٨٣
م٩٥٨

٨٠٩
أ ٢٣٢

٨٠٩
ر٢٩٦

٨٠٩
م ٤٩٣

٨٨٧
ميسلون ھادي
عالم ة عل ى الج دار :ق صص مخت ارة مترجم ة /ترجم ة
ميسلون ھادي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٦٢ص؛  ٢٣سم
 -١القصص المترجمة أ -العنوان
٨٨٨
إتجاھ ات ف ي النق د االدب ي الح ديث /ت أليف مجموع ة م ن
النقاد؛ ترجمة محمد درويش -.بغداد :دار المأمون ٢٠٠٩ ،
 ٥٤٤ص؛  ٢٤سم
 -١االدب العرب ي – نق د أ -محم د دروي ش )مت رجم(
ب-العنوان
٨٨٩
الربيعي ،ھادي
مرايا أخيرة :مقاالت في النقد /اعداد ھادي الربيعي -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٧٧ص؛  ٢١سم
 -١االدب – نقد أ -العنوان
٨٩٠
المرھج ،سعيد عبدالھادي
تحلي ل ال نص ال شعري دراس ة م ا وراء نقدي ة ف ي البنيوي ة
العربي ة /س عيد عب دالھادي الم رھج -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٨ ،
 ٤٧١ص؛  ٢٤سم ) -.أكاديميون جدد؛ (٢
 -١البنيوية )ادب(  -٢الشعر العربي – دراسات أ -العنوان
ب – السلسلة

٢٢٧

٨١٠,٠٧
آ ٤٢

٨١٠,٠٧
أ ٤٢

٨١٠,٠٧
آ٤٢

٨١٠,٠٧
س ٩٩٦

٨١٠,٠٨
ع ٤٥٩

٨٩١
االدب والن صوص لل صف الثال ث المتوس ط /ت أليف س مير
كاظم الخليل) ...وآخرون( -.بغداد :وزارة التربية ٢٠٠٤ ،
ص؛  ٢٤سم
-١االدب العربي – دراسات أ -الخليل سمير كاظم )م.م(
٨٩٢
االدب والنصوص للصف السادس االدبي /تأليف سمير كاظم
الخليل) ...وآخرون( -.بغداد :وزارة التربية ٢٠٠٤ ،
ص؛  ٢٤سم
-١االدب العربي – دراسات أ -الخليل ،سمير كاظم )م.م(
٨٩٣
االدب والن صوص لل صف ال سادس العلم ي /ت أليف س مير
كاظم الخليل) ..وآخرون( -.بغداد :وزارة التربية ٢٠٠٤ ،
ص؛  ٢٤سم
-١االدب العربي – دراسات أ -الخليل ،سمير كاظم )م.م(
٨٩٤
السيوطي ،جالل الدين عبدالرحمن بن ابي بكر )ت٩١١ھ ـ(
ادب الفتيا  /جالل الدين عبدالرحمن ب ن اب ي بك ر ال سيوطي؛
تحقيق محي ھالل السرحان -.بغداد :مطبعة الوق ف ال سني ،
٢٠٠٤
 ٢٠٣ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة أ حياء التراث؛ (٧٤
 -١االدب العرب ي – دراس ات أ -ال سرحان مح ي ال دين
)محقة( ب – العنوان جـ  -السلسلة
٨٩٥
عبدالرسول زين الدين
نوادر وقصص ف ي ش رح نھ ج البالغ ة  /ت اليف عبدالرس ول
زين الدين -.بيروت :مؤسسة التاريخ العربي ٢٠٠٨ ،
ج٦٨٠) ١ص؛  ٢٤سم(
-١االدب العربي – مجاميع أ -العنوان

٢٢٨

٨١٠,٠٨
ع ٤٥٩

٨١٠,٠٩
ح ٤٢٩

٨١٠,٠٩
ف ٨٩٣

٨١٠,٠٩
م٦٨٩

٨١٠,٠٩
ن ٥٤٢

٨٩٦
عبدالرسول زين الدين
نوادر وق صص م ن ش رح نھ ج البالغ ة /ت اليف عبدالرس ول
زين الدين -.بيروت  :مؤسسة التاريخ العربي ٢٠٠٨ ،
ج ٦٣٩) ٢ص(؛  ٢٤سم
-١االدب العربي – مجاميع أ -العنوان
٨٩٧
الحربي ،فرحان بدري
االس لوبية ف ي النق د العرب ي الح ديث :دراس ة ف ي تحلي ل
الخط اب /فرح ان ب دري الحرب ي -.بي روت :مج د المؤس سة
الجامعية للدراسات ٢٠٠٣ ،
 ١٩٨ص؛  ٢٤سم
 -١االدب العربي – نقد أ – العنوان
٨٩٨
فليحة حسن
تشظيات الغاء فوق مراياھم :قراءة اولى في نصوص كبي رة
 /فليح ة ح سن -.النج ف االش رف :االتح اد الع ام لالدب اء
والكتاب ٢٠٠٨ ،
 ٥٦ص؛  ١٧سم) -.كتاب بانقيا؛ (٦
 -١االدب العربي – نقد أ -العنوان ب – السلسلة
٨٩٩
المعموري ،ناجح
األط راس االس طورية ف ي ال سرد :ف اروق وادي أنموذج ا /
ناجح المعموري -.بغداد :اتحاد االدباء والكتاب ٢٠٠٧ ،
 ١٥٨ص؛  ٢٣سم) -.آفاق جديدة؛ (٥
 -١االدب العربي – نقد أ -العنوان ب – السلسلة
٩٠٠
النصراوي ،محمد علي
طي ف )المنطق ة المقدس ة( :حفري ات نق د م ا بع د الحداث ة/
محم د عل ي الن صراوي -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة ،
٢٠٠٦
 ١٨٣ص؛  ٢٤سم
 -١االدب العربي – نقد أ -العنوان

٢٢٩

٨١٠،٢٠٧
س٦٤٩

٨١٠,٤
ي ٢٥٤

٨١٠,٧
د ٢٩٤

٨١٠,٧
ن ٢٩٦

٩٠١
السعدي  ،شاكر محمود
دراس ات ف ي االدب االس المي  /ت أليف ش اكر محم ود
ال سعدي -.بغ داد :مرك ز البح وث والدراس ات االس المية ،
٢٠٠٦
 ١٨٩ص؛  ٢٤سم
 -١االدب العربي االسالمي – دراسات أ -العنوان
٩٠٢
الياسري ،حامد حسن
ھ وامش ثقافي ة /حام د ح سن الياس ري -.العم ارة :مكت ب
سفينة النجاة ٢٠٠٦ ،
 ٤٤ص؛  ٢٤سم) -.الكتاب؛ (٢
 -١االدب العربي – مقاالت أ -العنوان ب -السلسلة
٩٠٣
داود سلوم كاظم سلوم
اث ر االدب العرب ي ف ي االدب الفارس ي :كت اب مثن وي لج الل
ال دين الروم ي انموذج ا  /داود س لوم ك اظم -.بغ داد :مط ابع
جريدة الصباح ٢٠٠٧ ،
 ٢٥٨ص؛  ٢٤سم) -.كتاب الصبح الثقافي؛ (١٠
 -١االدب العرب ي -دراس ات  -٢االدب الفارس ي -دراس ات
أ -العنوان ب – السلسلة
٩٠٤
ناھضة ستار
االدبي ة االلكتروني ة م اض ب صيغة الع صر :دراس ة نق د –
ثقافي ة /ناھ ضة س تار -.ك ربالء المقدس ة:مطبع ة ال زوراء ،
٢٠٠٩
 ٤٥ص؛  ٢١سم
 -١االدب العربي – دراسات أ -العنوان

٢٣٠

٨١٠,٧٩
أ ٦٨٢

٨١٠,٨
أ٣٨٤

٨١٠،٨
خ٢٢٥

٨١٠,٨
س ٨٩٨

٨١٠,٨
م ٢٩٤

٩٠٥
االعم ال الف ائزة بم سابقة دار ال شؤون الثقافي ة العام ة للع ام
 ...٢٠٠٨ال خ -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة العام ة ،
٢٠٠٩
 ١٥١ص؛  ٢١سم) -.سلسلة انجازات؛ (١
 -١االدب – جوائز أ -العنوان ب – السلسلة
٩٠٦
أحمد شاكر غضيب مروح
الصرخة :عمل أدبي قصف ملج أ العامري ة ،وص مة ع ار ف ي
جب ين امريك ا /احم د ش اكر غ ضيب م روح -.بغ داد :مكت ب
السفير٢٠٠٢ ،
 ١٩ص؛  ٢٨سم
 -١االدب العربي – مجاميع أ -العنوان
٩٠٧
الخباز  ،علي حسين
قراءات انطباعية في نھج البالغة  /االديب علي حسين
الخباز -٠النجف االشرف  :دار الضياء ٢٠٠٠ ،
 ٦١ص؛  ٢١سم) -.سلسلة قراءات انطباعية(٣ ،
 -١االدب العربي – مجاميع أ -العنوان ب – السلسلة
٩٠٨
سليم حسن
الناصح االمين من كالم موالنا أمير المؤمنين )عليه ال سالم(
 ٥٠٠ن صيحة عام ة ق صيرة ..ال خ  /س ليم ح سن -.بي روت:
دار الباقر٢٠٠٩ ،
 ٧٢ص؛  ١٨سم
 -١االدب العربي – مجاميع  -٢الحكمة واالمثال أ -العنوان
٩٠٩
الماوردي ،علي بن محمد بن حبيب ) ٤٥٠ – ٣٦٤ھـ(
كتاب ادب الدنيا وال دين /ت أليف أب ي الح سن عل ي ب ن محم د
بن حبيب الم اوردي؛ تحقي ق محم د جاس م الح ديثي -.بغ داد:
المجمع العلمي ٢٠٠٨ ،
ق (٦٢٤) ١ص؛  ٢٤سم

٢٣١

-١االدب العرب ي – مجموع ات أ -الح ديثي ،محم د جاس م
)محقق( ب – العنوان
٨١٠,٨
ن ٣٢٤

٨١٠,٩
ب ٥٤٢

٨١٠,٩
ج ٨٢٨

٨١٠,٩
س ٩٢٨

٩١٠
النجار ،أخالص باقر
 ١٠٠س ؤال وج واب م ع الراح ل :محم ود محم د الحبي ب-.
بغداد :مديرية دار الكتب للطباعة والنشر٢٠٠٩ ،
 ٤٠ص؛  ٢١سم
 -١االدب العربي – مجاميع أ -العنوان
٩١١
بشرى موسى صالح
المفكرة النقدية  /بشرى موسى صالح -.بغداد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٨ ،
 ١٢٥ص؛  ٢٤سم
 -١االدب العربي – نقد أ -العنوان
٩١٢
جمال جاسم امين
اسئلة النقد :جدل نظري حول اشكالية المنھج وتطبيقات ف ي
ال شعر العراق ي المعاص ر /جم ال جاس م ام ين -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١١١ص؛  ٢١سم ) -.الموسوعة الثقافية؛ (١٢
 -١االدب العربي – نقد أ -العنوان
٩١٣
سھام جبار
الكاتب ة ف ي م دار النق د /س ھام جب ار -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ١١١ص؛  ١٤سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٥٤
 -١ادب المرأة العربية – نقد أ -العنوان ب – السلسلة

٢٣٢

٨١٠,٩٠١١٢
ع ٨٢٢

٨١٠,٩٢
ح ٨٨٢

٨١٠,٩٢٠٩
ب ٢٩٨

٨١٠،٩٦٣
ع ٢٩٩

٩١٤
عالء جبر محمد
الحداثة التكن و – ثقافي ة  /ع الء جب ر محم د -.بغ داد :مطبع ة
الزوراء ٢٠٠٩ ،
 ١٧٦ص؛  ٢٤سم
 -١االدب العربي – نقد )الحداثة(  -٢الثقافة أ -العنوان
٩١٥
حكمت صالح
ناف ذة عل ى األدب االس المي  /حكم ت ص الح -.الموص ل:
منشورات البراق الثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٢٤٧ص؛  ٢١سم) -.سلسلة دراسات ف ي االدب االس المي؛
(١
 -١االدب االسال مي أ -العنوان ب – السلسلة
٩١٦
بتول قاسم ناصر
تطور الفكر النقدي االدبي في العراق /..بتول قاس م ناص ر-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤،
 ٥٢٧ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة رسائل جامعية(
 -١االدب العربي – العراق – نقد أ -العنوان ب – السلسلة
٩١٧
العاني  ،محمد شھاب احمد
الشعر السياسي االندلسي في عصر ملوك الطوائ ف  /ت اليف
محمد شھاب احمد العاني) -.د.م() :د.ن( ٢٠٠٦ ،
 ٢١١ص؛  ٢٣سم
 -١االدب العرب ي – االن دلس )ع صر مل وك الطوائ ف ف ي
االندلس ) ٤٠٥ھـ  ٤٨٣ -م(  – ٢الشعر العربي – االندلس
أ -العنوان

٢٣٣

٨١١,٠٠٧
أ ٨٥٢

٨١١,٠٠٧
ح ٨٨٢

٨١١،٠٠٧
ح٨٨٢

٨١١,٠٠٧
ح ٨٨٢

٩١٨
أب ن الم ستوفي االربل ي ،المب ارك ب ن احم د )٦٣٧ – ٥٦٤
ھـ(
الدراس ات اللغوي ة ف ي كت اب النظ ام ف ي ش رح ش عر المتنب ي
واب ي تم ام /الب ن الم ستوفي؛ تحقي ق حل يم حام د س ليمان
العسافي -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
 ٣٧٤ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة احياء التراث االسالمي؛ (٩٧
 -١ال شعر العرب ي – دراس ات أ -الع سافي ،حل يم حام د
سليمان )محقق( ب – العنوان جـ -السلسلة
٩١٩
حكمت صالح
االيق اع ف ي ت شكيل ال صورة  /حكم ت ص الح -.الموص ل:
منشورات البراق الثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٧٩ص؛  ٢١سم) -.سلسلة قراءات في الذات ؛ (١
 -١الشعر العربي – دراسات أ -العنوان ب – السلسلة
٩٢٠
حكمت صالح
زوايا اللقطة في تصوير رحلة القافلة بين المعجم الفني
والتشكيل الشعري في قصيدة ))بالل((  /حكمت صالح -.
الموصل  :البراق ٢٠٠٧ ،
١٤٥ص ؛ ٢٤سم ) -.دراسات في الشعر االسالمي
المعاصر ؛ (٨
-١الشعر العربي – نقد أ -العنوان ب -السلسلة
٩٢١
حكمت صالح
م ا بع د ال نص /حكم ت ص الح -.ط -.٢الموص ل :الب راق
الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ٢٢٦ص؛  ٢٣٤سم ) -.سلسلة ق راءات ف ي ال ذات االدبي ة؛
(٢
 -١الشعر العربي – دراسات أ -العنوان ب – السلسلة

٢٣٤

٨١١،٠٠٧
ر٣٨٩

٨١١,٠٠٧
س ٦٤٩

٨١١,٠٠٧
ع ٧٧٢

٨١١,٠٠٧
ع ٨٩

٩٢٢
رحمن غركان
التنظي ر واالج راء  :دراس ة ف ي اش كال اداء الق صيدة ف ي
ال شعر العرب ي الح ديث  /رحم ن غرك ان -.النج ف االش رف:
مؤسسة المنار العراقية للكتب ٢٠٠٦ ،
 ٢٦٣ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – دراسة أ -العنوان
٩٢٣
السعدي ،شاكر محمود
دراس ات ف ي ال شعر العرب ي /بقل م ش اكر محم ود ال سعدي-.
بغداد :مركز البحوث والدراسات االسالمية ٢٠٠٧ ،
 ٢٢١ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – دراسات أ -العنوان
٩٢٤
عبدالغفار عبدالجبار عمر
أل ق ال نص دراس ة للبن ى الفني ة والموض وعية ف ي ش عر
الموص ل المعاص ر /عب دالغفار عب دالجبار عم ر -.جامع ة
الموصل :دار ابن االثير ٢٠٠٩ ،
 ٣٤٠ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتاب الجامعي؛ (١٦
 -١الشعر العربي  -دراسات أ -العنوان ب – السلسلة
٩٢٥
علي كاطع خلف
شعرية السرد العربي :قراءات ف ي ال سرد العرب ي المعاص ر/
عل ي ك اطع خل ف -.النج ف االش رف :االتح اد الع ام لالدب اء
والكتاب ٢٠٠٨ ،
 ١٢٦ص؛  ١٧سم) -.كتاب بانقيا؛ (٣
 -١الشعر العربي – دراسة أ -العنوان ب – السلسلة

٢٣٥

٨١١,٠٠٧
ف ٤٦٩

٨١١,٠٠٨
ب ٣٩٣

٨١١,٠٠٨
س ٩٤٩

٨١١,٠٠٨
ف ٢٦٨

٩٢٦
الفرطوسي ،عبدالھادي احمد
قراءات ف ي ال سرد وال شعر /عب دالھادي احم د الفرطوس ي-.
النجف االشرف :االتحاد العام لالدباء والكتاب ٢٠٠٨ ،
 ١٥٨ص؛  ١٧سم) -.كتاب بانقيا؛ (٨
 -١ال شعر العرب ي -دراس ة  -٢ال شعر العرب ي – نق د
أ -العنوان ب – السلسلة
٩٢٧
بح وث ون صوص محقق ة وق صائد مھ داة ال ى ادي ب العربي ة
االس تاذ ھ الل ن اجي ف ي عي د م يالده ال سبعين الس ھم في ه
ثم انون اس تاذ واس تاذه ...ال خ -.النج ف االش رف :مطبع ة
الشروق ٢٠٠٨ ،
 ١٤٦٧ص؛  ٣٢سم
 -١الشعر العربي – مجموعات  -٢ھالل ناجي )عالمة(
٩٢٨
السھروردي ،شھاب الدين ابو الفتوح
دي وان ال سھروردي المقت ول  /يحي ى ب ن ح بش ال دين اب و
الفتوح يحيى بن حبش ال سھروردي ،تحقي ق كام ل م صطفى
الشبيبي -.بغداد :مطبعة الرفاه ٢٠٠٥ ،
 ١٧٣ص؛  ٢٣سم
 -١ال شعر العرب ي – مج اميع  -٢ال شبيبي ،كام ل م صطفى
)محقق( أ -العنوان
٩٢٩
فاضل مھدي
مال ذ وط اب م ن طرائ ق ال شعر واالدب ف ي الف صحى
والعامي ة /فاض ل مھ دي -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة ،
٢٠٠٣
 ٤٤٩ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – مجاميع  -٢النثر العربي أ -العنوان

٢٣٦

٨١١,٠٠٩
ج ٢٤٤

٨١١,٠٠٩
ج ٤٢٤

٨١١،٠٠٩
د٤٢٥

٨١١,٠٠٩
ش ٩٧٩

٩٣٠
الجادر ،محمود عبدﷲ
ق راءة معاص رة ف ي ن صوص م ن الت راث ال شعري /محم ود
عبدﷲ الجادر -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٣٣٥ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – تاريخ أ -العنوان
٩٣١
الجراخ ،عباس ھاني
ف وات ال دواوين /عب اس ھ اني الج راخ -.باب ل :دار الف رات
االعالمية ٢٠٠٨ ،
 ٢١٠ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – نقد أ -العنوان
٩٣٢
دراسات نقدية في ديوان ))حي على الفالح (( للشاعر
الدكتور حكمت صالح  /بقلم سامي مكي العاني) -.وآخرون
(  -.الموصل  :منشورات البراق الثقافية ٢٠٠٧ ،
٤٠٨ص ؛ ٢٤س م ) -.دراس ات ف ي ال شعر االس المي
المعاصر ؛ ( ١٠
 -١ال شعر العرب ي – نق د  -٢حكم ت ص الح )ش اعر(
أ -العاني ،سامي مكي )م (.ب – السلسلة
٩٣٣
شوقي يوسف
ف ارس االح الم ال داخلي ق راءات نف سية ف ي ش عر ال دكتور
حكمت صالح /شوقي يوسف -.الموصل :منشورات البراق ،
٢٠٠٤
 ١٤٧ص؛  ٢٤سم) -.دراسات في الشعر االسالمي؛ (٧
-١ال شعر العرب ي  -نق د  – ٢حكم ت ص الح )ش اعر(
أ -العنوان ب – السلسلة

٢٣٧

٨١١,٠٠٩
ط ٢٨٢

٨١١,٠٠٩
ع ٢٩٤

٨١١,٠٠٩
م ٣٨٤

٩٣٤
الطالب ،عمر محمد
ام تالك ناص ية ال شعر؛ دراس ات نقدي ة ف ي اب داع ال شاعر
ال دكتور حكم ت ص الح /عم ر محم د الطال ب -.الموص ل:
منشورات البراق الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ٢٥٤ص؛  ٢٤س م) -.دراس ات ف ي ال شعر االس المي
المعاصر؛ ٨
 -١ال شعر العرب ي – نق د  -٢حكم ت ص الح )ش اعر(
أ -العنوان ب – السلسلة
٩٣٥
العبيدي ،صالح محمد عبدﷲ
تفكي ك المرس لة ال شعرية البن ى /الدالل ة /التواص ل :دي وان
))حي على الفالح(( للشاعر الدكتور حكم ت ص الح نموذج ا/
صالح محم د عب دﷲ العبي دي -.الموص ل :من شورات الب راق
الثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٤١٠ص؛  ٢٤س م) -.دراس ات ف ي ال شعر االس المي
المعاصر؛ (٩
 -١ال شعر العرب ي – نق د  -٢حكم ت ص الح )ش اعر(
أ -العنوان ب – السلسلة
٩٣٦
محمد رشيد عبيد
محاور في الشعر االسالمي المعاصر؛ شعر ال دكتور حكم ت/
محم د رش دي عبي د -.ط -.٢الموص ل :من شورات الب راق
الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ١٠١ص؛  ٢٤سم) -.من موكب شعراء االسالم؛ (٢
 -١ال شعر العرب ي – نق د  -٢حكم ت ص الح )ش اعر(
أ -العنوان ب -السلسلة

٢٣٨

٨١١,٠٠٩
م٣٨٤

٩٣٧
محمد مبارك
ال وعي ال شعري وم سار حرك ة المجتمع ات العربي ة
المعاص رة /محم د مب ارك -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة ،
٢٠٠٤
 ٤٥١ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – نقد أ -العنوان
٩٣٨

٨١١،٠٠٩
م٥٦٩

٨١١,٠١
ي ٩٥٧

٨١١,٠٢٨
ع ٩٩٤

المسعودي  ،كريم مھدي
ال وطن ف ي ش عر ال سياب الدالل ة والبن اء /ك ريم مھ دي
السعودي-.الديوانية :جامعة القادسية ٢٠٠٩ ،
 ٢٤٠ص؛  ٢٤سم
 -١ال شعر العرب ي – نق د  -٢ال سياب،بدر ش اكر) ش اعر(
أ -العنوان
٩٣٩
اليوسف ،علي محمد
وجع الخريف :نصوص شعرية في الغ زل ملح ق أق والي ف ي
الم راءة /عل ي محم د اليوس ف -.الموص ل :مكت ب تب ارك
للطباعة ٢٠٠٩ ،
 ٩٦ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي  -٢المرأة في الشعر أ – العنوان
٩٤٠
عھود عبد
التأوي ل ف ي ال شعر الرقم ي /عھ ود عب د -.بغ داد :مطبع ة
الزوراء ٢٠٠٩ ،
 ٢٨ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي )معالجة بيانات( أ -العنوان

٢٣٩

٨١١,٠٢٨٥
أ ٥٤٩

٨١١,٠٢٨٥
ب ٢٧٤

٨١١,٠٢٨٥
ب ٩٢٩

٨١١,٠٢٨٥
ب ٩٢٩

٩٤١
االسدي ،حسن عبدالغني
المدونة الرقمية الشعرية :التفاعل  /المجال /التعالق  /ح سن
عبدالغني االسدي -.كربالء :مطبعة الزوراء ٢٠٠٩ ،
 ١١٤ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي )معالجة بيانات( أ -العنوان
٩٤٢
باقر جاسم محمد
الق صيدة الرقمي ة وآف اق الم ستقبل /ب اقر جاس م محم د-.
كربالء :مطبعة الزوراء ٢٠٠٩ ،
دون ترقيم؛  ٢٤سم
-١الشعر العربي )معالجة بيانات( أ -العنوان
٩٤٣
البناي ،سالم محمد
الشعر التف اعلي الرقم ي الري ادة واالحتف اء /متابع ة وتحري ر
سالم محمد البناي -.كربالء :مطبعة الزوراء ٢٠٠٩ ،
 ٦٦ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة بتاريخ؛ (١
 -١ال شعر العرب ي )معالج ة بيان ات( أ -العن وان
ب – السلسلة
٩٤٤
البناي ،سالم محمد
الق صيدة التفاعلي ة الرقمي ة واش كالية التجدي د ف ي ال شعر
العربي /تحرير سالم محم د البن اي -.بغ داد :مطبع ة ال زوراء
٢٠٠٩،
 ٩٨ص؛  ٢٠سم) -.سلسلة بتاريخ (٢ ،
 -١ال شعر العرب ي )معالج ة بياان ات( أ -العن وان
ب – السلسلة

٢٤٠

٨١١,٠٢٨٥
ب ٩٢٩

٨١١,٠٢٨٥
س ٩٢٢

٨١١,٠٢٨٥
ع ٢٤٨

٨١١,٠٢٨٥
م ٩٤٩

٩٤٥
البناي ،سالم محمد
م ن الخطي ة ال ى الت شعب :مراجع ة م شروع اب داع تف اعلي
لت أمين ذاك رة جمعي ة /تولي ف س الم محم د البن اي) -.د.م(:
مطبعة الزوراء ٢٠٠٩ ،
 ٢٨٤ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي )معالجة بيانات ( أ -العنوان
٩٤٦
سناء علي حسين
العالق ة ب ين الم ستويين الحرف ي وال سمعي /س ناء عل ي
حسين -.كربالء المقدسة :مطبعة الزوراء ٢٠٠٩ ،
 ٩٦ص؛  ٢١سم) -.سلسلة نافذة؛ (١
 -١ال شعر العرب ي )لمعالج ة البيان ات( أ -العن وان
ب -السلسلة
٩٤٧
عادل نذير
تحوالت البناء الدائري في الخطاب ال شعري العرب ي )اغ اني
مھيار وبتاريخ رقمية( أنموذجا /عادل نذير) -.د٠م  :د٠ن (
٢٠٠٩ ،
 ١٣٠ص؛  ٢٤س م) -.مكتب ة ال شعر التف اعلي الرقم ي
العربي؛ (٢
 -١ال شعر العرب ي )معالج ة بيان ات( أ -العن وان
ب – السلسلة
٩٤٨
المودن ،حسن
نفسانية القصيدة الرقمية :مالحظات اولية )نصوص الشاعر
م شتاق عب اس مع ن أنموذج ا /ح سن الم ودن -.ك ربالء
المقدسة :مطبعة الزوراء ٢٠٠٩ ،
 ٤٢ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي )معالجة البيانات( أ -العنوان

٢٤١

٨١١,٠٢٨٥
م ٩٦٨

٨١١,٠٢٨٥
ن ٢٢٣

٨١١,٠٣
أ٥٢٦

٨١١,٠٣
ب ٤٤٩

٨١١.٠٣
ح ٩٤٤

٩٤٩
منعم جبار
بتاريخ مشتاق عباس الرقمية  /منعم جبار -.كربالء :مطبع ة
الزوراء ٢٠٠٩ ،
 ٥٦ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي )معالجة بيانات( أ -العنوان
٩٥٠
ن دوة االتح اد الع ام للكت اب واالدب اء ف ي الع راق ):٢٠٠٨
بغداد(
الق صيدة التفاعلي ة الرقمي ة ودخ ول الع صر االست شعار
والقبول( /االتحاد العام للكتاب -.بغداد :االتحاد ٢٠٠٨ ،
 ٧٦ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة بتاريخ؛ (٤
 -١ال شعر العرب ي )معالج ة بيان ات( أ -العن وان
ب – السلسلة
٩٥١
أبو شبع ،ابراھيم
ديوان دمعة الخليل /ابراھيم ابو ش بع ،اع داد احم د الكعب ي-.
بغداد :مؤسسة انتشارات المحبين ٢٠٠٨ ،
ج (٢٤٩) ٢ص؛  ٢٤سم
 -١شعر الرثاء أ -الكعبي ،احمد )معد( ب – العنوان
٩٥٢
البدري ،أم زھراء
تحف ة المج الس /ت اليف أم زھ راء الب دري -.ط) -. ٣د.م(:
مكتبة الحيدري  ١٤٢٩ ،ھـ
 ٢٢٨ص؛  ٢٤سم
 -١شعر الرثاء أ -العنوان
٩٥٣
الحيدري  ،طالب
م ن وح ي ال ال وحي :ملحم ة ك ربالء  /طال ب الحي دري-.
بغداد :شركة مجموعة العدالة للطباعة ٢٠٠٨ ،
ج ٢١٨) ١ص(؛  ٢٤سم
-١شعر الرثاء – العراق أ – العنوان

٢٤٢

٨١١,٠٣
ح ٩٤٤

٨١١,٠٣
ح ٩٤٤

٨١١,٠٣
س ٢٢٨

٨١١,٠٣
ق ٥٢٢

٩٥٤
الحيدري  /طالب
من وحي ال ال وحي :الحي دريات  /طال ب الحي دري -.بغ داد:
مطبعة شركة مجموعة العدالة للطباعة ٢٠٠٨ ،
ج ١٤٨) ٢ص(؛  ٢٤سم
-١شعر الرثاء – العراق أ -العنوان
٩٥٥
الحيدري ،علي
البح ور الزاخ رة ف ي م دح العت رة الط اھرة :المجموع ة
ال شعرية الكامل ة /عل ي الحي دري -.بغ داد :ش ركة الزاھ ر ،
٢٠٠٤
ج ١٨٦) ٤ص(؛  ٢٤سم
-١الشعر العربي – الرثاء أ -العنوان
٩٥٦
السباك ،معين
دي وان س بائك ال سباك /مع ين ال سباك -.النج ف االش رف:
مؤسسة مسلم بن عقيل )ع( ٢٠٠٨ ،
جـ (٢١٦) ٢ص؛  ٢٤سم
-١شعر الرثاء أ -العنوان
٩٥٧
القصاب ،ھادي
دي وان الھداي ة الح سينية  /ھ ادي الق صاب -.ق م :مؤس سة
العطار الثقافية  ١٤٢٨ ،ھـ
ج ٣٠١) ٩ص(؛  ٢٤سم
-١الرثاء أ -العنوان

٢٤٣

٨١١,٠٣
ق٥٢٢

٨١١,٠٣
ك ٦٢٩

٨١١,٠٣
م ٥٦٩

٨١١,٠٦٢
ج ٨٩٨

٩٥٨
القصاب ،ھادي
دي وان الھداي ة الح سينية/ھ ادي الق صاب ،اع داد جاس م
النويني الطويرجاوي ،علي محمد الحسناوي -.ق م :مؤس سة
العطار ٢٠٠٨ ،
ج ١٨٤) ١ص(؛  ٢١سم
 -١ش عر الرث اء أ -الن ويني ،جاس م الطويرج اوي )مع د(
ب – الحسناوي ،علي محمد )معد( جـ  -العنوان
٩٥٩
الكعبي ،أم حسين
ديوان االحزان الث ائرة ف ي رث اء العت رة الط اھرة  /أم ح سين
الكعب ي -.النج ف االش رف :مؤس سة م سلم ب ن عقي ل )ع( ،
٢٠٠٩
 ٢٠٨ص؛  ٢٤سم
 -١شعر الرثاء أ – العنوان
٩٦٠
المسعودي ،عالء
فيض من الصلوات تتلى ف ي ع روج ال سيد الم ولى :دي وان /
عالء المسعودي -.بغداد :دار المغرب ٢٠٠٤ ،
 ١٤٤ص؛  ٢٤سم
 -١شعر الرثاء أ -العنوان
٩٦١
جليل رشيد فالح
المسجد في الشعر االسالمي المعاصر :العمق الروحي البعاد
المكان )ش عر ال دكتور حكم ت ص الح نموذج ا(  /جلي ل رش يد
فالح -.ط -. ٢الموصل :منشورات البراق الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ٩٥ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة في موكب شعراء االسالم؛ (٣
 -١الشعر الديني – دراسة أ -العنوان ب – السلسلة

٢٤٤

٨١١,٠٦٢
ح ٨٨٢

٨١١,٠٦٢
ح ٨٨٢

٨١١,٠٦٢
ك ٤٩٢

٨١١١،٠٦٢٩٢
ح٨٨٢

٨١١,٠٦٢٩٢
ح ٨٨٢

٩٦٢
حكمت صالح
أغاري د الم سلم ال صغير :ش عر  /حكم ت ص الح -.ط-. ٢
الموصل :البراق ٢٠٠٣ ،
 ٨٠ص؛  ٢٣سم) -.من الشعر االسالمي المعاصر؛ (١٤
 -١الشعر الديني أ -العنوان ب – السلسلة
٩٦٣
حكمت صالح
نح و آف اق ش عر اس المي معاص ر  /حكم ت ص الح -.ط-.٤
الموصل :البراق ٢٠٠٧ ،
 ٨٥ص؛  ٢٣سم) -.االعمال الشعرية الكاملة؛ (١
 -١الشعر الديني أ -العنوان ب – السلسلة
٩٦٤
الكرواني ،سعيد ساجد
ن شر ال شراع قبي ل االق الع :دراس ة ف ي دي وان )االبح ار ف ي
م اء الوض وء( لل شاعر حكم ت ص الح  /س عيد س اجد
الكرواني -.الموصل :منشورات البراق ٢٠٠٨ ،
 ٢٥٣ص؛  ٢٣س م) -.سل سلة ف ي موك ب ش عراء االس الم؛
(٥
 -١الشعر الديني – دراسة أ -العنوان ب – السلسلة
٩٦٥
حكمت صالح
الجذور؛ رسائل في الشعر االسالمي المعاصر ...الخ /حكمت
صالح -.ط -.٣الموصل :منشورات البراق الثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٩١ص؛  ١٦سم) -.سلسلة ديوان الرسائل؛ (١
 -١الشعر الديني – العراق أ -العنوان ب-السلسلة
٩٦٦
حكمت صالح
حي على الفالح  /حكمت صالح -.ط -.٤الموصل :من شورات
البراق الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ١٥٩ص؛  ٢٤سم) -.االعمال الشعرية الكاملة ؛ (٣
 -١الشعر الديني – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٢٤٥

٨١١,٠٦٢٩٢
ن ٦٩٨

٨١١،٠٧
ن ٢٦٨

٨١١,٠٨١٩٢
ح ٥٦٨

٨١١,٠٨١٩٢
ع ٨٢٤

٩٦٧
النعيمي ،مصطفى أدھم حمادي
الم ديح ف ي ال شعر العراق ي ف ي الق رن الث امن ع شر /ت أليف
م صطفى ادھ م حم ادي النعيم ي -.بغ داد :مرك ز البح وث
والدراسات االسالمية ٢٠٠٨ ،
 ٢٨٩ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ ( ٥٣
 -١شعر المديح – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
٩٦٨
ناظم رشيد
المدائح النبوية في ادب القرنين ال سادس وال سابع للھج رة /
ناظم رشيد -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٣٨ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – المديح أ -العنوان
٩٦٩
الخزعلي  ،غالي
أوليات الحداثة في الشعرالشعبي العراقي /غ الي الخزعل ي-.
بغداد :مطبعة الرفاه ٢٠٠٨ ،
 ١٣٩ص؛  ٢١سم
 -١الشعر الشعبي – العراق – دراسات أ -العنوان
٩٧٠
العماري ،كريم راضي
مواوي ل جن وب القل ب؛ ش عر ش عبي عراق ي /ك ريم راض ي
العماري -.بغداد :مكتبة مصر ٢٠٠٨ ،
 ٨٦ص؛  ٢١سم
-١الشعر الشعبي العراقي أ -العنوان

٢٤٦

٨١١,٠٨٢
ص ٢٨٣

٨١١,٠٨٩٢
أ ٣٨٤

٨١١,٠٨٩٢
ج ٢٢٤

٨١١,٠٨٩٢
د ٢٤٨

٨١١,٠٨٩٢
ر ٨٩٣

٩٧١
الصالحي ،عزمي
ف ي الغ زل ال سياسي وج ذوره وتيارات ه /عزم ي ال صالحي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٩٠ص؛  ٢٣سم) -.الموسوعة الصغيرة؛ (٤٦
 -١الشعر السياسي أ -العنوان ب – السلسلة
٩٧٢
احمد عبدول
مئ ة ابوذي ة ....وابوذي ة  /احم د عب دول -.بغ داد :مكت ب دار
االرقم ٢٠٠٩ ،
 ٥٢ص؛  ٢٢سم
 -١الشعر العربي )الشعبي( – العراق أ – العنوان
٩٧٣
جبار رشيد
ص وت ال شمس :ش عر ش عبي  /جب ار رش يد -.بغ داد :دار
المرتضى ٢٠٠٦ ،
 ٨٨ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – )الشعبي( – العراق أ -العنوان

٩٧٤
ال دارمي والموباي ل :غ زل البن ات الح ديث /اع داد مجموع ة
من الشعراء الشعبيين -.بغداد :شركة الحوراء ٢٠٠٦ ،
 ٨٠ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان
٩٧٥
الرميثي ،جواد
مخ دوع ...ش عر ش عبي عراق ي )زھي ري – ابوذي ة –
دارمي(  /جواد الرميثي -.بغداد :مكتبة الشعراء ٢٠٠٦ ،
 ٥٣ص؛  ١٤سم
 -١الشعر العربي )شعبي( – العراق أ -العنوان

٢٤٧

٨١١,٠٨٩٢
س ٨٢٩

٨١١,٠٨٩٢
س ٩٤٢

٨١١,٠٨٩٢
ع ٨٢٤

٨١١,٠٨٩٢
ك ٢٦٦

٨١١،٠٨٩٢
ك٢٦٦

٩٧٦
السماوي ،ناظم
لك م ..من ي ال سالم :ش عر ش عبي عراق ي /ن اظم ال سماوي-.
بغداد :شركة الرواد المزدھرة ٢٠٠٧ ،
 ١٧٩ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي )الشعبي( – العراق أ -العنوان
٩٧٧
السوداني الكندي ،عبدﷲ موسى
كن ز الع شيرة  /عب دﷲ موس ى ال سوداني الكن دي؛ جم ع
وتحقي ق عب دالرحيم جعف ر عب دﷲ -.بغ داد :مطبع ة محف وظ
٢٠٠٧،
 ٣٤٧ص؛  ٢٤سم
 -١ال شعر ال شعبي – الع راق أ -عب دالرحيم جعف ر عب دﷲ
)جامع ومحقق( ب – العنوان
٩٧٨
العماري ،كريم راضي
الوطن :وعيون صاحبتي؛ شعر شعبي عراقي  /كريم راض ي
العماري -.بغداد :مكتبة مصر٢٠٠٨ ،
 ٦٦ص؛  ٢١سم
 -١الشعر الشعبي العراقي أ -العنوان
٩٧٩
الكاطع ،كاظم اسماعيل
ال دارمي ..وغ زل البن ات /ك اظم اس ماعيل الك اطع
 -.بغداد :مطبعة الحوراء ٢٠٠٥ ،
 ١٠٤ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان
٩٨٠
الكاطع  ،كاظم اسماعيل
قصائد كانت ممنوعة  ،كطرات النده  :شعر شعبي  /كاظم
اسماعيل الكاطع  -.بغداد  :دار الحوراء ٢٠٠٤ ،
١٨٤ص ؛ ٢٣سم
-١الشعر العربي ) الشعبي( – العراق أ -العنوان

٢٤٨

٨١١,٠٨٩٢
ك ٦٢٩

٨١١,٠٨٩٢
ل٩٨٢

٨١١,١٠٧
ح ٨٨٢

٨١١,١٠٧
ص ٢٢١

٨١١,١٠٧
ك ٢٦٨

٩٨١
الكعبي ،محمد
ھ ا ...حبيب ي :ش عر ش عبي /محم د الكعب ي -.بغ داد :مكتب ة
الكوثر٢٠٠٧ ،
 ٧٩ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي )الشعبي( – العراق أ -العنوان
٩٨٢
ليلى لعيبي
لي ل ومحط ات وس فر  :ش عر ش عبي  /ليل ى لعيب ي -.بغ داد :
مكتبة الكوثر٢٠٠٦ ،
 ٨٠ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
٩٨٣
حكمت صالح
مفارقة الح ب والم وت ف ي ال شعر الج اھلي /حكم ت ص الح-.
الموصل :منشورات البراق الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ١٠٦ص؛  ٢٤سم) -.دراسات في الشعر الجاھلي؛ (١
 -١الشعر العربي – العصر الجاھلي – دراسات
أ -العنوان ب – السلسلة
٩٨٤
صباح عباس جودي عنون
اث ر البواع ث ف ي تك وين الدالل ة البياني ة :ش عر جمي ل بثين ة
نموذج ا  /ت اليف ص باح عب اس ج ودي عن ون -.النج ف :دار
الضياء ٢٠٠٧ ،
 -١الشعر العربي – العصر الجاھلي – دراسات -٢جميل ب ن
عبدﷲ )شاعر( أ -العنوان
٩٨٥
كاظم حمد محراث
البنى التحتية لثقافتنا العربية ف ي ض وء ال شعر /ت أليف ك اظم
حمد محراث -.النجف االشرف :دار الضياء ٢٠٠٨ ،
 ١٦٤ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – الع صر الج اھلي -دراس ة  -٢الثقاف ة أ-

٢٤٩

العنوان
٨١١,١٠٩
م ٣٨٤

٨١١,٢٠٩
أ ٥٤٩

٨١١,٤٠٧
م٩٥٩

٨١١,٤٠٧
م٩٥٩

٩٨٦
محمد تقي جون
سلطة الشعر الجاھلي على ال شعر العباس ي :ق راءة تاريخي ة
فنية  /محمد تقي جون -.بغداد :مطبعة مصطفى ٢٠٠٨ ،
 ٢١٢ص؛  ٢١سم
 -١ال شعر العرب ي – الع صر الج اھلي – ت اريخ  -٢ال شعر
العباسي – تاريخ أ -العنوان
٩٨٧
االسدي ،نضال حسن سلمان
أس لوب المبالغ ة ف ي ش عر الخن ساء  /ت أليف ن ضال ح سن
سلمان االسدي -.النجف االشرف :دار االندلس ٢٠٠٢ ،
 ٦٤ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة بحوث لغوية(
 -١الشعر العربي – صدر االسالم – تاريخ ونق د أ -العن وان
ب – السلسلة
٩٨٨
المنصوري ،حافظ
البداوة في شعر العصر العباسي االول  /ح افظ المن صوري-.
النجف االشرف :مكتب الثريا ٢٠٠٧ ،
 ٣٣٨ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي  -العصر العباسي االول أ -العنوان
٩٨٩
المنصوري ،حافظ.
ش عر ال شريف الرض ي الف ن واالي داع  /ح افظ المن صوري-.
النجف :مكتب الثريا للحاسبة ٢٠٠٧ ،
 ٤٢٦ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العصر العباسي – دراسات أ -العنوان

٢٥٠

٨١١,٥
أ ٣٩٩

٨١١,٥
آ ٣٩٩

٨١١,٥
د ٨٩٨

٨١١,٥٨
آ ٨٥٢

٩٩٠
ابن جني ،عثمان بن جني)٣٩٢-٠٠٠ھـ(
الفسر او شرح ديوان ابي الطيب المتنبي /اب ن جن ي ؛ حقق ه
وعلق عليه صفاء خلوصي -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة ،
٢٠٠١
جـ٢٧٦) ٣ص(؛  ٢٤سم) -.سلسلة خزانة للتراث(
 -١ال شعر العباس ي – ش رح أ -ص فاء خلوص ي )محق ق(
ب – العنوان جـ  -السلسلة
٩٩١
ابن جني عثمان بن جني )٣٩٢ -٠٠٠ھـ(
الفسر وش رح اب ن جن ي ل ديوان المتنب ي  /عثم ان ب ن جن ي؛
تحقي ق ص فاء خلوص ي -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة ،
٢٠٠١
ج ١٦٠) ٤ص(؛  ٢٤سم) -.سلسلة خزانة التراث(
-١ال شعر العرب ي – الع صر العباس ي – دراس ات أ -ص فاء
خلوصي )محقق( ب – العنوان جـ – السلسلة
٩٩٢
الدليمي ،سالم احمد خلف
شعر الخاصة في العصر العباسي الث اني /ت أليف س الم احم د
خلف الدليمي -.بغداد) :د.ن( ٢٠٠٩ ،
 ٢٣١ص؛  ٢٤سم
 -١ال شعر العرب ي – ت اريخ – الع صر العباس ي الث اني
أ -العنوان
٩٩٣
ابن المستوفي ،ابي البركات ش رف ال دين المب ارك ب ن احم د
االريلي )(٦٣٧ -٠٠٠
النظ ام ف ي ش رح ش عر المتنب ي واب ي تم ام الب ي البرك ات
ش رف ال دين المب ارك ب ن احم د االريل ي المع روف )اب ن
المستوفي ،تحقيق خلف رش يد نعم ان -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٥ ،
ج ٤٢٠) ١٠ص(؛  ٢٤سم
وفيه شعر ابي تمام عل ى قافي ة ال صاد وال ضاد والع ين ش عر
ابي الطيب على قافية الشين والضاد والعين

٢٥١

 -١ال شعر العرب ي العب اس  -ش رح أ -خل ف رش يد نعم ان
محقق ب -العنوان
٨١١,٦٠٩
ص ٢٤٧

٨١١,٩
ي ٢٥٤

٨١١,٩١٢٠٩
ح ٨٨٢

٨١١,٩٢
أ٤٧٩

٩٩٤
صادق حسين كنيج
لغ ة ال شعر االندل سي ف ي ع صر الخالف ة  /ص ادق ح سين
كنيج -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٨ ،
 ٦٣٠ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٢٨
 -١ال شعر العرب ي – االن دلس – ت اريخ ونق د أ -العن وان
ب – السلسلة
٩٩٥
ياسر علي عبد سلمان
ص ورة ال ذات ب ين أب ي ف راس الحم داني ومحم ود س امي
البارودي :دراسة موازنة  /ياسر علي عبد سلمان -.دمشق:
دار نينوى ٢٠٠٨ ،
 ٢٤٩ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – تاريخ ونقد أ -العنوان
٩٩٦
حكمت صالح
ال صورة البياني ة ف ي ش عر عب دﷲ البردون ي -.الموص ل:
منشورات البراق الثقافة ٢٠٠٨ ،
 ٢٩١ص؛  ٢٤سم
 -١ال شعر العرب ي – ال يمن – نق د  -٢البردون ي ،عب دﷲ
)شاعر( أ -العنوان
٩٩٧
أبو رغيف ،نوفل ھالل
ض يوف ف ي ذاك رة الجف اف :ش عر/نوف ل ھ الل اب و رغي ف-.
ط -.٢بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ١٠٣ص؛ ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان

٢٥٢

٨١١,٩٢
أ ٤٧٩

٨١١,٩٢
أ ٥٢٦

٨١١,٩٢
أ ٩٩٢

٨١١,٩٢
آ ٩٢٤

٨١١,٩٢
ب ٥٢٢

٩٩٨
أبو رغيف ،نوفل ھالل
م دار الصف صاف) :ق صيدة ال شعر( )االتج اه ،الج ذور،
الرؤي ة ،التجرب ة(  /ن ذير نوف ل اب و رغي ف ،ف ائز ال شرع-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٩ ،
ج ٢١٥) ١ص(؛  ٢٤سم) -.سلسلة تجارب(
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
٩٩٩
أبو شبع ،عبدالحسين
روائ ع عبدالح سين اب و ش بع /جم ع ك ريم اب و ش بع؛ اع داد
واشراف احمد الكعبي -.النجف :طريق المعرفة ٢٠٠٩ ،
٥١٩ص؛  ٢٤سم
-١الشعر العربي – العراق أ -ابو شبع ،كريم ب – الكعب ي،
احمد )معد( جـ  -العنوان
١٠٠٠
ابو نوار اديب
المدھش من احزان العندليب  :شعر /اديب ابو نوار -.بغداد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -٠ثقافة ضد الحصار؛ (٥٣
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٠١
اياد كريم
بدء امتي ...وانتھاء بي ...التباس :شعر ت أليف /اي اد ك ريم-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛٢٣سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٨١
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٠٢
بستانة ،عبدالرزاق
نفث اتي ،دي وا ش عر /عب دالرزاق ب ستانة) -.د.م( ) :د.ن( ،
٢٠٠٧
 ٣جـ في ١مج ) ٤٥٨ص(؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان

٢٥٣

٨١١,٩٢
ب ٥٢٨

٨١١,٩٢
ب ٥٤٩

٨١١,٩٢
ب ٥٤٩

٨١١,٩٢
ب ٥٤٩

١٠٠٣
البصام ،حامدة
حلم ليلة ملجأ العامرية :شعر /تأليف حامدة البصام -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافة ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٦
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٠٤
البصري ،عبدالجبار داود
مرب د االف ق الجدي د وق ائع احتف ال المرب د ال شعري ال سابع
ع شر ٢٠٠١/١٢/٢٧-٢٢ /اع داد عب دالجبار داود
البصري -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
ج ٣٣١) ١ص(؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق  -٢المربد ال شعري وق ائع -٢٢
 ٢٠٠١/١٢/٢٧أ – العنوان
١٠٠٥
البصري ،عبدالجبار داود
مرب د االف ق الجدي د :وق ائع احتف ال المرب د ال شعري ال سابع
عشر ) ٢٠٠١/١٢/٢٧ – ٢٢اعداد وتقديم عب دالجبار داود
البصري -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
ج ٣٢٦) ٢ص(؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – مھرجانات أ -العنوان
١٠٠٦
البصري ،عبدالجبار داود
مرب د االف ق الجدي د :وق ائع احتف ال المرب د ال شعري ال سابع
ع شر  /٢٠٠١/١٢/٢٧ – ٢٢عب دالجبار داود الب صري-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
ج ٣٧٠) ٣ص(؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – مھرجانات أ -العنوان

٢٥٤

٨١١,٩٢
ب٩٢٢

٨١١,٩٢
ب ٩٢٢

٨١١,٩٢
ت٨٩٨

٨١١,٩٢
ج ٢٨٦

٨١١,٩٢
ج٢٩٤

١٠٠٧
البياتي ،حامد
سمر :قصائد للح ب وال وطن :ش عر  /حام د البي اتي -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (١٠٤
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٠٨
البياتي ،عاصم غانم
اشراقات  :شعر /عاص م غ انم البي اتي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٨٨
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٠٩
التميمي ،شاكر ھادي
ن سيج ال زمن  :مجموع ة ق صائد /ش اكر ھ ادي التميم ي-.
بغداد :مطبعة البرھان ٢٠٠٧ ،
 ٢١٨ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠١٠
الجامع ،ربيع حسين
اقترب ،ابتعد ..ال ف رق :ش عر /ربي ع ح سين الج امع] -.د.م:
د.ن[ ٢٠٠٦ ،
 ٤٨ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠١١
الجبوري ،سعد
ھ روب زرادش ت :ش عر /س عد الجب وري -.بغ داد :مكت ب
العنوان ٢٠٠٧ ،
 ١١٥ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان

٢٥٥

٨١١,٩٢
ج ٢٩٤

٨١١,٩٢
ج ٨٩٨

٨١١,٩٢
ج ٨٢٨

٨١١,٩٢
ج٨٩٨

٨١١,٩٢
ج ٩٢٢

١٠١٢
الجبوري ،سلمان
حلم في مرآة مھشمة :مجموعة شعرية /س لمان الجب وري-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١١٥ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠١٣
جليل خزعل
خريف االصحاب  :شعر /جليل خزع ل -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٧١
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠١٤
جمال جاسم امين
ال اح د بانتظ ار اح د :ش عر  /جم ال جاس م ام ين -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
٤٨ص ؛ ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار ؛ ( ٣٠
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠١٥
الجميلي ،ساطع محمود
ذاك رة االل م  :ش عر /س اطع محم ود الجميل ي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٣٩ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٧٥
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠١٦
الجنابي ،عبدﷲ محمد
ص دى االس ئلة :ش عر /عب دﷲ محم د الجن ابي -.النج ف
االشرف :االتحاد العام لالدباء والكتاب ٢٠٠٨ ،
 ٦٤ص؛  ١٧سم) -.كتاب بانقيا؛ (٥
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٢٥٦

٨١١,٩٢
ج ٩٥٢

٨١١,٩٢
ح ٢٢٨

٨١١,٩٢
ح٥٢

٨١١،٩٢
ج٨٩٨

١٠١٧
الجيزاني ،عبدالكريم
ص دى المحاري ب  :دي وان  /عب دالكريم الجيزان ي -.بغ داد:
مطبعة العدالة ٢٠٠٨ ،
 ١٦٦ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠١٨
حاتم عباس بصيلة
لسان اعمى :مجموعة شعرية  /حاتم عباس بصيلة -.بغداد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٢٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٢٢
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠١٩
حسب جعفر
الفراشة والعكاز :ديوان شعر /ح سب جعف ر -.بغ داد :مط ابع
جريدة الصباح ٢٠٠٧ ،
 ١٨٣ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة ت صدر ع ن جري دة ال صباح
تعنى بشؤون الثقافة..؛(٤
 -١الشعر العربي – العراق أ – العنوان ب -السلسلة
١٠٢٠
جليل خزعل
كلمات نحبھا  /جليل خزعل ؛ رسوم حنان شفيق  -.بغداد :
دار ثقافة االطفال ٢٠٠٩ ،
٣٢ص ؛ ٢٣سم ) -.مكتبة الطفل – السلسلة الشعرية ؛ (٥
-١الشعر العربي – العراق أ -حنان شفيق ) رسام (
ب -العنوان ج -السلسلة

٢٥٧

٨١١,٩٢
ح٤٢٤

٨١١,٩٢
ح ٤٩٣

٨١١,٩٢
ح٥٩٩

٨١١،٩٢
ح٨٨٢

٨١١,٩٢
ح ٨٨٢

١٠٢١
الحداد ،سعد
دي وان الح اج عب د محم د ص الح خوج ة نعم ة /جم ع وتق ديم
سعد الحداد -.النجف :دار الضياء للطباعة ٢٠٠٨ ،
 ٩٨ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق – دواوين أ – العنوان
١٠٢٢
الحديثي ،خلف دلف
جراح بال ساحل :شعر /خلف دلف الحديثي -.دمشق :مطبعة
دار الخير٢٠٠٩ ،
 ١٨٨ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٢٣
الحسيناوي ،عناية
أنين شاعر  /عناية الحسيناوي -.عم ان :دار أس امة للن شر،
٢٠٠٨
 ١٧٦ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق – دواوين أ -العنوان
١٠٢٤
حكمت صالح
االمطار السوداء :شعر /حكمت صالح -.الموصل :منشورات
البراق الثقافية ٢٠٠٣ ،
 ١١٨ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٢٥
حكمت صالح
بطاق ة ال ى ش اطىء ال ذكريات :ش عر /حكم ت ص الح-.
الموصل :منشورات البراق الثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٢٦٧ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان

٢٥٨

٨١١,٩٢
ح٨٩٨

٨١١,٩٢
ح ٨٤٢

٨١١،٩٢
ح٩٤٤

٨١١,٩٢
ح٩٤٤

٨١١,٩٢
ح٩٤٤

١٠٢٦
الحكيم ،عبدالحسين نوري
ال شعر ال يع رف الجغرافي ا  /عبدالح سين ن وري الحك يم-.
بغداد :مطبعة الزاوية ٢٠٠٨ ،
 ١٢٩ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٢٧
الحمداني ،محمد
عواص ف قروي ة :مجموع ة ش عرية  /محم د الحم داني-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٣١ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣٧
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٢٨
حيدر عبدالوھاب
أماني عاشق ثائر :شعر /حيدر عبدالوھاب -.بغداد :مطبعة
الزمان ٢٠٠٩ ،
 ٦٣ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٢٩
الحيدري ،طالب
االلواح :مجموعة قصائد  /طالب الحي دري -.بغ داد) :د.ن( ،
٢٠٠٨
 ٤٢٨ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٣٠
الحيدري ،علي
عبير القوافي :المجموعة الشعرية الكاملة /عل ي الحي دري-.
بغداد :مطبعة النيزك ٢٠٠٧ ،
جـ ٢٩٧) ٥ص( :صور؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي -العراق أ -العنوان

٢٥٩

٨١١،٩٢
خ٦٤

٨١١,٩٢
خ ٧٢٧

٨١١,٩٢
خ ٩٢٦

٨١١,٩٢
د ٤٩٩

٨١١,٩٢
د ٨٩٨

١٠٣١
خضر حسن خلف
ولد كالقھوة :شعر /خضر حسن خلف -.بغداد :اتحاد االدباء
٢٠٠١ ،
 ٧٨ص؛  ٢٣سم) -.آفاق جديدة؛ (٤
 -١الشعر العربي – العراق أ – العنوان ب – السلسلة
١٠٣٢
الخفاجي ،رضا
بي ضاء ي دي  :ش عر /رض ا الخف اجي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار (٧٦
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٣٣
الخياط  ،ناھض
ف ضة الق وارب :ش عر /ن اھض الخي اط -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣٦
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٣٤
الدرويش ،عبدالستار
ما سقط من الوشم :شعر /عبدالستار ال درويش -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٣٩ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣١
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٣٥
الدليمي ،عمر
ب ساقين م ن خ شب :ارتق ي نقل ة الن ار  /عم ر ال دليمي -.
بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٣
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٢٦٠

٨١١,٩٢
د ٩٩٩

٨١١،٩٢
د٩٤٩

٨١١,٩٢
د ٩٤٩

٨١١,٩٢
د ٩٤٩

٨١١,٩٢
د ٩٤٩

١٠٣٦
الدينناوي ،فيصل ھادي
الھروب الى الظل :ش عر /في صل ھ ادي ال دينناوي -.واس ط:
مكتب سما للحاسبات ٢٠٠٧ ،
 ١٣٤ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٣٧
الدوخي  ،حمد محمود
عذابات  :شعر  /حمد محمود الدوخي -.بغداد  :دار الشؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
٤٨ص ؛ ٢٤سم  ) -.ثقافة ضد الحصار ؛ (٩٠
-١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١٠٣٨
الدوري ،اقبال نعمان
ب شائر الن صر :ش عر /اقب ال نعم ان ال دوري -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (١٠٢
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٣٩
الدوري ،جاسم محمد
توقيعات بقلم الرصاص  /جاس م محم د ال دوري -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٤٦ص؛  ١٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤٨
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٤٠
الدوري ،مولود جابر
ص دام والع راق :ش عر /مول ود ج ابر ال دوري -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٣ ،
 ١٢٧ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ –العنوان

٢٦١

٨١١,٩٢
٢٩٦

٨١١,٩٢
ر ٣٨٩

٨١١,٩٢
ر ٥٨٩

٨١١،٩٢
ر ٥٨٩

٨١١,٩٢
ر ٦٤

١٠٤١
الربيعي ،حافظ باقر
ايم اءات وردة ال ريح /ح افظ ب اقر الربيع ي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٧ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤٧
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٤٢
رحمن غركان
س فر  :ف ي مراي ا القي د  :ش عر /رحم ن غرك ان -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥٩
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٤٣
رسمية صالح
ال ل يس ل ك  :ش عر /رس مية ص الح -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٤ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٢
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٤٤
رسمية محيبس زاير
الطلق ة انث ى  /رس مية محي بس زاي ر -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٣سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤٣
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٤٥
رعد زامل
بم ا ال شمس رغي ف ح ار :ش عر /رع د زام ل -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩١
 -١الشعر العربي  -العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٢٦٢

٨١١,٩٢
ر ٨٩

٨١١,٩٢
ر ٩٢٦

٨١١,٩٢
ز ٩٩٢

٨١١,٩٢
س ٢٦٤

٨١١,٩٢
س ٢٢٤

١٠٤٦
ركن الدين يونس
ماراثون  :مجموعة شعرية  /ركن الدين يونس -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٠
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٤٧
رياض عبدالواحد
النھوض من الصحو :شعر /ري اض عبدالواح د -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٨٥
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٤٨
زينب صافي عباس
عاش قة ال روح :مجموع ة ش عرية /زين ب ص افي عب اس-.
بغداد :المؤسسة العلمي لتوثيق االنساب العربي ٢٠٠٦ ،
 ٤٤ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة ديوان شعر العربي الحديث(٥ ،
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٤٩
الساعدي ،عبدالھادي فنجان
نب وءات مبك رة :ق صائد ش عر /عب دالھادي فنج ان -.بغ داد:
مطبعة المرتضى ٢٠٠٧ ،
ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ – العنوان
١٠٥٠
ستار جبر نايف
الثلج والبصر  :شعر /ستار جابر نايف -.بغداد :دار الشؤون
الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٨٣
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٢٦٣

٨١١,٩٢
س ٤٩٣

٨١١,٩٢
س٦٤

٨١١,٩٢
س ٨٨٢

٨١١,٩٢
س ٨٨٢

٨١١,٩٢
س ٩٨٢

١٠٥١
السروجي ،عبدﷲ بن علي بن منجد ) ٦٩٣ – ٦٢٧ھـ(
ش عر تق ي ال دين ال سروجي  /عب دﷲ ب ن عل ي ب ن منج د
السروجي؛ جمع وتحقي ق ودراس ة عب اس ھ اني الج راخ-.
حلة :دار الفرت ٢٠٠٨ ،
 ٦٨ص؛  ٢٤سم
 -١ال شعر العرب ي – الع راق  -٢الج راخ ،عب اس ھ اني
)محقق( أ -العنوان
١٠٥٢
سعد ياسين يوسف
شجر بعمر االرض :شعر /س عد ياس ين يوس ف -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٧ص؛  ٢١سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (١٠٠
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٥٣
سلمان شھيب
ھت اف ال دموع  :ق صص  /س لمان ش ھيب -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
٤٨ص ؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣٧
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٥٤
سلمان فيصل وھيب
ك ان م ا ك ان  :ش عر  /س لمان في صل وھي ب -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٨٩
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٥٥
السيالوي ،صالح حسن
بنف سج  :ش عر /ص الح ح سين ال سيالوي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم ) -.ثقافة ضد الحصار؛ (١٠٦
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٢٦٤

٨١١,٩٢
ش ٤٦

٨١١,٩٢
ش ٩٤

٨١١,٩٢
ش ٢٩٩

٨١١,٩٢
ش ٢٩٩

٨١١,٩٢
ش ٢٨٩

١٠٥٦
الشرع ،جالل فاخر سلمان
الروض المھجور :شعر /جالل فاخر سلمان الشرع -.بغ داد:
منشورات مكتب أيالف ٢٠٠٨ ،
 ١٠٤ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٥٧
الشيخ ،نصير
ف ي اع الي الك الم] :ش عر[  /ن صير ال شيخ -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٢٥ص؛  ٢٤سم) -.السلسلة الشعري؛ (٤٦
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٥٨
الشاھين ،عبدالرحيم مردان
الوان واقداح  :شعر /عبدالرحيم م ردان ال شاھين-.الب صرة:
مطبعة القدس ٢٠٠٩ ،
 ١٠٣ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٥٩
الشاوي ،ذر شاھر
ياراعي العلم العالي  :شعر  /دار شاھر الشاوي -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٢٦
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٦٠
الشبلي مھدي
تجاعي د باس لة :ش عر /مھ دي ال شبلي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار(٧٢ ،
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٢٦٥

٨١١،٩٢
٩٢٢

٨١١,٩٢
ش ٩٩٤

٨١١,٩٢
ش٩٢٧

٨١١,٩٢
ش ٩٩٨

٨١١,٩٢
ص ٢٢٣

١٠٦١
الشھابي ،اسماعيل علي
ن اطور ال صعاليك :دي وان ش عر /اس ماعيل عل ي ال شھابي-.
بغداد :دار المنھل العذب ٢٠٠٥ ،
 ٢٤٠ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٦٢
الشھيد ،زيد
أمي والسراويل :ش عر  /زي د ال شھيد -.عم ان :دار أزمن ة ،
٢٠٠٤
 ٦٣ص؛  ٢١سم) -.ابداعات شعرية(
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٦٣
الشواف ،خالد
االعم ال ال شعرية :الم سرحيات ال شعري /خال د ال شواف-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
مج ٤٢٥) ١ص(؛  ٢١سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
١٠٦٤
الشويلي ،علي حميد
كتابة على كف من ال ضوء  /عل ي حمي د ال شويلي -.دم شق:
دار الينابيع ٢٠٠٩ ،
 ١٠٠ص؛  ٢٢سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٦٥
صباح عزيز عنوز
ما دونته نور على خد العذراء :شعر  /صباح عباس عنوز-.
النجف االشرف  :دار الضياء ٢٠٠٧ ،
٥٧ص؛٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان

٢٦٦

٨١١،٩٢
ص٢٨٣

٨١١,٩٢
ص ٢٩٧

٨١١,٩٢
ص ٧٢٢

٨١١,٩٢٠٧
ص ٧٢٤

٨١١،٩٢
ص٩٤٩

الصالحي  ،سعد
حجارة يبوس  :شعر  /سعد الصالحي  -.بغداد  :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
٤٨ص ؛ ٢٤سم  ) -٠ثقافة ضد الحصار ؛ ( ٢٧
أ-العنوان ب -السلسلة

١٠٦٦

١٠٦٧
الصائغ ،رحاب حسين
حضور الغياب ات :ش عر /رح اب ح سين ال صائغ -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٧٨
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٦٨
صفاء ذياب
ال ت وقظ الوق ت  :ش عر  /ص فاء ذي اب -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥٤
 -١الشعر العربي – العراق أ – العنوان ب – السلسلة
١٠٦٩
الصفار ،عبدالعظيم
ديوان الشيخ عبدالعظيم الصفار؛ جمع ودراس ة اس عد محم د
علي النجار -.بابل :المركز الثقافي للطباعة ٢٠٠٧ ،
 ٣١١ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق – دراسة أ -العنوان
الصندوق  ،ليث
احزان عازف القيثار :شعر  /ليث الصندوق  -.بغداد  :مكتب
السعدون ٢٠٠٧ ،
١٣٠ص ؛ ٢٣سم
-١الشعر العربي – العراق أ -العنوان

٢٦٧

١٠٧٠

٨١١,٩٢
ص ٩٤٩

٨١١,٩٢
ط ٢٨٢

٨١١,٩٢
ط٢٩٩

٨١١,٩٢
ط ٢٩٩

٨١١,٩٢
ع ٢٤٨

١٠٧١
الصندوق ،ليث
ع واد ذئ ب ف ي غاب ة :ش عر /لي ث ال صندوق -.بغ داد :مكت ب
السعدون ٢٠٠٧ ،
 ١٣٠ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٧٢
طالب عبدالعزيز
تاس وعا :ش عر /طال ب عب دالعزيز  -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٥٥ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٧٣
الطائي ،سعد ھاشم
على ضفاف ال وطن؛ ش عر /س عد ھاش م الط ائي -.بغ داد :دار
واسط للطباعة ٢٠٠٨ ،
 ١١٤ص؛  ١٦سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٧٤
الطائي ،سعد ھاشم
وطن المدافن :شعر /سعدھاشم الطائي -.د.م :د.ن ٢٠٠٧ ،
 ١٢١ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٧٥
عادل عبدﷲ
متح ف الع دم :ش عر /ع ادل عب دﷲ -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٦٢ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان

٢٦٨

٨١١,٩٢
ع ٢٨٤

٨١١,٩٢
٢٢٤

٨١١,٩٢
ع ٤٥٢

٨١١,٩٢
ع ٤٥٢

٨١١,٩٢
ع ٨٦٩

١٠٧٦
عامر عبداالمير مجيد
صفحة على وجه الموت  :قصائد  /ع امر عب داالمير مجي د-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٥
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٧٧
العبادي ،جليل نعمة
ال ق الج راح  /جلي ل نعم ة العب ادي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب  -السلسلة
١٠٧٨
عبدالرزاق عبدالواحد
الب شير :ش عر  /عب دالرزاق عبدالواح د -.ط -.٢بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
ج )١٧٣ص (؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٧٩
عبد الرزاق عبدالواحد
دي وان الب شير :االعم ال ال شعرية /عب دالرزاق عبدالواح د-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٤٧ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٨٠
عبداللطيف بندر اوغلو
االلم ...لك االمل والعواصف للجميع :شعر /عبداللطيف بن در
اوغلو؛ ترجمة ھاني صاحب -.بغداد :دار الشؤون الثقافي ة ،
٢٠٠٥
 ٩٦ص؛  ٢١سم
 -١ال شعر العرب ي -الع راق أ -ھ اني ص احب )مت رجم(
ب -العنوان

٢٦٩

٨١١,٩٢
ع٤٨٩

٨١١,٩
ع ٢٩٤

٨١١,٩٢
ع ٢٩٤

٨١١,٩٢
ع ٥٢٩

٨١١,٩٢
ع ٥٢٨

١٠٨١
العبدلي ،كمال
المتامل ..بين العين والنھر :شعر /كمال العبدلي -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛  ٢٤سم(
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٨٢
العبيدي ،احمد جاسم
نھاي ات مرئي ة :ش عر /احم د جاس م العبي دي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١٠٨٣
العبيدي ،سمية
حمامت ان ف ي الق بش :ش عر /س مية العبي دي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩٨
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٨٤
العزاوي ،عصام محمد
خيوط اللعبة :شعر /عصام محمد الع زاوي ) -.د.م( ) :د.ن (
٢٠٠٧ ،
 ١٠٢ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٨٥
عصام كاظم جري
خارج ا ومكتفي ا بال سواد :مجموع ة ش عرية  /ع صام ك اظم
جري -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٧٠
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٢٧٠

٨١١,٩٢
ع ٧٢٢

٨١١,٩٢
ع ٨٢٧

٨١١,٩٢
ع ٨٩

٨١١,٩٢
ع ٩٢٤

٨١١,٩٢
ع ٩٥٢

١٠٨٦
العقابي ،حيدر حاشوش
شظايا الخوف :شعر /حيدر حاشوش العقابي -.واسط :اتحاد
ادباء واسط ٢٠٠٧ ،
 ٨٢ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٨٧
العالف ،راكان
الياذة عراقية :ن صوص منتخب ة /راك ان الع الف -.الموص ل:
المديرية العامة لتربية نينوى ٢٠٠٨ ،
 ٥٢ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٨٨
علي ،رحماتي
رؤى :ش عر  /ت أليف عل ي رحم اتي -.بغ دا :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥١
 -١الشعر العربي – العراق آ -العنوان
١٠٨٩
عواد احمد صالح
مرايا النھار البعيد  /عواد احمد صالح -.بغداد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢١سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٨
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٩٠
العيسى ،ھشام
الساقط من جراء الكالم  :شعر  /ھشام العي سى -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٠ص؛  ٢٣سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٧٧
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٢٧١

٨١١,٩٢
غ ٢٩٨

٨١١,٩٢
غ ٩٢٤

٨١١,٩٢
ف ٢٤٩

٨١١،٩٢
ف٤٦٩

٨١١,٩٢
ف ٨٩٣

١٠٩١
الغانم ،مكي
تھويم ة رج ل ش رقي ش عر /مك ي الغ انم -.بغ داد) :د.ن( ،
٢٠٠٦
 ١٠٠ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٩٢
الغوار ،طالل
ال سماء تتف تح ف ي أص ابعي  /ط الل الغ وار -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٣ ،
 ١٢٥ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٩٣
فاروق فائق كويمرلو
ي صدح ص وت ھايي ل:ش عر /ف اروق ف ائق كويمرل و -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٣ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩٢
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٩٤
الفرطوسي ،نافع
نھاي ات متداول ة :ش عر /ن افع الفرطوس ي -.المثن ى :مكت ب
المشوار٢٠٠٣ ،
٥٥ص ؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٩٥
فليحة حسن
خ سة عن اوين لعريق ي الب صر :ش عر /فليح ة ح سن -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٢٣سم؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣
-١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب -السلسلة

٢٧٢

٨١١,٩٢
ق ٤٥٩

٨١١,٩٢
ق ٥٩٤

٨١١,٩٢
ك ٢٦٨

٨١١،٩٢
ك ٩٨٢

٨١١,٩٢
ك ٩٢٤

١٠٩٦
القدسي ،عصام
نصائح متأخرة :شعر /عصام القدس ي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الصار؛ (٨٦
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٠٩٧
القصيري ،فيصل
ح دائق االس تفھام :مجموع ة ش عرية  /في صل الق صيري-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤١
 -١الشعر العربي – العراق أ– العنوان ب  -السلسلة
١٠٩٨
الكاظمي ،مھدي جناح
تعلمت م ن الح سين :ش عر  /مھ دي جن اح الك اظمي -.بغ داد:
مطبعة االنباري ٢٠٠٤ ،
ج ٧٨) ١ص(؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٠٩٩
كواللة نوري احمد
ل ن يخ صك ھ ذا ال ضجيج --.ش عر /كوالل ة ن وري احم د-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥٥
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١١٠٠
الكيار ،فارس
وطن االيتام /بقلم فارس الكيار] -.د.م :د.ن [ ٢٠٠٨ ،
 ٨٣ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان

٢٧٣

٨١١،٩٢
م٣٨٤

٨١١,٩٢
م٣٨٤

٨١١,٩٢
م ٣٨٤

٨١١,٩٢
م ٣٨٤

٨١١,٩٢
م٤٤٢

١١٠١
محمد حبيب مھدي
ذن وب  :ش عر /محم د حبي ب مھ دي  -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩٣
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١١٠٢
محمد حسن محي الدين
أشعار ملت االنتظار:شعر /محمد حسن محي الدين -.النج ف
االشرف :مطبعة المنار٢٠٠٨ ،
 ١١٠ص؛  ٢١سم
 -١الشعري العربي – العراق أ -العنوان
١١٠٣
المحمداوي ،رضا
ع شرة اص ابع ف ي ع سل الوق ت :ش عر /رض ا المحم داوي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥٦
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١١٠٤
المحمدي ،محمود فرحان حمادي
دي وان ري اح التح دي /محم ود فرح ان حم ادي المحم دي-.
]االنبار[ :المنتدى العلمي والثقافي ٢٠٠٤ ،
 ١١٩ص؛  ٢٤س م) -.مطبوع ات المنت دى العلم ي والثق افي
في الفلوجة؛ (١
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١١٠٥
المردان ،حمزة فيصل
حتى تستريح االس ئلة :ش عر /حم زة في صل الم ردان -.باب ل:
المركز الثقافي للطباعة ٢٠٠٧ ،
 ١١٤ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ – العنوان

٢٧٤

٨١١,٩٢
م٤٥٩

٨١١,٩٢
م ٤٥٩

٨١١,٩٢
م ٥٨٨

٨١١,٩٢
م٧٤٢

٨١١,٩٢
م ٩٥٢

١١٠٦
المرسومي ،عبدالكريم محمود
ح صاد الخري ف :توالي ف ادبي ة /عب دالكريم محم ود
المرسومي -.بغداد :مطبعة الزمان ٢٠٠٤ ،
 ١٩٠ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١١٠٧
المرسومي ،فالح حسين محمود
م يالد حني ف :ق صائد  /ف الح ح سين محم ود المرس ومي-.
بغداد) :د.ن( ٢٠٠٨ ،
 ١٤٨ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١١٠٨
مسلماوي ،مالك
اح الم رج ل الم اء /مال ك م سلماوي -.باب ل :المرك ز الثق افي
للطباعة والنشر٢٠٠٨ ،
 ١٤١ص؛  ٢٠سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١١٠٩
مقداد مسعود محمد
المغي ب الم ضىء  :ق صائد  /مق داد م سعود) -.د.م( :ش ركة
دار الرواد المزدھرة للطباعة والنشر٢٠٠٨ ،
٧٥ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العر بي – العراق أ -العنوان
١١١٠
موسى احمد
أزمن ة البنف سج :ش عر /موس ى احم د -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٢٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصاد؛ ( ٢٣
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٢٧٥

٨١١,٩٢
م٤٥٩

٨١١,٩٢
م ٩٢٣

٨١١,٩٢
ن ٢٣٣

٨١١،٩٢
ن ٢٤٩

٨١١,٩٢
ن ٣٧٩

١١١١
الموسوي ،عبدالكريم محمود
جمرات الرمضاء /عبدالكريم محمود الموسوي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ٢٠٣ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١١١٢
المياحي ،محمد خليل
الرس الة :ش عر  /ت أليف محم د خلي ل المي احي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٨٢
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١١١٣
ناجح ناجي
صادف انه عطر  :ش عر /ن اجح ن اجي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٤٤ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣٢
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١١١٤
نادية جبار
انھ م يطلب ونني ..ف أراك  :ش عر /نادي ة جب ار -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥٠
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١١١٥
النجفي ،سليم
رحي ق االيم ان :دي وان ال شعر /س ليم النجف ي -.بغ داد :دار
المرتضى٢٠٠٦ ،
 ١٤٢ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان

٢٧٦

٨١١,٩٢
ن ٧٢٥

٨١١,٩٢
ھـ ٩٣٨

٨١١,٩٢
ھـ ٩٣٨

٨١١,٩٢
ھـ ٩٣٨

٨١١،٩٢
و٢٩٢

١١١٦
النقاش ،نعمان
بانتظ ار مراف يء ال ضوء :ش عر /نعم ان النق اش -.بغ داد:
مكتب النقاش ٢٠٠٣ ،
 ١١٦ص؛  ٢٨سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١١١٧
ھيثم صبحي
حت ى القبل ة االخي رة احب ك :ش عر ھي ثم ص بحي -.د.م :د.ن ،
٢٠٠٦
 ١٣٥ص؛  ١٨سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١١١٨
ھيثم صبحي
خذيني لح دود محبت ك  :ش عر /ھي ثم ص بحي -.بغ داد :د.ن ،
٢٠٠٨
 ١٣٦ص؛  ٢١سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١١١٩
ھيثم صبحي
لالنثى كالم اخر :شعر /ھيثم صبحي -.بغداد :مكتبة الري اض
٢٠٠٩ ،
 ١٥٢؛  ٢٠سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١١٢٠
وتوت  ،كفاح
ايقاعات الرعد  :شعر  /كفاح وتوت  -.بغداد  :دار الشؤون
الثقافية ٢٠٠٢ ،
٤٨ص ؛ ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار ؛ (٨٤
-١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب -السلسلة

٢٧٧

٨١١,٩٢
و ٣٩٨

٨١١,٩٢
و ٨٩٤

٨١١,٩٢
و ٩٢٢

٨١١,٩٢
و ٩٢٢

٨١١,٩٢
و ٩٢٢

١١٢١
الوحيلي ،محمد
ص فحات الرق ام محرق ة] :ش عر[ /محم د ال وحيلي -.بغ داد:
مكتب البيت الھندسي ٢٠٠٧ ،
 ٢٠٣ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١١٢٢
وليد حسيب ھداد
عراق المجد  :شعر  /ت أليف ولي د ح سيب ھ داد -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٣٧ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٨٠
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١١٢٣
وھاب شريف
كھرب اء لرق ة ص ديقتي  /وھ اب ش ريف -.النج ف االش رف:
منشورات طائر الفينيق ٢٠٠٧ ،
 ١٤٤ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العر بي – العراق أ -العنوان
١١٢٤
وھاب شريف
ماج دوى م ا يقول ه ع راف أخ ر  /وھ اب ش ريف -.النج ف:
طائر الفينيق ٢٠٠٩ ،
 ١٤٤ص؛  ٢٢سم
 -١الشعر العربي – العراق أ – العنوان
١١٢٥
وھاب شريف
المرح المر :شعر /وھاب شريف -.النجف االش رف :االتح اد
العام لالدباء والكتاب ٢٠٠٨ ،
 ٦٤ص؛  ١٧سم) -.كتاب ناذقيا؛ (٧
 -١الشعر العربي – العراق أ – العنوان

٢٧٨

٨١١,٩٢
ي ٢٥

٨١١,٩٢
ي ٢٥٩

٨١١,٩٢
ي ٣٩٢

٨١١,٩٢
ي ٩٥٧

٨١١,٩٢٠٧
آ٣٨٤

١١٢٦
الياس ،عبدﷲ نوري
ايماءات لعينيك  :شعر /عبدﷲ ن وري -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩٧
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١١٢٧
ياسين طه حافظ
ع الم آخ ر :ش عر /ياس ين ط ه ح افظ -.بغ داد  :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٨١ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١١٢٨
يحيى صاحب
االعمال ال شعرية  /١٩٨٠ – ١٩٧٦يحي ى ص احب -.بغ داد:
مطبعة نحلة ٢٠٠٨ ،
جـ ٤٧٥) ٢ص(؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١١٢٩
اليوسفي ،عباس
اليوسفيات /عباس اليوسفي -.بغداد :دار الشؤون الثقافي ة ،
٢٠٠٠
 ٣٢ص؛  ٢٤سم) -.السلسلة الشعرية؛ (٤٩
 -١الشعري العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١١٣٠
احمد ناھم
التن اص ف ي ش عر ال رواد :دراس ة  /احم د ن اھم -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٤٢؛  ٢٤سم) -.سلسلة رسائل جامعية(
 -١ال شعر العرب ي – الع راق – دراس ة أ -العن وان
ب – السلسلة

٢٧٩

٨١١,٩٢٠٧
ص ٢٢٣

٨١١,٩٢٠٧
غ ٢٢٩

٨١١,٩٢٠٧
ف ٩٤

٨١١,٩٢٠٧
ن ٣٢٤

١١٣١
صباح عباس عنوز
ال نص االدب ي ف ي التك وين ال شعري ال ى انماط ه ال صورة
البيانية ...الخ  /صباح عب اس عن وز -.النج ف االش رف :دار
الضياء ٢٠٠٧ ،
 ٩٣ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق – دراسات أ -العنوان
١١٣٢
الغبان ،محمد جواد
المع ارك االدبي ة ح ول تحري ر الم رأة :ف ي ش عر العراق ي
المعاص ر  /ت أليف محم د ج واد الغب ان -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ١٥٩ص؛  ٢٤سم
 -١الشعر العربي – العراق – دراسات أ -العنوان
١١٣٣
فھد محسن
ال شعر الح ديث ف ي الب صرة ) :(١٩٩٥ – ١٩٤٧دراس ة
فنية /فھد محسن -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٥٣٥ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة رسائل جامعية(
 -١ال شعر العرب ي – الع راق – دراس ة أ -العن وان
ب – السلسلة
١١٣٤
النجار ،اسعد محمد علي
ھمسات الحب :دراسة ف ي ش عر م سلم الحل ي )ش اعر الح ب
والحي اة(  /ت أليف اس عد محم د عل ي النج ار -.باب ل :مكت ب
الغسق للطباعة ٢٠٠٢ ،
 ٨٥ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق – دراسات أ -العنوان

٢٨٠

٨١١,٩٢٠٩
خ ٢٨٤

٨١١,٩٢٠٩
ن ٢٣٩

٨١١,٩٢
م ٣٨٤

٨١١,٩٥١
ج ٤٢٤

١١٣٥
الخالدي ،جاسم حسين سلطان
الخطاب النق دي ح ول ال سياب /ت أليف جاس م ح سين س لطان
الخالدي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٤٢٣ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة رسائل جامعية(
 -١الشعر العربي – العراق – نقد أ -العنوان ب – السلسلة
١١٣٦
الناجي ،احمد
التاريخ في ذاكرة ال شعر  /احم د الن اجي -.باب ل :دار الف رات
االعالمية ٢٠٠٧ ،
 ١٤٤ص؛  ٢٣سم
 -١الشعر العربي – العراق – تاريخ أ -العنوان
١١٣٧
محمد السيد جاسم
اتيتك متخا بالح ب :مجموع ة ش عرية /محم د ال سيد جاس م-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦١
 -١الشعر العربي – العراق أ – العنوان ب – السلسلة
١١٣٨
الجراخ ،عباس ھاني
ش عر يوس ف ب ن لؤل ؤ ال ذھبي )ت  ٦٨٠ھ ـ( جم ع وتحقي ق
ودراس ة عب اس ھ اني الج راخ -.باب ل :مكت ب ال صادق ،
٢٠٠٥
 ١٥١ص؛  ٢٦سم
 -١ال شعر العرب ي – س وريا أ -ال ذھبي يوس ف ب ن لؤل ؤ
) ٦٨٠ – ٦٠٧ھـ( شاعر سوري ب  -العنوان

٢٨١

٨١٢
خ ٥٢٢

٨١٢,٠٤٢
ص ٢٣٩

٨١٢,٩٢
آ ٨٢٥

٨١٢,٩٢
ج ٢٢٤

١١٣٩
الخشاب ،ميس قاسم
اوھ ام ن ادرة ش اه او المتوس ط اليم ر م ن ھن ا ..م سرحية
شعرية تاريخية  /ميس قاسم الخشاب -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٧٧ص؛  ٢٤سم
 -١المسرحية العربية أ -العنوان
١١٤٠
صبحي حسن
اللعن ة؛ م سرحية ف ي ف صلين  /ص بحي ح سن -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ٩٥ص؛  ٢١سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
١١٤١
آل كاشف الغطاء ،آمال
قابيل يعود من جديد  /تأليف آمال آل كاشف الغطاء -.بغداد:
مركز الثقلين للدراسات الستراتيجية ٢٠٠٦ ،
 ١١٣ص؛  ٢٣سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
١١٤٢
جبار صبري
ح ب ومط ر :ث الث م سرحيات  /جب ار ص بري -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ١٣٦ص؛  ٢٣سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ – العنوان

٢٨٢

٨١٢,٩٢
ز ٩٤٢

٨١٢،٩٢
ز ٩٤٩

٨١٢,٩٢
س ٨٢٨

٨١٢,٩٢
ش ٩٢٧

٨١٢,٩٢
ش ٩٢٧

١١٤٣
زيدان حمود
ما تبقى من الوقت :ست مسرحيات تجريبية ف ي ف صل واح د
 /تأليف زيدان حمود -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ٢٣١ص؛  ٢٣سم
 -١المسرحية العربية – العراق أ -العنوان
١١٤٤
الزيدي  ،علي عبد النبي
تأمن ايام االسبوع )مسرحيات اخر( علي عبدالنبي الزيدي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٣٧ص؛  ٢٣سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
١١٤٥
سالم حربه
أبواب :مسرحية  /سالم حربه -.بغداد :دار الشؤون الثقافي ة
٢٠٠٤ ،
 ٨٧ص؛  ٢٣سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
١١٤٦
الشواف ،خالد
االعم ال ال شعرية :الم سرحيات ال شعرية /خال د ال شواف-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
مج ٣٠١) ٢ص(؛  ٢١سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
١١٤٧
الشواف ،خالد
االعم ال ال شعرية :الم سرحيات ال شعرية /خال د ال شواف-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
مج ٣٠٩) ٣ص(؛  ٢١سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان

٢٨٣

٨١٢,٩٢
ع ٢٩٩

٨١٢,٩٢
ع ٢٨٩

٨١٢,٩٢
ع ٨٣٩

٨١٢,٩٢
ع ٦٩٩

٨١٢,٩٢
ع ٧٩٨

١١٤٨
العاني ،مثري
الرجال ي أكلون أنف سھم وم سرحيات اخ رى /مث ري الع اني-.
الموصل :مكتبة الجبل ٢٠٠٥ ،
 ٥٤ص؛  ٢١سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
١١٤٩
عبداالمير صبار
واذا الوحوش حشرت  /عب داالمير ص بار -.حل ة :من شورات
دار الفرات االعالمية ٢٠٠٧ ،
دون ترقيم؛  ٢٢سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١١٥٠
عبدالمجيد فليح
ع شر م سرحيات ذات الف صل الواح د  /ت أليف عبدالمجي د
فليح -.بغداد :مطبعة ابو رعد ٢٠٠٥ ،
 ١٥٣ص؛  ٢٣سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
١١٥١
العطية ،جبار صبري
تح ت المط ر :ث الث م سرحيات مونودرام ا /جب ار ص بري
العطية -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
١٤٣ص؛  ٢١سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
١١٥٢
عقيل مھدي يوسف
ال نص والمي زانين  /عقي ل مھ دي يوس ف -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ١٣٣ص؛  ٢٣سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان

٢٨٤

٨١٢,٩٢
م ٢٣٤

٨١٢,٩٢
م ٣٨٤

٨١٢,٩٢
م٦٢٦

٨١٢,٩٢
م٧٤٢

٨١٢,٩٢
م ٧٤٢

١١٥٣
الماجدي ،خزعل
حي ة ودرج :ن ص مفت وح /خزع ل الماج دي -.بغ داد :دار
المنصور للنشر والتوزيع ٢٠٠٦ ،
 ١٩٤ص؛  ٢١سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
١١٥٤
محمد مبارك
م سرحيات عربي ة /محم د مب ارك -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٦ ،
جـ٣٥١) ٣ص(؛  ٢٣سم
-١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
١١٥٥
المطبعي  ،علي
النبي ذ االحم ر :م سرحية /عل ي المطبع ي -.النج ف :مطبع ة
العزي ٢٠٠٣ ،
 ١٠١ص؛  ٢٢سم
 -١المسرحية العربية – العراق أ -العنوان
١١٥٦
المقدادي ،فيصل
اوان الطيران وم سرحيات اخ رى /ت أليف في صل المق دادي-.
بغداد :مكتب الفتح ٢٠٠٧ ،
 ١٣٦ص؛  ٢٣سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ-العنوان
١١٥٧
المقدادي ،فيصل ابراھيم
المحاكم ة وم سرحيات اخ رى /ت أليف في صل اب راھيم
المقدادي -.بغداد :مكتب الفتح ٢٠٠٦ ،
 ٨٦ص؛  ٢٣سم
 -١المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان

٢٨٥

٨١٢,٩٢
ي ٣٩٢

٨١٢,٩٢٠٩
ر ٢٩٦

٨١٢،٩٢
ي ٣٩٢

٨١٢,٩٢
ي ٣٩٢

٨١٢,٩٢
ي ٣٩٢

١١٥٨
يحيى صاحب
أق ول ع صر القط ط ال ذھبي :م سرحية ش عرية  /يحي ى
صاحب) -.د٠م :د٠ن( ٢٠٠٦ ،
 ٢٦١ص؛  ٢٣سم
 -١المسرحية العربية – العراق أ -العنوان
١١٥٩
الربيعي ،علي محمد ھادي
ت اريخ الم سرح ف ي الحل ة :دراس ة توثيقي ة  /ت أليف عل ي
محمد ھادي الر بيعي -.بابل :دار الصادق ٢٠٠٦ ،
جـ ٣٠٠) ١ص؛  ٢٤سم(
 -١الم سرحيات العربي ة – الع راق – ت اريخ -٢الم سرح –
الحلة أ -العنوان
١١٦٠
يحيى صاحب
ط اووس :م سرحية ش عرية لل صغار والكب ار اي ضا /يحي ى
صاحب) -.د.م :د.ن( ٢٠٠٦ ،
 ٢٢٨ص؛  ٢٤سم
 -١المسرحية العربية – العراق أ -العنوان
١١٦١
يحيى صاحب
الم ستنقع – بانورام ا :م سرحية ش عرية /يحي ى ص احب-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٥ ،
 ٢٧١ص؛  ٢٣سم
 -١المسرحيات الشعرية – العراق أ -العنوان
١١٦٢
يحيى صاحب
المھ رج وس وط الملك ة :ط ائر الح ب -ال صغير )م سرحيتان
شعريتان(  /يحيى صاحب -.بغداد :مطبعة عادل ٢٠٠٩ ،
 ١١٧ص؛  ٢١سم
 -١المسرحية العربية – العراق أ -العنوان

٢٨٦

٨١٢,٩٢
ي ٣٩٢

٨١٢,٩٢
ي ٣٩٢

٨١٢,٩٢
ي ٣٩٢

٨١٣,٠٠٧
خ ٦٩٤

٨١٣,٠٠٨
ن ٢٥٤

١١٦٣
يحيى صاحب
تم وز :موت ه وحيات ه :م سرحية ش عرية  /يحي ى ص احب-.
]د.م[] :د.ن[ ٢٠٠٥ ،
 ١٤٥ص؛  ٢٢سم
 -١المسرحية العربية – العراق أ -العنوان
١١٦٤
يحيى صاحب
 3م سرحيات ش عرية /يحي ى ص احب) -.د.م() :د.ن( ،
٢٠٠٦
 ٢٤٦ص؛  ٢٣سم
-١المسرحية العربية – العراق أ -العنوان
١١٦٥
يحيى صاحب
ش جرة الن ار :م سرحية ش عرية /يحي ى ص احب) -.د.م(..
)د.ن( ٢٠٠٦ ،
 ١٩١ص؛  ٢٣سم
 -١المسرحية العربية – العراق أ -العنوان
١١٦٦
خضير عبداالمير
زبيب ة والمل ك :دراس ات ف ي بني ة ال نص اع داد /خ ضير
عبداالمير -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٠٠ص؛  ٢١سم
 -١القصص العربية – دراسات أ -العنوان
١١٦٧
ناشد سمير
م ن س يترؤك أيتھ ا الق صة؟ :مجموع ة قص صية  /ناش د
سمير -.بغداد :مطبعة قمة بغداد ٢٠٠٢ ،
 ١٣٨ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – مجموعات أ -العنوان

٢٨٧

٨١٣,٠٠٩
ج٢٩٤

٨١٣,٠٠٩
ش٨٩٢

٨١٣,٠٠٩
ع ٨٢٢

٨١٣,٠٠٩٩
ب ٩٧٢

١١٦٨
الجبوري ،حسين حمزة
دراسة في البناء الفني في خماسية )م دن المل ح :دراس ة ف ي
شعرية التأليف السردي /حسين حمزة الجبوري -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٢٩٥ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة رسائل جامعية(
 -١القصص العربية – نقد أ -العنوان ب – السلسلة
١١٦٩
شكيب كاظم
ف ي النق د القص صي والروائ ي :ح دثا ف ي المغن ى  /ش كيب
كاظم -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ١٥٠؛ ١٨سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٣٢
 -١القصص العربية – نقد أ -العنوان ب – السلسلة
١١٧٠
عالء جبر محمد
طوبولوجي ا العم ل ال سردي :مقارب ات نقدي ة لھندس ية
))المع ادل الب صري(( اللغوي ة ف ي رواي ات المج انين  /ع الء
جبر محمد -.الشارقة :دائرة الثقافة واالعالم ٢٠٠٧ ،
 ١٣٢ص؛  ٢٣س م) -.ج ائزة ال شارقة لالب داع العرب ي ف ي
مجال النقد؛ (١٨٥
 -١القصص العربية  -تاريخ ونقد أ -العنوان ب – السلسلة
١١٧١
البيضاني ،عبدالستار
الزواي ة والمنظ ور ح وارات ف ي الق صة العراقي ة /عبدال ستار
البيضاني -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٠٥ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الصغيرة؛ (٤٦٥
 -١القصص العربية – نقد أ -العنوان ب  -السلسلة

٢٨٨

٨١٣,٠٨١
س ٩٤

٨١٣,٠٨١
ص ٩٤

٨١٣,٠٨٧
آ٣٨٤

٨١٣,٠٨٧
آ٣٨٤

١١٧٢
السيد ،كمال
تراتي ل ف ي زم ن ال ذئاب :مخاض ات ال سنين ،ين رون الع رب،
سقوط الطاغية  /كمال السيد -.ط -.٣ق م :مؤس سة ان صاريان
للطباعة والنشر٢٠٠٥ ،
٥١١ص؛  ٢١سم
 -١القصص التاريخية أ -العنوان
١١٧٣
السيد ،كمال
الطري ق ال ى خراس ان أو ع ذراء ق م :رواي ة تاريخي ة  /كم ال
السيد  -. ٣-.قم :مؤسسة أنصاريان ٢٠٠٤ ،
 ٤١١ص؛  ٢١سم
 -١الرواية التاريخية أ -العنوان
١١٧٤
احمد فيض ﷲ
اص حاب الك ساء  /س يناريو احم د ف يض ﷲ؛ رس وم كم ال
الباشا -.ط) -.٢كربالء( :العتبة العباسية المقدسة ٢٠٠٨ ،
 ١٤ص :رسوم؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكفيل(
 -١الق صص الديني ة أ -الباش ا ،كم ال )رس ام( ب – العن وان
جـ  -السلسلة
١١٧٥
احمد فيض ﷲ
التصدق بالخاتم /سيناريو احمد فيض ﷲ رسوم وتلوين كمال
الباشا) -.كربالء(  :العتبة العباسية المقدسة ٢٠٠٧ ،
 ١٤ص؛ رسوم؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكفيل(
 -١الق صص الديني ة أ -الباش ا كم ال )رس ام( ب – العن وان
ج_ السلسلة

٢٨٩

٨١٣،٠٨٧
آ ٣٨٤

٨١٣,٠٨٧
آ ٣٨٤

٨١٣,٠٨٨
أ ٥٤٢

٨١٣،٠٨٨
أ ٨٢٨

١١٧٦
أحمد فيض ﷲ
الوف اء ب الوعود  /س يناريو احم د ف يض ﷲ رس وم وتل وين
كم ال الباش ا -.ط) -. ٢ك ربالء(  :العتب ة العباس ية المقدس ة ،
٢٠٠٨
 ٢٢ص؛ رسوم؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكفيل(
 -١الق صص الديني ة أ -الباش ا ،كم ال )رس ام( ب – العن وان
جـ السلسلة
١١٧٧
احمد فيض ﷲ
وليد الكعبة  /احمد فيض ﷲ ؛ رس وم كم ال الباش ا -.ك ربالء:
العتبة العباسية المقدسة ٢٠٠٨ ،
 ١٤ص؛ رسوم؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكفيل(
 -١الق صص الديني ة أ -الباش ا ،كم ال )رس ام( ب – العن وان
جـ السلسلة
١١٧٨
االسراء والمع راج /اع داد دار الب ذرة -.النج ف االش رف :دار
البذرة ١٤٣٠ ،
 ١٦ص؛  ٢٤سم
 -١القصص الدينية
١١٧٩
االمام الرضا علي بن موسى عليه السالم  /اعداد دار البذرة،
رسم منقذ الموسوي ،وحسنين عباس؛ تلوين عاطفة ومحم د
علي -.ط) -.٢د.م() :د.ن(  ١٤٢٩ ،ھـ
 ١٥ص؛  ٢١سم) -.سلسلة القادة الھواة؛ (١٠
-١الق صص الديني ة أ -الموس وي ،منق ذ )رس م( ح سنين
عب اس )رس ام( ب -عاطف ة محم د عل ي )ملون ة(
ج– السلسلة

٢٩٠

٨١٣,٠٨٨
س ٩٤

٨١٣,٨٨
س ٩٤

٨١٣,٠٨٨
ك ٩٤٩

٨١٣,٩٢
آ ٨٢٥

١١٨٠
السيد ،كمال
الشمس وراء السحب :وقد ول د االم ام! /كم ال ال سيد -.ط-.٤
قم :مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر٢٠٠٧ ،
 ٣٧١ص؛ ٢١سم
 -١القصص الدينية  -٢محمد بن الحسن )امام( أ -العنوان
١١٨١
السيد كمال
وكان ت ص ديقة :رواي ة /كم ال ال سيد -.ط -.٤ق م  :مؤس سة
انصاريان ٢٠٠٤ ،
 ١٣٥ص؛  ٢١سم
 -١القصص الدينية أ -العنوان
١١٨٢
الكندي ،وارث
النبي محم د ب ن عب دﷲ ص لى ﷲ علي ه وال ه /وارث الكن دي؛
رس وم فرش تة م نعم -.النج ف :دار الب راق للطباع ة والن شر،
٢٠٠٨
 ١٦ص؛  ٢١س م) -.سل سلة االس وة الموس وعة الم صورة
لحياة المعصومين )عليه السالم؛(١
 -١ق صص ديني ة أ -فرش ة م نعم )رس وم( ب – العن وان
جـ -السلسلة
١١٨٣
آل كاشف الغطاء ،آمال
االش الء المقطع ة :رواي ة  /آم ال كاش ف الغط اء -.بي روت:
ديوان الكتاب ٢٠٠٥ ،
 ٢٤٩ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٢٩١

٨١٣,٩٢
آ٨٢٥

٨١٣,٩٢
آ ٨٢٥

٨١٣,٩٢
آ٨٢٥

٨١٣,٩٢
إ ٢٢٥

٨١٣,٩٢
أ٢٤٢

١١٨٤
ال كاشف الغطاء ،آمال
الرغبات ت تحطم عل ى الخ ط ال سريع :رواي ة /آم ال ال كاش ف
الغطاء -.بيروت :ديوان الكتاب للثقافة ٢٠٠٦ ،
 ٤٧١ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١١٨٥
آل كاشف الغطاء ،آمال
عندما يكبر االحفاد] :قصة[  /آم ال كاش ف الغط اء -.بي روت:
ديوان الكتاب ٢٠٠٦ ،
 ١٣٦ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ– العنوان
١١٨٦
آل كاشف الغطاء ،آمال
الوص ل النھ ائي] :ق صة[ /آم ال ال كاش ف الغط اء -.بي روت:
ديوان الكتاب للثقافة ٢٠٠٦ ،
 ٢٠٠ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١١٨٧
ابتسام عبدالمحسن
حين ترحل البيوت :مجموعة قص صة /ابت سام عبدالمح سن-.
]د.م :د.ن[ ٢٠٠٦ ،
١٦٦ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١١٨٨
ابراھيم أحمد
انت تشبه السيد المسيح /اب راھم احم د -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٥٩ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٢٩٢

٨١٣,٩٢
أ ٢٤٢

٨١٣,٩٢
أ ٢٤٢

٨١٣,٩٢
أ ٣٨٤

٨١٣،٩٢
أ ٣٨٤

٨١٣,٩٢
أ ٣٨٤

١١٨٩
ابراھيم سبتي
نخل ة الغري ب ]رواي ة[ /اب راھيم س بتي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٣ ،
 ١٤٥ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان
١١٩٠
ابراھيم عبدالرزاق
اش جان النخي ل :رواي ة /اب راھيم عب دالرزاق -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٢٣٩ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان
١١٩١
احمد ابراھيم السعد
الجرح :قصص قصيرة  /تأليف احمد ابراھيم ال سعد -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٨٢
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١١٩٢
أحمد سالم احمد
الطوف ان :رواي ة /احم د س الم احم د -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٥ ،
ج٤٦٣) ١ص(؛  ٢١سم
-١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١١٩٣
احمد عزيز رجب
زھرة قرنفل :قصص قصيرة  /احمد عزيز رجب -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٢٢
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة

٢٩٣

٨١٣,٩٢
أ ٣٨٤

٨١٣,٩٢
أ ٣٨٤

٨١٣,٩٢
أ ٣٨٤

٨١٣,٩٢
أ ٥٤٩

٨١٣,٩٢
آ ٤٢٢

١١٩٤
احمد مجيد حمادي
اوس ع م ن الحل م :ق صص ق صيرة  /احم د مجي د حم ادي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩٣
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١١٩٥
االحمد ،محمد
بع د الجم ل ..قب ل الرم اد :ق صص ق صيرة  /محم د االحم د-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٠،
 ٤٧ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤٨
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١١٩٦
االحمد ،محمد
م ابين الح ب والح ب :ق صص /محم د االحم د -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٣٠ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١١٩٧
االسدي ،رياض
لغات عائشة )رواية(  /رياض االس دي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٣ ،
 ٩٥ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان
١١٩٨
اسراء عامر
الج دار االخي ر :ق صص ق صيرة  /اس راء ع امر -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٣٥ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤٧
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٢٩٤

٨١٣,٩٢
آ ٥٨٢

٨١٣,٩٢
آ ٦٦٨

٨١٣,٩٢
أ ٨٤٨

٣١٨,٩٢
آ ٩٩٤

٨١٣,٩٢
ب ٤٤٢

١١٩٩
اسماعيل سكران ابراھيم
رف اق المالئك ة :مجموع ة قص صية /اس ماعيل س كران
ابراھيم -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٧٠
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٠٠
االعظمي ،عبدالستار
رفي ق االجنح ة التك سرة :ق صص /عبدال ستار االعظم ي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (١٠٣
 -١القصص العربية – العراق أ  -العنوان ب – السلسلة
١٢٠١
اكرم علي
ابتسامة للشمس :مجموعة قصصية /اكرم عل ي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٤٤ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة ثقافة ضد الحصار؛ (٥٠
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٠٢
أنور عبدالعزيز
ج دار الغ زالن )ق صص( /ان ور عب دالعزيز -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٣ ،
 ١٢٣ص؛  ٢٤سم
 -١القصة العربية – العراق أ -العنوان
١٢٠٣
البدران ،ايناس فاضل
حب في زمن الحرب :رواي ة /اين اس فاض ل الب دران -.بغ داد:
دار الحوراء للطباعة والنشر٢٠٠٤ ،
 ١٢٨ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٢٩٥

٣١٨,٩٢
ب ٤٤٩

٨١٣,٩٢
ب ٥٢٤

٨١٣,٩٢
ب ٩٢٢

٨١٣,٩٢
ت ٣٥٩

٨١٣,٩٢
ت ٨٩٨

١٢٠٤
البدري ،سامي
رماد االسئلة :قصص  /سامي البدري /عدي صليوة -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٣١ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣٨
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٠٥
بشار صبحي
مذكرات نجمة /بشار صبحي -.بغداد :دار ال شؤون الثقافي ة ،
٢٠٠١
 ٤٨ص؛  ٢١سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٤
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١٢٠٦
البياتي ،ھالل عبدالجبار احمد
ق راءة ف ي اوراق ھ اني ب ن عب دالرحمن ال الج راح الط ائي/
ھالل عبدالجبار احمد البياتي  -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ،
٢٠٠٢
ج ٢٥١) ٢ص(؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٠٧
تحسين علي محمد
ھواجس بال مرافيء :ق صص /تح سين عل ي محم د -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم ) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦١
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٠٨
التميمي ،حسين
اع ادة ترتي ب :ق صص ق صيرة  /ح سين التميم ي -.دي الى:
مطبعة الجامعة ٢٠٠٥ ،
 ٨٧ص؛  ٢١سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٢٩٦

٨١٣,٩٢
ت ٨٩٨

٨١٣,٩٢
ث ٢٢٢

٨١٣,٩٢
ج ٢٥٨

٨١٣,٩٢
ج ٢٥٨

٨١٣,٩٢
ج ٢٥٨

١٢٠٩
التميمي ،كامل كاظم
الخطيئ ة المت شظية :ق صص ق صيرة  /كام ل ك اظم التميم ي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (١٠٦
 -١القصص العربية – العراق أ – العنوان ب – السلسلة
١٢١٠
ثبات نايف
الق رار ومجموع ة ق صص ق صيرة /ثب ات ن ايف -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٩٧ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ – العنوان
١٢١١
جاسم عاصي
صالة الظھيرة :ق صص /جاس م عاص ي -.بغ داد :دارال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٢،
 ١٥٤ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢١٢
جاسم عاصي
م ستعمر المي اه :رواي ة جاس م عاص ي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤،
 ١٣٥ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢١٣
الجاسم ،ھيثم محسن
سؤال بعد االخير  :قصص /ھيثم محسن الجاسم -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٧٩
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٢٩٧

٨١٣،٩٢
ج ٢٥٨

٨١٣,٩٢
ج ٦٧٤

٨١٣,٩٢
ج ٨٢٨

٨١٣,٩٢
ج٩٢٢

٨١٣,٩٢
ج ٩٢٤

١٢١٤
جاسم عاصي
آخ ر الرؤي ا :ق صص ق صيرة  /جاس م عاص ي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٧ ،
 ١٣٥ص؛  ١٨سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢١٥
جعفر صادق محمد
حكاي ة مھ ران ومدين ة ف رط الرم ان حكاي ة س كنت عنھ ا
ش ھرزاد  /ت أليف جعف ر ص ادق محم د؛ رس وم مؤي د نعم ة-.
بغددا :دار ثقافة االطفال ٢٠٠٧ ،
 ١٢٠ص :رسوم؛  ٢٣سم) -.رواية للفتيان؛(١
 -١الق صص العربي ة – الع راق أ -مؤي د نعم ة )رس وم(
ب – العنوان جـ  -السلسلة
١٢١٦
جمال  ،نوري
البئ ر :ق صص ق صيرة  /جم ال ن وري -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٤٢ص؛  ٢٤سم ) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٢١
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢١٧
الجنابي ،جمال خضير
لم اذا احب ك ان ت؟  :ق صص ق صيرة /جم ال خ ضير الجن ابي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٩ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣٩
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢١٨
جھاد مجيد
حكاي ات دوق ة الجن دل  :رواي ة /جھ اد مجي د -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٦٥ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٢٩٨

٨١٣,٩٢
ح٢٢٨

٨١٣,٩٢
ح ٢٥٨

٨١٣,٩٢
ح ٢٨٤

٨١٣,٩٢
ح ٤٢٤

٨١٣,٩٢
ح ٤٢٤

١٢١٩
حاتم حسن
كأس من اجل الن ساء :ق صص ق صيرة /ح اتم ح سن -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٥١ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٢٠
حازم خليل
النھ ر يع دو ب ك اق دم  :ق صص  /ح ازم خلي ل -.بغ داد  :دار
الشؤون الثقاقية ٢٠٠١ ،
٤٨ص ؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥٨
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٢١
حامد خنجر
شي المع :ق صة /حام د خنج ر -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة
٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٢٦
 -١القصة العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٢٢
الحداد ،عباس
ھم س  :مجموع ة قص صية /عب اس الح داد -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -٠ثقافة ضد الحصار؛ (٦٢
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٢٣
حداد ،علي
آالن ..أو دائم ا؛ رواي ة  /عل ي ح داد  -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٨ ،
٣٢٧؛  ٢٢سم
-١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٢٩٩

٨١٣,٩٢
ح ٤٩٣

٣١٨,٩٢
ح ٥٢

٨١٣،٩٢
ح٥٩

٨١٣,٩٢
ح٥٩

٨١٣,٢
ح ٥٩

١٢٢٤
الحديثي ،حمدي مخلف
ھك ذا ي أتي المط ر الجمي ل :رواي ة /حم دي مخل ف الح ديثي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٣٣ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ – العنوان
١٢٢٥
حسب ﷲ يحيى
ھ واجس :ق صص /ح سب ﷲ يحي ى -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٢٤٤ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٢٦
حسن حافظ
رواية مھدي السكوتي  /حسن حافظ ) -.د٠م( ) :د٠ن( ،
٢٠٠٨
٦٦ص ؛ ٢٤سم
-١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٢٧
حسن حافظ
فت اة م ن ذل ك الح ي ]وطف اء[ ح سن ح افظ) -.د.م() :د.ن( ،
٢٠٠٨
 ١٠٧ص؛  ٢١سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٢٨
حسن كريم عاتي
اليوسفيون :رواية  /حسن كريم ع اتي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١١٩ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٣٠٠

٨١٣,٩٢
ح ٥٩

٨١٣,٩٢
ح ٥٩٩

٨١٣,٩٢
ح٥٩٩

٨١٣,٩٢
ح٥٩٩

٨١٣,٩٢
ح ٨٨٢

١٢٢٩
حسن موسى
عب دﷲ الرض يع ش ھيدا :ق صة وم سرحية للفتي ان  /ت أليف
حسن موسى -.بغداد :دار الحوراء ٢٠٠٦ ،
 ٦٣ص :رسوم ٢٤ ،سم
 -١اقصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٣٠
حسين سرمك
مخي رون بال شعور -.م سيرون باالش عور /ح سين س رمك-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
ج١٧٠) ١ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٣١
الحسيني ،عامر ناجي
رم اد الج سد :رواي ة /ت أليف ع امر ن اجي الح سيني -.بغ داد:
د.ن ٢٠٠٨ ،
ج٢٧٠)٤ص(؛ ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٣٢
الحسيني ،عامر ناجي
ش وق الج سد :رواي ة /ت أليف ع امر ن اجي الح سيني -.بغ داد:
د.ن ٢٠٠٨ ،
جـ ٢٨٥) ٣ص ( ؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٣٣
حكمت صالح
ف ي أنتظ ار المھرج ان :مجموع ة ق صص ق صيرة /حكم ت
صالح -.الموصل :منشورات البراق الثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٩٣ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٣٠١

٨١٣,٩٢
ح ٨٤٢

٨١٣,٩٢
ح ٨٢٩

٨١٣,٩٢
ح٨٧٩

٨١٣,٩٢
ح ٨٩٤

٨١٣,٩٢
ح٩٤٤

١٢٣٤
الحمداني ،عبدالقادر محمد
لح ن الوف اء :ق صص ق صيرة /عب دالقادر محم د الحم داني-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٥
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٣٥
الحمداني ،محمد نعيم
الھروب الى الياب سة :رواي ة /محم د نع يم الحم داني -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٥٣ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان
١٢٣٦
الحلفي ،احمد عبدالرزاق
آدم يموت أو الحياة الثالثة وقصص اخرى  /احمد عبدالرزاق
الحلفي -.بغداد :دار العباد ٢٠٠٩ ،
متعدد الترقيم؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٣٧
الحميري ،عبدالرزاق
ع ام المآس ي) :مجموع ة قص صية(  /ت أليف عب دالرزاق
الحميري -.بغداد :دار القلم ٢٠٠٨ ،
 ٢٩ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٣٨
الحيدري ،يوسف
متاعب ال ذاكرة :ق صص ق صيرة  /يوس ف الحي دري -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ١٥١ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٣٠٢

٨١٣,٩٢
خ ٢٨٤

٨١٣,٩٢
خ٥٢٦

٨١٣,٩٢
خ ٦٩٤

٨١٣,٩٢
خ ٦٩٤

٨١٣,٩٢
خ ٦٩٤

١٢٣٩
الخالدي ،ضياء
النشيد االخير :قصص /ضياء الخالدي  -.بغداد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم ) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٧٣
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٤٠
الخزاعي ،محمد عبدالزھرة
عندما يصبح الظل قاتال :ق صص ق صيرة  /محم د عب دالزھرة
الخزاعي -.ميسان :رابطة على ورق العمارة ٢٠٠٨ ،
 ٦٠ص؛ ١٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٤١
خضير عبداالمير
البي ت الكبي ر  :رواي ة  /خ ضير عب داالمير -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٤٩ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ  -العنوان
١٢٤٢
خضير ميري
س يرة ذاتي ة بجمجم ة :ق صص /خ ضير مي ري -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٨٣ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٤٣
الخطيب  ،برھان
الجنائن المعلقة :رواي ة /ت أليف برھ ان الخطي ب -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
ج ) ٣٧٥ص(؛  ٢٣سم
 -١القصة العربية – العراق أ -العنوان

٣٠٣

٨١٣,٩٢
خ ٦٩٤

٨١٣،٩٢
د٨٩٨

٨١٣,٩٢
د ٨٩٨

٨١٣,٩٢
ر ٢٥٨

٨١٣,٩٢
خ ٨٩٨

١٢٤٤
الخطيب  ،برھان
الجنائن المعلقة :رواي ة /ت أليف برھ ان الخطي ب -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
ح ٤٣١) ٢ص (؛  ٢٣سم
 -١القصة العربية – العراق أ -العنوان
١٢٤٥
الدليمي  ،لطيفة
برتق ال س مية  :ق صص  /لطيف ة ال دليمي  -.بغ داد  :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
١٢٧ص ؛ ٢٤سم
-١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٤٦
الدليمي ،لطيفة
حديق ة مي اه :رواي ة  /لطيف ة ال دليمي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٣١٣ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ – العنوان
١٢٤٧
راسم قاسم
طائر الذي في عنقي :ق صص ق صيرة  /راس م قاس م -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٧١ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٤٨
خليل محمد ابراھيم
مأس اة ط ائر :مجموع ة قص صية  /خلي ل محم د اب راھيم-.
بغداد :دار الشؤون الثقافة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٨٧
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة

٣٠٤

٨١٣,٩٢
د ٢٩٩

٨١٣,٩٢
د ٤٩٩

٨١٣,٩٢
ر ٢٦٩

٨١٣،٩٢
ر٨٢٢

٨١٣،٩٢
ز٢٩٩

١٢٤٩
الدايني ،عبدالوھاب
ب ائع ال ورد :س يناريو /عب دالوھاب ال دايني -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٣ ،
 ٣٧١ص؛  ٢٤سم
 -١القصة العربية – العراق أ -العنوان
١٢٥٠
الدرويش ،عبدالحسين علوان
الخب ز الم ر :مجموع ة قص صية /عبدالح سين عل وان
الدرويش -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٢سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥٢
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٥١
الراضي ،مھدي علي
كل شيء ممكن الحدوث يا ص ديقي رواي ة مم سرحة  /ت أليف
مھ دي عل ي الراض ي -.بغ داد :مط ابع جدي دة ال صباح ،
)(٢٠٠٧
 ١٢٨ص؛  ٢٤سم) -.كتاب الصباح الثقافي؛ (٣
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٥٢
الركابي ،ھشام توفيق
ثالث قصص  /ھشام توفيق -.بغداد :دار الشؤون الثقافية
العامة ٢٠٠١ ،
٨١ص؛٢٣سم
-١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٥٣
الزبون  ،رسول خضر
تحليق فوق الدموع  /رسول خضرالزبون  -.بغداد  :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
٤٧ص ؛ ٢٤سم ) -.ثقافة ضد الحصار ؛ (٩١
-١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة

٣٠٥

٨١٣،٩٢
ز٢٩٩

٨١٣,٩٢
ز ٩٤٩

٨١٣,٩٢
س ٢٨٨

٨١٣,٩٢
س ٢٨٨

٨١٣,٩٢
س ٢٨٨

١٢٥٤
الزبون  ،ماجد فاضل
عود الرمان  :مجموعة قصصية  /تأليف ماجد فاضل الزبون
 -.بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
٤٨ص ؛ ٢٤سم ) -.ثقافة ضد الحصار ؛ (٦٨
-١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١٢٥٥
الزيدي ،عبدالھادي
الصرخة ..ق صص ق صيرة  /عب دالھادي الزي دي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٧ص؛  ١٣سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣١
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٥٦
سالم حميد
ص الة للغائ ب ..ق صص /س الم حمي د -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
٤٨ص ؛ ٢٤سم ) -.ثقافة ضد الحصار ؛ (٨٥
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٥٧
سالم صالح سلطان
االس وار البعي دة :ق صص /س الم ص الح س لطان -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٧٥
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٥٨
سالم صالح سلطان
س كاكر الب رجس :رواي ة /س الم ص الح س لطان -.بغ داد:
منشورات االتحاد العام لالدباء والكتاب ٢٠٠٧ ،
 ١٣٢ص؛  ٢٤سم
 -١القصة العربية – العراق أ -العنوان

٣٠٦

٨١٣,٩٢
س ٢٨٤

٨١٣,٩٢
س ٢٨٤

٨١٣،٩٢
س ٦٤

٨١٣،٩٢
س٦٤٩

٨١٣,٩٢
س ٦٤٩

١٢٥٩
السامرائي ،احسان وفيق
االنھار ال سبعة :ق صص ق صيرة /اح سان وفي ق ال سامرائي-.
بغداد :مطبعة البصرة ٢٠٠٩ ،
 ١٧٩ص؛  ٢١سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٦٠
السامرائي ،عباس
حت ى ف ي الحل م  :ق صص /عب اس ال سامرائي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٦ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩٢
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٦١
سعد محمد رحيم
ھي والبحر :قصص /سعد محمد رح يم -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٢٨
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٦٢
سعدون جاسم موسى
سفاه حزينة  :قصص  /سعدون جاسم موسى  -.بغداد  :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار ؛ (٨١
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١٢٦٣
السعدون ،ناصرة
احببتك طيفا :رواية /ناص رة ال سعدون -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٣ ،
 ٣٩٥ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان

٣٠٧

٨١٣,٩٢
س ٦٤٩

٨١٣،٩٢
س٦٩٤

٨١٣،٩٢
س٨٢٨

٨١٣،٩٢
س٨٢٨

٨١٣,٩٢
س ٨٢٨

١٢٦٤
السعيدي ،صالح مطروح
ج ذور ال ضفاف :ق صص /ص الح مط روح ال سعيدي -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٧٦
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١٢٦٥
السعيدي ،نورية
عصفورة في ليل مجنون :رواية /نورية السعيدي -.بغداد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٩١ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان
١٢٦٦
سالم حربة
ساعات وعقارب :قصص قصيرة /سالم حربة -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٢٤
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١٢٦٧
سالم نوري
التاووس :رواية /سالم نوري -.بغداد :دار الشؤون الثقافية
٢٠٠٢ ،
 ١١٨ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٦٨
سالم نوري
حدث ذات مرة  :ق صص /س الم ن وري -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٣
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة

٣٠٨

٨١٣,٩٢
س ٨٢٨

٨١٣,٩٢
س ٨٨٢

٨١٣,٩٢
س ٩٩٨

٨١٣,٩٢
س ٩٤

٨١٣,٩٢
س ٩٤

١٢٦٩
السالمي ،محمد زكي
الذباب ة واالف ق :مجموع ة قص صية /ت أليف محم د زك ي
السالمي -.بابل :دار االرقم للطباعة ٢٠٠٨ ،
 ١٢٠ص؛  ٢٤سم
 -١القصة العربية – العراق أ -العنوان
١٢٧٠
سلمان شھيب
ص رخة ال م :ق صص ق صيرة  /س لمان ش ھيب -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ١٣٢ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٧١
سھيل سامي نادر
الت ل :رواي ة  /س ھيل س امي ن ادر -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٣ ،
 ٣٥٤ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان
١٢٧٢
السيد ،كمال
جعف ر أيھ ا ال صديق :رواي ة  /كم ال ال سيد  -.ط -.٤ق م:
مؤسسة انصاريان للطباعة ٢٠٠٦ ،
 ١٦٠ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٧٣
السيد كمال
على الجسر ببغداد :رواية  /كمال السيد -.ط -.٣قم :مؤس سة
انصاريان للطباعة والنشر٢٠٠٤ ،
 ٢٩٦ص؛  ٢١سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٣٠٩

٨١٣،٩٢
س٩٤

٨١٣,٩٢
س ٩٤

٨١٣,٩٢
ش ٢٩٢

٨١٣,٩٢
ش ٣٨٢

٨١٣,٩٢
ش ٣٩٨

١٢٧٤
السيد  ،كمال
وس الحه البك اء  :أواي ك ياول دي الحبي ب  :رواي ة  /كم ال
ال سيد -.ط -.٤ق م :مؤس سة أن صاريان للطباع ة والن شر،
٢٠٠٤
 ١٥٩ص؛  ٢١سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٧٥
السيد ،كمال
وكان تقيا :رواية تاريخية  /كمال السيد -.ط -.٣ق م :مؤس سة
انصاريان٢٠٠٤ ،
 ١٩٥ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٧٦
الشبيب ،طه حامد
طين حري :رواية /ط ه حام د ال شبيب -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٣٢٧ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٧٧
الشحماني ،عبدالحسين طعمة
ح ارس النھ ر :ق صص /عبدالح سين طعم ة -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٧ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩٧
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٧٨
الشحيل ،راضي
أمني ة الح صان الطي ب] :ق صص لالطف ال[ /راض ي ال شحيل؛
رسوم عباس احمد -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٥ ،
 ٣٨ص :رسوم؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -عباس احمد )رسوم(
ب – العنوان

٣١٠

٨١٣,٩٢
ش ٦٤٩

٨١٣,٩٢
ش ٦٤٩

٨١٣,٩٢
ش ٩٧٩

٨١٣,٩٢
ش ٩٩٤

٨١٣,٩٢
ش ٩٩٤

١٢٧٩
الشطري ،موسى غافل
الجذور المتوحشة :ق صص /موس ى غاف ل ال شطري -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٣سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤٤
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٨٠
الشطري ،موسى غافل
فناءات قزحية :قصص  /موسى غاف ل ال شطري -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٣،
 ١٠٤ص؛  ٢٤سم
 -١القصة العربية – العراق أ -العنوان
١٢٨١
شوقي كريم
فضاء القطرس :رواية  /شوقي كريم -.بغداد : :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٨ ،
١٨٣ص ٢٣ ،سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٨٢
الشھيد ،زيد
اسفل فنارات الوضعية :ثالث مجاميع قصصية /زيد الشھيد-.
دمشق :دار الينابيع ٢٠٠٩ ،
 ٣٤٣ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٨٣
الشھيد ،زيد
اش ليبه دش =  :Ich Liebe Dichقصص ق صيرة /زي د
الشھيد) -.السماوة( :دار تراسيم ٢٠٠٨ ،
 ٧٩ص؛  ٢١سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٣١١

٨١٣,٩٢
ش ٩٩٤

٨١٣,٩٢
ص ٢٨٣

٨١٣،٩٢
ص ٢٨٣

٨١٣,٩٢
ص ٢٨٣

٨١٣،٩٢
٢٨٣

١٢٨٤
الشھيد ،زيد
حكاي ات ع ن الغ رف المعلق ة :ق صص ق صيرة ج دا  /زي د
الشھيد -.عمان :دار ازمنة ٢٠٠٣ ،
 ٦٧ص؛  ١٨سم) -.سلسلة ابداعات عربية(
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٨٥
صالح جبار
ھم س ال دراويش :مجموع ة قص صية /ص الح جب ار -.بغ داد:
ملتقى المستقبل الثقافي ٢٠٠٨ ،
 ١٢٨ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٨٦
صالح عبدالمھدي علي
المساء الجميل :قصص /صالح عبدالمھدي علي -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛ ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩٥
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٢٨٧
الصالحي ،مؤيد
خ ارج الم دى :مجموع ة قص صية /مؤي د ال صالحي -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ٧٩ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٨٨
الصالحي ،مؤيد
شجون امرأة :مجموعة قصصية /مؤيد الصالحي -.بغداد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٥٠ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣٩
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة

٣١٢

٨١٣،٩٢
ص٢٩٧

٨١٣،٩٢
ص٤٤٩

٨١٣,٩٢
ص ٨٢٣

٨١٣،٩٢
ص٨٢٣

٨١٣,٩٢
ط ٢٨٢

١٢٨٩
الصائغ ،رحاب حسين
القمر المنثور :مجموعة قصص قصيرة جدا  /رحاب حسين
الصائغ -.بغداد :السفير انترناشونال ٢٠٠٧ ،
 ٦٧ص؛  ٢١سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٩٠
الصدري ،قوام الدين محمد امين
تراتيل الماء  :مجموعة قصص /تأليف قوام الدين محمد
امين الصدري -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم ) -.ثقافة ضد الحصار(٣٣ ،
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١٢٩١
صالح زنكنة
ال صمت وال صدى :ق صص /ص الح زنكن ة -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٥٠ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٩٢
صالح زنكنة
صوب سماء االحالم  :قصص  /صالح زنكنة  -.بغداد  :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣٥
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١٢٩٣
طالب عباس
الفضاء السابع :ق صص ق صيرة  /طال ب عب اس -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩٤
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة

٣١٣

٨١٣,٩٢
ط ٨٢٨

٨١٣,٩٢
ط ٩٢

٨١٣٩٢
ظ ٢٩٤

٨١٣,٩٢
ع ٢٨٩

٨١٣,٩٢
ع ٢٨٤

١٢٩٤
طالل حسن
قلن سوة م ن اج ل دبدوب ة /ت اليف ط الل ح سن ط الل؛ رس وم
مؤيد نعمة -.بغداد :دار ثقافة االطفال ٢٠٠٦ ،
 ٢٧ص؛  ٢٦سم) -.السلسلة القصصية؛ (٥
 -١الق صص العربي ة – الع راق أ -مؤي د نعم ة ) رس ام(
ب -العنوان جـ  -السلسلة
١٢٩٥
الطيب ،ھيثم
الخطر والرغبات :رواية  /ھيثم الطيب  -.بغداد :دار الشؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٧٩ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان
١٢٩٦
الظاھر ،محمود
تق اطع االزمن ة :رواي ة وق صص اخ رى /محم ود الظ اھر-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٧١ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٩٧
عالية طالب
بح ر اللؤل ؤ :مجموع ة قص صية /عالي ة طال ب -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ٢٠٧ص؛  ٢١سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٢٩٨
العامري ،عبدالكريم
الطريق ال ى المل ح :رواي ة /عب دالكريم الع امري -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١١٢ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان

٣١٤

٨١٣,٩٢
ع ٢٨٨

٨١٣,٩٢
ع ٢٢٥

٨١٣,٩٢
ع ٢٢٥

٨١٣,٩٢
ع ٢٨٢

٨١٣,٩٢
ع ٢٨٩

١٢٩٩
العامل ،عادل
الج دي اللح وح] :ق صة لالطف ال[  /ترجم ة واع داد ع ادل
العام ل؛ رس وم اثي ر س اطع -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة ،
٢٠٠٧
 ١٩ص :رسوم ؛ ٢٤سم
 -١الق صص العربي ة )لالطف ال( – الع راق أ -اثي ر س اطع
)م.م( ب – العنوان
١٣٠٠
عباس عبد جاسم
تطريسات :قصص /عب اس عب د جاس م -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٣ ،
 ١٢٤ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٠١
عباس لطيف
رم اد الممال ك :رواي ة  /عب اس لطي ف -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ٢١٦ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٠٢
عبداالله عبدالرزاق
اربع اء ال صمد :ق صص  /عبداالل ه عب دالرزاق -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ١٣٩ص؛  ٢١سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٠٣
عبداالله عبدالرزاق
اوراق اب راھيم الناص ري :رواي ة  -.عبداالل ه عب دالرزاق-.
بغداد :دار الشون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٢٨٧ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٣١٥

٨١٣,٩٢
ع ٣٥٩

٨١٣،٩٢
ع٣٥٩

٨١٣,٩٢
ع ٤٥٩

٨١٣،٩٢
ع ٥٩٤

٨١٣,٩٢
ع٥٢٢

١٣٠٤
عبدالحسين ماھود
بي ت ف ي عن ان ال سماء )س يناريو ف يلم روائ ي طوي ل/
عبدالح سين م اھود -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة العام ة ،
٢٠٠٢
 ١٣٨ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٠٥
عبدالحسين يعقوب
ذات يوم :مجموعة قصص /عبدالحسين يعقوب -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٣سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤٣
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٠٦
عبدالرسول عداي
عيون المطر :مجموعة قصصية /عبدالرسول عداي -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٠
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١٣٠٧
عبد الزھرة عبد الرضا
ھ واء :ش عر  /ت أليف عب دالزھرة عبدالرض ا -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢١سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٧
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٠٨
عبدالستار ابراھيم
فضاءات البجع :قصص قصيرة /عبدالستار اب راھيم -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥٩
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٣١٦

٣١٨,٩٢
ع ٥٢٢

٨١٣،٩٢
ع٨٤٩

٨١٣،٩٢
ع٨٣٩

٨١٣،٩٢
ع٢٩٤

٨١٣،٩٢
ع٢٩٤

١٣٠٩
عبدالستار عبود
الخرق ة ال سوداء :رواي ة  /عبدال ستار عب ود --.العم ارة:
رابطة على ورق ٢٠٠٤ ،
 ٣٠٣ص؛  ٢٠سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣١٠
عبدالكريم حسن مراد
ايوب :قصص /عبدالكريم حسن مراد -.بغداد :دار الشؤون
الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٢٥ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩٠
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣١١
عبدالمجيد لطفي
اضواء الزمن  /عبدالمجيد لطفي -.بغداد :دار الشؤون
الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ١٤٣ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة علم وأثر؛ (٧
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣١٢
العبيدي ،عماد كاظم
الحب واجنحة النار /عماد كاظم العبيدي -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٣ ،
 ٢٨٥ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ – العنوان
١٣١٣
العبيدي ،لطفي جميل
علنا نؤسس :مجموعة قصصية /تأليف لطفي جميل
العبيدي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٦
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٣١٧

٨١٣،٩٢
ع٢٩٤

٨١٣،٩٢
ع٤٢٩

٨١٣،٩٢
ع٦٢٤

٨١٣,٩٢
ع ٧٩٨

٨١٣،٩٢
ع٧٤٩

١٣١٤
العبيدي ،ناظم محمد
الطائر والجمجمة :رواية  /ناظم محمد العبيدي -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١١٧ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان
١٣١٥
العربي ،مھا عادل
البحث عن يوم مضى :قصص  /تاليف مھا عادل العربي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥٤
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣١٦
العطار ،والم
رؤيا :قصص /والم العطار -.بغداد :دار الشؤون الثقافية
العامة ٢٠٠٠ ،
 ٣٦ص؛  ٢٣سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤٦
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣١٧
عقيل أكرام
سوس م أوغاري ت :رواي ة /ت أليف عقي ل أك رام -.ط -.٣بغ داد:
مطبعة صالح زنكنة ٢٠٠٨ ،
 ٢٣٧ص؛  ٢١سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣١٨
العفريت ،فاھم وارد
اوراق عل ى اب واب الخري ف :ق صص /ف اھم وارد العفري ت-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩٦
 -١الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٣١٨

٨١٣،٩٢
ع٨٩

٨١٣،٩٢
ع٨٩

٨١٣،٩٢
ع٨٩

٨١٣،٩٢
ع٨٩

٨١٣،٩٢
ع٨٩

١٣١٩
علي بدر
شتاء العائلة :رواية /علي بدر -.بغداد :دار ال شؤون الثقافي ة
العامة ٢٠٠٢ ،
 ٢١٧ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٢٠
علي حداد
اي ام كن ا نحت ال عل ى االش ياء ،حكاي ة لي ال ب ال قم ر :رواي ة /
علي حداد -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٢٦٦ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٢١
علي حداد
 ٧٠وسبعون اقصوصة )قصص(  /علي حداد -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ١٩٤ص؛ ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٢٢
علي خيون
تح ت س ماء زرق اء :ق صص  /عل ي خي ون -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٢٤ص؛  ٢٤سم
 -١القصة العربية أ -العنوان
١٣٢٣
علي لفتة سعيد
اليوم االخير لكتابة الفردوس  /علي لفتة سعيد -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٣٣٢ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان

٣١٩

٨١٣،٩٢
ع٨٩

٨١٣،٩٢
غ٦٩٧

٨١٣,٩٢
غ ٨٢

٣١٨,٩٢
ف ٩٤

٨١٣,٩٢
ف ٢٤٩

١٣٢٤
العلي  ،محمد احمد
طول االمد  :رواية  /محمد احمد العلي -.بغداد  :دار الشؤون
الثقافية ٢٠٠٢ ،
٤٤٥ص ؛ ٢٤سم
-١الرواية العربية – العراق أ -العنوان
١٣٢٥
الغضنفري  ،منتصر
نف شات  :مجموع ة قص صية  /ت أليف منت صر الغ ضنفري-.
بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٧١
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١٣٢٦
الغلب ،فارس
خربشات سعيد بن حوالج  /فارس الغلب -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١١٩ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٢٧
الفھد ،رياض
زبون بن أبيه :رواية /رياض الفھد -.بغ داد :مؤس سة م صر
مرتضى ٢٠٠٩ ،
 ١٦٥ص؛  ٢٢سم
 -١القصة العربية – العراق أ -العنوان
١٣٢٨
فاروق ناجي محمود
رؤى س ينمائية :ق صص /ف اروق ن اجي محم ود -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥١
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٣٢٠

٨١٣,٩٢
ف ٢٥٨

٨١٣,٩٢
ف ٢٩٧

٨١٣,٩٢
ف ٢٩٧

٨١٣,٩٢
ف ٤٣

٨١٣,٩٢
ق ٤٥٩

١٣٢٩
فاضل محمد عبدﷲ
ذاك رة محل ة :ق صص ق صيرة  /فاض ل محم د عب دﷲ-.
الموصل :اتحاد ادباء وكتاب نينوى ٢٠٠٨ ،
 ٧٤ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٣٠
فائق محمد حسين
التمثال  :سيناريو العھود الغابرة  /فائق محمد حسين -.بابل:
المركز الثقافي للطباعة والنشر٢٠٠٨ ،
 ١٣٤ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٣١
فائق محمد صالح
ھي الدنيا؛ امارجي :روايتان قصيرتان /ف ائق محم د ص الح-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٨١ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ -العنوان
١٣٣٢
فرج ياسين
رم اد االقاوي ل :ق صص /ف رج ياس ين -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ١٣٦ص؛  ١٨سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٣٣
القدسي ،عصام
تلك ھ ي الم سألة :ق صص /ع صام القدس ي -.بغ داد ] :د.م[ ،
]د.ن[ ٢٠٠٦ ،
 ١٥١ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٣٢١

٨١٣,٩٢
ق ٤٩٧

٨١٣,٩٢
٩٥٩

٨١٣,٩٢
ك ٢٢٢

٨١٣,٩٢
ك ٢٢٢

٨١٣,٩٢
ك ٤٦٢

١٣٣٤
القره غولي ،عدنان يعقوب
صور من احالل عليل  /عدنان يعقوب القرغولي -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.السلسلة القصصية؛ (٨٩
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٣٥
القيسي ،ياسين خضر
انماتي اط الغ دير أنھ ا اس اطيري :ق صص ق صيرة  /ياس ين
خضر القيسي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٨٣
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٣٦
الكاتب ،جواد
ب دور :ق صص /ج واد الكات ب -.بغ داد :دار الغ رب للطباع ة ،
٢٠٠٩
 ١١٦ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٣٧
الكاتب ،نادية محمود
جراح منزعة :مجموعة قصص /نادية محمود -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٣٦ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار(٧٢ ،
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٣٨
الكرعاوي ،زمن عبد زيد
فوبي ا :ق صص ق صيرة  /زم ن عب د زي د الكرع اوي -.النج ف
االشرف :االتحاد العام لالدباء والكتاب ٢٠٠٨ ،
 ٦٤ص؛  ١٧سم) -.كتاب ناقيا؛ (٤
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٣٢٢

٨١٣,٩٢
ك ٦٢٩

٨١٣,٩٢
ك ٨٩٥

١٣,٩٢
ك ٨٢٨

٨١٣,٩٢
ك ٩٦٢

٨١٣,٩٢
ل ٩٢٩

١٣٣٩
الكعبي ،فاضل حسن
ھ رم ب صري :ق صص ق صيرة ج دا /فاض ل ح سن الكعب ي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٧ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٩
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٤٠
كليزار ،انور
عجل ة الن ار؛ رواي ة ،كلي زار ان ور -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٢٩ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٤١
كمال عبدالرحمن
المغن ي ال صامت :ق صص كم ال عب دالرحمن -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٥٦ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٤٢
الكنعاني ،سامي
الن شر :ق صص ق صيرة /ت أليف س امي الكنع اني -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥٦
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٤٣
لؤي حمزة عباس
الفري سة :رواي ة  /ل ؤي حم زة عب اس -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٠٣ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٣٢٣

٨١٣,٩٢
م ٢٣٤

٨١٣,٩٢
م ٢٤٢

٨١٣,٩٢
م ٢٩٤

٨١٣,٩٢
م ٣٩٤

٨١٣,٩٢
م ٣٨٤

١٣٤٤
ماجد اسد
نج وم منت صف النھ ار :ق صص /ماج د اس د -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٢٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٤٥
مارتين كورش تمرس
القل ب عن دما ت سافر ] :ق صص[ ت اليف م ارتين ك ورش
تمرس -.بغداد :دارا ٢٠٠٣ ،
 ٢٥٩ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٤٦
مائدة فاضل جسام
طق وس الجمع ة /مائ دة فاض ل ج سام -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٥ ،
 ٣٩ص؛  ٢١سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤٩
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٤٧
مجيد عبد علي
التحليق ال ى ال ضفة االخ رى :مجموع ة قص صية /مجي د عب د
علي -.بغداد :دار المغرب للطباعة والنشر٢٠٠٤ ،
 ٢١٢ص؛  ٢٢سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٤٨
محمد سمارة
 ٥٠ق صة ق صيرة ج دا /محم د س مارة -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٢٠ص؛  ٢١سم
 -١القصة العربية أ -العنوان

٣٢٤

٨١٣،٩٢
م٣٨٤

٨١٣,٩٢
م ٣٨٤

٨١٣,٩٢
م ٣٨٤

٨١٣،٩٢
م ٥٤٩

٨١٣,٩٢
م ٥٦٧

١٣٤٩
محمد سمارة
الخوذة والمطر  :رواية  /محمد سمارة -.بغداد :دار ال شؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ١١٤ص؛  ٢٤سم
 -١الرواية العربية – العراق أ – العنوان
١٣٥٠
محمد قاسم
ھزيم ة الرج ل الراب ع :رواي ة /محم د قاس م -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٢١٥ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ – العنوان
١٣٥١
محمد يونس
نواي ا ومراي ا :ق صص /محم د ي ونس -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٨٦
 -١القصص العربية – العراق أ – العنوان
١٣٥٢
مسرة حميد
ريم تصفق كثيرا :قصص /مسرة حميد -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٢٥
 -١القصص العربية – العراق أ – العنوان ب – السلسلة
١٣٥٣
مصطفى صالح كريم
شھداء قلعة دمدم /تاليف مصطفى صالح كريم؛ ترجمة محمد
الب دري ،مراجع ة ف ؤاد حم ه خورش يد -.بغ داد :دار ال صباح
للطباعة ٢٠٠٤ ،
 ٧٦ص؛  ٢١سم
 -١القصص التاريخية آ – البدري ،محمد مترجم ب -فؤاد
حمه خورشيد )مراجع( جـ  -العنوان

٣٢٥

٨١٣,٩٢
م ٦٨٢

٨١٣,٩٢
م ٦٨٢

٨١٣,٩٢
م ٦٧٤

٨١٣،٩٢
م ٧٢٩

٨١٣,٩٢
م٢٤٨

١٣٥٤
المطلبي ،عبدالرزاق
خطىء في مرآة :قصص قصيرة /عبد ال رزاق المطلب ي -.دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٢٢٣ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٥٥
المطلبي ،غالب فاضل
االشياء الفانية :ق صص /غال ب فاض ل المطلب ي -.عم ان :دار
كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ٢٠٠٩ ،
 ٩٤ص؛  ٢١سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٥٦
مظفر داود سلمان
نافذة تحت ضوء القمر :قصص /مظفر داود س لمان -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٣٩ص؛ ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛(١٠٠
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٥٧
المفتي  ،نرمين
يومي ات رج ل يم وت /ن رمين المفت ي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٣٢
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٥٨
مالذ ناطق
مجمون الشمس :مجموعة قصصية /مالذ ناطق -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٦٩
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٣٢٦

٨١٣,٩٢
م ٩٤٩

١٣٥٩
مھدي نجيا

ھم وم الم اء :ق صص ق صيرة /مھ دي نجي ا -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٧٧
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان
٨١٣,٩٢
م ٩٥٩

٨١٣,٩٢
م٩٥٩

٨١٣,٩٢
ن ٢٩٨

٨١٣,٩٢
ن ٣٢٢

١٣٦٠
الموسوي ،فاضل عباس
تأليف  :رواية /فاضل عباس الموسوي -.بغداد :دار الشؤون
الثقافية العامة ٢٠٠٨ ،
 ١٦٧ص؛  ٢٤سم
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٦١
الموسوي ،فاضل عباس
ت وھج االت ون :رواي ة /فاض ل عب اس الموس وي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٣ ،
 ٢٠٧ص؛  ٢٤سم
 - ١الرواية العربية – العراق أ -العنوان
١٣٦٢
نبيل وادي
الليلة ،الثانية بعد االربعين :مجموعة قصصية /نبي ل وادي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١١١ص؛  ٢٣سم
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٦٣
نجاة نايف سلطان
س الما ي ا وف اء :رواي ة /نج اة ن ايف س لطان -.بغ داد:دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٢٣٣ص؛  ٢٤سم
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٣٢٧

٨١٣,٩٢
ن ٣٢٤

٨١٣,٩٢
ن٥٢٤

٨١٣,٩٢
ن ٥٩٤

٨١٣,٩٢
ن ٦٨٢

٨١٣,٩٢
ن ٦٩٨

١٣٦٤
النجار ،اخالص باقر
أف واه وأفن ان  /أخ الص ب اقر النج ار  -.جامع ة الب صرة:
مطبعة مديرية دار الكتب ٢٠٠٩ ،
 ٦٤ص؛  ٢٤سم
 - ١الشعر العربي – العراق أ -العنوان
١٣٦٥
نزار عبدالستار
رائح ة ال سينما )ق صص( /ن زا عبدال ستار -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢،
 ١٤٧ص؛  ٢٤سم
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٦٦
نسير محمد
الھروب من يزر عام :قصة /ن سير محم د -.بغ داد :دار االي ام
للطباعة والنشر٢٠٠٨ ،
) ٣١ص ٥ +ح(؛  ٢١سم
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٦٧
نعمان مجيد
العائد من الربع الخالي :رواية قصيرة /نعمان مجي د -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٦٧ص؛  ٢٣سم
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٦٨
النعيمي ،عائشة عطية
صنوبرة اليمامة المحاق :قصص قصيرة ج دا /عائ شة عطي ة
النعيمي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (١٠٥
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٣٢٨

٨١٣,٩٢
ت ٦٩٨

٨١٣,٩٢
ت ٩٥٢

٨١٣,٩٢
ھـ ٢٥٨

٨١٣،٩٢
ھـ٢٥٨

٨١٣,٩٢
ھـ ٨٢٨

١٣٦٩
النعيمي ،عبدالوھاب
س وار م ن ش مس :رواي ة /عب دالوھاب النعيم ي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٣ ،
 ١٥١ص؛  ٢٤سم
 - ١الرواية العربية – العراق أ -العنوان
١٣٧٠
نوزت شمدين
ن صف القم ر :رواي ة  /ت وزت ش مدين -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٧٦ص؛  ٢٤سم
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٧١
الھاشمي ،شاكر عجيل
أع وام العزل ة :رواي ة  /ش اكر عجي ل الھاش مي -.الك وت:
مطبعة الغراف ٢٠٠٨ ،
 ١٢٣ص؛  ٢٤سم
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٧٢
الھاشمي  ،شاكر عجيل
معاناة طالب جامعي  :مجموعة قصصية  /شاكر عجيل
الھاشمي -.الكوت  :مطبعة الغراف ٢٠٠٨ ،
١٢١ص ؛ ٢٤سم
-١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٧٣
ھالل علي
لحظ ة الغن اء :ق صص ق صيرة  /ھ الل عل ي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٣٣ص؛  ٢٣سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤٢
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة

٣٢٩

٨١٣,٩٢
ھـ ٩٢٩

٨١٣,٩٢
ھـ ٩٣٨

٨١٣٩٢
و ٢٥٦

٨١٣,٩٢
و ٣٤٢

٨١٣,٩٢
و ٩٥

١٣٧٤
الھيتي ،حامد
تھويمات من حجر  :قصص ق صيرة  /حام د الھيت ي -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٢٧ص؛  ٢٣سم
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٧٥
ھيثم بھنام بردي
نھ ر ذو لعب ة بي ضاء  :ق صص ق صيرة  /ھي ثم بھن ام ب ردي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥٢
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
١٣٧٦
الواسطي ،علي
ال وق ت للم زاح  /عل ي الواس طي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٤ص؛  ٢٣سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤٥
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٧٧
وجدان عبدالعزيز
مح اوالت قب ل الب وح االخي ر :ق صص ق صيرة /وج دان
عبدالعزيز -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٤٠
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٧٨
الويس ،عباس خضير
حال ة طارئ ة :مجموع ة قص صية /عب اس خ ضير ال ويس-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٣٩ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٩٨
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب -السلسلة

٣٣٠

٨١٣,٩٢
ي ٢٥٤

٨١٣,٩٢
ي ٢٥٤

٨١٣,٩٢
ي ٣٩٢

٨١٣,٩٢
ي ٣٩٢

٨١٣,٩٢
ي ٦٤٢

١٣٧٩
الياسري ،عيسى حسن
أيام قربة المح سنة :رواي ة /عي سى ح سن الياس ري -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٢٦٧ص؛  ٢٣سم
 - ١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٨٠
الياسري ،محمد قاسم
ص يدلة البق اء :ق صص ق صيرة /محم د قاس م الياس ري-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠١ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٥٧
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٨١
يحيى صاحب
عرب ة ال شيخ :مجموع ة قص صية /يحي ى ص احب ) -.د.م(:
)د٠ن( ٢٠٠٣ ،
 ١٣١ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية  -العراق أ – العنوان
١٣٨٢
يحيى صاحب
نجم ة الظھ ر :مجموع ة قص صية  /يحي ى ص احب] -.د.م[:
)د.ن ( ٢٠٠٦ ،
 ١٤٦ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٣٨٣
يعرب سالم
ف اكس ال ى الع الم  :١٩٩١ -٢ - ١٣ق صص /يع رب س الم-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١١٣ص؛  ٢٤سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان

٣٣١

٨١٣,٩٢
ي ٩٥٢

٨١٣,٩٢
ي ٩٥٧

٨١٣,٩٢٠٧
ج ٢٥٨

٨١٣,٩٢٠٧
ح ٨٨٢

١٣٨٤
اليوزبكي ،مؤيد
الف رس والمراي ا :ق صص /مؤي د الي وزبكي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٢٥
 -١القصص العاني – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٨٥
اليوسفي ،عبد علي
حمام ة بيتاس و :ق صص /عب د عل ي اليوس في -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٠ ،
 ٤٨ص؛  ٢٤سم) -.ثقافة ضد الحصار؛ (٢٩
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٨٦
جاسم عاصي
دالل ة النھ ر ف ي ال نص  /جاس م عاص ي -.بغ داد :ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٦٧ص؛  ٢١سم ) -.الموسوعة الثقافية؛ (٩
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان ب – السلسلة
١٣٨٧
حكمت صالح
قراءة في فكر محمد رشدي عبيد :ث الث مق دمات لثالث ة كت ب
ق صة يوس ف جمالي ا  /حكم ت ص الح -.الموص ل :من شورات
البراق الثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٥٨ص؛  ٢٤سم
 -١الق صص العربي ة – الع راق – دراس ات  -٢محم د رش دي
عبيد )اديب( أ -العنوان

٣٣٢

٨١٣,٩٢٠٧
ص ٨٤

٨١٣,٩٢٠٩
ب ٤٤٩

٨١٣,٩٢٠٩
ح ٥٩٩

٨١٣,٩٢٠٩
ك ٤٦٢

١٣٨٨
الصكر ،صادق ناصر
مروي ات المنف ى :دراس ات ف ي الرواي ة العراقي ة المعاص رة /
صادق ناصر الصكر -.بغداد) :د.ن( ٢٠٠٨ ،
 ١٨٣ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة ت صدر ع ن جري دة ال صباح
تعنى بشؤون الثقافة والفكر واالدب؛(٩
 -١الق صص العربي ة – الع راق – دراس ات أ -العن وان
ب – السلسلة
١٣٨٩
البدري ،ام فاطمة
لمح ات م ضيئة م ن ال نھج الترب وي والرس الي ف ي ق صص
ال شھيدة بن ت الھ دي )رض(  /أم فاطم ة الب دري -.بغ داد:
مؤسسة الكوثر النسائية  ١٤٢٩ ،ھـ
 ٦٤ص؛  ٢٢سم) -.اصدارات المؤسسة الكوثر ؛(٥
 -١الق صص العربي ة – الع راق – نق د أ -العن وان
ب – السلسلة
١٣٩٠
حسين سرمك حسن
بئر المحارم :تحليل رواية )بئر يوسف( الروائي محم د احم د
العلي /تأليف حسين سرمك حسن -.بغداد :المكتب البغدادي ،
٢٠٠٧
 ٥٦ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق – نقد أ – العنوان
١٣٩١
الكرعاوي ،زمن عبد زين
الم شھد القص صي الجدي د ف ي النج ف  /اع داد زم ن عب د زي د
الكرعاوي -.النجف االشرف :االتحاد العام لالدب اء والكت اب ،
٢٠٠٨
 ١٠١ص؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق – نقد أ -العنوان

٣٣٣

٨١٤
أ ٢٤٢

٨١٤
ر ٥٢٧

٨١٤
س ٢٥٤

٨١٤
س ٢٦٤

٨١٤
ع ٥٢٩

١٣٩٢
االبراھيمي ،مھا طاھر عيسى
نظري ة الق ارىء؛ دراس ة ف ي دور مت رجم الن صوص  /مھ ا
طاھر عيسى االبراھيمي -.النجف االشرف :ابداع ٢٠٠٨ ،
 ٢٢٢ص؛  ١٦سم
 -١المقاالت العربية أ -العنوان
١٣٩٣
رزاق ابراھيم حسن
رؤي ة ال شارع المتنب ي  /رزاق اب راھيم ح سن -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ٧٨ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٥٢
 -١مقاالت العربية أ– العنوان ب – السلسلة
١٣٩٤
الساعدي ،عبدالھادي فنجان
صندوق الرمل الساخن /عبدالھادي فنجان الساعدي -.بغ داد:
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب ٢٠٠٩ ،
 ١٨٠ص ٢١ ،سم
 -١مقاالت عربية أ -العنوان
١٣٩٥
الساعدي ،عبدالھادي فنجان
الكتاب ة ق رب الخ ط ال ساخن /عب دالھادي فنج ان ال ساعدي-.
بغداد :دار المرتضى ٢٠٠٧ ،
 ٢٣٨ص؛  ٢٣سم
 -١المقاالت العربية أ -العنوان
١٣٩٦
العزاوي ،محمد عبدالجبار
مق االت ف ي  ..التربي ة والثقاف ة والتعل يم  /محم د عب دالجبار
العزاوي -.بغداد) :د.ن( ٢٠٠٧ ،
 ٨١٦ص؛  ٢١سم
 -١المقاالت العربية  – ٢الثقافة أ – العنوان

٣٣٤

٨١٤
ع٨٩

٨١٤
ق ٤٧٩

٨١٤
م ٣٨٤

٨١٤,٠٢
د ٢٢٧

١٣٩٧
علي ابراھيم
القص العراقي بعيدا ع ن س ماواته :مق االت ومق ابالت  /عل ي
ابارھيم -.دار الرواد ٢٠٠٦ ،
 ١٦٢ص؛  ٢٣سم
 -١المقاالت العربية أ -العنوان
١٣٩٨
القرغولي ،جبير صالح حمادي
مفك رة رج ل أم ي  /ت أليف جبي ر ص الح حم ادي القرغ ولي-.
بغداد :مركز البحوث والدراسات االسالمية ٢٠٠٧ ،
 ١٥٧ص؛  ٢٤سم
 -١المقاالت االدبية أ -العنوان
١٣٩٩
محمد تقي جون
منام ات اب ن س يا  /محم د تق ي ج ون  -.واس ط :مطبع ة ن ور
المصطفى ٢٠٠٧ ،
 ١٢٤ص؛  ٢٣سم
 -١المق االت العربي ة  -٢الق صص العربي ة – الع راق
أ -العنوان
١٤٠٠
الدباغ ،صباح جار ﷲ
الكاس الدھاق ف ي معرف ة المقام ات الع راق  /ص باح ج ار ﷲ
الدباغ؛ تحقيق مؤيد ج ار ﷲ ال دباغ  -.بغ داد :مرك ز البح وث
والدراسات االسالمية ٢٠٠٦ ،
ج ١٨٠) ١ص(  ٢٦ ،سم
 -١المقام ات العربي ة أ -ال دباغ ،مؤي د ج ار ﷲ )محق ق(
ب – العنوان

٣٣٥

٨١٤,٠٢
م ٣٩٢

٨١٤,٩
س ٢٦٤

٨١٤,٩٢
س ٢٨٤

٨١٤،٩٢
س٢٨٤

٨١٤,٩٢
س ٢٢٩

١٤٠١
المحياوي ،عبدالحسن خضير عبيد
الف ن الرفي ع ف ي مقام ات الب ديع :دراس ة لغوي ة ف ي مقام ات
بديع الزمان الھمذاني  /عبدالحسن خضير عبيد المحي اوي-.
بغداد :مؤسسة مصر مرتضى ٢٠٠٩ ،
 ١٠٩ص؛  ٢٤سم
 -١المقام ات العربي ة  -٢اللغ ة العربي ة – دراس ات
أ -العنوان
١٤٠٢
الساعدي ،عبدالھادي فنجان
كيس من الفوضى في زريبة  /عبدالھادي فنج ان ال ساعدي-.
بغداد :مكتبة مصر ودار المرتضى ٢٠٠٨ ،
 ٢١٤ص؛  ٢٠سم
 -١المقاالت – تاريخ ونقد أ -العنوان
١٤٠٣
السامرائي ،عامر رشيد
اس طورة عب دﷲ الفاض ل ومق االت اخ رى /ع امر رش يد
السامرائي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
ج ٤٣٨) ١ص(؛  ٢٤سم
 -١المقاالت العربية – العراق أ -العنوان
١٤٠٤
السامرائي  ،عامر رشيد
اسطورة عبد ﷲ الفاضل ومقاالت اخرى  /عامر رشيد
السامرائي  -.بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
ج٣٣٥)٢ص( ؛ ٢٤سم
-١المقاالت العربية – العراق أ -العنوان
١٤٠٥
السباھي ،محمد سعدون
طيور القيامة /محمد سعدون السباھي  -.بغداد  :دار الشؤون
الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٥٩ص؛  ٢٣سم
 -١المقاالت العربية – العراق أ -العنوان

٣٣٦

٨١٥
ع ٨٤٩

٨١٨,٠٢
د ٨٩٨

٨١٨,٠٢
م٩٧٧

٨١٨,٧
ن ٢٩٥

١٤٠٦
عبدالكريم ابراھيم دوحان
الخطاب ة العربي ة االس المية م ن ع صر م ا قب ل االس الم ال ى
ع صر النب وة والخالف ة الراش دة  /ت أليف عب دالكريم اب راھيم
دوحان -.بغداد :د.ن ٢٠٠٨ ،
 ٣١٩؛  ٢٤سم
الخطابة العربية – تاريخ أ -العنوان
١٤٠٧
الدليمي ،سالم احمد خلف نايل
االمث ال العربي ة القديم ة  :دراس ة ف ي كت ابي )مجم ع االمث ال
للمي داني( و)المستق صى ف ي امث ال الع رب للزمخ شري(:
)دراسة موضوعية وفنية(  /سالم احمد خلف ناي ل ال دليمي-.
بغداد :السفير انتر شونال ٢٠٠٩ ،
 ٢٥٠ص؛  ٢٤سم
 -١االمثال العربية أ – ابو الفضل ،احمد ب ن محم د المي داني
)م (.ب – الزمخشري ،محمود بن عمر )م (.جـ  -العنوان
١٤٠٨
موفق سالم نوري
القول الجلي من كالم عمر وعلي )رضي ﷲ عنھم ا(  /موف ق
سالم نوري -.الموصل :دار ابن االثير٢٠٠٨ ،
 ٤٣٢ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتاب الجامعي؛ (٧
 -١الحكم والمأثورات أ – العنوان ب – السلسلة
١٤٠٩
فائز طه عمر
النثر الصوفي :دراسة تحليليلة  /ف ائز ط ه عم ر -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٣ ،
 ٤٤٤ص؛  ٢٤سم
 -١النث ر العرب ي – دراس ات  -٢الت صوف – دراس ات
أ -العنوان

٣٣٧

٨١٩
ع ٦٥٩

٨١٩,٩٢
ال ٨٧٤

٨٢٠
ر ٢٥٩

٨٢١
ش ٨٨٩

١٤١٠
عبدالعزيز ابراھيم
اس تراد المعن ى :دراس ة ف ي ادب المحادث ة /عب دالعزيز
ابراھيم -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٦ ،
 ١٩١ص؛  ٢٤سم
-١المعاني )بالغة عربية( أ -العنوان
١٤١١
الفريد ،سمعان
الجمعة الحزينة :مجموعة قصصية  /الفريد س معان -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١٣٦؛  ٢٣سم
 -١القصص العربية – العراق أ -العنوان
١٤١٢
رافيند راس.س
البنيوية والتفكيك تطورات النقد االدبي /س .رافين دراس س؛
ترجمة خالدة حامد -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٢٠٦ص؛  ٢١سم
 -١االدب االنكليزي أ -خالدة حامد )مترجم( ب -العنوان
١٤١٣
شللي ،بيرس بيش
ن شيد الحري ة وق صائد اخ رى اختارھ ا  /بي رس ب يش ش للي
ترجم ة ؛ ماج د الحي در -.بغ داد  :دار ال شؤون الثقافي ة ،
٢٠٠٤
 ١٥٨ص؛  ٢٣سم) -.سلسلة الكتب المترجمة؛ (٣
 -١الشعر االنكليزي أ -الحيدر )ماجد مت رجم( ب – العن وان
جـ  -السلسلة

٣٣٨

٨٢١,٠
ف ٩٢٩

٨٢٣
ب٩٩٤

٨٢٣
ر ٩٤

٨٢٣
م٨٩٩

١٤١٤
فنتن ،جيمز
قوة الشعر /جيمز فن تن؛ ترجم ة محم د دروي ش -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٣ ،
 ٤٥٣ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتب المترجمة(
 -١ال شعر االنكلي زي – نق د أ – محم د دروي ش )مت رجم(
ب العنوان جـ -السلسلة
١٤١٥
بوند ،ادورد
طري ق ض يق باتج اه ال شمال العمي ق DEEPYORH
 / NARROW ROAD to theادورد بون د ،ترجم ة
زيد الشھيد -.السماوة :دار تراسيم للنشر٢٠٠٩ ،
 ٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١القصص االنكليزية أ -الشھيد ،زيد مترجم ب – العنوان
١٤١٦
ريد ،ھربرت
الطفلة الخضراء /ھربرت ريد؛ ترجمة مفي د وحي د -.بغ داد:
دار المأمون للترجمة والنشر٢٠٠٨ ،
٢٢٧ص؛  ٢١سم
 -١القصص االنكليزية أ -مفيد وحيد )مترجم( ب -العنوان
١٤١٧
مكينون  ،ألف
نداءات من بغداد ) :قصص(  /ألف مكينون ؛ ترجمة ابراھيم
عبد الرزاق  -.بغداد  :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
٢٢٣ص ؛ ٢٤سم
-١القصص االنكليزية أ -ابراھيم عبد الرزاق ) مترجم (
ب -العنوان

٣٣٩

٨٢٣
ھـ ٩٨٩

٨٢٣
ھـ ٩٨٩

٨٣٣
ب ٩٢

٨٣٣
م ٢٩

١٤١٨
ھيلي ،آثر
االسرار :رواية /آثر ھيلي؛ ترجمة عزة ح سين كب ة -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
جـ  ٣١١) ٢٠١ص(؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتب المترجمة(
 -١الق صص االنكليزي ة أ -كب ة ،ع زة ح سين )مت رجم(
ب – العنوان جـ -السلسلة
١٤١٩
ھيلي ،آثر
االسرار :رواية /آثر ھيلي؛ ترجمة عزة ح سين كب ة -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
جـ  ٣١٩) ٤ – ٣ص(؛  ٢٤سم ) -.سلسلة الكتب المترجمة(
 -١الق صص االنكليزي ة أ -كب ة ،ع زة ح سين )مت رجم(
ب – العنوان جـ  -السلسلة
١٤٢٠
بي ت ال ذكرى وق صص الماني ة اخ رى ،ترجم ة موف ق محم د
جواد المصلح -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٢٠٧ص؛  ٢٣سم
 -١الق صص االلماني ة أ -الم صلح ،موف ق محم د ج واد
)مترجم(
١٤٢١
مان ،توماس
جب ل ال سمر :رواي ة  /توم اس م ان؛ ترجم ة عل ي عب داالمير
صالح -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
جـ  ٤٦٣) ١ص(؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتب المترجمة(
 -١الق صص االلماني ة أ -عل ي عب داالمير ص الح )مت رجم (
ب – العنوان جـ  -السلسلة

٣٤٠

٨٣٣
م٢٩

٨٤١,٧٧٨
س ٢٨٩

٨٤٣
م ٩٥٩

٨٤٣
ر ٩٨٢

١٤٢٢
مان  ،توماس
السمو الملكي  /تأليف توماس مان ؛ ترجمة نوفل محمد
فوزي  -.بغداد  :دار المأمون للترجمة والنشر ٢٠٠٧ ،
٣٣٦ص ؛ ٢٤سم
-١القصة االلمانية أ -نوفل محمد فوزي )مترجم(
ب -العنوان
١٤٢٣
سامي ،شبر
جزاءات االمم المتحدة ضد العراق وجريم ة االب ادة الجماعي ة
 /س امي ش بر؛ ترجم ة ري اض القي سي -.بغ داد :دار ال شؤون
الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ١٠٦ص؛  94 D؛  ٢٣سم
-١ابادة الشعوب أ -القيسي ،رياض )مترجم( ب – العنوان
١٤٢٤
ميشون ،بيبر
رامب و االب ن :رواي ة /ت أليف بيب ر مي شون؛ ترجم ة رض وان
ظاظا -.بغداد :دار المأمون للترجمة ٢٠٠٦ ،
 ١٣٥ص؛  ٢٤سم
 -١الق صص الفرن سية أ -رض وان ظاظ ا )مت رجم(
ب – العنوان
١٤٢٥
ريكاردو ،جان
القضايا الجديدة للرواية  /جان ريك اردو ،ترجم ة كام ل عوي د
العامري -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٣٤٩ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتب المترجمة(
 -١الق صص الفرن سية – نق د أ -الع امري ،كام ل عوي د
)مترجم( ب – العنوان جـ  -السلسلة

٣٤١

٨٥٢
ك٩٨٤

٨٥٣
م ٩٤٢

٨٩١،٥٩٧١
ب ٤٥٩

٨٩١,٥٩٧٢
ز٩٨٩

١٤٢٦
كولدوني  ،كارلو
االقطاعي الصغير /تأليف كارلو كولدوني ؛ ترجمة عبد ﷲ
جواد -.بغداد  :دار المأمون ٢٠٠٨ ،
١٥٢ص ؛ ٢٤سم
ب-
-١المسرحية االيطالية أ -عبد ﷲ جواد )مترجم(
العنوان
١٤٢٧
مورافيا ،البرتو
حب الزواج :رواية /البرتومورافي ا ،ترجم ة خ ضير الالم ي-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤،
 ١٧٠ص؛  ٢٣سم
 -١الق صص االيطالي ة أ – الالم ي ،خ ضير )مت رجم(
ب – العنوان
١٤٢٨
البرزنجي  ،برھان
أغاني الشعر] :ش عر[ /برھ ان البرزنج ي؛ ترجم ةانور ح سن
موسى -.بغداد :دار الشؤون الثقافة العامة ٢٠٠٢ ،
 ٦٧ص؛  ٢٣سم
 -١ال شعر الك ردي أ -ان ور ح سن موس ى )مت رجم(
ب -العنوان
١٤٢٩
زنكنة ،محيي الدين
عشرة نصوص مسرحية  /تأليف محيي الدين زنكنة -.بغداد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٤١٩ص؛  ٢٤سم
 -١المسرحيات الكردية أ -العنوان

٣٤٢

٨٩١,٦٢
ب ٤٩٢

٨٩١,٧٩٣
خ ٢٨٤

٨٩١,٨٥٢
م ٤٩٣

٨٩١,٨٦٢
ن ٢٦٨

١٤٣٠
برناردشو ،جورج
ت ابع ال شيطان /ج ورج برناردش و؛ ترجم ة م ازن ن وري
الموسوي -.بغداد :مطبعة الزمان ٢٠٠٨ ،
 ١١١ص؛  ٢٤سم
ترجمة عن النسخة االصلية Devils Disciple London
gvon Pltd.
 -١الق صة االيرلن د ي ة أ -الموس وي ،م ازن ن وري )مت رجم(
ب – العنوان
١٤٣١
خالد صالح عبدﷲ
حكاي ات م ن االدب االوكران ي  /ترجم ة خال د ص الح عب دﷲ-.
الموصل  :اتحاد ادباء وكتاب نينوى٢٠٠٨ ،
 ٧٧ص؛  ٢٣سم
 -١القصص االوكرانية أ – العنوان
١٤٣٢
مروجيك ،سالفومير
الحدث السعيد :مسرحية /تأليف سالفومير مروجي ك؛ ترجم ة
عدنان المبارك -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
٧٤ص؛  ٢٣سم
-١الم سرحيات البولوني ة أ – المب ارك  ،ع دنان )مت رجم(
ب – العنوان
١٤٣٣
ناظم حكمت
البق رة :م سرحية  /ت أليف ن اظم حكم ت نقلھ ا ع ن الت شكيلية
عادل كوكيس -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
١٣٥ص؛ ٢٣سم
 -١الم سرحيات الت شكيلية أ -ع ادل ك وركيس )مت رجم(
ب – العنوان

٣٤٣

٨٩٢,١
ط٩

٨٩٢,٤٠٩
خ٧٢٣

٨٩٤,٣٦٤١
ف ٩٥٩

١٤٣٤
طه باقر
ملحم ة كلك امش /ط ه ب اقر -.ط -. ٢لن دن :دار ال وراق
المحدودة ٢٠٠٦ ،
 ٣٠٣ص؛  ٢٤سم
 -١المالحم العربية )ملحمة كلكامش( أ -العنوان
١٤٣٥
الخفاجي ،طالب مھدي
ادب اليھود العراقين وحضارتھم ف ي الع صر الح ديث  /طال ب
مھدي الخفاجي -.بغداد :مكتبة مصر٢٠٠٨ ،
 ١٩٥ص؛  ٢٤سم
 -١االدب العبري – تاريخ أ -العنوان
١٤٣٦
فوزي اكرم ترزي
ق ارة )االح الم ))ش عر(( م ن ال شعر التركم اني العراق ي
المت رجم /ف وزي اك رم ت رزي؛ ترجم ة ان ور ح سن موس ى-.
بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ١٤٨ص؛  ٢٣سم
 -١ال شعر التركم اني أ -ان ور ح سن موس ى )مت رجم(
ب– العنوان

٣٤٤

الجغرافيا والتاريخ

٣٤٥

٩٠٠,٢٥
ب ٢٨٨

٩٠١
د ٨٩٨

٩٠١
م ٤٥٩

١٤٣٧
بالمر ،اآلن
دلي ل موس وعة الت اريخ الح ديث ) / (١٩٤٥ – ١٧٨٩اآلن
بالمر :ترجمة عبدالمجي د كام ل عب داللطيف -.بغ داد] :د.ن[ ،
٢٠٠٦
 ٨٥ص؛  ٢٣سم) -.الكتاب؛ (١٣
 -١التاريخ – ادلة أ -عبدالمجيد كامل عبد اللطيف )مترجم(
ب -العنوان جـ  -السلسلة
١٤٣٨
الدليمي ،حامد حمزة حمد
فلسفة التاريخ والحضارة /تأليف حامد حم زة حم د ال دليمي-.
بغداد :القمة للدراسات ٢٠٠٤ ،
 ٢٤٦ص؛  ٢٣سم
 -١التاريخ – فلسفة أ -العنوان
١٤٣٩
المخزومي ،عادل
مدخل ال ى فل سفة الت اريخ وف ق الم نھج المق رر )أكاديمي ا( /
ع ادل المخزوم ي -.بغ داد :مجل س المخزوم ي الثق افي ،
٢٠٠٤
 ٢٢٦ص؛  ٢٤سم
-١التاريخ – فلسفة أ -العنوان
١٤٤٠

٩٠١
ن ٣٢٤

النجار ،جميل موسى
دراس ات ف ي فل سفة الت اريخ النقدي ة  /ت أليف جمي ل موس ى
النجار -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٢٦٧ص؛  ٢٤سم
 -١التاريخ – فلسفة – التاريخ – دراسة أ -العنوان

٣٤٦

٩٠١,٩٥٣
ص ٢٢٣

٩٠٧,٢
ح ٥٩٩

٩٠٧,٢
خ٢٨٤

٩٠٧,٢
ف ٢٦٨

٩٠٩,٨٢
ب ٩٦٢

١٤٤١
صباح عباس عنوز
رصد وتأم ل ف ي ق راءات است شراقية /ص باح عب اس عن وز-.
النجف :دار الضياء ٢٠٠٧ ،
 ٣٤ص؛  ٢٣سم
 -١االستشراق والمستشرقون أ -العنوان
١٤٤٢
حسين احمد سلمان
كتاب ة الت اريخ ف ي وادي الراف دين ف ي ض وء الن صوص
الم سمارية  /ح سين احم د س لمان -.بغ داد :مطبع ة الكت اب ،
٢٠٠٨
 ٤٥٤ص؛  ٢٤سم
 -١كتابة التاريخ  -٢وادي الرافدين – تاريخ أ -العنوان
١٤٤٣
خالد حسن جمعة
أص ول البح ث العلم ي ف ي الت اريخ ومناھجھم ا  /خال د ح سن
جمعة -.بغداد :مطبعة الدورة ٢٠٠٨ ،
 ٩٢ص؛  ٢٤سم
 -١التاريخ – بحوث أ -العنوان
١٤٤٤
فاضل جابر ضاحي
محاضرات في منھج البحث التاريخي  /فاضل ج ابر ض احي-.
واسط :كلية التربية ٢٠٠٦ ،
 ١٥٥ص؛  ٢٤سم
 -١البحوث التاريخية أ -العنوان
١٤٤٥
البيضاني ،ابراھيم سعيد
ت اريخ الع الم المعاص ر  /١٩٥٨ – ١٩١٤ت أليف اب راھيم
سعيد البيضاني -.بغداد :مطبعة المشرق العربي ٢٠٠٤ ،
 ١٣٦ص؛  ٢٣سم
 -١العالم – تاريخ حديث أ -العنوان

٣٤٧

٩١٠,١٩٥٦٧
ھـ ٢٥٨

٩١٠,٣
م٩٧٩

٩١٠,٩٢
ر ٣٢٨

٩١٤
ع ٤٣٨

٩١٤,٢
ب ٩٨

١٤٤٦
ھاشم نعمة فياض
العراق :دراسات في الھجرة السكانية الخارجية /ھاش م نعم ة
فياض -.بغداد :شركة دار الرواد للطباعة والن شر واالع الم ،
٢٠٠٦
 ٨٠ص؛  ٢٣سم
 -١الجغرافية السكانية  -٢الھجرة – دراسات أ -العنوان
١٤٤٧
موفق سالم نوري
خط ط بغ داد ف ي معج م البل دان لي اقوت الحم وي /تحقي ق
ودراس ة موف ق س الم ن وري -.بغ داد :من شورات المجم ع
العلمي ٢٠٠١ ،
 ١٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١الجغرافيا – معاجم أ -العنوان
١٤٤٨
رحال ة اوربي ون ف ي الع راق -.بي روت :ش ركة دار ال وراق
للنشر المحدودة ٢٠٠٧ ،
 ٢٧٩ص؛  ٢١سم
 -١الرحالة أ -العنوان
١٤٤٩
عبدالرحمن رشك شنجار
رحل ة أب ي حام د الغرن اطي واورب ا ف ي الع صور الوس طى /
عب دالرحمن رش ك ش نجار -.بغ داد :دي وان الوق ف ال سني ،
٢٠٠٨
 ١١٢ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٤٨
 -١اوربا -وصف ورحالت أ -العنوان ب – السلسلة
١٤٥٠
بيل ،ليدي
رس ائل جيرتروودبي ل  /١٩١٤ – ١٨٩٩لي دي بي ل؛ ترجم ة
رزق ﷲ بطرس) -.د.م( :دار الوراق ٢٠٠٨ ،
 ٣٥٢ص؛  ٢٤سم
 -١بريطاني ا – وص ف ورح الت  -٢بي ل ،جيرت روود

٣٤٨

)سياسية( أ -رزق ﷲ بطرس )مترجم( ب – العنوان
٩١٥,٦٥
أ ٩٢٩

٩١٥,٦٧
أ ٦٢٨

٩١٥,٦٧
ح٥٩٩

٩١٥,٦٧٢١
ع ٣٢٢

١٤٥١
أوبنھايم ،ماكس فرايھرفون
من البحر المتوسط الى الخليج :لبنان وس وريا :عب ر ح وران
والبادية السورية وبالد الراف دين  /ت أليف م اكس فرايھرف ون
اوبنھايم :ترجمة محمود كبيبو -.لندن :دار الوراق ٢٠٠٨ ،
ج ٣٩١) ١ص(؛ صور؛  ٢٤سم
فھارس٣٩١ – ٣٥٣ :
 -١سوريا – وص ف ورح الت  -٢لبن ان – وص ف ورح الت
 – ٣محمود كبيبو )مترجم( أ – العنوان
١٤٥٢
أبي طالب خان
رحلة اب ي طال ب خ ان ال ى الع راق واورب ه /أب ي طال ب خ ان؛
ترجمة مصطفى جواد -.بغداد :دار الوراق للنشر ٢٠٠٧ ،
 ٣٠١ص؛  ٢٤سم
 -١الع راق – وص ف ورح الت  -٢اورب ا – وص ف ورح الت
أ -مصطفى جواد )مترجم( ب – العنوان
١٤٥٣
الحسيني ،محمد بن احمد الحسني المنشيء البغدادي
رحل ة المن شيء البغ دادي ال ى الع راق/محم د ب ن احم د
الح سيني المن شيء البغ دادي ؛ ترجم ة عب اس الع زاوي-.
بيروت :شركة دار الوراق للنشر٢٠٠٨ ،
 ١٨٤ص؛  ٢١سم
 -١العراق – وصف ورحالت أ -العزاوي  ،عب اس )مت رجم(
ب – العنوان
١٤٥٤
عبدالجبار ناجي
بغداد في كتابات الرحالة العرب واالجانب من القرن الخ امس
ع شر الم يالدي /عب دالجبار ن اجي  ،ح سين داخ ل البھ ادلي-.
بغدد :بيت الحكمة ٢٠٠٣ ،
جـ٣٢٦) ١ص(؛  ٢٤سم
 -١بغداد -وصف ورح الت أ -البھ ادلي  ،ح سين داخ ل )م.م(

٣٤٩

ب – العنوان
٩١٥,٦٧٣
ث ٩٥٩

٩١٧
م ٩٥٩

٩٢٠
أ ٩٥٩

٩٢٠,٥
ع ٩٣٢

١٤٥٥
ثيسيغر ،ولفريد
عرب الھور  /ولفريد ثيسيغر؛ ترجمة س لمان م صر مرت ضى
للكتاب العراقي ٢٠٠٩ ،
 ٣٣٦ص؛  ٢٤سم
 -١االھوار – وص ف ورح الت أ -س لمان عبدالواح د كي وش
)مترجم( ب – العنوان
١٤٥٦
الموسوي ،علي صاحب طالب
جغرافية االمريكتين  /علي ص اب طال ب الموس وي -.الكوف ة:
جامعة الكوفة ٢٠٠٧ ،
 ٢٦٦ص؛  ٢٣سم
 -١امريك ا ال شمالية – جغرافي ة  – ٢امريك ا الجنوبي ة –
جغرافية أ -العنوان
١٤٥٧
أوسينيف ،نيكوالي
العراق :يوميات ورسوم مسافر  /نيكوالي أوسينيف؛ ترجم ة
حسام شاكر  -.بغداد :دار المأمون٢٠٠٨ ،
 ٦٤ص؛  ٢٤سم
 -١اوسينيف ،نيك والي )م ذكرات( أ -ح سام ش اكر )مت رجم(
ب – العنوان
١٤٥٨
العيثاوي ،ھادي عبدﷲ
اب راھيم اس ماعيل رائ د النق د الرياض ي ف ي الع راق /ھ ادي
عبدﷲ العيثاوي -.بغداد :مطابع انس ٢٠٠٨ ،
 ٧٧ص؛  ٢٤سم
 -١ابراھيم اسماعيل )صحفي رياضي( أ – العنوان

٣٥٠

٩٢٠,٥
م ٣٥٩

٩٢٠,٧
ج ٢٩٤

٩٢٠,٧١
أ ٨٤٨

٩٢٠,٧١
أ ٨٤٨

١٤٥٩
محسن حسين
ذكريات صحفية /محسن ح سين -.بغ داد :مكتب ة خال د للن شر،
٢٠٠٥
 ١٠٢ص؛  ٢٤سم
 -١الصحفيون – تراجم أ -العنوان
١٤٦٠
الجبوري ،جميل
م شاعل رواي ات عراقي ة  /جمي ل الجب وري -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
 ٢٧٩ص؛  ٢٤سم
 -١الرجال – تراجم أ -العنوان
١٤٦١
أكرم عبدالوھاب محمد امين
االم داد :ش رح منظوم ة االس ناد /أك رم عب دالوھاب محم د
ام ين -.الموص ل :دار الن ور للعل وم ال شرعية واالس ناد ،
٢٠٠٤
ج١٤٨) ٧ص( ؛  ٢٤سم
 -١الرجال – تراجم أ -العنوان
١٤٦٢
أكرم عبدالوھاب محمد امين
االم داد :ش رح منظوم ة االس ناد /أك رم عب دالوھاب محم د
ام ين -.الموص ل :دار الن ور للعل وم ال شرعية واالس ناد ،
٢٠٠٥
ج ٨٤٠) ٨ص(؛  ٢٤سم
 -١الرجال -تراجم أ -العنوان

٣٥١

٩٢٠,٧٢
ف ٨٩٣

٩٢١,١
ج ٢٢٤

٩٢١,١
ن ٦٨٩

٩٢٢,١
ع ٣٢٢

١٤٦٣
فليح سوادي
سيرة المجاھدة الصابرة ومعتمدة العلماء ساجدة البغ دادي/..
ت أليف فل يح س وادي -.بغ داد :ش ركة ال ديوان للطباع ة ،
٢٠٠٨
 ٢٣٨ص؛  ٢٣سم
 -١النساء -تراجم  -٢ساجدة البغدادي أ -العنوان
١٤٦٤
الجابري ،علي حسين
ابو الفرج بن الطيب البغدادي /علي حسين الج ابري -.بغ داد:
بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
 ٣٧٠؛  ٢٣سم
 -١الفالسفة العرب – تراجم أ -العنوان
١٤٦٥
نعمة محمد ابراھيم
ابو البركات البغدادي وفلسفة الطبيعية  /نعم ة محم د اب راھيم
 -.النجف :دار الضياء ٢٠٠٧ ،
٢٤٦ص ؛  ٢٣سم
 -١ابو البركات )فيلسوف( أ -العنوان
١٤٦٦
عبدالجبار ،محمد جرجيس
موسوعة علماء الموصل /تأليف عبدالجبار محمد جرجيس-.
الموصل :د.ن ٢٠٠٩ ،
ج ٢٧٤) ١ص(؛  ٢٤سم
 -١رجال الدين – تراجم أ -العنوان

٣٥٢

٩٢٢,١
ع ٤٥٩

٩٢٢,١
ع ٤٥٩

٩٢٢,١
ع ٤٥٩

٩٢٢,١
ع ٤٥٩

١٤٦٧
عبدالرسول زين الدين
ال شيخ احم د االح سائي مج دد الحكم ة االس المية :دراس ة
ش املة لحي اة ال شيخ ...ال خ  /عب د الرس ول زي ن ال دين-.
بيروت :مؤسسة التاريخ العربي ٢٠٠٨ ،
ج (٥٥٧) ١ص؛  ٢٤سم
 -١االحسائي ،احمد بن زين )رجل دين(  -تراجم أ -العنوان
١٤٦٨
عبدالرسول زين الدين
ال شيخ احم د االح سائي مج دد الحكم ة االس المية :دراس ة
شاملة لحياة الشيخ ...الخ  /تأليف عبد الرس ول زي ن ال دين-.
بيروت :مؤسسة التاريخ العربي ٢٠٠٨ ،
ج (٤٨٨) ٢ص؛  ٢٤سم
 -١االحسائي ،احمد بن زين )رجل دين( تراجم أ -العنوان
١٤٦٩
عبدالرسول زين الدين
ال شيخ احم د االح سائي مج دد الحكم ة االس المية :دراس ة
شاملة لحياة الشيخ ...الخ  /تأليف عبد الرسول زين ال دين-.
بيروت :مؤسسة التاريخ العربي ٢٠٠٨ ،
ج (٤٦٤) ٣ص؛  ٢٤سم
 -١االحسائي ،احمد بن زين )رجل دين( تراجم أ -العنوان
١٤٧٠
عبدالرسول زين الدين
ال شيخ احم د االح سائي مج دد الحكم ة االس المية :دراس ة
شاملة لحياة الشيخ ...الخ  /تأليف عبد الرسول زين ال دين-٠
بيروت :مؤسسة التاريخ العربي ٢٠٠٨ ،
ج (٥٠٣) ٤ص؛  ٢٤سم
 -١االحسائي ،احمد بن زين )رجل دين( تراجم أ -العنوان

٣٥٣

٩٢٢،١
ع٤٥٩

٩٢٢,١
م ٩٥٩

٩٢٢,١١٧
ط ٢٩٩

٩٢٢,٢
ع ٢٨٤

١٤٧١
عبدالرسول زين الدين
ال شيخ احم د االح سائي مج دد الحكم ة االس المية :دراس ة
شاملة لحياة الشيخ ...الخ  /تأليف عبد الرس ول زي ن ال دين-.
بيروت :مؤسسة التاريخ العربي ٢٠٠٨ ،
ج ( ٣٢ + ٥٣٤) ٥ص؛  ٢٤سم
 -١االحسائي ،احمد بن زين )رجل دين( تراجم أ -العنوان
١٤٧٢
الموسوي ،جواد مطر
العالمة المحقق الشيخ محمد حسن ال ياسين سيرة وذكري ات
 /ت أليف ج واد مط ر الموس وي -.بغ داد :اللجن ة الثقافي ة ف ي
جامع ال ياسين ٢٠٠٧ ،
 ٤١ص؛  ٢٣سم
 -١ال ياسين ،محمد حسن )رجل دين( أ -العنوان
١٤٧٣
الطائي ،ذنون
م ن دع اة اليق ضة االس المية ف ي الموص ل /ذن ون الط ائي-.
الموصل :دار ابن االثير٢٠٠٨ ،
 ١٢٨ص؛  ٢٤سم
 -١المصلحون – تراجم  -٢العلماء – تراجم أ -العنوان
١٤٧٤
العامري ،راھي مزھر
مسعود محمد ودوره السياسي واالداري في الع راق )١٩١٩
–  :(١٩٦٨دراسة تاريخية /راھ ي مزھ ر الع امري -.بغ داد:
مطبعة دار الحوراء ٢٠٠٨ ،
 ٢٧٢ص؛  ٢٤سم
 -١مسعود محمد )سياسي( أ -العنوان

٣٥٤

٩٢٢,٤٨
ج ٩٢٢

٩٢٢,٤٨
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٩٢٢,٥٨١
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٩٢٢,٥٨١
ق ٢٤٩

١٤٧٥
جواد كاظم حميد
التخل ف والتنمي ة ف ي فك ر ال سيد ال شھيد محم د ب اقر ال صدر
)ق دس س ره(  /ج واد ك اظم حمي د -.الب صرة :مؤس سة وارث
الثقافية٢٠٠٨ ،
 ٨٤ص؛  ٢٤سم
 -١الصدر ،محمد باقر )رجل دين( أ -العنوان
١٤٧٦
الموسوي ،محمد صادق
االم ام ش رف ال دين وعلم ي الدراي ة والرج ال /محم د ص ادق
الموسوي الخرسان) -.بغداد( :د.ن ٢٠٠٩ ،
 ٤٠ص؛ ٢١سم
 -١االمام شرف الدين – )رجل دين شيعي( أ -العنوان
١٤٧٧
الدليمي ،خميس سبع
االمام ابو حنيفة ومنھجه في الفقه االكبر /تأليف خميس سبع
الدليمي -.بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٨ ،
 ٢٣١ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٣٧
 -١اب و حنيف ة ،النعم ان ب ن ثاب ت )ام ام وفقي ه(  -٢الفق ه
الحنفي أ -العنوان ب – السلسلة
١٤٧٨
الق اريء ،عل ي ب ن س لطان محم د ) ١٠١٤ – ...ھ ـ( االثم ار
الجني ة ف ي اس ماء الحنفي ة /عل ي ب ن س لطان محم د الق اري؛
تحقي ق عبدالمح سن عب دﷲ احم د -.بغ داد :دي وان الوق ف
السني ٢٠٠٩ ،
ج ٤٥٠) ١ص(؛  ٢٤سم) -.سلسلة احياء التراث االسالمي؛
(٩٣
 -١رج ال ال دين )الحنفي ة( – ت راجم أ -عبدالمح سن عب دﷲ
احمد )محقق( ب – العنوان جـ  -السلسلة

٣٥٥

٩٢٢،٥٨١
ق ٢٤٩

٩٢٢,٦
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٩٢٢,٩
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٩٢٢,٩٦
م٩٤

١٤٧٩
القاريء  ،علي بن سلطان محمد )١٠١٤ -...ھـ (
االثم ار الجني ة ف ي اس ماء الحنفي ة /عل ي ب ن س لطان محم د
الق اري؛ تحقي ق عبدالمح سن عب دﷲ احم د -.بغ داد :دي وان
الوقف السني ٢٠٠٩ ،
ج ٩٨٧) ٢ص( ؛  ٢٤س م) -.سل سلة احي اء الت راث
االسالمي؛ (٩٣
 -١رج ال ال دين )الحنفي ة( – ت راجم أ -عبدالمح سن عب دﷲ
احمد )محقق( ب – العنوان جـ  -السلسلة
١٤٨٠
عبدالرضا حسن جياد
سير اعالم متصوفة بغ داد ف ي الق رن الثال ث الھج ري ...ال خ/
تأليف عبدالرضا ح سن جي اد -.النج ف :الجامع ة االس المية ،
٢٠٠٩
 ١٠٢ص؛  ٢٤سم) -.الجامعة االسالمية في النجف االشرف
اصدارات وحدة الدراسات والبحوث؛ (١٣
 -١المتصوفون – تراجم أ -العنوان ب – السلسلة
١٤٨١
الفھد ،عبدالرزاق مطلك
اع الم متمي زون م ن ال صائبه المن دائيين  /ت أليف عب دالرزاق
مطل ك الفھ د؛ نع يم ب دوي؛ ناجي ة مرائ ي -.بغ داد :مكت ب دار
الشھد ٢٠٠٥ ،
 ١٧٥ص؛  ٢٣سم
 -١الصائبيين – تراجم أ -نعيم بدوي )م.م( ب ناجية مران ي
)م.م( جـ  -العنوان
١٤٨٢
مير بصري
اعالم اليھود في الع راق الح ديث  /بقل م مي ر ب صري -.لن دن:
دار الوراق للنشر٢٠٠٦ ،
 ٢٥٦ص؛  ٢٤سم
 -١اليھود – تراجم أ -العنوان

٣٥٦

٩٢٣
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٩٢٣
ك ٢٦٩

٩٢٣,١
أ ٤٩٢

٩٢٣,١
س ٩٤٥

١٤٨٣
الحلي ،علي
ابن خلدون ...في مرايا النقد المعاصر  /عل ي الحل ي -.بغ داد:
دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٢٣٠ص؛  ٢٤سم
 -١ابن خلدون )عالم اجتماعي( أ– العنوان
١٤٨٤
الكعبي ،علي صالح
ن واب الحل ة ف ي العھ د الملك ي ) /(١٩٥٨ – ١٩٢٥عل ي
صالح الكعبي -.بغداد :مطبعة الجزيرة ٢٠٠٦ ،
 ٨٤ص؛  ٢٣سم
 -١النواب – تراجم  -٢مجلس النواب  -٣العراق – ت اريخ –
العھد الملكي ) (١٩٥٨ – ١٩٢٥أ -العنوان
١٤٨٥
أريانس ،فالفيوس
أيام االسكندر الكبير ف ي الع راق  /فالفي وس أري انس؛ ترجم ة
فؤاد جميل -.بغداد :دار الوراق ٢٠٠٧ ،
 ٨٤ص؛  ٢٤سم
 -١االسكندر االكبر )مل ك مق دونيا( أ -ف ؤاد جمي ل )مت رجم(
ب – العنوان
١٤٨٦
سندس عزيز
ش ذرات م ن االطروح ات القيم ة لل سيد ال رئيس القائ د الع ام
صدام حسين ف ي اجتماع ات مجل س ال وزراء الم ؤتمر للفت رة
من عام  /٢٠٠٠ – ١٩٩٥اعداد س ندس عزي ز -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٢ ،
 ٢٤٤ص؛  ٢٤سم
 -١رؤساء – التراجم أ) -صدام حسين( رئيس أ -العنوان

٣٥٧
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١٤٨٧
فاضل جابر ضاحي
شجرة الدر :سيرتھا ونشاطھا ال سياسي /ت أليف فاض ل ج ابر
ضاحي ،اسراء مھدي مزبان -.بغداد :دار الع صامي للطباع ة
٢٠٠٧ ،
 ٨٨ص؛  ٢٣سم
 -١شجرة الدر بن ت عب دﷲ )ملك ة م صر ( أ -اس راء مھ دي
مزبان )م.م( ب – العنوان
١٤٨٨
الكعبي ،علي صالح
نف س ث ائرة ال شيخ عل وان العب ود الجب وري  /ت أليف عل ي
صالح الكعبي -.بغداد :مطبعة الفيحاء ٢٠٠٦ ،
 ٨٧ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة رجال الفرات؛(١
 -١السياسيون – تراجم أ -العنوان ب – السلسلة
١٤٨٩
ابو طبيخ ،احمد كامل
السيد محسن ابو طبيخ :سيرة وتاريخ  /اعداد وت دوين احم د
كامل ابو طبيخ -.ط ٢مزيدة ومنقح ة -.بغ داد :مطبع ة الزم ان
٢٠٠٥ ،
٤٨٤ص؛  ٢٤سم
 -١اب و طب يخ ،مح سن – سياس ي  -٢الع راق -ت اريخ ح ديث
أ -العنوان
١٤٩٠
بولتون ،جون
االستسالم ليس خيارنا :دفاعا ع ن اميرك ا ف ي االم م المتح دة
والعالم اجمع /جون بولتون؛ ترجمة عم ر االي وبي -.بي روت:
دار الكتاب العربي ٢٠٠٨ ،
 ٥٦٠ص؛  ٢٤سم
 -١بولت ون ،ج ون )دبلوماس ي(  -٢امريك ا – ت اريخ
أ -االيوبي ،عمر )مترجم( ب – العنوان

٣٥٨

٩٢٣,٢
ح ٨٩٢

٩٢٣,٢
س ٦٤٩

٩٢٣,٢
س ٩٩٤

٩٢٣،٢
ش ٩٢٧

١٤٩١
الحلوائي ،جاسم
الحقيقة كم ا ع شتھا  /جاس م الحل وائي -.بغ داد :دار ال رواد ،
٢٠٠٦
 ٢٨٥ص؛  ٢٤سم
 -١الحلوائي ،جاسم )سياسي( أ -العنوان
١٤٩٢
السعدي ،فاطمة صادق عباس
ص الح جب ر ودوره ال سياسي ف ي الع راق حت ى ع ام /١٩٥٧
فاطمة صادق عب اس ال سعدي -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة
العامة ٢٠٠٨ ،
 ٣٦٥ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة رسائل جامعية؛ (٣
 -١صالح جبر )سياسي(  – ٢العراق – تاريخ أ -العنوان
١٤٩٣
السويدي ،عبدالرحمن بن عبدﷲ البغدادي
حديقة ال زوراء ف ي س يرة ال وزراء /عب دالرحمن ب ن عب دﷲ
السويدي البغدادي؛ حقق ه عم اد عب د ال سالم رؤوف -.بغ داد:
مطبعة المجمع العلمي ٢٠٠٣ ،
 ٦٥٩ص؛  ٢١سم
 -١الوزراء – تراجم آ – عم اد عبدال سالم رؤوف )محق ق(
ب – العنوان
١٤٩٤
الشواف  ،عبد اللطيف
عب دالكريم قاس م وعراقي ون آخ رون ذكري ات وانطباع ات/
عبداللطيف الشواف -.لندن :دار الوراق للنشر٢٠٠٤ ،
 ٢٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١عب دالكريم قاس م )رئ يس(  -٢ال سياسيون – ت راجم
 -٣العراق – تاريخ ) (١٩٦٣ – ١٩٥٨أ -العنوان

٣٥٩

٩٢٣,٢
ع ٢٩٤

٩٢٣,٢
ق ٩٤٩

٩٢٣,٢
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١٤٩٥
العبودي ،ستار نوري
عب دالعزيز العقيل ي حيات ه ودوره الع سكري وال سياسي ف ي
الع راق ) /(١٩٨١ – ١٩١٩س تار ن وري العب ودي -.بغ داد:
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ٢٠٠٩ ،
 ٢٢٨ص؛  ٢٤سم
 -١العقيل ي ،عب دالعزيز )سياس ي(  -٢الع راق -ت اريخ
أ -العنوان
١٤٩٦
القنديلجي ،صباح عبدالغفور ثابت
عبدالرحمن الشھبندر ودوره ال سياسي ف ي س وريا حت ى ع ام
 / ١٩٤٠صباح عبدالغفور ثابت القن ديلجي -.بغ داد :دار جي ا
٢٠٠٤ ،
 ١٣٨ص؛  ٣٢سم
 -١ال شھبندر ،عب دالرحمن )سياس ي(  -٢س وريا -ت اريخ
أ -العنوان
١٤٩٧
ھدو ،حميد مجيد
الدكتور صادق االس ود :س يرته وجھ وده ف ي عل م ال سياسة /
حمي د مجي د ھ دو -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة العام ة،
٢٠٠٢
 ١١٤ص؛  ٢٣سم) -.علماء بيت الحكمة(٦ ،
 -١صادق االسود )سياسي( أ -العنوان ب – السلسلة
١٤٩٨
ھدو ،حميد مجيد
ال دكتور مجي د حم ادي ال سيرة والعط اء /حمي د مجي د ھ دو-.
بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
 ١٢٢ص؛  ٢٣سم) -.علماء بيت الحكمة؛(١
 -١س عدون حم ادي )وزي ر عراق ي( أ – العن وان
ب  -السلسلة
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١٤٩٩
صالح ياسر حسن
روزا كسمبورغ واشكاليات التحلي ل )االقت صادي للرأس مالية/
صالح ياسر حسن -.بغداد :دار الرواد المزدھرة٢٠٠٩ ،
 ٢٠٨ص؛  ٢٤سم
 -١لوك سمبورغ ،روزا )محلل ة اقت صادية(  -٢االقت صاد
الرأسمالي أ -العنوان
١٥٠٠
اكرم نشأة ابراھيم
م ذكراتي ،اس ھامات ف ي خدم ة المجتم ع العراق ي والعرب ي
خ الل س تة عق ود من سوخة باالح داث /اك رم ن شأة اب راھيم-.
بغداد :مطبعة الميزان ٢٠٠٤ ،
 ٤٠٥ص؛  ٢٣سم
 -١اكرم نشأة ابراھيم )رجل قانوني( أ -العنوان
١٥٠١
جمال جالل فرج
م ن رواد واع الم الق ضاء /اع داد جم ال ج الل ف رج -.بغ داد:
مطبعة الزمان ٢٠٠٦ ،
جـ٨٥) ١ص(؛  ٢٤سم
 -١القضاة – تراجم أ -العنوان
١٥٠٢
المطبعي ،حميد
ال دكتور اك رم ن شأت اب راھيم اس تاذ الفق ة الجن ائي العراق ي/
حميد المطبعي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
 ١٥١ص؛  ٢٣سم) -.علماء بيت الحكمة؛ (٧
 -١اكرم نشأت ابراھيم )قانوني( أ -العنوان ب – السلسلة
١٥٠٣
موروا ،اندرية
الفاييت ف ي امريك ا  /اندري ة م وروا؛ ترجم ة عل ي الب ديري-.
بغداد :مكتب اسامة ٢٠٠٩ ،
 ٦٩ص؛ ٢٤سم
 -١الفايي ت ،م اركيز دو) .ع سكري( أ -الب ديري ،عل ي

٣٦١

)مترجم( ب – العنوان
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١٥٠٤
علي الوردي والمشروع العراق ي /اع داد عل ي ث ويني ،م ازن
لطي ف -.بغ داد :مؤس سة م صر مرت ضى للكت اب العراق ي ،
٢٠٠٩
 ٤٠٤ص؛  ٢٤سم
 -١ال وردي ،عل ي )ع الم أجتم اع(  -٢عل ي ث ويني )م صر(
أ -مازن لطيف )معد(
١٥٠٥
كبة ،نجاح ھادي
الدكتور نوري جعفر وآراؤه التربوية والنفسية واالجتماعية/
نج اح ھ ادي كب ة -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة العام ة ،
٢٠٠٤
١٦٠ص ؛ ٢٤سم
 -١نوري جعفر )تربوي( أ -العنوان
١٥٠٦
والتن ،جون
اس ماء خال دة /ج ون وال تن؛ ترجم ة وتعلي ق عل ي الب دري-.
بغداد :مكتب اسامة ٢٠٠٩ ،
 ٦٨ص؛  ٢٤سم
 -١المستك شفون :ت راجم أ -الب دري ،عل ي )مت رجم(
ب – العنوان
١٥٠٧
العزاوي ،نعمة رحيم
ابو حيان التوحيدي لغويا /نعم ة رح يم الع زاوي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية٢٠٠٤ ،
 ١٣٤ص؛  ٢١سم) -.الموسوعة الثقافية؛ (٦
 -١اب و حي ان التوحي دي ،عل ي ب ن محم ود)٤٠٠-...ھ ـ(
)لغوي( أ -العنوان ب – السلسلة
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١٥٠٨
الموسوي ،موسى حسين
اب و بك ر ب ن االنب اري وجھ وده اللغوي ة والنحوي ة ف ي كتاب ه
الزاھ ر /موس ى ح سين الموس وي -.باب ل :دار ال صادق ،
٢٠٠٨
 ٤٠٨ص؛  ٢٤سم
 -١اب ن ب شار االنب اري ،محم د ب ن قاس م ب ن محم د )لغ وي(
 -٢اللغة العربية – دراسات أ -العنوان
١٥٠٩
السلطاني ،يحيى كاظم
أطب اء الكوف ة دراس ة ف ي الت اريخ الطب ي الق ديم /يحي ى ك اظم
السلطاني -.ط -.٢النجف االشرف :مطبعة الضياء ٢٠٠٥ ،
 ١٣٢ص؛  ٢٤سم
 -١االطباء – تراجم  -٢الطب – ت اريخ  -٣االطب اء – الكوف ة
أ -العنوان
١٥١٠
المطبعي ،حميد
الدكتور جميل المالئكة المبدع ف ي الھندس ة والترجم ة /حمي د
المطبعي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
 ١٢١ص؛  ٢٣سم) -.علماء بيت الحكمة؛ (٤
 -١المھندسون – تراجم أ -العنوان ب – السلسلة
١٥١١
مارانيون ،ادوار دول
اوتيف ا موني ون  /ت أليف ادوار دول ؛ ترجم ة د.ج روالن دز،
ح سين ناص ر جب ر -.النج ف االش رف :االتح اد الع ام لالدب اء
والكتاب ٢٠٠٨ ،
 ٦٦ص؛ لوحات؛  ٢١سم) -.كتاب بانقيا؛ (٩
 -١الرس امون – ت راجم أ -روالن دز د -مت رجم ب – ح سين
ناصر جبر )مترجم( جـ  -العنوان د – السلسلة
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١٥١٢
طارق علي شريف
محم د ش ر ي ف الموص لي اب و ياس ين ورحل ة العم ر /كتاب ة
وتعليق طارق علي شريف -.دمشق :دار الرضوان ٢٠٠٦ ،
جـ١٠٩) ١ص( :صور؛ ٢٤سم
 -١محمد شريف الموصلي )فنان( أ -العنوان
١٥١٣
وحيد عبدالفتاح
االسطورة؛ كوكب الشرق ام كلثوم ،سيرتھا نصوص االغ اني
والنصوص المعدلة /وحيد عبدالفتاح ٢٠٠٦،
٤٤٧ص؛  ٢٤سم
 -١ام كلثوم )مطربة(  -٢المطربون – تراجم أ -العنوان
١٥١٤
محمد ھادي
صور قلمية الع الم الرياض ة ف ي باب ل /ت أليف محم د ھ ادي-.
النجف االشرف :دار الضياء للطباعة ٢٠٠٩ ،
 ٤٩٦ص؛  ٢٤سم
 -١الرياض يون – ت راجم  -٢الرياض ة البدني ة -الع راق
أ -العنوان
١٥١٥
آل فرج ،قصي حسين
رم ضان احم د البك ر آل خروف ة )س يرة وأدب( – ١٩١٢
 / ١٩٢٤تحقي ق ق صي ح سين آل ف رج -.الموص ل :مطبع ة
الريم ٢٠٠٧ ،
 ٩٦ص؛  ٢٢سم
 -١آل خروفة ،رمضان احمد البكر )كاتب( أ -العنوان
١٥١٦
البكاء ،محمد عبدالمطلب
م صطفى ج واد حيات ه ومنزلت ه العلمي ة /محم د عب دالمطلب
البكاء -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٢٢٣ص؛  ٢٤سم
 -١االدباء – تراجم أ -العنوان
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٩٢٨
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١٥١٧
بيت الحكمة
بي ت الحكم ة العباس ي عراق ة الماض ي ورؤي ة الحاض ر /بي ت
الحكمة -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠١ ،
مج ٦٥٦) ١ص( مع٦٥٩) ٢ص(؛  ٢٣سم
 -١العلماء – تراجم  -٢بيت الحكمة – تاريخ العصر العباسي
أ -العنوان
١٥١٨
الكواز ،جبار
عبدالرض ا ع وض باحث ا ومؤرخ ا  /جب ار الك واز -.باب ل :دار
الفرات ٢٠٠٧ ،
 ٢٠ص؛ ٢٣سم
 -١الباحثين – تراجم أ -العنوان
١٥١٩
الناصري ،ابراھيم فاضل
طبقات المؤرخين المنسوبين لم دن ص الح ال دين ف ي الق رون
الثامن عشر ...الخ /ابراھيم فاضل الناصري -.تكري ت) :د.ن(
٢٠٠٨ ،
 ٦٥ص؛ ٢٤سم
 -١المؤرخين – تراجم أ -العنوان
١٥٢٠
النداوي ،وائل جبار جودة
ط ه ب اقر وجھ وده ف ي االث ار والت اريخ )/ (١٩٨٤ – ١٩١٢
وائل جبار جودة النداوي -.بابل :جامعة بابل ٢٠٠٧ ،
 ٢٥٠ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة دراسات؛ (٧
 -١ط ه ب اقر )م ؤرخ(  -٢الع راق – ت اريخ أ -العن وان
ب – السلسلة
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اسعد بن مماتي )٥٤٤ھـ ٦٠٦ -ھـ (
ش عر اس عد ب ن مم اتي  /اس عد ب ن مم اتي  ،جمع ة وحقق ه
رياض عبدالحسين راضي -.واسط :مطبعة الغراف ٢٠٠٦ ،
 ١٢٢ص؛  ٢٣سم
 -١الشعراء الع رب – ت راجم أ -ري اض عبدالح سين )ج امع
ومحقق( ب – العنوان
١٥٢٢
الباوي ،اياد ابراھيم
معج م الق اب ال شعراء ف ي الجاھلي ة واالس الم /ت أليف اي اد
ابراھيم الباوي -.كربالء :منشورات اتحاد االدب اء والكت اب ،
٢٠٠٨
 ١٠٥ص؛  ٢٤سم
 -١الشعراء – تراجم أ -العنوان
١٥٢٣
الجراخ ،عباس ھاني
علي بن البطريق الحلي )ت  ٦٤٢ھـ( :حياته وش عره  /جم ع
وتحقي ق ودراس ة عب اس ھ اني الج راخ -.باب ل :مرك ز باب ل
للدراسات الحضارية والتاريخية ٢٠٠٩ ،
٦٧ص؛  ٢٤سم) -.جامعة بابل :سلسلة رقم؛(٤
-١البطريق ،علي ب ن يحي ى ب ن الح سن ب ن الح سين)ش اعر(
أ  -العنوان ب – السلسلة
١٥٢٤
الجنابي ،كريم برھان
ادب اء م دينتي  /ك ريم برھ ان الجن ابي -.الحل ة :مطبع ة دار
االرقم ٢٠٠٩،
 ١٣٨ص؛  ٢١سم
 -١االدباء – تراجم  -٢تاريخ – الحلة )الكفل( أ -العنوان
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١٥٢٥
ذرغام عودة
ن زار قب اني :حيات ه واجم ل اش عاره /اع داد ذرغ ام ع ودة-.
بغداد :دار الحوراء ٢٠٠٦ ،
 ٧٩ص؛  ٢٤سم
 -١ن زار قب اني )ش اعر(  -٢ال شعر العرب ي – س وريا
أ -العنوان
١٥٢٦
الربيعي ،طه خضير
عب دالزھرة ال شرطي :ص وت ال شعب الھ ادر /ط ه خ ضير
الربيعي -.كربالء :مكتبة الحكمة ٢٠٠٨ ،
 ١٢٨ص؛  ٢٤سم
 -١الشرطي ،عبدالزھرة )شاعر( أ -العنوان
١٥٢٧
الربيعي ،طه
معج م ال شعراء ال شعبيين ف ي ك ربالء /ت أليف ط ه الربيع ي،
ابراھيم العامري -.كربالء :مكتبة الحكمة ٢٠٠٥ ،
٢٧٠ص؛ صور ؛ ٢٤سم
 -١ال شعراء الع رب )الع راقيين(  -ت راجم أ -الع امري ،ط ه
)م.م( ب – العنوان
١٥٢٨
الربيعي  ،طه خضير
معجم الشعراء الشعبيين في كربالء  /تأليف طه خضير
الربيعي  ،ابراھيم العامري  -.كربالء  :مكتبة الحكمة ،
٢٠٠٨
ج٢٣٠)٢ص( ؛ ٢٤سم
-١الشعراء العرب ) العراقيين ( أ-العامري  ،ابراھيم )م٠م(
ب -العنوان
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شميم الحلي ،عل ي ب ن الح سن ب ن عنت ر ) ٦٠١ – ٠٠٠ھ ـ(
شميم الحلي :حياته وشعره /علي بن الحسن بن عنتر؛ اعداد
عباس الجراخ -.بابل :دار الصادق للطباعة والنشر٢٠٠٨ ،
 ٦٤ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة دراسات؛ (٥
 -١ش ميم الحل ي ،عل ي ب ن الح سن )ش اعر( أ -الج راخ،
عباس ھاني )معد( ب – العنوان جـ  -السلسلة
١٥٣٠
العتابي ،عبدﷲ حميد
االس تاذ ال دكتور عب دالرزاق مطل ك الفھ د مؤرخ ا  /عب دﷲ
حميد العتابي -.بغداد :د.ن ٢٠٠٩ ،
 ١٩٢ص؛  ٢٤سم
 -١الفھد ،عبدالرزاق مطلك )مؤرخ( أ -العنوان
١٥٣١
عبد الرضا عوض
ادب اء المدحتي ة ف ي ام سيتھم االول ى  /اع داد عبدالرض ا
عوض -.بابل :دار الفرات ٢٠٠٧ ،
 ٤٧ص؛  ٢١سم
 -١االدباء – تراجم أ -العنوان
١٥٣٢
الغبان ،محمد جواد
العروج في ملكوت المتنبي /محم د ج واد الغب ان -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٢٧٩ص؛ ٢٤سم
 -١ابو الطيب المتنب ي )ش اعر عباس ي(  -٢االدب اء الع رب –
تراجم أ -العنوان
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١٥٣٣
الفقيسي ،الحسن بن شاور ) ٦٧٨ – ٠٠٠ھـ(
شعر ابن النقيب الفقيسي الحسن بن ش اور )ت  / (٦٨٧اب ن
النقي ب الفقي سي الح سن ب ن ش اور؛ جم ع وتحقي ق ودراس ة
عب اس ھ اني الج راخ -.الم سيب :دار الف رات االعالمي ة ،
٢٠٠٨
 ٢٠٤ص؛  ٢٤سم
 -١الشعراء العرب – تراجم أ -الجراخ ،عباس ھاني )جامع
ومحقق( ب – العنوان
١٥٣٤
الكعبي ،كريم علكم
ابن معصوم المدني اديب ا وناق دا /ت اليف ك ريم علك م الكعب ي-.
النجف :دار الضياء ٢٠٠٨ ،
 ٤٣٥ص؛  ٢٤سم
 -١المدني ،ابن معصوم )اديب( أ -العنوان
١٥٣٥
المرزوك ،صباح نوري
معجم المؤلفين والكت اب الع راقيين  /٢٠٠٠ – ١٩٧٠ص باح
نوري المرزوك -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
ج ٤٧٨) ٢ص(؛  ٢٤سم
 -١المؤلفون – تراجم  -٢الكتاب – معاجم أ -العنوان
١٥٣٦
المرزوك  ،صباح نوري
معجم المؤلفين والكت اب الع راقيين  /٢٠٠٠ – ١٩٧٠ص باح
نوري المرزوك -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
ج ٥٠٩) ٣ص(؛  ٢٤سم
 -١المؤلفون –معاجم  -٢الكتاب – معاجم أ -العنوان

٣٦٩

٩٢٨،١
م٤٥٩

٩٢٨,١
م٤٥٩

٩٢٨,١
م٤٥٩

٩٢٨,١
م٤٥٩

٩٢٨,١
م٤٥٩

١٥٣٧
المرزوك  ،صباح نوري
معجم المؤلفين والكت اب الع راقيين  /٢٠٠٠ – ١٩٧٠ص باح
نوري المرزوك -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
ج ٥٠٦) ٤ص(؛  ٢٤سم
 -١المؤلفون –معاجم  -٢الكتاب – معاجم أ -العنوان
١٥٣٨
المرزوك ،صباح نوري
معجم المؤلفين والكت اب الع راقيين  /٢٠٠٠ – ١٩٧٠ص باح
نوري المرزوك -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
ج ٥١٠) ٥ص(؛  ٢٤سم
 -١المؤلفون –معاجم  -٢الكتاب – معاجم أ -العنوان
١٥٣٩
المرزوك ،صباح نوري
معجم المؤلفين والكت اب الع راقيين  /٢٠٠٠ – ١٩٧٠ص باح
نوري المرزوك -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
ج ٣٧٥) ٦ص(؛  ٢٤سم
 -١المؤلفون –معاجم  -٢الكتاب – معاجم أ -العنوان
١٥٤٠
المرزوك ،صباح نوري
معجم المؤلفين والكت اب الع راقيين  /٢٠٠٠ – ١٩٧٠ص باح
نوري المرزوك -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
ج ٥٤٩) ٧ص(؛  ٢٤سم
 -١المؤلفون –معاجم  -٢الكتاب – معاجم أ -العنوان
١٥٤١
المرزوك ،صباح نوري
معجم المؤلفين والكت اب الع راقيين  /٢٠٠٠ – ١٩٧٠ص باح
نوري المرزوك -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
ج ٥٢٥) ٨ص(؛  ٢٤سم
 -١المؤلفون –معاجم  -٢الكتاب – معاجم أ -العنوان

٣٧٠

٩٢٨,١
م ٩٤٢

٩٢٩,١
أ ٩٢٩

٩٢٩،١
ح٨٩٤

١٥٤٢
المھداوي ،ايمان كمال مصطفى
عبدالكريم القشيري أديبا  /ايم ان كم ال م صطفى المھ داوي-.
بغداد :ديوان الوقف السني٢٠٠٩ ،
 ٣٧١ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٧٧
 -١الق شيري ،عب دالكريم )ادي ب ومت صوف( أ -العن وان ب -
السلسلة
١٥٤٣
أوبنھايم ،ماكس فرايھيرفون
البدو /تاليف ماكس فرايھيرف ون .أوبنھ ايم ،آرش ب رونيلش،
فرنركاس كل؛ ترجم ة مي شيل كيل و ،محم ود كبيي و؛ تحقي ق
وتق ديم ماج د ش بر -.ط -.٢لن دن :ش ركة دار ال وراق للن شر
المحدودة٢٠٠٧ ،
جـ٤ – ١؛  ٢٤سم
يتضمن )جـ :١مابين النھرين ))العراق الشمالي(( وس ورية،
ج ـ :٢فل سطين – س يناء – االردن – الحج از ،ج ـ :٣ش مال
ووس ط الجزي رة العربي ة والع راق الجن وبي ،ج ـ :٤القبائ ل
العربي ة ف ي خوزس تان ))عرب ستان(( )اي ران( قبائ ل ف ي
الجزيرة العربية قبائل الباريا ،فھارس الكتاب العامة
 -١القبائ ل العربي ة  -٢االن ساب أ -ب رونيلش ،آرش )م.م(
ب -كاس كل ،فرن ر )م.م( ج ـ مي شيل كيل و )مت رجم(
د -محم ود كبيي و )مت رجم( ذ -ماج د ش بر )محق ق ومق دم(
ر -العنوان
١٥٤٤
الحميري  ،عبد الرزاق غافل
قبيلة الندة /تأليف عبدالرزاق غافل الحميري -.بغداد :مطبع ة
النور٢٠٠٨ ،
 ٥٠ص؛  ٢٣سم
 -١القبائل العربية )قبيلة الندة( أ -العنوان

٣٧١

٩٢٩،١
ع ٤٩٦

٩٢٩,١
ع ٥٢٩

٩٢٩,١
غ ٢٨٢

!،٩٢٩
ك ٦٢٩

٩٢٩,١
م ٥٦٩

١٥٤٥
العريضي الحسيني ،ابو ھاشم وليد
غاية االختصار في أنساب ال سادة االطھ ار  /اب و ھاش م ولي د
العريضي الحسيني -.بغداد :مطبعة الغدير٢٠٠٧ ،
 ٢٩٩ص؛  ٢٨سم
 -١االنساب واالعراف أ -العنوان
١٥٤٦
العزاوي ،عباس
تاريخ الفيلية  /عباس العزاوي ؛ و تحقيق حسين احمد علي
الجاف -.بغداد :مطبعة المجمع العلمي ٢٠٠٣ ،
 ٢٣٥ص؛  ٢٤سم
 -١العشائر االيرانية أ -الج اف ،ح سين احم د عل ي )محق ق(
ب – العنوان
١٥٤٧
الغالبي ،محسن
س ر السل سلة المشع شعية ف ي االص الب الموس وية  /مح سن
الغالبي -.بغداد :د.ن ٢٠٠٦ ،
 ١٤٤ص؛  ٢٤سم
 -١انساب العرب  -٢المشعشعين )فرقة امامية( أ -العنوان
١٥٤٨
الكعبي ،علي صالح مھدي
شذرات من تاريخ اسر الحلة وع شائرھا /عل ي ص الح مھ دي
الكعب ي -.ط -.٢الحل ة :مكت ب ال زين لخ دمات الكومبي وتر ،
٢٠٠٥
 -١القبائل العربية  -٢الحلة – تاريخ أ -العنوان
١٥٤٩
المسعودي ،عبدالسالم ميزر بندر
المؤث ل ف ي ان ساب بع ض الع رب /ت أليف عب د ال سالم مي زر
بندر -.بيروت :مكتبة ومركز الحرية ٢٠٠٧ ،
 ٣٥٠ص؛  ٢٤سم
 -١االنساب العربية أ -العنوان

٣٧٢

٩٢٩,١
ي ٢٥٤

٩٢٩,٢
آ ٣٦٧

٩٢٩,٢
أ ٥٩٢

٩٢٩,٢
أ ٥٤٩

١٥٥٠
الياسري ،ياسين طاھر
التاريخ الزاھر لحمول ة ال من اف م ن آل ياس ر /ياس ين ط اھر
الياسري -.بغداد :د.ن ٢٠٠٤ ،
جـ٢٤٨) ١ص(؛  ٢٤سم
 -١االنساب واالعراف أ -العنوان
١٥٥١
آل جعفر ،صالح حسين فليح الخضيري
ت اريخ – القبائ ل والع شائر /المل ف ص الح ح سين فل يح
الخضيري آل جعف ر ،محم د جعف ر ص ادق آل جعف ر -.بغ داد:
مطبعة دار الكوثر٢٠٠٩ ،
١٠١ص؛  ٢٤سم
 -١الع شائر )ع شيرة ط يء( – الع راق أ -آل جعف ر ،محم د
جعفر صادق )م.م( ب – العنوان
١٥٥٢
أبو صيبع ،جھاد ھادي
البوص يبع ت أريخ ورج ال  /ت أليف جھ اد ھ ادي اب و ص يبج-.
)د.م() :د.ن( ٢٠٠٨ ،
 ٢٧٦ص؛  ٢٤سم
 -١العشائر – العراق  -٢عشيرة )البوصيبع( أ -العنوان
١٥٥٣
االسدي ،عبدالكريم جواد
رحلة مع قبيلة بني اسد :ت اريخي  .ادب ي  .اجتم اعي /ت اليف
عبدالكريم جواد االسدي -.بابل :مكتبة اسعد ٢٠٠٨ ،
جـ ٣٥٠) ١ص(  ٢٤سم
 -١القبائل العربية -تاريخ أ -العنوان

٣٧٣

٩٢٩،٢
أ٥٤٩

٩٢٩,٢
آ ٨٩٥

٩٢٩,٢
آ ٨٩٥

٩٢٩,٢
آ ٩٤٧

١٥٥٤
االسدي  ،عبد الكريم جواد
رحلة مع قبيلة بني اسد  :تاريخي ادبي اجتماعي  /تأليف
عبد الكريم جواد االسدي  -.بابل  :دار الفرات االعالمية ،
٢٠٠٨
ج٢٤٤)٢ص( ؛ ٢٤سم
-١القبائل العربية أ -العنوان
١٥٥٥
االلوسي ،محمود شكري
الم سك االذف ر ف ي ن شر مزاي ا الق رن الث اني ع شر والثال ث
عشر /محمود شكري االلوسي -.بغداد :دار الشروق للطباعة
٢٠٠٦ ،
ج ١ق ١٧٦) ١ص(؛  ٢٣سم
 -١العشائر – العراق أ -العنوان
١٥٥٦
االلوسي ،محمود شكري
الم سك االذف ر ف ي ن شر مزاي ا الق رن الث اني ع شر والثال ث
عشر /محمود شكري االلوسي -.بغداد :دار الشروق للطباعة
٢٠٠٦ ،
ج ٤ق ١١٩) ١ص(؛  ٢٣سم
 -١العشائر – العراق أ -العنوان
١٥٥٧
االورفلي ،الرھاوي ،قحطان بن محمد
االسرة االورفلي ة ف ي ماض يھا وحاض رھا /ت أليف قحط ان ب ن
محمد االورفلي الرھاوي -.بغداد] :د.ن[ ٢٠٠٨ ،
 ٣٩٢ص؛ صور؛  ٢٤سم
 -١االسرة االورفلية أ -العنوان

٣٧٤

٩٢٩,٢
ج ٩٤٢

٩٢٩,٢
ح ٨٩٤

٩٢٩,٢
خ ٥٢٦

٩٢٩،٢
خ ٧٢٣

٩٢٩,٢
ش ٨٤٩

١٥٥٨
الجوراني ،عبدﷲ
دراسة وثائقية في تاريخ المنتفك الوطني :احواله االقتصادية
واالجتماعي ة وال سياسية /عب دﷲ الج وراني -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٨ ،
 ٢٧٩ص؛  ٢٤سم
 -١العشائر – تاريخ  -٢العراق – تاريخ أ -العنوان
١٥٥٩
الحميري ،عبدالرزاق غافل الكرم
تاريخ قبائل حمير القحطانية في الع راق  /ت أليف عب دالرزاق
غافل الكرم الحميري -.بغداد :دار القلم ٢٠٠٨ ،
 ٢٥٨ص؛  ٢٤سم
 -١القبائل العربية – تاريخ أ -العنوان
١٥٦٠
الخزاعي ،حمود
الشجرة الخالدة :بحوث في الدين والن سب واالدب وال سياسة
 ...الخ /تاليف حمود الخزاعي -.بغداد :مكتب الفتح ٢٠٠٨ ،
ج ٣٤٠) ١ص(؛  ٢٤سم
 -١االنساب العرب  -٢العرب – تاريخ أ -العنوان
١٥٦١
الخفاجي  ،طالب مھدي حسين
قبيلة الخفاجة /طالب مھدي الخفاجي -.بغداد :مؤسسة م صر
مرتضى للكتاب العراقي ٢٠٠٩ ،
 ٢٣٥ص؛  ٢٤سم
 -١القبائل العربية – تاريخ )قبيلة خفاجة( أ -العنوان
١٥٦٢
الشمري ،جاسم محمود ذويب آل جعفر
عشيرة الشحمان المياحية الربيعية؛ دراسة موسوعية علمية
تحليلي ة  /جاس م محم ود ذوي ب آل جعف ر ال شمري -.بغ داد:
المؤسسة العلمية لتوثيق االنساب العربية ٢٠٠٨ ،
 ٦٤٣ص؛ ٣٠سم
 -١العشائر العربية – العراق  -٢المياحية الربيعية – عشيرة

٣٧٥

أ -العنوان
٩٢٩,٢
ش ٨٤٩

٩٢٩,٢
ش٨٤٩

٩٢٩,٢
ش ٨٤٩

٩٢٩,٢
ش ٨٤٩

٩٢٩,٢
ع ٢٢٢

١٥٦٣
الشمري ،علي حسين فرمان
موسوعة قبائ ل ش مر /ت اليف عل ي ح سين فرم ان ال شمري-.
بابل :ناجي جزائري ٢٠٠٦ ،
 ٥٠٥ص؛  ٢٤سم
 -١العشائر العراقية أ -العنوان
١٥٦٤
الشمري ،غازي حسين
مختصر تاريخ ع شائر ب الد ال شام /غ ازي ح سين ال شمري-.
بغداد :مكتب المصطفى ٢٠٠٨ ،
٢٨٨ص؛  ٢٨سم
 -١العشائر -بالد الشام أ -العنوان
١٥٦٥
الشمري ،غازي حسين
مختصر تاريخ العشائر العراقية / ...غازي حسين ال شمري-.
طبعة منقحة  -.بغداد :مكتب المصطفى للطباعة ٢٠٠٠ ،
٣٣٩ص؛  ٢٨سم
 -١العشائر – العراق أ -العنوان
١٥٦٦
الشمري ،غازي حسين
ش مريين القبائ ل  /غ ازي ح سين ال شمري -.بغ داد :مكت ب
المصطفى ٢٠٠٨ ،
 ١٣٩ص؛ صور؛  ٢٨سم
 -١شمر )قبيلة( أ -العنوان
١٥٦٧
العتابي ،عبدالحسين خلف روضان
بن و ربيع ة ف ي الت اريخ :قبائلھ ا – مواطنھ ا  -ش عراؤھا –
حروبھا  /تأليف عبدالح سين خل ف روض ان العت ابي) -.د.م(:
)د.ن( ٢٠٠٩ ،
٣٨٢ص؛  ٢٤سم
 -١قبائل العربية – تاريخ )قبيلة بنو ربيعة( أ -العنوان

٣٧٦

٩٢٩,٢
ع ٨٤٩

٩٢٩,٢
ع ٤٩٢

٩٢٩,٢
ع ٩٥٩

٩٢٩,٢
ك ٩٢٩

١٥٦٨
عبدالكريم ھادي شعبان
ع شيرة آل ش عبان ف ي النج ف االش رف :دراس ة تاريخي ة/
عب دالكريم ھ ادي ش عبان -.ط -. ٢النج ف االش رف] :د.ن[ ،
٢٠٠٦
 ٨٨ص؛  ٢٣سم
 -١العشائر العراقية أ -العنوان
١٥٦٩
عدنان محمد قاسم
دراس ة ع ن ت ار ي خ ون شأة ال شعب الك وردي وتكوينات ه
الع شائرية ف ي الوق ت الحاض ر /ع دنان محم د قاس م -.بغ داد:
دارجيا للطبع والنشر٢٠٠٨ ،
 ١٥٨ص؛  ٢٣سم
 -١العشائر الكوردية أ -العنوان
١٥٧٠
العنزي ،ستار ناجي
لمحات في نسب قبائل عنزة عامة وعشيرة الحن ايزة العنزي ة
خاص ة /ت اليف واع داد س تار ن اجي العن زي -.بغ داد :مكت ب
الصرخة ٢٠٠٨ ،
 ١٥٦ص؛  ٢٤سم
 -١العشائر – العراق  -٢القبائل  -٣قبيلة عنزة أ -العنوان
١٥٧١
الكناني ،نوري متعب محمد السرداح
قبائل بني كنانة ودورھم الديني والسياسي والثقافي ...ال خ /
تأليف ن وري متع ب محم د ال سرداح الكن اني -.بغ داد :مطبع ة
السعدون ٢٠٠١ ،
 ٢٩٩ص؛  ٢٤سم
 -١القبائل العربية  -٢كنانة )قبيلة( أ -العنوان

٣٧٧

٩٢٩,٢
م ٦٩٤

٩٢٩,٢
م ٦٩٤

٩٢٩,٢
و٤٣٩

٩٢٩,٤٤
ل ٩٨٢

١٥٧٢
المطيري ،مھنا رباط الدويش
قبائ ل بن ي عقي ل  /مھن ا رب اط ال دويش المطي ري -.ك ربالء:
مطبعة الزوراء ٢٠٠٨ ،
ج ٢٩٣) ٣ص(؛  ٢٤سم) -.موسوعة كربالء عبر التاريخ(
 -١القبائ ل العربي ة – ت اريخ )قبائ ل بن ي عقي ل( – قبيل ة
أ -العنوان ب – السلسلة
١٥٧٣
المطيري ،مھنا رباط الدويش
قبائ ل حمي ر وكھ الن القحطاني ة  /مھن ا رب اط ال دويش
المطيري -.كربالء :مطبعة الزوراء ٢٠٠٧ ،
ج ٢٠٠) ١٢ص(؛  ٢٤س م) -.موس وعة ك ربالء عب ر
التاريخ(
 -١القبائل العربية – تاريخ )قبائل حمير وكھالن القحطانية (
– قبيلة أ -العنوان ب – السلسلة
١٥٧٤
الورجين ،حاجي سمير حسن
م ن ذاك رة الت اريخ  :قبيل ة ال شرابيين ع شيرة الب و ص الح /
جمع وترتيب حاجي سمير حسن الورجين -.الموص ل) :د.ن(
٢٠٠٨ ،
 ١٨٣ص؛  ٢٤سم
 -١القبائل العربية  -٢البو صالح )عشيرة( أ -العنوان
١٥٧٥
ليلى محمد نجيب
اخت ر اس ما لول ديك /ليل ى محم د نجي ب -.الموص ل :دار اب ن
االثير٢٠٠٦ ،
 ١٦٣ص؛  ٢٣سم
 -١اسماء االشخاص )اسماء االطفال( أ -العنوان

٣٧٨

٩٣٢,٠٢٢
ح ٥٩٩

٩٣٥
س ٢٩٥

٩٣٥
م ٤٥٩

٩٣٥
و ٩٨٨

١٥٧٦
الحسين احمد عبدﷲ
االدارة والقانون في مصرفي عصر الرومان :دراسة لوظيف ة
االي ستراتيجيا  /الح سين احم د عب دﷲ -.الق اھرة :ع ين
للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية ٢٠٠٨ ،
 ١٨١ص؛  ٢٤سم
 -١م صر – ت اريخ – الع صر الروم اني ) ٣٠ق.م – ٣٢٤م(
أ -العنوان
١٥٧٧
سبيرز ،اي اي
حضارة وادي الرافدين ن ور اليخب و  /اي اي س بيرز؛ ترجم ة
كاظم سعد الدين -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ١١١ص؛ صور٢٤ ،سم
 -١الحضارة العراقي ة القديم ة أ -ك اظم س عدالدين )مت رجم(
ب – العنوان
١٥٧٨
مرشيلينوس ،أميانوس
العراق ف ي الق رن الراب ع الم يالدي  /أمي انوس مرش يلينوس؛
ترجمة فؤاد جميل -.بيروت :دار الوراق للنشر٢٠٠٨ ،
 ٦٤ص؛  ١٦سم
 -١العراق – تاريخ )القرن الراب ع الم يالدي(  -٢االست شراق
والمستشرقون أ -فؤاد جميل )مترجم( ب – العنوان
١٥٧٩
وياكوكس ،ويليم
جن ة ع دن:ال ى عب ور نھ ر االردن /ويل يم ويلك وكس؛ ترجم ة
محمد الھاشمي -.لندن :دار الوراق للنشر٢٠٠٦ ،
 ١٧٦ص؛  ٢١سم
 -١الع راق – ت اريخ ق ديم أ -الھاش مي ،محم د )مت رجم(
ب – العنوان

٣٧٩

٩٣٥,٠١
أ ٩٨٨

٩٣٥,٠٢
ب ٩٨٢

٩٣٥،٠٦
ح ٥٩٩

٩٣٥,٠٦
ح ٥٩٩

٩٣٥,٧
ت ٨٩٨

١٥٨٠
االمين ،محمود
شعار سومر رمز الحياة الخال دة والحكم ة والعرف ان /محم ود
االمين ،بشير فرنسيس -.بغداد :دار الوراق ٢٠٠٧ ،
 ١٠٣ص؛  ٢٤سم
 -١العراق القديم – الحضارة ال سومرية أ -ب شير فرن سيس
)م.م( ب – العنوان
١٥٨١
بيالفسكي .ف .آ
أس رار باب ل :ف .بيالف سكي؛ ترجم ة رؤوف موس ى جعف ر
الكاظمي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٨ ،
 ٣٨٣ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة دار المأمون للترجمة والنشر(
 -١باب ل أ -الك اظمي ،رؤوف موس ى جعف ر )مت رجم(
ب – العنوان جـ  -السلسلة
١٥٨٢
حسين امين
ت اريخ الع راق ف ي الع صر ال سلجوقي /ح سين ام ين -.ط-.٢
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
ق٢١٥٠) ١ص(؛  ٢٤سم
-١العراق – تاريخ  -العصر السلجوقي أ -العنوان
١٥٨٣
حسين امين
ت اريخ الع راق ف ي الع صر ال سلجوقي /ح سين ام ين -.ط-.٢
بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٦ ،
ق٣٣٥) ٢ص(؛  ٢٣سم
العراق – تاريخ  -العصر السلجوقي أ -العنوان
١٥٨٤
التميمي ،حيدر قاسم
دراسات وبحوث طه باقر المنشورة ف ي مجل ة س ومر /اع داد
وتقديم حيدر قاسم التميمي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٩ ،
جـ (٥٩٢) ١ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة كتب ثقافية؛ (١٦
 -١الح ضارة العراقي ة القديم ة – دراس ات أ -العن وان

٣٨٠

ب – السلسلة
٩٣٥,٧
ت ٨٩٨

٩٤٠
ن ٥٨٩

٩٤٩,٦
ت ٨٤٩

٩٥٣
ج ٩٢٤

١٥٨٥
التميمي ،حيدر قاسم
دراسات وبحوث طه باقر المنشورة ف ي مجل ة س ومر /اع داد
وتقديم حيدر قاسم التميمي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٩ ،
جـ (٥٢٠) ٢ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة كتب ثقافية؛ (١٧
 -١الح ضارة العراقي ة القديم ة – دراس ات أ -العن وان
ب – السلسلة
١٥٨٦
النشمي ،علي
المخفي في التاريخ االوربي /علي النشمي -.بغ داد :مكتب ة د.
علي النشمي لالستشارات العلمية والثقافية ٢٠٠٧ ،
 ١٠٠ص؛  ٢٤سم
 -١اوربا – تاريخ أ -العنوان
١٥٨٧
التكريتي ،ھاشم صالح
الصراع بين الدول الكبرى في البلغان في الن صف الث اني م ن
الق رن التاس ع ع شر /ھاش م ص الح التكريت ي -.بغ داد :جامع ة
بغداد٢٠٠٨ ،
 ١١٧ص؛  ٢٤سم
 -١البلغان – تاريخ أ -العنوان
١٥٨٨
جواد علي
تاريخ العر ب قبل االسالم :السيرة النبوية  /تاليف جواد علي
 -.ط -.٢بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٢٥٠ص؛  ٢٤سم) -.علم وأثر؛(٢
 -١الع رب – ت اريخ اس المي – ال سيرة النبوي ة أ -العن وان
ب – السلسلة

٣٨١

٩٥٣
خ ٦٢٩

٩٥٣
س ٢٨٤

٩٥٣
ص ٨٤٩

٩٥٣
م ٦٩٤

١٥٨٩
الخطبي ،اسماعيل بن علي ) ٣٥٠ – ٢٦٩ھـ(
مختصر تاريخ الخلفاء /اس ماعيل ب ن عل ي الخطب ي؛ دراس ة
وتحقيق سعاد حمد حمود ال سوداني -.بغ داد :مطبع ة المجم ع
العلمي ٢٠٠٦ ،
 ٣٦٧ص؛  ٢٤سم
 -١الت اريخ االس المي  -٢الخلف اء – ت راجم أ -ال سوداني،
سعاد حمد حمود )محقق( ب – العنوان
١٥٩٠
السامرائي ،عامر حميد حمود
ال صالت الح ضارية ب ين م دن م شارقيه وم دن مغاربي ه م ن
القرن االول الھجري ...الخ :دراس ة تاريخي ة مقارن ة  /ع امر
حمي د حم ود ال سامرائي -.بغ داد :دي وان الوق ف ال سني ،
٢٠٠٩
 ٣٢٦ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٦٣
 -١الحضارة االسالمية أ -العنوان ب – السلسلة
١٥٩١
الصكري ،فاطمة زبار عنيزان
االھمية التاريخية لكت اب ال سيف المھن د للعين ي /فاطم ة زب ار
عنيزان الصكري -.بغداد :مركز احياء التراث العلم ي العرب ي
٢٠٠٤ ،
 ٢٢ص؛  ٢٣سم
 -١الحضارة االسالمية أ -العنوان
١٥٩٢
المطيري ،مھنا رباط الدويش
الموسوعة العربية التاريخي ة واالقت صادية وال سياسية /مھن ا
رب اط ال دويش المطي ري -.ط -. ٣ك ربالء :مطبع ة ال زوراء ،
٢٠٠٨
جـ  (١٨٨)١ص؛  ٢٤سم
يت ضمن ھ ذا الج زء نظري ة تط ور الت اريخ الب شري ومرحل ة
التحول الى النظام ...الخ
 -١التاريخ االسالمي  -٢االسالم واالقتصاد أ -العنوان

٣٨٢

٩٥٣,٠١
ع ٥٨٩

٩٥٣,٠٢
ج ٢٩٤

٩٣٥,٠٢
ج ٨٩٨

٩٥٣,٠٢
أ ٣٨٤

١٥٩٣
العسلي ،خالد
دراس ات ف ي ت اريخ الع رب قب ل االس الم والعھ ود االس المية
المبك رة  /خال د الع سلي ،اع داد وتق ديم عم اد عبدال سالم
رؤوف -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
ج )٣٦٢ص(؛  ٢٤سم
 -١الع رب – ت اريخ – قب ل االس الم أ -عم اد عبدال سالم
رؤوف )اعداد( ب – العنوان
١٥٩٤
الجبوري ،جاسم محمد ھزال
الح رب النف سية الم ضادة للرس ول ص لى ﷲ علي ه وس لم ف ي
دعوت ه االس المية /جاس م محم د ھ زال الجب وري -.بغ داد:
ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
 ٢٠٦ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٧١
 -١الت اريخ االس المي – ع صر النب وة وص در االس الم
أ -العنوان ب -السلسلة
١٥٩٥
الجميلي ،خالد رشيد
احك ام المعاھ دات ف ي ال شريعة االس المية تحلي ل المعاھ دات
المبرمة في عصر الخلف اء الراش دين /خال د رش يد الجميل ي-.
بغداد :ديوان الوقف السني ٢٠٠٩ ،
ج٢٥٥) ٢ص(؛  ٢٥س م) -.سل سلة الدراس ات االس المية
المعاصرة؛ (٣٥
-١االسالم – تاريخ )عصر النبوة وصدر االسالم(
 -٢االسالم – ت اريخ )ع صر الخلف اء الراش دين ( أ -العن وان
ب – السلسلة
١٥٩٦
احمد عبدالعزيز محمود
االمن في عھد الرسول والخلفاء الراش دين /احم د عب دالعزيز
محمود -.اربيل :مكتب التغيير٢٠٠٨ ،
 ٣٨٤ص؛  ٢٤سم
 -١تاريخ اسالمي – العصر الخلفاء الراشدين أ -العنوان

٣٨٣

٩٥٣,٠٢٥
س ٦٩٤

٩٥٣,٠٣٢
آ ٥٧٩

٩٥٣,٠٣٢
آ ٥٧٩

٩٥٣,٠٣٢
آ ٥٧٩

١٥٩٧
السعيدي ،محمد عبدالغني ادريس
م ن مك ة ال ى ك ربالء؛ دراس ة تأريخي ة لطري ق الح ج الب ري
الذي سلكه االمام الحسين )عليه السالم( ف ي رحلت ه الخال دة/
محمد عب دالغني ادري س ال سعيدي -.النج ف االش رف :ش ركة
المارد ٢٠٠٨ ،
 ٧٥ص؛  ١٦سم) -.سلسلة رحالت؛ (٤
 -١الت اريخ االس المي – خالف ة عل ي ب ن اب ي طال ب )– ٣٥
 ٤٠ھـ( أ -العنوان ب – السلسلة
١٥٩٨
اآلصفي ،محمد مھدي
ف ي رح اب عاش وراء  /محم د مھ دي اآلص في -.النج ف
االشرف :مطبعة مجمع اھل البيت )ع( ٢٠٠٨ ،
جـ (٢٩٨) ١ص؛  ٢٤سم
 -١الت اريخ االس المي – الع صر االم وي  -٢ث ورة الح سين
)ع( أ -العنوان
١٥٩٩
اآلصفي ،محمد مھدي
في رحاب عاش وراء  /محم د مھ دي اآلص في -.ط -.٢النج ف
االشرف :مطبعة مجمع اھل البيت )ع(٢٠٠٨ ،
جـ (٤٠٠) ٢ص؛  ٢٤سم
 -١الت اريخ االس المي – الع صر االم وي  -٢ث ورة الح سين
)ع( أ -العنوان
١٦٠٠
اآلصفي ،محمد مھدي
في رحاب عاش وراء  /محم د مھ دي اآلص في -.ط -.٣النج ف
االشرف :مطبعة مجمع اھل البيت )ع( ٢٠٠٨ ،
جـ (٣١٧) ٣ص؛  ٢٤سم
 -١الت اريخ االس المي – الع صر االم وي  -٢ث ورة الح سين
)ع( أ -العنوان

٣٨٤

٩٥٣,٠٣٢
آ ٥٧٩

٩٥٣,٠٣٢
آ ٥٧٩

٩٥٣,٠٣٢
ح ٥٩٩

٩٥٣,٠٤٠٧
ق٦٢

١٦٠١
اآلصفي ،محمد مھدي
في رحاب عاشوراء  /محمد مھ دي اآلص في -.ط -.٢النج ف
االشرف :مطبعة مجمع اھل البيت )ع( ٢٠٠٨ ،
جـ (٣١٠) ٤ص؛  ٢٤سم
 -١الت اريخ االس المي – الع صر االم وي  -٢ث ورة الح سين
)ع( أ -العنوان
١٦٠٢
اآلصفي ،محمد مھدي
في رحاب عاش وراء  /محم د مھ دي اآلص في -.ط -.٢النج ف
االشرف :مطبعة مجمع اھل البيت )ع( ٢٠٠٨ ،
جـ (١٨٤) ٥ص؛  ٢٤سم
 -١الت اريخ االس المي – الع صر االم وي  -٢ث ورة الح سين
)ع( أ -العنوان
١٦٠٣
الحسيني ،نبيل
الجمال في عاشوراء /نبيل الح سني -.ك ربالء :ق سم ال شؤون
الفكرية والثقافية ٢٠٠٧ ،
 ٢١٤ص؛  ٢١سم) -.قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ (٨
 -١معرك ة الط ف  -٢الت اريخ االس المية – الع صر االم وي
)يزيد بن معاوية( أ -العنوان ب – السلسلة
١٦٠٤
القطب ،حسين كاظم حسون
الخالف ة العباس ية ف ي كت اب )س نا الب رق ال شامي( للف تح
البن داري  ٦٢٣ھ ـ :مواق ف تاريخي ة ادبي ة  /ح سين ك اظم
ح سون القط ب ،محم د عبدالح سين محم د الخطي ب -.بغ داد:
مطبعة الزوراء ٢٠٠٩ ،
 ٦٤ص ٢٤ ،سم
 -١التاريخ االسالمي  -العصر العباس ي – دراس ات  -٢االدب
العرب ي – الع صر العباس ي – دراس ات أ -الخطي ب ،محم د
عبدالحسين محمد )م.م( ب – العنوان

٣٨٥

٩٥٣,٠٥
خ ٦٩٢

٩٥٣,٠٧٣
أ ٤٢٨

٩٥٣,٠٧٣١
ش ٨٤٩

٩٥٣،٠٧٦
ص ٢٩٣

١٦٠٥
الخطيب ،ابي بكر بن علي )ت  ٤٩٣ھـ(
مخت ار مخت صر كت اب ت اريخ بغ داد /اب ي بك ر احم د ب ن عل ي
الخطي ب دراس ة وتحقي ق ش اكر محم ود عب دالمنعم ون دى
نعمان السعدي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٣ ،
 ٥١٢ص؛  ٢٤سم
 -١بغداد – تاريخ العصر العباسي أ -العنوان
١٦٠٦
االربلي ،نسرين محمود علي
االمن في مصر وب الد ال شام ف ي ع صر الناص ر ص الح ال دين
االي وبي ٥٧٠ھ ـ  ٥٨٩ -ھ ـ  ١١٧٤ /م – ١١٩٣م /ن سرين
محمود علي االربلي -.اربيل :مكتب التغيير٢٠٠٦ ،
 ٣٩٠ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة رسائل جامعية؛ (٤
 -١ت اريخ اس المي  -م صر  -٢ت اريخ اس المي – ال شام
أ -العنوان ب – السلسلة
١٦٠٧
الشمري ،محمد عبدالكريم ابراھيم
بن و المغرب ي ودورھ م ف ي ال صراع ب ين الحم دانيين
والفاطميين على مدينة حلب /محمد ك ريم اب راھيم ال شمري-.
بغداد :مطبعة البرھان ٢٠٠٦ ،
 ٢٢٠ص؛  ٢٤سم
 -١سوريا – تاريخ اسالمي )الدولة الحمدانية ( أ -العنوان
١٦٠٨
الصبيحاوي ،حيدر فرحان حسين
مدينة حربي االسالمية :دراسة تاريخية اثارية /حيدر فرح ان
ح سين ال صبيحاوي ،ح سين عبي د ال دجيلي -.بغ داد :وزارة
الدولة لشؤون السياحة واالثار٢٠٠٧ ،
 ١٨٢ص؛ صور؛  ٢٤سم
 -١حربي – تاريخ اسالمي أ -الدجيلي  ،ح سين عبي د )م.م(
ب – العنوان

٣٨٦

٩٥٣,٠٧٩٢
ط ٢٤٧

٩٥٣,٠٨
ف ٢٦٨

٩٥٣,٠٩٥٣١
ح٨٤٩

٩٥٣،٨
ت٨٤٩

١٦٠٩
طارق فتحي سلطان
الدول ة الغوري ة  ٦١٢ – ٥٤٣ھ ـ ١٢١٥ – ١١٤٨ /م/
طارق فتحي سلطان -.الموصل :جامعة الموصل ٢٠٠٨ ،
 ١٢٣ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة الكتاب الجامعي؛ (٤
 -١الدول ة الغوري ة – ت اريخ اس المي أ -العن وان
ب – السلسلة
١٦١٠
فاضل جابر ضاحي
الزواج السياسي في عصر المماليك  ٩٢٣ – ٦٤٨ھـ /تأليف
فاض ل جب ر ض اھي ،ث امر نعم ان م صطاف -.واس ط :دار
الضياء والنشر٢٠٠٧ ،
١٧٧ص؛ ٢٣سم
 -١م صر – ت اريخ – ع صر الممالي ك أ -ث امر نعم ان
مصطاف )م.م( ب – العنوان
١٦١١
الحمدي ،صبري فالح
ق راءة جدي دة لت اريخ الجزي رة العربي ة ف ي العھ د العثم اني /
صبري فالح الحمدي -.بغداد) :د.ن( ٢٠٠٧ ،
 ١٦١ص؛  ٢٤سم
 -١ش به الجزي رة العربي ة – ت اريخ  -الع صر العثم اني
أ -العنوان
١٦١٢
التكريتي  ،عبد المجيد كامل
الق ضية الكويتي ة – العراقي ة ف ي المؤلف ات والم ذكرات
الشخ صية  /١٩٦٣ – ١٨٩٩اع داد عب د المجي د كام ل
التكريتي  -.بغداد  :مكتب رضا النعيمي ٢٠٠١ ،
١٣١ص؛ ٢٣سم  ) -.سلسلة ؛ (٨
 -١الكوي ت – ت اريخ  -٢العالق ات الكويتي ة العراقي ة
أ -العنوان ب – السلسلة

٣٨٧

٩٥٤
ع ٧٢٢

١٦١٣
عبدالفتارح ابراھيم
على طريق الھن د /عب دالفتاح اب راھيم؛ جم ع وتحقي ق ش ھاب
احمد الحميد -.بغداد :دار الشؤون الثقافية ٢٠٠٤ ،
 ٣٣١ص؛  ٢٤سم) -.علم واثر ؛(١
 -١الھن د – ت اريخ أ -الحمي د ،ش ھاب احم د)محق ق(
ب – العنوان جـ  -السلسلة
١٦١٤

٩٥٥,٧٥
د ٤٢٥

٩٥٦
ر ٥٧

٩٥٦
ص ٢٣٩

دراسات في تاريخ الخليج العرب ي الح ديث /ن افع الحم داني...
)واخرون( -.لندن :دار الوراق ٢٠٠٨ ،
 ٢٧١ص؛  ٢٤سم
 -١الخليج العربي – تاريخ أ -الحمداني ،نافع )م.م(
١٦١٥
رزق ﷲ بطرس
الع الم العرب ي ف ي وث ائق س رية الماني ة/رزق ﷲ بط رس-.
لندن :دار الوراق ٢٠٠٦ ،
 ٤٠٨ص؛  ٢٤سم
 -١الع الم العرب ي – ت اريخ  -٢الع الم العرب ي – العالق ات
الدولية أ -العنوان
١٦١٦
صبحي ناظم توفيق
اوض اع ال وطن العرب ي وق ضايا ف ي وق ائع الممثلي ات
الدبلوماسية العراقية في انقرة واستانبول /١٩٤٥ – ١٩٣١
صبحي ناظم توفيق -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٣ ،
٤٤٠ص؛  ٢٣سم) -.السلسلة الوثائقية؛ (١٠
 -١العالم العرب ي – ت اريخ  -٢الع راق – عالق ات خارجي ة –
تركيا أ -العنوان ب – السلسلة

٣٨٨

٩٥٦،٣
ب ٢٥٨

٩٥٦,٥
ب ٩٦٢

٩٥٦,٥٢١
ص ٤٨٩

٩٥٦,٧
ت ٨٤٩

٩٥٦,٧
ج ٩٢٤

١٦١٧
باسم عبدالحميد حمودي
شارع الرشيد  /اعداد باس م عبدالحمي د حم ودي -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٣٦٥ص؛ ٢١سم
 -١العراق )شارع الرشيد (– تاريخ أ -العنوان
١٦١٨
البيضاني ،ابراھيم سعيد
سوريا ) /(١٩٥٨ – ١٩٥٤تأليف ابراھيم سعيد البي ضاني-.
بغداد :مطبعة المشرق العربي ٢٠٠٤ ،
٢٠٨ص؛ ٢٤سم
 -١سوريا – تاريخ حديث أ -العنوان
١٦١٩
الصكري ،فاطمة زبار عنيزان
ط رق االقتب اس ف ي كت اب اب ن ال شحنة ت اريخ حل ب :دراس ة
تحليلية /فاطم ة زب ار عني زان ال صكري -.بغ داد مرك ز احي اء
التراث العلمي ٢٠٠٤ ،
 ١٥ص؛  ٢٣سم
 -١حلب – تاريخ أ -العنوان
١٦٢٠
التكريتي،عبدالمجيد كامل
حولي ات الع راق المعاص ر /١٩٧٩ – ١٩٥٨ ،عبدالمجي د
كامل التكريتي -.بيغداد :مكتب رضا التميمي ٢٠٠١ ،
ج ١٢٢) ٢ص(؛  ٢١سم
 -١العراق – تاريخ حديث أ -العنوان
١٦٢١
جواد عبدالكاظم محسن
صھريج الموت في المسيب :جريمة ال سبت االس ود -٧- ١٦
 /٢٠٠٥اع داد ج واد عب دالكاظم مح سن -.النج ف االش رف:
دار الضياء ٢٠٠٧ ،
 ٣٢ص؛ صور؛  ٢٤سم
 -١العدوان االمريكي على العراق أ -العنوان

٣٨٩

٩٥٦,٧
د ٤٩٤

٩٥٦,٧
ع ٢٩٤

٩٥٦,٧
ق ٩٥٩

٩٥٦,٧
م ٥٩٤

٩٥٦,٧٠١
ف ٩٥٩

١٦٢٢
درور ،الليدي
عل ى ض فاف دجل ة والف رات  /ت أليف اللي دي درور؛ تعري ب
فؤاد جميل) -.د.م( ،دار الوراق ٢٠٠٨ ،
 ٣٥١ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – تاريخ أ -فؤاد جميل )مترجم( ب  -العنوان
١٦٢٣
العبيدي ،خالد محمد
الع راق وال صراع الح ضاري /ت أليف خال د محم د العبي دي-.
بغداد :مؤسسة المختار للطباعة ٢٠٠٨ ،
ج ٢٦٣) ١ص(؛  ٢٤سم
 -١العراق – تاريخ أ -العنوان
١٦٢٤
القيسي ،سامي عبدالحافظ
دراس ات وثائقي ة ف ي ت اريخ الع راق المعاص ر /س امي
عبدالحافظ القيسي -.بغداد :مكتب ماجد الخطيب ٢٠٠٩ ،
 ٢١٦ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – تاريخ حديث أ -العنوان
١٦٢٥
مزيري ،شعبان
مباحث في تاريخ العراق واالكراد المعاصر /شعبان مزيري-.
بغداد :دارجيا ٢٠٠٨ ،
 ١١٦ص؛  ٢٤سم) -.منشورات دارجيا(٣٠ ،
 -١العراق – تاريخ حديث أ -العنوان ب – السلسلة
١٦٢٦
فوصيل ،بييردي
الحي اة ف ي الع راق ب ين اع وام  /١٩١٤ – ١٨١٤ت أليف
بيي ري فوص يل؛ ترجم ة اك رم فاض ل -.لن دن :دار ال وراق
للنشر٢٠٠٦ ،
-١الع راق – ت اريخ ) (١٩١٤ – ١٨١٤أ -اك رم فاض ل
)مترجم( ب –العنوان

٣٩٠

٩٥٦,٧٠١
م ٤٦٢

٩٥٦,٧٠٢
ع ٨٩

٩٥٦,٧٠٣
ج ٦٧٤

٩٥٦,٧٠٣
ر ٩٩٨

١٦٢٧
المھداوي ،علي ھادي عباس
الحلة في العھ د العثم اني المت اخر  :١٩١٤ – ١٨٦٩دراس ة
ف ي ت اريخ الع راق ال سياسي واالقت صادي واالجتم اعي /عل ي
ھادي عباس المھداوي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
 ٢٨٣ص؛  ٢١سم
 -١العراق – ت اريخ – دراس ات  -٢الحل ة ت اريخ )– ١٨٦٩
 (١٩١٤أ -العنوان
١٦٢٨
علي ناصر حسين
االدارة البريطانية ف ي الع راق  :١٩٢١ – ١٩١٤دراس ة ف ي
ت اريخ الع راق الح ديث ..من ذ اواخ ر عھ د الدول ة
العثمانية...الخ /علي ناص ر ح سين -.بغ داد :مطبع ة الكت اب ،
٢٠٠٨
٣٤٨ص؛  ٢٤سم
 -١الع راق – ت اريخ – )االنت داب البرط اني– ١٩١٤ ،
 (١٩٢٠أ -العنوان
١٦٢٩
الجعفري ،محمد حمدي
انتفاض ة ت شرين الث اني ع ام  ١٩٥٢م وانق الب الوص ي ف ي
الع ر اق :دراس ة تاريخي ة وثائقي ة /محم ود مھ دي حم دي
الجعفري -.ط -.٢بغداد :مكتبة خالد ٢٠٠١ ،
 ١٨٦ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – تاريخ – انتفاضة  ١٩٥٢أ -العنوان
١٦٣٠
الرھيمي ،عالء حسين
المعارضة البرلمانية في العراق في عھد المل ك في صل االول:
دراس ة تحليلي ة /ت أليف ع الء ح سين الرھيم ي -.بغ داد :بي ت
الحكمة ٢٠٠٨ ،
 ٣٦٠ص؛  ٢٤سم
 -١العراق – تاريخ )عھد فيصل االول( أ -العنوان

٣٩١

٩٥٦,٧٠٥
ب ٩٦٢

٩٥٦,٧٠٥
ط٩

٩٥٦,٧٠٨
م ٣٩٤

٩٥٦,٧٠٨
م ٣٨٤

١٦٣١
البيضاني ،جواد كاظم
موق ف االح زاب ال سياسية ف ي الع راق ف ي الق ضية الكردي ة
) /(١٩٦٨ – ١٩٥٨جواد كاظم البيضاني -.بغداد :دارالعباد
للطباعة ٢٠٠٤ ،
 ١٤٨ص؛ مصور؛  ٢٤سم
 -١العراق – تاريخ ) -٢ ( ١٩٦٨ – ١٩٥٨االكراد – تاريخ
 -٣العراق – االحوال السياسية أ -العنوان
١٦٣٢
طه ناجي
ث ورة الع راق المجي دة  ١٤تم وز ١٩٥٨والرھ ان عل ى
العسكر /طه ناجي -.د.م :دار الرواد المزدھرة ٢٠٠٩ ،
٣٨٤ص؛  ٢٤سم
-١العراق – تاريخ )ثورة  ١٩٥٨وحكم عبدالكريم قاسم(
أ -العنوان
١٦٣٣
مجيد خدوري
حرب الخليج  -جذور ومضامين الصراع العراقي – االيراني
 /مجيد خدوري ؛ ترجم ة ولي د خال د احم د ح سن  -.الق اھرة:
مكتبة مصر٢٠٠٨ ،
 ٢٤٨ص؛  ٢٤سم
 -١النزاع العراقي – االيراني  -٢حرب الخليج أ -وليد خالد
احمد حسن )مترجم( ب – العنوان
١٦٣٤
محمد زكي ابراھيم
الديمقراطي ة الغائب ة :مئ ة ع ام م ن ت اريخ الع راق المعاص ر/
تأليف محمد زكي ابراھيم -.بيروت :دار الرافدين ٢٠٠٤ ،
٢٧٢ص ؛٢٤سم
 -١العراق – تاريخ حديث  -٢الديمقراطية أ -العنوان

٣٩٢

٩٥٦,٧٠٩
س ٩٤٢

٩٥٧,٧٠٩
ع ٤٢٧

٩٥٦,٧٠١
أ ٣٨٤

٩٥٦,٧١
س ٦٤

١٦٣٥
السوداني ،رائد
االح تالل االمريك ي للع راق  ٢٠٠٣م )مق دمات واس باب( /
رائ د ال سوداني -.بغ داد :مطبع ة المعم ورة ١٤٢٩ ،ھ ـ
)(٢٠٠٨
 ٢٦٠ص؛  ٢٤س م) -.مرك ز الدراس ات التخص صية ف ي فك ر
السيد الشھيد محمد الصدر؛ (١٢
 -١الغ زو االمريك ي عل ى الع راق  -٢الع راق – ت اريخ ح ديث
أ -العنوان ب – السلسلة
١٦٣٦
العراق .رئيس الوزراء .مكتب االعالمي
اتفاق ا س حب الق وات االجنبي ة م ن الع راق /رئ يس ال وزراء-.
بغداد المكتب ٢٠٠٨ ،
 ١٩ص؛  ٢٤سم
 -١الغزو االميركي على العراق أ -العنوان
١٦٣٧
احمد عبدالعزيز محمود
االم ارة الھذياني ة الكردي ة ف ي اذربيج ان واربي ل والجزي رة
الفراتي ة /احم د عب دالعزيز محم ود -.ط -. ٢اربي ل :مكت ب
التفسير للنشر٢٠٠٦ ،
 ٢٤٠ص؛  ٢٤س م) -.سل سلة رس ائل وبح وث جامعي ة؛ (٦
 -١االكراد – تاريخ أ -العنوان ب – السلسلة
١٦٣٨
سعد بشير اسكندر
ع ن الدول ة الحديث ة واالم ة والنزع ة القومي ة ف ي الع راق –
الع رب وكردس تان  /س عد ب شير اس كندر -.س ليمانية  :مكت ب
الفكر والتوعية ٢٠٠٥ ،
 ١٥٤ص؛  ٢٤سم
 -١االكراد – العراق آ -العنوان

٣٩٣

٩٥٦,٧١
س ٦٤

٩٥٦,٧١
م ٣٨٤

٩٥٦,٧١
ھـ ٢٩٨

٩٥٦,٧١٤
أ ٩٤٩

١٦٣٩
سعد بشير اسكندر
الك رد الفيلي ون وح زب البع ث  /٢٠٠٣- ١٩٦٣ت أليف س عيد
بشير اسكندر -.السليمانية  :مكتب الفكر والتوعية ٢٠٠٤ ،
 ١١٤ص؛  ٢٠سم
 -١االكراد – العراق أ -العنوان
١٦٤٠
محمد امين زكي
تاريخ الدول واالمارات الكردية ف ي العھ د االس المي  /محم د
ام ين زك ي؛ نقل ة بالعربي ة وعل ق علي ه محم د عل ي ع وني-.
ط -. ٢بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ٢٠٠٦ ،
مج ،٢ق٢٧٢) ١ص(؛  ٢٤سم) -.علم واثر؛(٨
 -١االك راد – ت اريخ أ -محم د عل ي ع وني )مت رجم(
ب – العنوان جـ  -السلسلة
١٦٤١
ھاول ،ويلسون ناثانيل
الك ورد واالتح اد ال سوفيتي /ويل سون ناثاني ل ھ اول؛ ترجم ة
ضياء ال دين المرع ب -.بغ داد :دار الثقاف ة والن شر الكردي ة ،
٢٠٠٦
 ٦٢٤ص؛  ٢٤سم
 -١االكراد – تاريخ  -٢االكراد – العالق ات الدولي ة – االتح اد
السوفيتي أ -العنوان
١٦٤٢
أيدن اقصو
كرك وك ص راع ال نفط ورحل ة البق اء /ت أليف اي دن اق صو-.
بغداد :المختار للطباعة والنشر٢٠٠٧ ،
 ٢٥٤ص؛  ٢٤سم
 -١كركوك – تاريخ أ -العنوان

٣٩٤

٩٥٦,٧١٤
ع ٥٢٩

٩٥٦,٧٢
ط ٢٩٩

٩٥٦,٧٢
ن٢٥٤

٩٥٦,٧٢١
ب ٩٦٢

٩٥٦,٧٢١
ح ٥٩٩

١٦٤٣
العزاوي ،عباس
كرك وك الل واء والن اس والعقائ د  /ت أليف عب اس الع زاوي؛
حسين احمد الجاف :دار جيا ٢٠٠٨ ،
 ٦٦ص؛  ٢٣سم
 -١كرك وك – ت اريخ أ -الج اف ،ح سين احم د )محق ق(
ب – العنوان
١٦٤٤
الطائي ،عبداالمير مھدي
بل د آثارھ ا ع شائرھا اعالمھ ا /ت أليف عب داالمير مھ دي
الطائي -.بغداد :شركة القبس للطباعة ٢٠٠٣ ،
 ١٢٥ص؛  ٢١سم
 -١بلد – تاريخ  -٢العراق – تاريخ أ -العنوان
١٦٤٥
الناصري ،ابراھيم فاضل
م دن ص الح ال دين س فر تال دو واث ر خال د /اب راھيم فاض ل
الناصري -.تكريت) :د.ن( ٢٠٠٨ ،
 ٨٠ص؛  ٢٤سم
 -١صالح الدين – تاريخ أ -العنوان
١٦٤٦
البيضاني ،كاظم عبد الحاج شنجار
مدين ة الث ورة مدين ة ال صدر حالي ا :دراس ات تاريخي ة ...ال خ/
ك اظم عب دالحاج ش نجار البي ضاني -.بغ داد :مكتب ة المجل ة ،
٢٠٠٨
 ٢٤٠ص؛  ٢٦سم
 -١بغداد -تاريخ )مدينة الصدر( أ -العنوان
١٦٤٧
حسين امين
بغداد تاريخ وحضارة /حسين امين -.بغ داد :مطبع ة المجم ع
العلمي ٢٠٠٦ ،
 ١١٦ص؛  ٢٤سم
 -١بغداد -تاريخ أ -العنوان

٣٩٥

٩٥٦,٧٢١
م ٣٨٤

٩٥٦,٧٢١
م ٩٥٩

٩٥٦,٧٢١
ن ٢٤٥

٩٥٦,٧٢٢
س ٢٢٤

٩٥٦,٧٢٥
أ٩٢٢

١٦٤٨
محمد مكية
بغداد /محمد مكية؛ اعداد مصطفى جواد ،احمد سوسة ،ناجي
مع روف -.لن دن :ش ركة دار ال وراق للن شر المح دودة ،
٢٠٠٥
 ٤٠٠ص ؛  ٢٦سم
 -١بغ داد – ت اريخ أ -م صطفى ج واد ) ،م.م( ب – احم د
سوسة )م.م( جـ -ناجي معروف )م.م( د – العنوان
١٦٤٩
موس وعة المقاوم ة البغدادي ة يمت د التأس يس حت ى الغ زو
المغ ولي التت ري -.بغ داد :دار ال شؤون الثقافي ة العام ة ،
٢٠٠٣
ج (٢٤٩) ١ص؛  ٢٤سم
 -١بغداد – تاريخ  -٢بغداد – موسوعات
١٦٥٠
الناصري ،ابراھيم فاضل
تكريت في عصور ما قبل االسالم  /ابراھيم فاضل الناصري-.
)د.م() :د.ن( ٢٠٠٨ ،
 ٨٢ص؛  ٢٤سم
 -١تكريت – تاريخ أ -العنوان
١٦٥١
ستار عبدي مام ولي
لك ي ال تن سى من دلي /تحلي ل مف صل لت اريخ مدين ة عريق ة/
تاليف ستار عبدي مام ولي) -.د.م() :د٠ن( ) ،د.ت(
 ٣٠٦ص؛  ٢٠سم
 -١مندلي – تاريخ أ -العنوان
١٦٥٢
االنباري ،احمد زكي
الم سيب ت اريخ وحي اة /ت أليف احم د زك ي االنب اري -.باب ل:
مكتبة الصادق ٢٠٠٢ ،
 ١٩١ص؛  ٢٣سم
 -١المسيب – تاريخ أ -العنوان

٣٩٦

٩٥٦,٧٢٥
ج ٦٧٤

٩٥٦,٧٢٥
ج ٩٢٢

٩٥٦,٧٢٥
خ ٥٤٣

٩٥٦,٧٢٥
ع ٨٩

١٦٥٣
جعفر ھجول
الحل ة ب ين الع شق واالنتم اء ))اح داث وحق ائق وذكري ات((
) (١٩٨٥ – ١٩٤٥جعف ر ھج ول -.باب ل :للطباع ة والن شر،
٢٠٠٧
ج ) ٢٣٢ص( -.الصور؛  ٢١سم
 -١الحلة – تاريخ أ -العنوان
١٦٥٤
الجنابي ،كريم برھان
الكف ل انبي اء ومدين ة /ك ريم برھ ان الجن ابي  -.ط -.٣بغ داد:
مطبعة دار االرقم ٢٠٠٨ ،
 ٨٣ص؛  ٢٤سم
 -١الكفل )الحلة( – تاريخ أ -العنوان
١٦٥٥
الخزرجي ،ماجد عبد زيد احمد
الحي اة الفكري ة ف ي الحل ة ف ي الق رنيين ال سابع والث امن
الھج ريين ) ٦٠١ھ ـ  ٨٠٠ -ھ ـ(  /ماج د عب د زي د احم د
الخزرج ي -.جامع ة باب ل :مرك ز باب ل للدراس ات الح ضارية
والتاريخية ٢٠٠٩ ،
 ٢٥٥ص؛  ٢٤سم) -.جامعة بابل سلسلة دراسات؛ (٨
 -١الحلة – تاريخ أ -العنوان ب – السلسلة
١٦٥٦
علي ھادي
الحي اة ال سياسية واالدبي ة ف ي الحل ة م ن س نة  ١٨٠٠م –
١٩٢٠م /عل ي ھ ادي ،محم د ش اكر الربيع ي -.جامع ة باب ل:
مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية ٢٠٠٩،
 ١٤٦ص؛  ٢٤سم) -.سلسلة(١٧ ،
 -١الحل ة – ت اريخ أ -الربيع ي ،محم د ش اكر )م.م(
ب – العنوان جـ  -السلسلة

٣٩٧

٩٥٦،٧٢٥
ع٤٦٢

٩٥٦,٧٢٥
ع ٥٢٩

٩٥٦,٧٢٥
ك ٤٩٨

٩٥٦,٧٢٥
م ٤٥٩

١٦٥٧
عبد الرضا عوض
م زارات ومراق د الحل ة  /ت أليف عب د الرض ا ع وض -.باب ل :
مكتبة الصادق ٢٠٠٦ ،
١١٤ص ؛ ٢٤سم ) -.سلسلة تراث الحلة ؛ (٦
-١الحل ة – ت اريخ  -٢الم زارات – الحل ة أ -العن وان
ب -السلسلة
١٦٥٨
العزاوي ،رنا سليم شاكر
الحل ة ف ي الع صر المغ ولي )االيلخ اني(  ٧٣٦ – ٦٥٦ھ ـ
 ١٣٣٥ – ١٢٥٨م /رنا سليم شاكر العزاوي -.بابل :جامعة
بابل ٢٠٠٩ ،
١٧٢ص ؛٢٤سم) -.سلسلة دراسات ؛ (٩
 -١الحل ة – ت اريخ  -٢الع راق – ت اريخ – الع صر المغ ولي
) ٧٣٦ – ٦٥٦ھـ( أ -العنوان ب – السلسلة
١٦٥٩
كريم مطر حمزة
الحلة في عھد داود باشا  :١٨٣١ – ١٨١٧دراسة تاريخية/
ك ريم مط ر حم زة -.باب ل :مرك ز باب ل للدراس ات الح ضارية
والتاريخية ٢٠٠٩ ،
 ٨٢ص؛  ٢٤سم
 -١الحل ة – ت اريخ ) -٢ (١٩٣١ – ١٨١٧الع راق – ت اريخ
أ -العنوان
١٦٦٠
المرزوك ،صباح نوري
النھضة الفكرية في الحلة :ارشيف الحياة الثقافية ف ي الحل ة/
ت أليف ص باح ن وري الم رزوك -.باب ل :مطبع ة دار االرق م ،
٢٠٠٨
 ١٨٦ص؛  ٢٤سم
 -١الحلة – تاريخ  -٢الثقافة أ -العنوان

٣٩٨

٩٥٦,٧٢٦
س ٦٩٤

٩٥٦,٧٣٢
ن ٦٩٨

٩٥٦,٧٣٢
ي ٩٩٧

٩٥٦,٩٠٥٦٧
ي ٩٥٧

١٦٦١
السعيدي ،محمد عبدالغني ادريس
ناحية الشبكة ب ين الماض ي والحاض ر والمن ازل الت ي م ر بھ ا
االم ام الح سين )ع( /ت اليف محم د عب د الغن ي ادري س
ال سعيدي -.ط ،٢فري دة ومنقح ة -.النج ف االش رف :ش ركة
المارد العالمية ٢٠٠٦ ،
 ٣٥٢ص؛ صور؛  ٢٣سم)-.سلسلة رحالت؛ (١
 -١النجف االشرف – ت اريخ – ال شبكة – ت اريخ أ -العن وان
ب – السلسلة
١٦٦٢
نعيم عبد مھلھل
االھ وار جن ة ع دن والحي اة الجدي دة /نع يم عب د مھلھ ل-.
دمشق :دار نينوى للدراسات ٢٠٠٧،
 ١٥٨ص؛  ٢٤سم
 -١العمارة – تاريخ  -٢االھوار – تاريخ أ -العنوان
١٦٦٣
يونغ ،غافن
العود الى االھوار /غافن يونغ؛ ترجمة حسن الجنابي -.ط-.٢
بغداد :وزارة الموارد المائية ٢٠٠٧ ،
 ١٣٢ص؛  :224 Pصور ملونة؛  ٢٦سم
 -١العمارة – تاريخ  -٢االھوار أ -الجنابي ،ح سن )مت رجم(
ب – العنوان
١٦٦٤
يوسف رزق ﷲ غنيمة
نزھة المشتاق في تاريخ اليھود الع راق /ت اليف يوس ف رزق
ﷲ غنيمة -.ط -.٢بيروت :الفرات للنشر والتوزيع ٢٠٠٦ ،
 ٣٥٢ص؛  ٢٤سم
 -١اليھود في العراق أ -العنوان

٣٩٩

٩٥٦,٩٤٠٠١
د ٨٩٨

٩٥٦,٩٤٠٠١
م ٥٢٧

٩٥٨,١
آ ٢٢٤

٩٦٢,١
ن ٩٩٤

١٦٦٥
الدليمي ،ابراھيم مصعب حمزة
دوافع وآثار عسكرة المجتمع في الكي ان ال صھيوني /اب راھيم
مصعب حمزة الدليمي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
 ٢٣١ص؛  ٢١سم
 -١الصھيونية – عسكرية أ -العنوان
١٦٦٦
م ستقبل الحركةال صھيونية والم شروع الح ضاري العرب ي:
بحوث ومناقشات الندوات الفكرية السياسية التي نظمھا بي ت
الحكم ة ف ي بغ داد  -.١٩٩١/١٢/١٤بغ داد :بي ت الحكم ة ،
٢٠٠١
 ٧٧٦ص؛  ٢١سم
-١ال صھيونية – ال وطن العرب ي  -٢ال وطن العرب ي – ت اريخ
أ -العنوان
١٦٦٧
آبادي علي رضا علي
أفغان ستان ف ي الت اريخ المعاص ر /عل ي رض ا عل ي آب ادي؛
ترجمة احمد محمد نادي -.القاھرة :المشروع القومي للثقافة
٢٠٠٧ ،
 ٢٧٨ص؛  ٢٤سم
 -١أفغان ستان – ت اريخ أ -احم د محم د ن ادي )مت رجم(
ب – العنوان
١٦٦٨
النويري ،محمد بن قاسم االسكندراني
وقع ة االس كندرية /محم د ب ن قاس م الن ويري االس كندراني؛
تحقيق سھيل زكار -.دمشق :دار التك وين للت أليف والترجم ة
والنشر٢٠٠٨ ،
 ٢٩٠ص؛  ٢٤سم
 -١االسكندرية – تاريخ أ -سھيل زكار ب – العنوان

٤٠٠

٩٦٢,٤
ج ٢٩٤

٩٦٢,٤
ز ٨٢٩

٩٦٤,٠٩
م ٣٨٤

٩٦٥,٠٢
ع ٤٢٢

١٦٦٩
الجبوري ،عباس ابراھيم حمادي
جھ اد عب دﷲ ب ن ياس ين الجزول ي ف ي ب الد ال سودان الغرب ي
وتحري ره لمدين ة اودغ ست /ت اليف عب اس اب راھيم حم ادي
الجبوري -.بابل مطبعة الصادق ٢٠٠٧ ،
 ٦٤ص؛  ٢٣سم
 -١السودان – تاريخ أ -العنوان
١٦٧٠
زمان عبيد وناس
الت اريخ الح ضاري لمدين ة ج او عاص مة دول ة ال سونغاي ف ي
الغرب االفريقي /زمان عبي د ون اس -.باب ل :مكتب ة ال صادق ،
٢٠٠٦
 ٢٥٤ص؛  ٢٤سم
 -١ال سودان – ت اريخ –  -٢ال سونغاي )افريقي ا( – ت اريخ
أ -العنوان
١٦٧١
محمد علي داھش
صفحات من الجھاد والكف اح المغرب ي ض د االس تعمار :محم د
ب ن عب دالكريم الخط اي /محم د عل ي داھ ش -.بغ داد :دار
الشؤون الثقافية ٢٠٠٢ ،
 ٢٤٨ص؛  ٢٤سم
 -١المغرب – تاريخ  -٢المغرب – االستعمار أ -العنوان
١٦٧٢
العرباوي ،محمد المختار
ف ي مواجھ ة النزع ة البربري ة وآفكارھ ا االنق سامية /محم د
المختار العرباوي -.بغداد :بيت الحكمة ٢٠٠٢ ،
 ٢٤٠ص؛  ٢٣سم
 -١البربر – تاريخ  -٢الحركة البربرية أ -العنوان

٤٠١

كشاف المؤلفين
حــرف االلف
آبادي ،علي رضا علي

١٦٦٧

آل جعفر ،صالح حسين فليح الخضيري

١٥٥١
٤٧

آل شبر ،عبدالصاحب محمد جعفر
آل فرج ،قصي حسين

١٥١٥

آل كاشف الغطاء ،آمال

١١٨٣،١١٤١،٨١
١١٨٦،١١٨٥،١١٨٤

آل كاشف الغطاء ،محمد حسين

٢٠٣

ابتسام عبد المحسن

١١٨٧

ابرار حكمت صالح

٨٥٧

ابراھيم احمد

١١٨٨

ابراھيم سبتي

١١٨٩

ابراھيم عبدالرزاق

١١٩٠

االبراھيمي ،مھا طاھر عيسى

١٣٩٢

ابن ابي االشعث ،احمد بن محمد)٣٦٠-٠٠٠ھـ(

٧١٠

ابن باشاذ ،طاھر بن احمد)٤٦٩-٠٠٠ھـ(

٦٧٥

ابن الجزري ،حمد بن محمد )٨٣٣ -٧٥١ھـ(

١٧٩

٤٠٢

٩٩١ ،٩٩٠

ابن جني ،عثمان بن جني)٣٩٢-٠٠٠ھـ(
ابن حجر الھيتي ،احمد بن محمد)٩٧٤-٩٠٩ھـ(

١٩٨

أبن خالويه ،الحسين بن احمد)٣٧٠-٠٠٠ھـ(

١٧٢

ابن رجب ،عبدالرحمن بن احمد بن رجب

١٩٦

ابن المستوفي االربلي ،المبارك بن احمد)٦٣٧-٥٦٤ھـ(

٩٩٣،٩١٨

ابو اشرف خلف حامد

٦٠٣

ابو الحب ،جليل كريم

٧٤٩

ابو رغيف ،نوفل ھالل

٩٩٨،٩٩٧

ابو شبع ،ابراھيم

٩٥١

ابو شبع؛ عبدالحسين

٩٩٩

ابو صيبع ،جھاد ھادي

١٥٥٢

ابو طيب ،محمد احمد صالح

١٣٣

ابو نوار ،اديب

١٠٠٠

أبي طالب خان

١٤٥٢
٦٢

االتحاد العراقي للطلبة والشباب
احمد ابراھيم السعد

١١٩١

احمد سالم احمد

١١٩٢
٩٠٦

احمد شاكر غضيب مروح

٤٠٣

احمد شھاب احمد

٧٠١ ،٧٠٠

احمد طالل عبدالحميد

٥١٧

احمد عبد العزيز محمود

١٥٩٦

احمد عبدول

٩٧٢

احمد عريبي عودة

٨٤٧

احمد عزيز رجب

١١٩٣

احمد فرج ﷲ

٢٤٨
،١١٧٦ ،١١٧٥ ،١٨٧٤
١١٧٧

احمد فيض ﷲ
احمد ماجد بحري

١٨٣

احمد مجيد حمادي

١١٩٤
١١٩٦ ،١١٩٥

االحمد ،محمد
احمد ناھم

١١٢٠

االربلي ،نسرين محمود علي

١٦٠٦

أريانس ،فالفيوس

١٤٨٥

االسدي ،اسعد غالب

٧٩٣

االسدي ،حسن عبدالغني

٩٤١

االسدي ،رحيم

،٢٢٩ ،٢٢٨ ،٢٠٤ ،١٣٢
٢٣٠

٤٠٤

١١٩٧

االسدي ،رياض
االسدي ،عبدالكر يم جواد

١٥٥٤ ،١٥٥٣

االسدي ،قيصر كاظم عاجل

١٣٥

االسدي ،مختار

٣٠٥

االسدي ،نضال حسن سلمان

٩٨٧

اسراء عامر

١١٩٨

اسعد بن مماتي)٥٤٤٠٦٠٦ھـ(

١٥٢١
٥٤

اسماعيل ابراھيم علي
اسماعيل سكران ابراھيم

١١٩٩

اسماعيل علي طه سكيري

٣٠٢

االشبال ،عبداالمير عبدﷲ

٧٣٢

االشبيلي ،ابو بكر الزبيدي

٦٦٠
٩٧،٩٦،٩٥،٩٤،٩٣،٨٠
،١٣٩،١٠٩،١٠٨،١٠٤
،٢٧١،٢٦٧،٢٣٥،١٨٤
١٥٩٩،١٥٩٨،٣١٦،٢٧٤
١٦٠٢،١٦٠١،١٦٠٠

االصفي ،محمد مھدي

٣٢٩

أصيل عالء الدين كامل

٧٥٥ ،٦٠٢

االعرجي ،أديم

١٤٦

االعرجي ،ستار جبر حمود

٤٠٥

االعسم ،عبدالمنعم

٣٨١

االعظمي ،رعد جمعة ابراھيم

٦٦٤ ،٦٣٨

االعظمي ،عبدالستار

١٢٠٠

االفشاري النجفي ،حبيب بن موسى

١٨٥

أفنز ،جيمز رووز

٨٢٠

اكرم عبدالوھاب محمد امين

١٤٦٢،١٤٦١

اكرم علي

١٢٠١

اكرم نشأت ابراھيم

١٥٠٠

االلوسي ،عادل كامل

٢٦

االلوسي ،محمود شكري

١٥٥٦ ،١٥٥٥

الياس ،عبدﷲ نوري

١١١٦

ام حسين

٢٣٦

امجد علي جاسم

٧١٢

االمجد ،محمد سعيد

٦٦ ،٦٥

االمم المتحدة ،مركز حقوق االنسان

٣٩٩

االمير ،فؤاد قاسم

٤٨٦

االمين ،محمود

١٥٨٠

االنباري ،صباح صادق جعفر

٥٣٦ ،٥٣٤ ،٤٣٤

٤٠٦

االنصاري ،باسم

٨٦٠ ،٨٥٩ ،٨٥٨

االنصاري ،رؤوف محمد علي

٧٨٧

االنصاري ،علياء

٣٥٥

االنصاري ،ندى عبدالمجيد

٧٥٣ ،٧٥١

انمار عبدالجبار جاسم

٧٩٢ ،٣٣٧

انھار حكمت صالح

٧٢

انور عبدالعزيز

١٢٠٢

اوبنھايم ،ماكس مزايھير فون

١٥٤٣ ،١٤٥١
٤

االوجار ،محمد قاسم يحيى
االورفلي الرھاوي ،قحطان بن محمد

١٥٥٧

اوسينيف ،نيكوالي

١٤٥٧

أياد صادق جعفر

٥٩٤ ،١١

اياد كريم

١٠٠١

ايمان ،عباس علي

٦٠١ ،٥٥

ايمان عبيد وناش

٣٤٥

٤٠٧

حـرف البـاء
باباخان ،فائزة جبار محمد

٤٨٨

باتاي ،روفائيل

٣٥٤

باسم عبدالحميد حمودي

١٦١٧

باسم عبد حنجر

٨٤٩

باسم محسن عبد

٨٣٧

باسم يوسف يعقوب

٨١٨

باسمة علي احسان داود

٤٨٠

باقر جاسم محمد

٩٤٢

الباقولي ،علي بن الحسين)٥٤٣-٠٠٠ھـ(

٦٦٦

بالمر ،آالن

١٤٣٧

البالبيساني ،احمد محمد طه

٣١٨ ،٣١٧

الباوي ،اياد ابراھيم

١٥٢٢

الباوي ،علي ھاشم جاوش

٥٩٩

بتول قاسم ناصر

٩١٦

البدران ،ايناس فاضل

١٢٠٣

البدري ،ام زھراء

٩٥٢

٤٠٨

البدري ،ام فاطمة

١٣٨٩

بدري حسون فريد

٨٣٦

البدري ،سامي

١٢٠٤

البديري ،كريم خميس خصباك

٥٥٩،٥٣٧

البرزنجي ،برھان

١٤٢٨

برنادشو ،جورج

١٤٣٠

البرھاوي ،رعد محمود

٦٩

بستانة ،عبدالرزاق

١٠٠٢

بشار صبحي

١٢٠٥

بشرى موسى صالح

٩١١

بشير داود سليمان

١٧٣

البصام ،حامدة

١٠٠٣

البصري ،عبدالجبار داود

١٠٠٦ ، ١٠٠٥

البغدادي ،محمد بن سليمان)١٢٣٤-٠٠٠ھـ(

٥٩٢

البكاء ،تحسين

٢٤٩

البكاء ،محمد عبدالمطلب

١٥١٦

باليند ،ألن

٤٤٨

البلداوي ،محمد ھذال كاظم

٧٥٠

٤٠٩

البلداوي ،وسام برھان

٢٥٠ ،٢٠٥

بلقيس ،عبدالقادر محمد

٢٦٩

البناي ،سالم محمد

٩٤٥ ،٩٤٤ ،٩٤٣

بنداري ،محمد ابراھيم

٥٢٧

البنك المركزي العراقي

٤٦٢ ،٤٦١ ،٤٥٧

البھادلي ،محمد حميد

٢٦٨

بولتون ،جون

١٤٩٠

بوند ،ادورد

١٤١٥

البياتي ،حامد

١٠٠٧

البياتي ،سناء حميد

٦٥٢

البياتي ،فالح

٣٨٦

البياض ،عاصم غانم

١٠٠٨

بيان علي عبد علي

٨٥٤

بيت الحكمة

١٥١٧

البيضاني ،ابراھيم سعيد

١٦١٨،١٤٤٥

البيضاني ،عبدالستار

١١٧١

البيضاني ،فرحان محمد حمزة

٣٤٧

بيل ،ليدي

١٤٥٠

٤١٠

بيالفسكي .ف .أ.

١٥٨١

بينس ،كريكوري

٤١

البيھقي ،احمد عبدالحسين بن علي)٤٥٨-٣٨٤ھـ(

٣١٢

حـرف التـاء
تحسين علي محمد

١٢٠٧

التكريتي ،عبدالمجيد كامل

١٦١٢،٥٥٧

التكريتي ،ھاشم صالح

١٥٨٧

التكمة جي ،حسين علي

٥٨٣

التميمي ،حسين

١٢٠٨

التميمي ،حيدر

١٥٤

التميمي ،حيدر قاسم

١٥٨٥ ،١٥٨٤

التميمي ،خميس عبدﷲ

١٤٩

التميمي ،شاكر ھادي

١٠٠٩

التميمي ،عبدالكريم خالد

٦٥٥

التميمي ،كامل كاظم

١٢٠٩

التميمي ،ماجدة عبداللطيف محمد

٧٧١

٤١١

التميمي ،مھدي حسين

٢

التميمي ،ھيتمي احمد ابراھيم

٢٩٩

حـرف الثـاء
ثبات نايف

١٢١٠

ثويني ،علي

٧٩٠

الثويني ،ھاتف بريھي شياع

٣٩٧

ثيسيغر ،ولفريد

١٤٥٥

حـرف الجـيم
جابرشنشول جمالي

٧٨٠

الجابري ،ستار جبار

٤٢٣،٤٢٢

الجابري ،علي حسين

١٤٦٤

الجادر ،محمود عبدﷲ

٩٣٠

جاسم عاصي

،١٢١٤ ،١٢١٢ ،١٢١١
١٣٨٦

الجاسم ،ھيثم محسن

١٢١٣

الجامع ،ربيع حسين

١٠١٠

٤١٢

جامعة االنبار ،قسم االعالم والعالقات العامة

٦١٣

جامعة بغداد ،مركز الدراسات التربوية واالبحاث
النفسية

٥١

جامعة ديالى ،وحدة االبحاث المكانية

٦١١

جامعة الموصل

٢٣

جبار رشيد

٩٧٣

جبار صبري

١١٤٢

الجبوري ،جاسم محمد ھذال

١٥٩٤

الجبوري ،جميل

١٤٦٠

الجبوري ،سعد

١٠١١

الجبوري ،سلمان

١٠١٢

الجبوري ،عباس ابراھيم حمادي

١٦٦٩

الجبوري ،عبدﷲ

٦٦١

الجبوري ،عبداالمير

٨٢

الجبوري  ،محمود شكر

٦٤٧

الجبوري ،وداد

٥٨٣

الجراخ ،عباس ھاني

١٥٢٣ ،١١٣٨ ،٩٣١

جريو ،داخل حسن

٧١٣ ،٦٤٩ ،٦١٢ ،٧

الجشعمي ،مطلك

٢٥٤

٤١٣

جعفر صادق عالوي

٧٣٣

جعفر صادق محمد

١٢١٥

جعفر محمد باقر

٧٢١

جعفر ھادي حسن

٢٥٦

الجلبي ،احمد سامي ابراھيم

٣١

جليل خزعل

١٠٢٠ ،١٠١٣

جليل رشيد فالح

٩٦١

جمال احمد سيدو

١٢٠

جمال جاسم امين

١٠١٤،٩١٢،٣٦٦

جمال جالل فرج

١٥٠١

جمال محمد مصطفى

٥٢٨ ،٥٠٠

جمال نوري

١٢١٦

جميل موسى

١٤٤٠

الجميلي ،خالد رشيد

١٥٩٥،١٩٣

الجميلي ،ساطع محمود

١٠١٥

الجنابي ،جمال خضير

١٢١٧

الجنابي ،عباس عبدﷲ

١٠٠٦

الجنابي ،عبدﷲ محمد

١٠١٦

٤١٤

الجنابي ،كريم برھان

١٥٢٤،٨٧٨،٣٧٦

جنان عبدالوھاب عبدالرزاق

٧٨٩

جنان محمد علي

٥

جھاد مجيد

١٢١٨

جواد علي

١٥٨٨

جواد كاظم حطاب

٤٩٥

جواد كاظم حميد

١٤٧٥ ،٣١٠ ،٢٠٦

الجوال ،خالد احمد

٥٥٠

الجواھري ،خيال محمد مھدي

٢٣

الجوراني ،عبدﷲ

١٥٥٨

الجوراني ،عبدالزھرة

٤٣١

جوزيف ،جون إي

٦٤٢

الجوعاني ،سعيد عبد خضر يوسف

١٣٥

الجيزاني ،عبدالكريم

١٠١٧

٤١٥

حـرف الحـاء
حاتم حسن

١٢١٩

حاتم عباس بصيلة

١٠١٨

حازم جلميران

٤٨٩

حازم خليل

١٢٢٠

حاكم محسن محمد

٧٧٥

حامد حسين علوان

٦٣١

حامد خنجر

١٢٢١

حامد كاظم عباس

١٥٥

الحبوبي ،فاروق محمود

١

الحجي ،عبدالحق احمد محمد

٦٥٦

الحداد ،سعد

١٠٢١

الحداد ،عباس

١٢٢٢

حداد ،علي

١٢٢٣

الحديثي ،حمدي مخلف

١٢٢٤

الحديثي ،خلف دلف

١٠٢٢

الحديثي ،خليل اسماعيل

٤٩٢

٤١٦

الحديثي ،صالح عبدالرحمن

٣٩٨

الحديثي ،عصام خضير

٧٤٧

الحربي ،عبدالرزاق احمد

٦٤٣

الحربي ،عالء جاسم محمد

٤٢٠

الحربي ،فرحان بدري

٨٩٧

الحديثي ،مصطفى سليمان مصطفى

١٨٠

الحزب الشيوعي العراقي

١٠٠٧ ،١٠٠٦ ،١٠٠٣

حسب ﷲ يحيى

١٢٢٥ ،٣٤٨

حسب الشيخ جعفر

١٠١٩

حسن حافظ

١٢٢٦ ،٢٣٧ ،٢٠٧

الحسن ،عدنان سدخان

٥٣٨ ،٥٢٩ ،٣٠٠

حسن كريم عاتي

١٢٢٨

حسن موسى

١٢٢٩

الحسني ،نبيل قدوري

١٦٠٣ ،٢٣٣ ،٢٠٨ ،٩٠

الحسني ،نزار باقر

٧٣٦

حسون حسن علي

٢٣٨

حسين احمد سلمان

١٤٤٢

الحسين ،احمد عبدﷲ

١٥٧٦

٤١٧

حسين امين

١٥٨٣ ،١٥٨٢

حسين حسن

٨٨٥

حسين رجبي

٣٢٠

حسين سرمك حسن

١٣٩٠ ،١٢٣٠ ،٧٣٤

حسين علي جثير

٢٠٩

حسين علي ھارف

٥٩٨

الحسيناوي ،جابر مھنا

٥٣٥

الحسيناوي ،عناية

١٠٣٣

الحسيني ،عامر ناجي

١٢٣٢ ،١٢٣١

الحسيني ،محمد بن احمد الحسيني المنشي البغدادي

١٤٥٣

الحسيني ،محمد بن علي بن محمد علي)-٠٠٠
٨٣٨ھـ(
الحسيني ،مضر الحلي

٦٦٧
٨٣

حكمت صالح

،١٦٣ ،١٦٠ ،١٥٦ ،١١٣
،٩٢١ ،٩٢٠ ،٩١٩ ،٩١٥
،٩٦٦ ،٩٦٥ ،٩٦٣ ،٩٦٢
،١٠٢٤
،٩٩٦
،٩٨٣
١٣٨٧ ،١٠٢٥

الحكيم ،حسن عيسى

٧٠٤

الحكيم ،عبدالحسين نوري

١٠٢٦

الحكيم ،عبدالھادي محمد تقي

٣٢١

٤١٨

الحلفي ،احمد عبدالرزاق

١٢٣٦

الحلو ،محمد علي

٢٥١

الحلو ،وليد

٢٧٥ ،٢٧٤ ،٢٧٣

الحلواني ،جاسم

١٤٩١

الحلي ،علي

١٤٨٣

الحلي ،مسلم جاسم

٧٣٨

حمادة عبدالسالم

٥٧

الحمد ،غانم قدوري

٦٥٧

الحمداني ،اياد عبدالودود عثمان

١٦٤

الحمداني ،خضير جاسم

٧٧٤

الحمداني ،سامي عبدﷲ

٩٩

الحمداني ،سمير ابراھيم عبدﷲ

٧٩٩

الحمداني ،عبدالقادر محمد

١٢٣٤

الحمداني ،محمد صالح عطية

٦٧

الحمداني ،محمد نعيم

١٢٣٥ ،١٠٢٧

الحمدي ،صبري فالح

١٦١١

حمودي عذاب

٧٩٨

الحميد ،شھاب احمد

٧٨٢

٤١٩

الحميداوي ،علي شنشول جمالي

٦٩٢

الحميري ،عبدالرزاق غافل الكرم

،١٢٣٧ ،٣٧١ ،٣٥٩
١٥٥٩ ،١٥٤٤

جنان عبدالجليل راضي

٧٠٢

الحوري ،عكلة سليمان

٥٢

الحوشان ،بشرى كاظم سلمان

٥٨٧

الحيالي ،قيس عبدالوھاب

٥٤٠ ،٥٣٩

حياوي ،نبيل عبدالرحمن

٥٥٦

حيدر ادھم عبدالھادي

٤٨١

حيدر عبدالوھاب

١٠٢٨

حيدر كاظم سلطان

٢٠٢

الحيدر ،ماجد

٨٨١

حيدر ھادي احمد

١٧٠

الحيدر ،ماجد

٧٣٥

الحيدري ،جمال ابراھيم

٥٧٠

الحيدري ،طالب

١٠٢٩ ،٩٥٤ ،٩٥٣

الحيدري ،علي

١٠٣٠ ،٩٥٥

الحيدري ،يوسف

١٢٣٨

٤٢٠

حـرف الخـاء
خانم زھدي

٣٥٦

خالد اسماعيل علي

١٥٣

خالد حسن جمعة

١٤٤٣

خالد صالح عبدﷲ

١٤٣١

خالد محمد حديد

٧٨٨

الخالدي ،جاسم حسين سلطان

١١٣٥

الخالدي ،حسن عريبي

١٢

الخالدي ،ضياء

١٢٣٩

الخالدي ،عبود

١٤٨

الخالصي ،سعاد محمد صادق

٧٠٩

الخباز ،علي حسين

٩٠٦

الخرسان ،عبدالمطلب

٢٥٢

الخزاعي ،حمود

١٥٦٠

الخزاعي ،كريم عاتي

٧٧٩

الخزاعي ،محمد عبدالزھرة

١٢٤٠

الخزرجي ،صفاء جعفر علوان

١٩٥

٤٢١

الخزعلي ،غالي

٩٥٩

الخشاب  ،ميسر قاسم

١١٣٩

خضر حسن خلف

١٠٣١

خضير عبداالمير

١٢٤١ ،١١٦٦

خضير ميري

١٢٤٢

الخطبي ،اسماعيل بن علي)٣٥٠-٢٦٩ھـ(

١٦٠٥

الخطيب ،برھان

١٢٤٤ ،١٢٤٣

الخطيب ،سمير كامل

٧٧٧

الخفاجي ،بان

٦٦٨

الخفاجي ،جمعة غني عبدالحسين

٢١٠

الخفاجي ،رضا

١٠٣٢

الخفاجي ،زھرة محمود

٧٠٨

الخفاجي ،طالب مھدي

١٥٦١ ،١٤٣٥

الخفاف ،حامد

١١٠

خلف رشيد نعمان

٦٤٨

الخليفة ،عبد علي

٨٧٩

خليل ابراھيم محمد

٩٩

خليل محمد ابراھيم

١٢٤٨ ،٥٧٤

٤٢٢

الخناق  ،نبيل محمد

٥٦٢

خولة عيسى صالح

٧٦٦

الخوئي  ،ابو القاسم

١٦٨

الخياط  ،ناھض

١٠٣٣

حـرف الـدال
داود سلوم كاظم سلوم

٩٠٣

الدايني ،عبدالوھاب

١٢٤٩

الدباغ  ،جميل محمد جميل

٦٢٢

الدباغ ،صباح جار ﷲ

١٤٠٠ ،٨١٥

درور  ،ليدي

٢٤٥

الدرويش ،عبدالحسين علوان

١٢٥٠

الدرويش ،عبدالستار

١٠٣٤

الدليمي ،اجياد ثامر نايف

٥٥٨

الدليمي ،جاسم جاسم محمد

١٧٤

الدليمي ،حامد حمزة حمد

١٤٣٨

الدليمي ،حسين جواد

٢٢٠

٤٢٣

الدليمي ،خليل

٧٥٥

الدليمي ،خميس سبع

١٤٧٧

الدليمي ،سالم احمد خلف ناية

١٤٠٧ ،٩٩٢

الدليمي ،طه ياسين كاظم

٣١٣

الدليمي ،عمر

١٠٣٥

الدليمي ،لطيفة

١٢٤٦ ،١٢٤٥

الدليمي ،ناھدة عبد زيد

٨٤١ ،٧٦٢

دوبري ،ريجيس

٨٠٨

الدوخي ،حمد محمود

١٠٣٧

الدوري ،اسامة عبدالرحمن نعمان

٧٨١ ،٤١٢

الدوري ،اقبال نعمان

١٠٣٨

الدوري ،جاسم محمد

١٠٣٩

الدوري ،مولود جابر

١٠٤٠

دوفسكي ،ميشيل

٤٦٣

الدينناوي ،فيصل ھادي

١٠٣٦

الديوني ،عبدالقادر

٤٨٨

الديوه جي ،سعيد

١٢٧

حـرف الـذال

٤٢٤

ذرغام عودة

١٥٢٥

الذھب ،محمد عبدالعزيز

٣٤٣

الذيقاني ،عبدﷲ احمد

٥٧٥

حـرف الـراء

راسم قاسم

١٢٤٧

الراضي ،مھدي علي

١٢٥١

رافيند راسس .س

١٤١٢

الراوي ،احمد بحر ھويدي

١٣٩

الراوي ،احمد خليل

٣١٧

الراوي ،محمد سعيد

١٢٨

الراوي ،منصور

٣٥٤

رايجين ،رومين

٧٩٤

الربيعي ،جميل

١٢١

٤٢٥

الربيعي ،حافظ باقر

١٠٤١

الربيعي ،حمزة

٢٣١ ،٢١٧

الربيعي ،طه خضير

١٥٢٨ ،١٥٢٧ ،١٥٢٦

الربيعي ،عبد جمعة موسى

٥٥١

الربيعي ،علي محمد ھادي

١١٥٩

الربيعي ،عماد ھادي علو

٥٧١

الربيعي ،محمود داود

٥٩

الربيعي ،ھادي

٨٨٩

رحمن غركان

١٠٤٢ ،٩٢١

رزاق ابراھيم حسن

١٣٩٣

رزق ﷲ بطرس

١٦١٥

رسمية صالح

١٠٤٣

رسمية محيبس زاير

١٠٤٤

رعد زامل

١٠٤٥

رعد عداي حسين

٥٤٥

رعد مھدي رزوقي

٦٩٠ ،٦٨٩ ،٦٨٨

رفائيل بابو أسحق

٥٩١

الركابي ،كاظم نزار

٥٦٩

٤٢٦

الركابي ،ھشام توفيق

١٢٥٢

ركن الدين يونس

١٠٤٦

الرميثي ،جواد

٩٧٥

روسكل ،مارك

٧٨٥

رولز ،جون

٤٨٢

رياض عبدالواحد

١٠٤٧

رياض عزيز ھادي

٣٨٩

ريد ،ھربرت

١٤١٦

ريكاردو ،جان

١٤٢٥

حـرف الـزاي
زاھد محمد

٦٣٣

الزبون ،رسول خضر

١٢٥٣

الزبون ،ماجد فاضل

١٢٥٤

الزبيدي ،عبدالرضا كاظم

٦٩١

الزبيدي نصرة حميد

١٠٣

٤٢٧

زمان عبيد وناس

١٦٧٠

زنكنة ،محيي الدين

١٤٢٩

الزھاوي ،سيروان عدنان ميرزا

٥١٨

زھير صاحب

٨٠٣ ،٧٩٦

الزوبعي ،ليلى حسن

٣٠٤

زياد محمد عبود

٩ ،٨

زيدان حمود

١١٤٣

الزيداوي ،جمال ناصر جبار

٥٠١

الزيدي ،سنان صادق حسين

٤٢٤

الزيدي ،طه احمد

١٩٩

الزيدي ،عبدالھادي

١٢٥٥

الزيدي ،علي عبدالنبي

١١٤٤

الزيدي ،قيس حسين مھدي احمد

١٦٩

زين العابدين ،علي بن الحسين بن ابي طالب

٢٥٨

زينب صافي عباس

١٠٤٨

زينب ھادي خلف

٥٨٤

٤٢٨

حـرف السـين
ساسترة ،الفونسو

٨٢٦

الساعدي ،سعد عطية

٥٦

الساعدي ،عبدالھادي فنجان

،١٠٤٩ ،١٣٩٥ ،١٣٩٤
١٤٠٢

الساعدي ،نديم

٣٢٢

سالم حميد

١٢٥٦

سالم صالح سلطان

١٢٥٨ ،١٢٥٧

سالم محمد عبود

٧٦٧ ،٤٥٥ ،٢٣٩ ،١٢٥

السامرائي ،احسان وفيق

١٢٥٩

السامرائي ،احمد عبدالغفور

٧٦٨

السامرائي ،رفاه جاسم

٨٠١

السامرائي ،صادق حامد

٨١٣

السامرائي ،عامر حميد حمود

١٥٩٠

السامرائي ،عامر رشيد

١٤٠٤ ،١٤٠٣

السامرائي ،عباس

١٢٦٠

سامي حمود جاسم

٢٢٤

سامي ،شبر

١٤٢٣

٤٢٩

سامي عبدالحميد

٨٣١ ،٨٢٩

السباك ،معين

٩٥٦

السباھي ،محمد سعدون

١٤٠٥

سبيرز ،اي اي

١٥٧٧

ستار جبر نايف

١٠٥٠

ستكنز ،جوزيف

٢٤٢

السراج ،عباس

٢٨٩ ،٢٨٨

السروجي ،عبدﷲ بن علي بن منجد)٦٩٣-٦٢٧ھـ(

١٠٥١

سعد الدين خضر

٣٣ ،٣٢

سعد محمد رحيم

١٢٦١

سعد ياسين يوسف

١٠٤٢

سعدون جاسم موسى

١٢٦٢

السعدون ،مكرم سعيد

٨٥٥

السعدون ،ناصرة

١٢٦٣

السعدي ،حامد

٨١٦

السعدي ،شاكر محمود

٩٢٣ ،٩٠١ ،١٣

السعدي ،عبدالعليم عبدالرحمن

٢٩٠

السعدي ،فاطمة صادق عباس

١٤٩٢

٤٣٠

السعدي ،محمد حمود

٧٣٠ ،٧٢٩

السعيدي ،صالح مطروح

١٢٦٤

السعيدي ،محمد عبدالغني ادريس

١٥٩٧

السعيدي ،نورية

١٢٦٥

سالم اسماعيل زيدان

٥٤١

سالم حربة

١٢٦٦ ،١١٤٥

سالم محمد علي حسين

٦٨١

سالم نوري

١٢٦٨ ،١٢٦٧

السالمي ،محمد زكي

١٢٦٩

السلطاني ،يحيى كاظم

١٥٠٩

السلمان ،حسين

٨٢٠

سلمان شھيب

١٢٧٠ ،١٠٥٣

سلمان فيصل وھيب

١٠٥٤

سليم حسن

٨٩٧

سليم عبيد كاطع

٧٣١

السمالحية ،مجيد حميد محمد

٢٥٩

السماوي ،ناظم

٩٧٦

سميسم علي كاظم جواد

٦٣

٤٣١

سناء علي حسين

٩٣٦

السيد ،محمد

٣٢٣

سندس عزيز

١٤٨٦

سھام جبار

٩١٣

السھروردي ،شھاب الدين ابو الفتوح

٩٢٨

سھيل سامي نادر

٨٢٧١

سھيلة شفيق

١٩ ،١٨

السوداني الكندي ،عبدﷲ موسى

٩٧٧

السوداني ،موسى جعفر

٢٤٠

السويدي ،عبدالرحمن بن عبدﷲ البغدادي

١٤٩٣

السيد ،كمال

،٢١٤ ،٢١٣ ،٢١٢ ،٢٠٠
،١١٨١،١٢٧٢
،١١٧٣
١٢٧٥ ،١٢٧٤ ،١٢٧٣

السيستاني ،علي الحسيني

١٢٩١

السيالوي ،صالح حسن

١٠٥٥

السيوطي ،جالل الدين ابي الفضل عبدالرحمن بن ابي
بكر) -٠٠٠ت٩١١ھـ(

٨٩٤

٤٣٢

حـرف الـشين
شابري ،آني

٣٨٠

الشاھر ،باسم محسن

٨٤٢

الشاھين ،عبدالرحيم مردان

١٠٥٨

الشاوي ،ذر شاھر

١٠٥٩

الشاوي ،ناصر

٦٦٢

شبر ،عبدﷲ

٨٥ ،٨٤

الشبلي ،مھدي

١٠٦٠

الشبيب ،طه حامد

١٢٧٦

الشحماني ،عبدالحسين طعمة

١٢٧٧

الشحيل ،راضي

١٢٧٨

الشرع ،جالل فاخر سلمان

١٠٥٦

الشطري ،موسى غافل

١٢٨٠ ،١٢٧٩

شفرين ،اينا

٤٤٣

شكيب كاظم

١١٦٩

شللي ،بيرسي بيش

١٤١٣

الشمري ،جاسم محمود ذويب آل جعفر

١٥٦٢

٤٣٣

الشمري ،حسين عبيد

١٤١

الشمري ،صادق راشد حسين

٤٧٠،٤٦٦،٤٦٠،٤٥٩،٤٥٦

الشمري ،طالب عويد

١٩١

الشمري ،علي حسين فرحان

١٥٦٣

الشمري غازي حسين

١٥٦٦ ،١٥٦٥ ،١٥٦٤

الشمري ،محمد كريم ابراھيم

١٦٠٧

شميم الحلي ،علي بن الحسن بن عنتر)٦٠١-٠٠٠ھـ(

١٥٢٩

شھاب احمد ابراھيم

٧٧٢ ،٦٦٩

شھاب احمد عبدﷲ

٥١٣

شھاب احمد ياسين

٤٩٤

الشھابي ،اسماعيل علي

١٠٦١

الشھابي ،محمد جواد رقي

٣٢٥

الشھيد ،زيد

،١٢٨٣ ،١٢٨٢ ،١٠٥٢
١٢٨٤

الشواف ،خالد

١١٤٧ ،١١٤٦ ،١٠٦٣

الشواف ،عبداللطيف

١٤٩٤

الشوبيني ،ھاتف بريھي شياع

٣٩٣

شوقي كريم

١٢٨١

شوقي يوسف

٩٣٣

٤٣٤

الشويلي ،علي حميد

١٠٦٤

الشيباني ،مصطفى جعفر

٢٢٢

الشيباوي ،باقر حسن عليوي

٣٦

الشيخ ،نصير

١٠٤٧

الشيخلي ،حيزومة شاكر رشيد

٣٠١

حـرف الـصاد
صادق حسين كينج

٩٩٤

صادق شاھين

٣٧

صادق جعفر جابر

٥٧٧

الصادق عوض بشير

٤٧٣

صالح جبار

١٢٨٥

صالح عبدالمھدي علي

١٢٨٦

صالح ياسر حسن

١٤٩٩ ،٤٤٨

الصالحي ،سعد

١٠٦٦

الصالحي ،عزمي

٩٧١

الصالحي ،مؤيد

١٢٨٨ ،١٢٨٧

الصائغ ،رحاب حسين

١٢٨٩

٤٣٥

صباح عباس جودي عنون

٩٨٤

صباح عباس عنوز

١٤٤١ ،١١٢١

صباح عبدالرحمن

٤٣٠

صباح عزيز عنوز

١٠٦٥

صبحي حسن

١١٤٠

صبحي ناظم توفيق

١٦١٦ ،٥٦٨ ،٤٨٥

صبرية يحيى حمودي

١٧٨ ،١٧٦

الصبيحاوي ،حيدر فرحان حسين

١٦٠٨

الصدر ،محمد

٣٢٨ ،٣٢٧ ،٨٧

الصدري ،قوام الدين محمد امين

١٢٩٠

صفاء ذياب

١٠٧٨

صفاء كريم شكر

٤٣٦

الصفار ،عبدالعظيم

١٠٦٩

الصفار ،ھاشم

١٢٢

الصكر ،صادق ناصر

١٣٨٨

الصكري ،فاطمة زبار عنيزان

١٦١٩ ،١٥٩١ ،٨٠٢

صالح زنكنة

١٢٩٢ ،١٢٩١

صالح كاظم ھادي

٦٤٤

٤٣٦

الصندوق ،ليث

١٠٧١ ،١٠٧٠

الصوفي ،سعيد حمودي

١٨٧

الصيمري ،مفلح بن الحسن

١٣٠

حـرف الضـاد
٥٣٠

ضاري خليل محمود

حـــرف الطــاء
طارق حرب

٤٨٤

طارق حسون فريد

٨١١

طارق علي شريف

١٥١٢

طارق فتحي سلطان

١٦٠٩

طالب عباس

١٢٩٣

طالب عبدالعزيز

١٠٧٢

الطالب ،عمر محمد

٩٣٤

الطائي ،ذنون

١٤٧٣

الطائي ،راھي مزھر

١٤٧٤

٤٣٧

الطائي ،سعد ھاشم

١٠٧٤ ،١٠٧٣

الطائي ،عباس علي عبدالرضا

٦٩٣ ،١٠٢

الطائي ،نزار نومان خلف

٥١٥

الطباطبائي ،محمد حسين

٢٤١

الطباطبائي ،محمد سعيد الحكيم

،٢٥٥ ،٢٢٧٠ ،١٠١،١١٦
،٢٧٩ ،٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٦٣
، ٢٨٢،٢٨٣ ،٢٨٠،٢٨١
٣٢٦ ،٢٩٧ ،٢٩٦

الطبالوي ،ناصر الدين محمد بن سالم)١٦٦-٠٠٠ھـ(

١٧٥

طالل حسن

١٢٩٤

طالل كداوي

٥١٩

طه باقر

١٤٣٤

طوالبة ،حسن محمد

٤١٦

الطيب ،ھيثم

١٢٩٥

حـرف الظـاد
ظافر حسن غالي

٧٣٩

الظالمي ،حامد ناصر

٦٥١

الظاه ،عامر زھير

٤٨

٤٣٨

الظاھر ،قحطان احمد

٥٩٧،٥٩٦،٥٦

الظاھر ،محمود

١٢٩٦

الظفيري ،محمد ابراھيم

٧٣٧

حـرف العـين
العابد ،عدنان

٥٣٤

عادل عبدﷲ

١٠٧٥

عادل فرج يونان

٤٩

عادل نذير

٩٣٧

العادلي  ،صبحي

٢٦٧ ،٧٤

العارضي ،احسان

٧٧٣ ،٣٨٤

عارف صالح مخلف

٥٦٦

عاصم عبداالمير

٧٩٧

عالية طالب

١٢٩٧

عامر احمد غازي

٦١٨

عامر جابر

٤٠٤

عامر حسن فياض

٣٨٠

عامر سليمان

٦٥٩

٤٣٩

عامر عبداالمير مجيد

١٠٧٦

العامري ،احمد

٦٢٥

العامري ،عبدالكريم

١٢٩٨

العامل ،عادل

١٢٩٩

العامل ،عادل

٦٣٤

العاني ،انور احمد موسى

٦٤

العاني ،حامد شاكر

١٧٧

العاني ،سلسل محمد عبدالجبار

،٧٢٥ ،٥٧٣ ،٣٣٨ ،٤٠
،٨٠٥ ،٨٠٤ ،٧٩١ ،٧٨٤
٨٠٧ ،٨٠٦

العاني ،عبدالقھار داود

٣٣٣

العاني ،عبداللطيف عبدالحميد

٣٤٢

العاني ،مثري

١١٤٨

العاني ،محمد شھاب احمد

٩١٦

العاني ،يوسف

٨٢١

العبادي ،جليل نعمة

١٠٧٧

العبادي ،حطاب جبار

٢٧٦ ،١٨٢

العبادي  ،حطاب جبار

٢٧٤

العبادي ،علي حمود

٣٠٤

٤٤٠

عباس عبد جاسم

١٣٠٠

عباس لطيف

١٣٠١

العباسي ،عز الدين مرزا ناصر

٥٤٢

العباسي ،معتز فيصل

٣٨٢

العبادي ،علي حمود

٣١١

عبداالله عبدالرزاق

١٣٠٣ ،١٣٠٢

عبد االمير صبار

١١٤٩

عبداالمير كاظم زاھد

١٥٠

عبدالجبار علي دروش

٦٠٤

عبدالجبار محمد جرجيس

١٤٦٦

عبدالجبار ناجي

١٤٥٤

عبدالحسن حسن خلف

٦٣٢

عبدالحسين شندل عيسى

٤٨٣

عبدالحسين ماھود

١٣٠٤

عبدالحسين يعقوب

١٣٠٥

عبدالحق احمد محمد

٦٧٦

عبدالرحمن رشك شنجار

١٤٤٩

عبدالرحمن عمر محمد

١٥٧

٤٤١

عبدالرسول زين الدين

،١٤٦٨ ،١٤٦٧
١٤٧١ ،١٤٧٠

عبدالرسول زين الدين

٨٩٦ ،٨٩٥

عبدالرسول عداي

١٣٠٦

عبدالرضا حسن جياد

١٤٨٠،٣٣٥،٣٣٤،٣١٠

عبدالرضا عوض

١٥٣١ ،٦٢٣ ،٣٨٣

عبدالرزاق عبدالواحد

١٠٧٩ ،١٠٧٨

عبدالزھرة عبدالرضا

١٣٠٧

عبدالستار ابراھيم

١٣٠٨

عبدالستار عبدالجبار عباس

٧٣

عبدالستار عبود

١٣٠٩

عبدالعزيز ابراھيم

١٤١٠

عبدالغفار عبدالجبار عمر

٩٢٤

عبدالفتارح ابراھيم

١٦١٣

عبدالكريم ابراھيم دوحان

١٤٠٦

عبدالكريم حسن مراد

١٣١٠

عبدالكريم محسن

٧٧٦

عبدالكريم ھجيج طعمة

٨٧

عبدالكريم ابراھيم دوخان

٢١٦

٤٤٢

،١٤٦٩

عبدالكريم ھادي شعبان

١٥٦٨

عبدالكريم ھجيج طعمة

٨٢

عبدﷲ عباس

٨٣٥

عبداللطيف بندر اوغلو

١٠٨٠

عبدالمجيد فليح

١١٥٠

عبدالمجيد كامل عبداللطيف

١٤

عبدالمجيد لطفي

١٣١١

عبدالوھاب حميد علي

١٧١

عبدالوھاب عبدالجبار محمود

٨١٩

عبدالوھاب غازي حمودي

٨٤٨

العبدلي ،كمال

١٠٧١

العبودي ،ستار نوري

١٤٩٥ ،٦٢٠ ،٤٠٨ ،٣٧٣

العبودي ،عثمان سلمان غيالن

٥٥٠،٥٤٦

عبيد عزيز محمد

٥٤٤

العبيدي ،احمد جاسم

١٠٨٢

العبيدي ،جمال

٢٣٢

العبيدي ،سمية

١٠٨٣

العبيدي ،صالح محمد عبدﷲ

٩٣٥

٤٤٣

العبيدي ،عماد كاظم

١٣١٢

العبيدي ،لطفي جميل

١٣١٣

العبيدي ،محمد خليل ابراھيم

٥٨٦

العبيدي ،مھند غانم احمد

٢٤٢

العبيدي ،ناظم محمد

١٣١٤

العبيدي ،نوال مھدي

٨٥٢

العتابي ،عبدﷲ حميد

١٥٣٠ ،٤٢٩

العتابي ،عبدالحسين خلف روضان

١٥٦٧

العجيلي ،شذى عبدالباقي

٦٠٨

العجيلي ،محمد صالح ربيع

٦٢٦

عدنان جاسم ثابت

٧٤٥

عدنان محمد قاسم

١٥٦٩

العراق ،دائرة شؤون المرأة

٣٥٧

العراق ،قوانين

٥٣٥،٥٢٦،٥٠٦

العراق المجلس االعلى االسالمي

٤١٠ ،٣٦٧

العراق ،مجلس النواب ،الدائرة االعالمية

،٤٣٦ ،٤٣٥ ،٣٨٥ ،٣٦٠
٤٣٨ ،٤٣٧

العراق ھيئة النزاھة

٥٦٣ ،٤٩٠

٤٤٤

العراق ،وزارة التربية

٦٠٩ ،٦٠٥

العراق ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

٦١٩

العراق  ،وزارة الثقافة

٨١١،٨١٠

العراق  ،وزارة الثقافة ،دار الكتب والوثائق

٢٥ ،٢١ ،٢٠ ،١٧ ،١٦ ،١٥

العراق وزارة الشباب والرياضة

٨٤٠

العراق وزارة الموارد المائية

٧٤٨ ،٤٦٥

العرباوي ،محمد المختار

١٦٧٢

العربي ،مھا عادل

١٣١٥

العريضي الحسيني ،ابو ھاشم وليد

١٥٤٥

العزاوي ،ايمان محمد حسين

١١٥

العزاوي ،تركي علي محمود

٧٢٨

العزاوي ،خالد عبدالرزاق

٦٢٤

العزاوي ،سالم جاسم محمد

٣٤٦

العزاوي ،سامي مھدي

٧٥٦

العزاوي ،عباس

١٥٤٦ ،٦٩٦

العزاوي ،عبد محمد حسن

١٤٤ ،١٤٣ ،١٤٢

العزاوي ،عصام محمد

١٠٨٤

العزاوي ،علي عبد عباس

١٠

٤٤٥

العزاوي ،قيس

٣٨

العزاوي ،محمد عبدالجبار

١٣٩٦

العزاوي ،نعمة رحيم

١٥٠٧،٦٧٩،٦٥٣

عزيز سباھي

٤٤٩ ،٤٠٥

العسكري ،صباح عباس

٧٤

العسلي ،خالد

١٥٩٣

عصام كاظم جري

١٠٨٥

العطار ،والم

١٣١٦

العطية ،جبار صبري

١١٥١

العفريت ،فاھم وارد

١٣١٨

العقابي ،حيدر حاشوش

١٠٨٦

العقيدي ،محمد عبدالكريم منھل

٧٤٣

عقيل اكرام

١٣١٧

عقيل مھدي يوسف

١١٥٢ ،٨٢٨

العكيلي ،رحيم حسن

٥٥٣

العكيلي ،لطيف عبد سالم

٤٦٤

عالء جبر محمد

١١٧٠ ،٩١٤ ،٦٥٨

عالء حسين حنظل

٧٦٩

٤٤٦

عالء شدھان

،٨٦٥ ،٨٦٤ ،٨٦٣ ،٨٦٢
،٨٦٩ ،٨٦٨ ،٨٦٧ ،٨٦٦

عالء عبدالخالق سواد

٦٢٨

العالف ،شامل فخري

٦٨٦

العلواني ،جھاد عبدحسين

١١١

العلوي ،باقر

٢٦٦

علي ابراھيم

١٣٩٧

علي االمير

٥٠

علي بدر

١٣٦٩

علي جبار

٥٥٢

علي حداد

١٣٢١ ،١٣٢٠

علي خيون

١٣٢٢

العلي ،ذاكر خليل

،٥٢١ ،٥١٦ ،٤٦٧ ،٣٥٢
٧٢٣ ،٧١٤

علي رحماتي

١٠٨٨

علي سعد عمران

٥١٤

علي شريعتي

٦٨

علي شناوة وادي

٤٣

العلي ،شنشول

٤٧٥

٤٤٧

علي عبدﷲ

٨١٤

علي عودة عبدالجليل

٢٦٢

علي كاطع خلف

٩٢٥

علي لفتة سعيد

١٣٢٣

علي ليلة

٣٤٩

العلي ،محمد احمد

١٣٢٤

علي مزاحم عباس

٨٣٣

العماري ،كريم راضي

٩٧٨ ،٩٧٠

عمرو ھشام محمد

٧٧٠

علي ناجي عطية

١١٣

عماد عبدالسالم رؤوف

١٢٩

عمار عبدالرزاق خليفة

٦٨٣

العمر ،فاروق صالح

٤٢١ ،٤١٤

العنزي  ،ستار ناجي

١٥٧٠

عھود عبد

٩٤٠

عواد احمد صالح

١٠٨٩

العيثاوي ،ھادي عبدﷲ

١٤٥٨

العيثاوي يحيى محمد علي

١٩٧

٤٤٨

١٠٩٠

العيسى ،ھشام

حـرف الغـين
غازي سعيد سليمان

٨٨

الغالبي ،محسن

١٥٤٧

الغانم ،مكي

١٠٨١

الغبان ،محمد جواد

١٥٣٢ ،١١٢٢

الغريفي ،حميد المقداس )ابو الحسن(

٣٨٨ ،٣٠٧ ،١٨٦

الغزال ،عبدالحكيم ذنون يونس يوسف

٣٨٥

الغزي ،ابو الروح عيسى بن عثمان الغزي الشافعي

٣١٤

الغضنفري ،منتصر

١٣٢٥

الغلب ،فارس

١٣٢٦

الغوار ،طالل

١٠٨٢

غوارتني ،جيمس

٤٣٠

٤٤٩

حـرف الفـاء
فاروق فائق كويمرلو

١٠٩٣

فاروق ناجي محمود

١٣٢٨

فاضل جابر مناحي

١٦١٠ ،١٤٨٧ ،١٤٤٤

فاضل جواد دھش

٧٤٢

فاضل محمد عبدﷲ

١٣٢٩

فاضل مھدي

٩٢٩

فائز طه عمر

١٤٠٩

فائزة جبار محمد باباخان

٥١٢ ،٥١١

فائق علي عبدالرسول

٤٧٦

فائق محمد حسين

١٣٣٠

فائق محمد صالح

١٣٣١

الفتالوي ،ستار عبدالحسن جبار

٦٨٤

الفتالوي ،سھيل حسين

٣٥٠

الفتالوي ،علي

٣٢٩ ، ٢١٧ ،١٠٦

الفتلي ،حميد

١٥٨

فرات جبار سعد ﷲ

٥٣

٤٥٠

الفراجي ،عثمان حسين عبدﷲ

١٧٠

فرج ياسين

١٣٣٢

فردوس منعم

٧٦١ ،٧٦٠ ،٧٥٩

الفرطوسي ،عبدالھادي احمد

٩٢٦

الفرطوسي ،نافع

١٠٩٤

الفريد ،سمعان

١٤١١

فريد مجيد حسين

٦٩٧

الفضل ،وائل عبداللطيف

٥٠٢

الفضلي ،صريح عبدالكريم

٨٤٥

الفقي ،عمر عيسى

٥٤٣

الفقيسي ،الحسن بن شاور)٦٧٨-٠٠٠ھـ(

١٥٣٣

الفكيكي ،اديب توفيق

٧٢٢

فالح حسن خضير

٥٧٨

الفالحي ،مائدة علي جاسم

٢٧

فليح ع سوادي

١٤٦٣ ،٨٠٠

فليحة حسن

١٠٩٥ ،٨٩٨

فنتن ،جيمز

١٤١٤

الفھد ،رياض

١٣٢٧

٤٥١

الفھد ،عبدالرزاق مطلك

١٤٨١

فھد محسن

١١٣٣

الفھداوي ،خالد سليمان

٤٠١

فوزي اكرم ترزي

١٤٣٦

فوزي شعبان

١٩٠

الفياض ،محمد اسحاق

،٢٩٨ ،٢٧٧ ،٢٦٩ ،٧٠
٣٠٦

فيشو ،ب

٨٧٠

حـرف القـاف
القاري ،علي بن سلطان محمد)١٠١٤-٠٠ھـ(

١٤٧٩ ،١٤٧٨

القاسم ،بديع محمود مبارك

٥٩٠

قاسم خضير عباس

١١٤

القبانجي ،احمد

٢٣٤ ،١١٢

القحطاني ،ابي عبدﷲ الحسين

١٣٨

القدسي ،عصام

١٣٣٣ ،١٠٨٦

القرضاوي ،يوسف

٩١

القره غولي ،جبير صالح حمادي

١٣٩٨

القره غولي ،عادل عبدالرزاق

٣٠٣

٤٥٢

القره غولي ،عدنان يعقوب

١٣٣٤

القريشي ،باقر شريف

٢١٨

القريشي ،عزيز سليم

١٤٧

قزانجي ،فؤاد يوسف

٢٨

القصاب ،ھادي

٩٥٨ ،٩٥٧

القصيري ،فيصل

١٠٨٧

القطب ،حسين كاظم حسون

١٦٠٤

القنديلجي ،صباح عبدالغفور ثابت

١٤٩٦

القيسي ،عبدالغفور محمد طه

١٨٨

القيسي ،عبدالقادر محمد

٢٧٠

القيسي ،ياسين خضر

١٣٣٥

حـرف الكـاف
الكاتب ،جواد

١٣٣٦

الكاتب ،نادية محمود

١٣٣٧

كاشف الغطاء ،عباس)١٣٢٣-١٢٥٣ھـ(

٢٤٧٢ ،٢٤٦

كاظم ابراھيم كاظم

١٥٩

٤٥٣

الكاطع ،كاظم اسماعيل

٩٨٠ ،٩٧٩

كاظم حمد محرات

٩٨٥

كاظم سعد الدين

٦٣٦ ،٦٣٥

الكاظمي ،مھدي جناو

١٠٩٨

كبة ،عزة حسين

٨٧١

كبة  ،نجاح ھادي

١٥٠٥

الكبيسي ،حمدان عبدالمجيد

٤٤٦

الكبيسي ،سامي جميل

٥٣١

الكبيسي ،صبحي فندي خضر

٣٠٩

الكبيسي ،عناد اسماعيل

٣٠

الكبيسي ،مقتدر حمدان عبدالمجيد

٢٧٢

الكجه جي ،احمد محمود وسف

١٣٦

كجه جي ،صباح

٤٧١

الكلداوي ،فراس عبدالعزيز عبدالقادر

٦٧٧

كرج ،جاكوب

٨٧٦

الكرطاني ،مجيد صالح ابراھيم

١٣٤

الكرعاوي ،زمن عبد زين

١٣٩١ ،١٣٣٨

الكرواني ،سعيد ساجد

٩٦٤

٤٥٤

كريكور سيروب كريكور

٧٤١

كريم فخري طالل

٧٧٨

كريم محمد حمزة

٤١١

الكعبي ،ام حسين

٩٥٩

الكعبي ،جبار محمد علي

٥٢٠

الكعبي ،علي صالح

١٥٤٨ ،١٤٨٨ ،١٤٨٤

الكعبي ،فاضل حسن

١٣٣٩

الكعبي  ،كريم علكم

١٥٣٤

الكعبي ،محمد

٩٨١

الكفالوي ،سامي عبدالحسين

٧٨٦

كلنر ،دوغالس

٤٦٨

كلودكانوفا ،ماري

٨٨٠

كليزار ،انور

١٣٤٠

كمال عبدالرحمن

١٣٤١

الكناني ،محمد علي عبداالمير حسن

٦٨٥

الكناني ،نوري متعب محمد السرداح

١٥٧١

الكندي ،وارث

١١٨٢

الكنعاني ،سامي

١٣٤٢

٤٥٥

الكواز ،جبار

١٥١٨

الكواشي ،احمد بن يوسف )٦٨٠ -٥٩٠ھـ(

١٧١

كورتن ،ديفيدي

٤٧٧

كوردسمان ،انثوني أ .ج

٥٧٢

كوركيس عواد

٥٨٩

الكوفي ،احمد

٢٤٤

كواللة نوري احمد

١٠٨٩

كولدوني ،كارلو

١٤٢٦

الكيار ،فارس

١١٠٠

الكيالني ،رعد شمس الدين

٢٤٣ ،١١٨

حــرف الالم
الالمي ،عبدﷲ حسين

٨٤٦

الھاي عبدالحسين

٣٦١ ،٣٤١ ،٣٤٠

لطيف ھاشم كزار

٣٧٧

لطيفة ابراھيم خضر

٣٩١

لوسون ،جون ھوارد

٨٢٢

اللھيبي ،سمير شالل فرحان

٤٦٩

٤٥٦

لؤي حمزة عباس

١٤٤٣ ،١٤٥

ليلى لعيبي

٩٨٢

ليلى محمد نجيب

١٥٧٥

حـرف الميـم

ماجد اسد

١٣٤٤

ماجد عباس حسين

٦٠٠

الماجدي ،خزعل

١١٥٣ ،٨٨٣ ،٨٨٢

ماراينون ،ادوار دول

١٥١١

مارتن ،كورش قمر س

١٣٤٥

مازن بشير محمد

٥٨٠

الماضي ،سامي

٦٧١

مان ،توماس

١٤٢٢ ،١٤٢١

الماوردي ،علي بن محمد بن حبيب)٤٥٠-٣٦٤ھـ(

٩٠٩

مائدة فاضل جسام

١٣٤٦

مجدي عبدالباقي

٢٠١

المجمع العلمي

٦٨٠ ،٦٤١ ،٦٤٠

٤٥٧

مجيد طارش

١٥١

مجيد عبد علي

١٣٤٧

محسن حسين

١٤٥٩

محسن عبدالحميد

٣١٥

محفوظ فرج ابراھيم

١٩٢

محمد ابراھيم حسن

٧٠٣

محمد بن سليمان)٨٧٩ -٧٨٨ھـ(

٦٧٠

محمد تقي جون

١٣٩٩ ،٩٨٦ ،٨٧٧

محمد توفيق ووردي

٦٣٠

محمد جاسم محمد ذنون

٦٣٩

محمد حبيب مھدي

١١٠١

محمد حسن يحيى الدين

١١٠٢

محمد حسين جودي

٧٥٧

محمد حماد

٨٢٣

محمد درويش

٣٩٢

محمد رشدي عبيد

٩٣٦

محمد سمارة

١٣٤٩ ،١٣٤٨

محمد سياب محان

٤٩٧

٤٥٨

محمد السيد جاسم

١١٣٧

محمد عبد طميس

٥٣٢ ،٤٩٨

محمد عبيدات

٤٧٤

محمد علي داھش

١٦٧١

محمد علي زيني

٤٥٠

محمد قاسم

١٣٥٠

محمد مبارك

١١٥٤ ،٩٣٧ ،٣٥٨

محمد مھدي شمس الدين

١٣١

محمد ھادي

١٥١٤

محمد يونس

١٣٥١

المحمداوي ،رضا

١١٠٣

المحمدي ،محمود فرحان حمادي

١١٠٤

محمود حياوي حماش

٤٦

محمود شمال حسن

٥٧٦

محمود قاسم محمد

٦٠

المحياوي ،عبدالحسن خضر عبيد

١٤٠١ ،٨١٧

مختار شعيب

٣٥١

المخزومي ،عادل

١٤٣٩

٤٥٩

المخزومي ،مھدي

٦٧٢

مديحة صالح مھدي

١٨١

المراياتي ،كامل جاسم

٣٥٣

المردان ،حمزة فيصل

١١٠٥

المرزوك ،صباح نوري

،١٥٣٧ ،١٥٣٦ ،٢٢،١٥٣٥
١٥٤١ ،١٥٤٠ ،١٥٣٨

المرسومي ،عبدالكريم محمود

١١٠٦

المرسومي ،فالح حسين محمود

١١٠٧

مرثيلينوس ،أميانوس

١٥٧٨

المركز االستراتيجي للبحوث والدراسات

٣٦٩

المرھج ،سعيد عبدالھادي

٨٩٠

مروجيك ،سالفوميد

١٤٣٢

مسرة حميد

١٣٥٢

المسعودي ،عبدالسالم يزر بندر

١٥٤٩

المسعودي ،عالء

٩٦٠

مسلماوي ،مالك

١١٠٨

المشاھدي ،خليل ابراھيم

٧٨٣ ،٥٤٨ ،٥٤٧ ،٥٢٣

المشھداني ،سعد سلمان

٤١٧ ،٤١٥

٤٦٠

المشھداني ،علي

٢٢١

المشھداني ،فھيمة كريم رزيج

٥٨١

المشھداني ،ھاشم محمد

١٠٧

مصطفى صالح كريم

١٣٥٣

مضر عبدالكريم

٢٢٥

المطبعي ،حميد

١٥١٠ ،١٥٠٢

المطبعي ،علي

١١٥٥

المطلبي ،عبدالرزاق

١٣٥٤

المطلبي ،غالب

١٣٥٥ ،٨٧٣

المطيري ،مھنا رباط الدويش

١٥٩٢ ،١٥٧٣ ،١٥٧٢

مظفر داود سلمان

١٣٥٦

المعماري ،عبدالغفور حسن كنعان

٤٧٢

المعموري ،ناجح

٨٩٨

المفتي ،نرمين

١٣٥٧

المفرجي ،زياد خالد

٥١٠ ،٥٠٩

مقداد مسعود محمد

١١٠٩

مقدادي ،علي عايد

١٥٢

المقدادي ،فيصل ابراھيم

١١٥٧

٤٦١

المكصوصي ،رحمن حسن علي

٤٤٧

مكي ناجي

٥٥٥

مكينون ،ألف

١٤١٧

المالح ،غسان عبدالرزاق حسين

٢٩٥

المالح ،نزار مصطفى

٧١١

مالذ ناطق

١٣٥٨

المالك ،قحطان حبيب

٦٢٧

المندالوي ،صالح نادر

٣٥

المندالوي ،صالح نادر

٣٥

المندالوي ،عقيل ابراھيم

٢٥٣

منذر علي

٢٨٧

المنذري ،محمد حسين

٦٢٩ ،٢٨٤ ،٨٧

المنشيء ،ضياء

٨٥٣

المنصوري ،حافظ

٩٨٩ ،٩٨٨

منظمة بن الرافدين .بابل

٥٤٧

منجم جبار

٩٤٩

مھا بھجت يونس

٥٥٤

مھا عبدالفتاح

٣٨٧

٤٦٢

المھداوي ،ايمان كما ل مصطفى

١٥٤٢

مھدي عباس

٨٢٤

مھدي عبود علي

٩٢

مھدي نجيا

١٣٥٩

مھند جميل محمود

٧٢٧

مھند طابور

٨٢٧

المؤتمر العلمي ) :٢٠٠٨ :١االنبار(

٦١٤

المؤتمر العلمي ) ٢٠٠٨ :٣بغداد(

٧٢٦

المؤتمر العلمي ) (٢٠٠٩ :١جامعة تكريت(

٤٧٨

المؤتمر العلمي ) ٢٠٠٩ :١ديالى(

٦١٥

المؤتمر العلمي ) ٢٠٠٩ :١القادسية(

٦٢١ ،٥٨٨

المؤتمر العلمي التربوي ) :(٢٠٠٩ :٥تكريت(

٦٠٠

المؤتمر العلمي السنوي ) ٢٠٠٧ :٣بابل(

٧٠٧

المؤتمر العلمي لقسم الدراسات االجتماعية

٣٧٢

المؤتمر العلمي لوحدة االبحاث المكانية ):٢٠٠٨ :١
ديالى(

٦١٧

المؤتمر الفكري ) :٢٠٠٩ :٣البصرة(

١٠٠

مؤتمر فلسفي ) ٢٠٠٨ :٧بغداد(

٤٢

المودن حسن

٩٤٨

٤٦٣

مورا ،اندريه

١٥٠٣

موراميا ،البرتو

١٤٢٧

موسى احمد

١١١٠

مؤسسة النور الجامعة )العراق(

٥٦٦

الموسوي ،جواد مطر

١٤٧٢

الموسوي ،حاتم

٢٤٥

الموسوي ،سميرة جعفر

٣٦٢

الموسوي ،عبدالكريم محمود

١١١١

الموسوي ،عبدﷲ حسن

٥٨٥

الموسوي  ،علي صاحب طالب

١٤٥٦

الموسوي ،فاضل عباس

١٣٦٢ ،١٣٦١

الموسوي ،محمد صادق

١٤٧٦

الموسوي ،موسى حسين

١٥٠٨

موفق سالم نوري

١٤٤٧ ،١٤٠٨

مؤيد نعمة محمد

٦٨٩

الميامي ،عمار فوزي

٥٦١

المياحي ،محمد خليل

١١١٢

المياحي ،نوري فرحان عذاب

٦٩٥ ،٦٩٤

٤٦٤

ميثم محمد علي

١٦٠

مير بصري

١٤٨٢

ميسلون ھادي

٨٨٧

ميثون  ،بيبر

١٤٢٤

حـرف النـون
النابلسي ،محمد احمد

٤١٨

ناجح ناجي

١١١٣

الناجي ،احمد

١١٣٦

نادية جبار

١١١٤

ناشد سمير

١١٦٧

الناصر ،حازم سليمان

٨٥٦ ،٤٤

الناصري ،ابراھيم فاضل

١٥١٩

الناصري ،اسعد

٣٣٠ ،٢٢٢

الناصري ،داود

١٩٤

الناصري ،غازي سليمان

٣٧٨

ناظم حكمت

١٤٣٣

٤٦٥

ناظم رشيد

٩٦٨

ناھضة ستار

٩٠٤

نائل حسون

٦٨٢

نبيل ،جعفر عبدالرضا

٤٥١

نبيل عبدالرحمن حياوي

،٤٤١ ،٤١٣ ،٣٩٦ ،٣٨٤
،٤٨١ ،٤٧٩ ،٤٥٤ ،٤٥٣
٥٨٢ ،٥٤٩ ،٥٠٨

نبيل عبدالھادي

٣٧٠

نبيل وادي

١٣٦٢

نجاة نايف سلطان

١٣٦٣ ،٩٠٩

النجار ،اخالص باقر

١٣٦٤ ،١٦٧

النجار ،اسعد محمد علي

١١٣٤ ،٦٧٨ ،٦٥٠ ،٣٩

النجار ،محمد بن احمد ) ٨٧٠ – ٧٨٨ھـ(

١٦١

النجفي ،سليم

١١١٥

النداوي ،وائل جبار جودة

١٥٢٠

ن دوة االتح اد للكتال ب واالدب اء ف ي الع راق )٩٥٠ – ٣٠٠٨
بغداد(
٤٥٢
الندوة التخصصية ) :٢٠٠٩بغداد(
نزار عبدالستار

١٣٦٥

نسرين كردي ذباح

٧٤٤

٤٦٦

نسير محمد

١٣٦٦

نشأت صالح الدين حسين

١٦٢

النشمي ،علي

١٥٨٦ ،٢٢٦ ،٢٢٣

النصراوي ،محمد علي

٩٠٠

نعمان مجيد

١٣٦٧

النعمة ،ابراھيم

٣٠٨

نعمة محمد ابراھيم

١٤٦٥

نعيم عبدالحسين بريسم

٨٣٨

النعيمي ،رافع محمود سليمان

٧٤٦

النعيمي ،عائشة عطية

١٣٦٨

النعيمي ،عبدالوھاب

١٣٦٩

النعيمي ،مصطفى ادھم حمادي

٩٦٧

النقاش ،نعمان

١١١٦

نمير قاسم خلف

٧٥٤

نواف فخر

٧٦٤ ،٧٦٣

نوزت شمدين

١٣٧٠

النويري ،محمد بن قاسم االسكندراني

١٦٦٨

النيلي ،عالم سبيط

٦٤٦

٤٦٧

حـرف الھـاء

ھادي طه

٨٧٥ ،١٨٩ ،٨٩

ھادي عبد علي ھويدي

٦٧٣

ھازبر آندت ،آندره

٨٣٤

ھاشم احمد نغيمش

٣٤٤

ھاشم نعمة فياض

١٤٤٦

الھاشمي ،شاكر عجيل

١٣٧٢ ،١٣٧١

الھاشمي ،ھاشم حمادي

٣٩٩

ھدو ،حميد مجيد

١٤٩٨

ھديل سعدي

٥٠٣

ھالل علي

١٣٧٣

الھاللي ،عماد محمد حسين احمد

٤١٩

ھناء نعمة محمد

٢٩

ھند رستم محمد شعبان

٧٤٠ ،٢٩

الھيتي ،حامد

١٣٧٤

الھيتي ،موفق اسعد محمود

٨٥١ ،٨٥٠

٤٦٨

الھيتي ،نعمان عطا ﷲ

،٤٩٩ ،٤٤٣ ،٤٣٢ ،٤٠٠
٥٠٧ ،٥٠٦ ،٥٠٥ ،٥٠٤

ھيثم صبحي

١١١٩ ،١١١٨ ،١١١٧

ھيثم ھالل

٥٦٧

ھيسس ،نيكي

٦٤٥

ھيكل رياض رأفت

٥٧٩

ھيلي ،آثر

١٤١٩،١٤١٨

ھيمداد مجيد علي

٥٣٣

ھيوود ،جون أ

٦٦٣

حـرف الـواو
الواسطي ،علي

١٣٧٦

ولتن ،جون

١٥٠٦

الوائلي ،طالب محيبس حسن

٤٢٨

الوائلي ،علي عبدالزھرة كاظم

٧٠٥ ،٣

وتوت ،كفاح

١١٢٠

وجدان عبدالعزيز

١٣٧٧

وحيد عبدالفتاح

١٥١٣

٤٦٩

الوحيلي ،محمد

١١٢١

الورجين ،حاجي سمير حسن

١٥٧٤

الوردي ،علي

٤٥

وسام مھدي كاظم

٨١٥

الوطواط  ،محمد بن ابراھيم

٦٧٧

والء صادق محسن

٦٧٤

ولكشتاين ،دايان

٦٣٧

وليد حبيب ھداد

١١٢٢

الونداوي ،مؤيد ابراھيم

٤٢٧

وھاب شريف

١١٢٥ ،١١٢٤ ،١١٢٣

الويس ،عباس خضير

١٣٧٨

ويلكوس  ،ويليم

١٥٧٩

حـرف اليـاء
ياسر عبدالصاحب

٨٣٢

ياسر علي عبد سمان

٩٩٥

ياسر منجي

٨٠٩

الياسري ،حامد حسن

٩٠١

٤٧٠

الياسري ،علي عبدالعزيز

٣٧٤

الياسري ،عيسى حسن

١٣٧٩

الياسري ،محمد قاسم

١٣٨٠

الياسري ،ياسين طاھر

١٥٥٠

ياسين طه حافظ

١١٢٧

يحيى صاحب

،١١٢٨
،١١٦١
،١١٦٥
١٣٨٣

اليعقوبي ،حيدر

٢٩٢

اليعقوبي،محمد

٢٩٣،٢٨٤،٢٧٨،٢٦١،٧٥

اليوزبكي ،مؤيد

١٣٨٤

يوسف اسكندر

٨٨٤

اليوسف ،علي محمد

٣٩٣

اليوسفي ،عباس

١١٢٩

اليوسفي ،عبد علي

١٣٨٥

٤٧١

،١١٥٨
،١١٦٣
،١٣٨١

،١١٦٠
،١١٦٤
،١٣٨٢

كشــاف العنـاوين
حـرف االلـف
اآلن ..ودائما؛ رواية /

١٢٢٣

ابتسامة للشمس :مجموعة قصصية /

١٢٠١

ابتكارات المسرحيين في القرن العشرين ...الخ /

٨٢٩

ابراھيم اسماعيل رائد النقد الرياضي في العراق /

١٤٥٨

ابراھيم )عليه السالم( خليل ﷲ /

١٨٩

االبعاد التربوية والنفسية والجمالية في فنون االطفال /

٧٥٧

ابن خلدون ...في مرايا النقد المعاصر /

١٤٨٣

ابن معصوم المدني اديبا وناقدا /

١٥٣٤

ابو البركات البغدادي وفلسفته الطبيعية /

١٤٦٥

ابو بكر االنباري وجھوده اللغوية والنحوية في كتابه الزاھر /

١٥٠٨

ابو حيان التوحيدي لغويا /

١٥٠٧

ابو طالب ثالث من اسلم /

٢٠٨

ابو طالب عبدالمطلب )ع( /

٢٢٠

ابو الفرج بن الطيب البغدادي /

١٤٦٤

ابواب مسرحية /

١١٤٥

اتجاھات حديثة في المناخ التطبيقي /

٧٠٥

٤٧٢

اتجاھات الشعرية الحديثة االصول والمقوالت /

٨٨٤

اتجاھات في النقد االدبي الحديث /

٨٨٧

اتفاق انسحاب القوات االمريكية واالطار الستراتيجي لعالقة الصداقة٤٨٧ ...
الخ /
اتفاق سحب القوات االجنبية من العراق /

١٦٣٧

االتفاقية العراقية االمريكية المرتقبة تداعياتھا محليا اقليميا /

٤٩٥

اتيتك متخا بالحب  :مجموعة شعرية /

١١٣٧

االثار المترتب ة ع ن ان ضمام الع راق ال ى منظم ة التج ارة العالمي ة عل ى ٧٤٢
مستقبل القطاع الزراعي /
اثر االدب العرب في االدب الفارسي كتاب مثن وي لج الل ال دين الروم ي ٩٠٣
انموذجا /
اثر االنفصال في المسؤولية الجنائية والعقاب /

٥٣٣

اثر البواعث في تكوين الداللة البيانية  :شعر جميل بثينة نموذجا /

٩٨٤

اثر التنمية والحرب على النساء في العراق /١٩٩٨ – ١٩٦٨

٣٦١

االثمار الجنية في اسماء الحنفية /
١٤٧٩،١٤٧٨
٢٦٨

االجتھاد والتقليد /

االجتھاد والتقليد في الشريعة االسالمية وعند االمام ابي حنيفة النعمان ٢٧٠
/
االجتھاد والحياة  :حوار على الورق /

٢٦٧

احاديث حقو الفرد والمجتمع في الكتب الستة  :دراسة تحليلية/

١٩٥

٤٧٣

احببتك طيفا  :رواية/

١٢٦٣

االحتالل االمريكي للعراق ) ٢٠٠٣مقدمات واسباب( /

١٦٣٥

احزان عازف القيثار :شعر/

١٧٠

االحزاب السياسية في الحلة :دراسة تاريخية ...الخ/

٤٠٨

احكام االضحية في الفقه االسالمي ويليه ) (١٠٠مائة سؤال وجواب٢٩٥ ...
الخ /
احكام الزواج والطالق في الفقه االسالمي /

٣١٣

احكام الصالة مصورة لالطفال /

٢٧٣

احكام الطھارة مصورة لالطفال /

٢٧٤

احكام العدة في الشريعة االسالمية /

٣٠٤

احكام الغائب والمفقود في الشريعة والقانون /

٣٠٠

االحكام الفقھية :العبادات والمعامالت والفتاوى /

٣٣٢

االحك ام القانوني ة لالعتم ادات الم ستندية والكف االت الم صرفية طبق ا ٥٥١
الحكام قانون التجارة العراقي رقم ٣٠لسنة /١٩٨٤
احكام المزارعة في السنة النبوية /

٢٩٩

احكام المعاھدات في الشريعة االسالية ..الخ /

١٥٩٥

احك ام النك اح عن د االم ام اب ن العرب ي الم الكي ف ي ض وء كتاب ة )احك ام ٣٠٢
القران(  :دراسة مقارنة /
احالم رجل المساء /

١١٠٨

االختبارات والتكتيك بكرة القدم /

٨٥٠

٤٧٤

اختر اسما لولديك /

١٥٧٥

آخر الرؤيا :قصص قصيرة /

١٢١٤

أخطاء تقع في الحج :وفق فتاوي سماحة المرجع الديني االعل ى االم ام ٢٨٨
السيد علي السيستاني /
االخالق /

٨٥ ،٨٤

اخالق االمام علي عليه السالم /

٧٩ ،٧٨ ،٧٧

االداب االسال مية مصورة لالطفال /

٢٧٥

االدارة االستراتيجية واالعالم /

٥٦٩

ادارة االنتاج والعمليات /

٧٧٦،٧٧٥

االدارة البرطاني ة ف ي الع راق ) :(١٩٢١ – ١٨١٤دراس ة ف ي ت اريخ ١٦٢٨
العراق الحديث منذ اواخر عھد الدولة العثمانية ..الخ /
االدارة البيئية :الحماية االدارية للبيئة /

٥٦٦

ادارة الجودة الشاملة وااليزو – مدخل معاصر/

٧٧٧

االدارة الضريبية في الع راق ب ين االص الحات وآلي ات مكافح ة التھري ب ٥٦١
الضريبي /
أدارة المصارف = / Mangement Bank

٤٥٦

االدارة والق انون ف ي م صر ف ي ع صر الروم ان :دراس ة لوظيف ة ١٥٧٦
االستراتيجيا /
ادب الفتيا /

٨٩٤

االدب الفلسفي /

٨٥٦

٤٧٥

االدب والنصوص للصف الثالث المتوسط /

٨٩١

االدب والنصوص للصف السادس االدبي /

٨٩٢

االدب والنصوص للصف السادس العلمي /

٨٩٣

ادب اليھود العراقين وحضارتھم في العصر الحديث /

١٤٣٥

ادباء المدحتية في امسيتھم االولى /

١٥٣١

ادباء مدينتي /

١٥٢٤

االدبية االلكترونية ماض بصيغة العصر :دراسة ...الخ /

٩٠٤

االدخال الجبري للشخص الثالث في الدعوى اختصام الغير/

٥٥٢

آدم يموت او الحياة الثالثة وقصص اخرى /

١٢٣٦

اذكار اليوم والليلة /

١٨٣

آراء الشافعي الكالمية /

٣١٣

آراء ومالحظات حول االتفاقية االمنية المقترحة ..الخ /

٤٨٦

اربعاء الصمد :قصص /

١٣٠٢

االرھاب ...صناعة عالمية /

٣٥١

االرھاب واالرھاب الدولي :دراسة في القانون الدولي /

٣٥٠

ازمنة البنفسج :شعر /

١١١٠

اساسيات االستثمار في المصارف االسالمية /

٤٥٩

اساس يات ال صناعة الم صرفية االس المية ان شطتھا والتطلع ات ٤٦٠
المستقبلية /

٤٧٦

اساسيات في التعلم الحركي /

٨٤١

اساسيات معالجة الصور الرقمية /

٧٤٠

اساليب النبي )ص( في تغير المنكر /

٢٤٢

اس اور القھ ر :دراس ة ف ي عالئقي ة ال دين والح ضارة من ذ الق دم وحت ى ١٠٠
االلفية السوداء /
االستاذ الدكتور عبدالرزاق مطلك الفھد مؤرخا /

١٥٣٠

االس تخدام الزخرف ي ل بعض العناص ر المعماري ة ف ي العم ارة العربي ة ٨٠١
االسالمية /
اس تخدامات الطاق ة النووي ة لالغ راض ال سلمية وازدواجي ة المع ايير ٦٩٨
الدولي ة ف ي ال ذكرى الع رين للع دوان ال صھيوني عل ى مفاع ل تم وز
النووي  – ٢٨ – ٢٧حزيران/ ٢٠٠١ /
اس تخدامات معاص رة للقي اس واالختب ار ال وظيفي والب دني ف ي المج ال ٨٣٩
الرياضي /
االستخفاف بالشعائر االسالمية وبيان احكامھا

٨٧

استراتيجيات التعلم التعاوني /

٥٩٤

استراتيجية امة السلم الحضارية /

٩٨

االستراتيجية البحرية االسالمية في البحر المتوسط ..الخ /

٥٧١

استراد المغنى :دراسة في ادب المحادثة /

١٤١٠

االست سالم ل يس خيارن ا :دفاع ا ع ن اميرك ا ف ي االم م المتح دة والع الم ١٤٩٠
أجمع /
است شراق م ستقبل البطاق ة التمويني ة ف ي الع راق ف ي ظ ل االزم ات ٤٥٢
االقتصادية العالمية ...الخ /

٤٧٧

استقاللية البنك المركزي /

٤٥٨

االسراء والمعراج /

١١٧٨

اسرار بابل /

١٥٨١

االسرار :رواية /

١٤١٩،١٤١٨

االسرة االورفلية في ماضيھا وحاضرھا /

١٥٥٧

اسس توحيد القوانين العربية /

٤٨٨

اسس رياضة المبارزة /

٨٥٤

اس س ال سياسة الخارجي ة االمريكي ة  :١٩٠٩ – ١٧٧٥دراس ة ٤٢٩
تاريخية/
٥٩٣

االسس العامة لالدارة التربوية /

االسس العلمية النجاز البحوث العلمية لمراحل البكلوريس والماج ستير ٦٩٢
والدكتوراه /
االسس العلمية للتدريب الرياضي /

٨٤٦

اسطورة عبدﷲ الفاضل ومقاالت اخرى /

١٤٠٤،١٤٠٣

االس طورة :كوك ب ال شرق ام كلث وم ،س يرتھا ن صوص االغ اني ١٥١٣
والنصوص المعدلة /
االسطورة والنظريات الميثولوجية في الغرب /

٦٣٤

اسفل فنارات الوقيعة :ثالث مجاميع قصصية /

١٢٨٢

االسالم المدني /

١١٢

االسالم واالخر :قراءة في فكر اختالف /

٢٥٣

٤٧٨

االسالم واالستشراق :التكوين – لوسائل – االھداف /

١١٨

االسلحة المحرمة دوليا :القواعد واالليات /

٤٨٩

اسلوب المبالغة في شعر الخنساء /

٩٨٧

االسلوبية في النقد العربي الحديث :دراسة في تحليل الخطاب /

٨٩٧

اسم االلة في التوراة :دراسة سامية مقارنة /

٣٣٧

اسم الفاعل والمشبھات في القران الكريم) :دراسة لغوية داللية(/

٦٧٣

اسماء تتفتح في اصابعي /

١٠٩٢

اسماء خالدة /

١٥٠٦

االسوار البعيدة :قصص /

١٢٥٧

اس واق ب الد المغ رب م ن الق رن ال سادس الھج ري حت ى نھاي ة الق رن ٧٧٩
التاسع الھجري /
اس ئلة النق د :ج دل نظ ري ح ول اش كالية الم نھج وتطبيق ات ف ي ال شعر ٩١٢
العراقي المعاصر/
قصص قصيرة /

١٢٨٣

اشجان النخيل :رواية /

١١٩٠

اشراقات ..اوراق ثقافية /

٣٨

اشراقا :شعر /

١٠٠٨

اشعار ملت االنتظار :شعر /

١١٠٢

اشكالية الطالق الرجعي في الفقه والقانون :دراسة مقارنة /

٥٢٩

٤٧٩

اشكالية العالقة بين الحرية والديمقراطية :دراسة مقارنة /

٣٩٤

االشالء المقطعة :رواية /

١١٨٣

االشياء الفانية :قصص /

١٣٥٥

اصالة فن التصوير االسالمي /

٨٠٧

اصحاب الكساء /

١١٧٤

اصدارات عام / ٢٠٠٦

١٨

اصدارات دار الشؤون الثقافية العامة لعام / ٢٠٠٧

١٩

االصر واالغالل /

١٣٦

اصل الحياة والموت في االساطير االفريقية /

٦٣٥

اصول االلقاء الخطابي /

٧٣

اصول البحث العلمي في التاريخ ومناھجھما /

١٤٤٣

اصول التشريع الدستوري في االسالم /

٣٠٨

اصول العقيدة /

٢٢٧

اصول ومناھج البحث في العلوم االسالمية والقانونية /

٦٨

االصولية واالخبارية :بين االسماء والواقع /

٢٥٥

االطراس االسطورية في السرد :فاروق وادي انموذجا /

٨٩٩

اضواء الزمن /

١٣١١

اطباء الكوفة :دراسة في التاريخ الطبي القديم /

١٥٠٩

٤٨٠

اطروحة القائد صدام حسين التجمع المؤسسي والسالم العالمي /

٤١٦

اعادة ترتيب قصص قصيرة /

١٢٠٨

االعت راض عل ى الحك م الغي ابي ف ي ق انون المرافع ات المدني ة رق م ٥٥٨ ٨٣
لسنة  :١٩٦٩دراسة تحليلية /
االعتراضات االعتراض على الحكم الغيابي واعتراض الغي ر ف ي ق انون ٥٥٣
المرافعات المدنية /
اعراب اآليات العشر االوائل من ))سورة يوسف(( /

١٥٦

االعالل في كتاب سيبويه في ھدى الدراسات الصوتية الحديثة /

٦٥٦

االعالم االسالمي الواقع والطموح /

١٠٥

االعالم في الجامعات االسالمية /

٣٤٤

اعالم متميزون من الصائبة المندائيين /

١٤٨١

اعالم المكفوفين المعوقين في العراق /

٥٧٤

اعالم اليھود في العراق الحديث /

١٤٨٢

االعمال الشعرية :المسرحيات الشعرية /

١١٤٨،١١٤٧

االعمال الشعرية :المسرحيات الشعرية /

١٠٦٣

االعمال الشعرية/ (١٩٨٠ – ١٩٧٦) :

١١٢٨

االعم ال الف ائزة بم سابقة دار ال شؤون الثقافي ة العام ة للع ام ٩٠٥ ..٢٠٠٨
الخ/
االعمال المسلحة في العراق :طبيعتھا نماذجھا – حلقاتھا /

٥٧٢

أعمال المؤتمر الفلسفي السابع :فلسفة الحوار ..رؤية معاصرة /

٤٢

٤٨١

اعوام العزلة :رواية /

١٣٧١

اعياد النوروز /

٦٢٩ ،٨٧

اغاريد المسلم الصغير :شعر /

٩٦٢

آغاني الشعر  :شعر /

١٤٢٨

اغاني واناشيد من تراث زاھد محمد/

٦٣٣

أفغانستان في التاريخ المعاصر/

١٦٦٧

أفواه وافنان /

١٣٦٤

اقترب ابتعد ..ال فرق شعر/

١٠١٠

االقتصاد العراقي في مرحلة ما بعد السقوط /

٤٥١

االقتصاد العراقي الماضي والحاضر وخيارات المستقبل /

٤٥٠

االقتصاد :العلم القائم على الفطرة السليمة ..الخ /

٤٤٠

االقتصاد – النقود والبنوك /

٤٥٣

االقتصاد والتجارة والنقل والجمارك في الدولة االتحادية الفيدرالية /

٤٤١

اقتصاديات التسويق الزراعي /

٦٢٢

اقرأ ما تيسر من القرآن /

١٧٢

االقطاعي الصغير/

١٤٢٦

أقول عصر القطط الذھبي :مسرحية شعرية /

١١٥٨

االكاروسات االساسيات واالقتصاديات والمكافحة /

٧١١

٤٨٢

اكت شاف )ال صغر( ف ي اللغ ة ونتائج ه عل ى اللغ ة ونتائج ه عل ى اللغ ة ٦٥٢
العربية /
الى امي وقصص اخرى من العالم /

٨٨٦

اال علي ..أو اصلب من االيام /

٢١٤

البو صيبع تاريخ ورجال /

١٥٥٢

الحان العجب /

٨١٣

االلعاب الصغيرة /

٨٤٢

الفاظ عربية /

٦٨٠

الق التصميم الداخلي /

٧٥٤

الق الجراح /

١٠٧٧

ال ق ال نص :دراس ة للبن ى الفني ة والموض وعية ف ي ش عر الموص ل ٩٢٤
المعاصر/
ﷲ واالنسان واالديان /

٢٣٢

االلم ..لك االمل والعواصف للجميع :شعر/

١٠٨٠

التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل :دراسة حالة العراق/

٣٨٢

الزام النواصب يا مامة علي بن ابي طالب )ع( /

١٣٠

اللغة واالبداع :حوار مفتوح مع مالك المطلبي /

٦٥٤

الفاظ الجمع والتفريق في القرآن الكريم /

١٤٩

االلواح :مجموعة قصائد /

١٠٢٩

٤٨٣

الوان واقداح :شعر/

١٠٥٨

الياذة عراقية :نصوص منتخبة /

١٠٨٧

اليحموم فرس االمام الحسين )ع( ..الخ /

٢٣٣

ام المعارك المعطيات والنتائج المستقبلية /

٤٢٥

االمارة الھنديانية الكردية في اذربيجان واربيل والجزيرة الفراتية /

١٦٣٧

االمام ابو حنيفة ومنھجه في الفقه االكبر/

١٤٧٧

االمام حسن البنا :قراءة في مشروعه الياس /

١٣٣

االمام حسين عليه السالم وجدان الفرد العراقي /

٢١٧

االمام الحسين )ع( والمسؤولية التاريخية /

٢٠٦

االمام الرضا علي بن موسى عليه السالم /

١١٧٩

االمام شرف الدين وعلمي الدارية والرجال /

١٤٧٦

االمام المھدي وبعده المعرفي استعراض موضوعي ..الخ /

٢٤٩

االمامة /

٢٤٧ ،٢٤٦

االمامة وظاھرة صغر سن االمام /

٢٥٢

اماني عاشق ثائر :شعر /

١٠٢٨

االمة الواحدة والموقف من الفتنة الطائفية /

٣٧٩

امتالك ناصية الشعر :دراسات نقدية في اب داع ال شاعر ال دكتور حكم ت ٩٣٤
صالح /

٤٨٤

االمثال العربية القديمة :دراسة في كت ابي )مجم ع االمث ال للمي داني( و ١٤٠٧
)المستقصى في أشال العرب للزمخشري( ...الخ /
االمثال في االديان

١٩٠

امثال مترجمة :عربي – انكليزي – انكليزي – عربي

٦٣٩

امثال وحكم شعبية في اربع لغات :فرنسية ..انكليزية ..الخ /

٦٣٨

االمداد :شرح منظومة االسناد/

١٤٦٢،١٤٦١

االمر بالمعروف والنھي عن المنكر )االسس .الشروط .المراتب( ...الخ ٢٤٥
/
أمراض االشخاص المھيمن الـ )/ (Vips

٧٣٤

امريكا نعم ..امريكا ال :عشرة اجتماعية وسياسية /

٣٨٧

االمطار السوداء :شعر/

١٠٢٤

االمم المتحدة وكيف تعمل /

٤٨٩

االمن في عھد الرسول والخلفاء الراشدين /

١٥٩٦

االمن في مصر وبالد الشام في عھد الناصر الح الدين االيوبي ..الخ /

١٦٠٦

أمنيات /

٨٧١

امنية الحصان الطيب :قصص لالطفال/

١٢٧٨

أمي والسروايل  :شعر/

١٠٦٢

أنت تشبه السيد المسيح /

١١٨٨

أنت والحاسوب وسيلة الحاضر وأمل المستقبل /

٤

٤٨٥

انتحال العرب لنظرية ذات الحدين ..الخ /

٦٩٣

االنتظار الموجه /

٩٣

انتفاض ة ت شرين الث اني ع ام  ١٩٥٢وانق الب الوص ي ف ي الع راق١٦٢٩ :
دراسة تاريخية وثائقية /
االنتفاضة الشعبانية في الحلة /

٣٨٣

االنسان والتلوث البيئي /

٥٧٩

االنظمة الداخلية للبرلمانات العربية /

٤٣٣ ،٤٣٢

انماتياط الغدير انھا اساطير :قصص قصيرة /

١٣٣٥

االنموذج في منھج الحكومة االسالمية القائمة على اساس الحاكمية
تعالى /

٣٠٦

االنھار السبعة :قصص قصيرة /

١٢٥٩

انھم يطلبونني ..فأراك :شعر /

١١١٤

انواء بغداد واحوالھا الطبيعية في العصر العباسي /

٧٠٤

أنين شاعر/

١٠٢٣

اھداف تدريس العلوم وكيفية قياسھا /

٦٨٨

االھمي ة التاريخي ة لالح وال العمراني ة ف ي كت اب ال صفدي ))تحف ة ذوي ٨٠٢
االلباب( :دراسة تحليلية /
االھمية التاريخية لكتاب السيف المھند العيني /

١٥٩١

أھمي ة تطبي ق نظ ام ادارة الج ودة ال شاملة ف ي دوائ ر وش ركات وزارة ٧٦٩
التجارة /

٤٨٦

االھوار جنة عدن والحياة الجديدة /

١٦٦٢

أوان الطيران ومسرحيات اخرى /

١١٥٦

اوتيفا مونيون /

١٥١١

اوراق ابراھيم الناصري :رواية /

١٣٠٣

اوراق على ابواب الخريف :قصص /

١٣١٨

االوراق المقدمة للمؤتمر العلمي االول لوحدة االبحاث المكانية ..الخ /

٦١٧

أوسع من الحلم  :قصص قصير/

١١٩٤

اوض اع ال وطن العرب ي وق ضاياه ف ي وق ائع الممثلي ات الدبلوماس ية ١٦١٦
العراقية في انقرة واستنبول ..الخ /
اوليات الحداثة في الشعر الشعبي العراقي /

٩٦٩

ادھام مشروع الشرق االوسط الكبير/

٤١٨

اوھام نادرة شاه او المتوسط االيمر من ھنا :مسرحية شعرية تاريخية١١٣٩ /
ايام االسكندر الكبير في العراق /

١٤٨٥

ايام قرية المحسنة :رواية /

١٣٧٩

ايام كنا نحتال على االشياء ،حكاية ليال بال قمر :رواية /

١٣٢٠

االيدز ..بين المناعة والفايروس /

٧٣٥

االيديولوجيا واللغة /

٦٤٢

االيضاح في اعراب وبيان دعاء االفتتاح /

١٥٨

االيقاع في تشكيل الصورة /

٩١٨

٤٨٧

االيقاع في الموسيقى العربية /

٨١٨

ايقاعات الرعد :شعر /

١١٢٠

ايماءات لعينيك  :شعر/

١١٢٦

ايماءات وردة الريح /

١٠٤١

اينانا ملكة االرض والفردوس :اسطورة بالد ما بين النھرين /

٦٣٧

أيوب :قصص /

١٣١٠

حـرف البـاء
بانتظار مرافيء الضوء :شعر/

١١١٦

بائع الورد :سناريو/

١٢٤٩

بايولوجية الخلية /

٧٠٦

ببليوغرافيا الرسائل الجامعية لسنة /٢٠٠٣

١٥

ببليوغرافيا الرسائل الجامعية لسنة /٢٠٠٦

١٦

ببليوغرافيا الرسائل الجامعية لسنة /٢٠٠٧

١٧

ببليوغرافيا العلوم التربوية والنفسية /

٥٨

البحث البالغي في تفسير الميزان /

١٦٥

الببليوغرافية الوطنية العراقية /٢٠٠٤ – ١٩٩٦

١٨

الببليوغرافية الوطنية العراقية لسنة /٢٠٠٧

٢١

٤٨٨

البحث عن الوثائق :دراسة في وثائقنا القومية /

٢٦

البحث عن يوم مضى :قصص /

١٣١٥

البحث القرآني عند الدكتور محمد حسين علي الصغير/

١٣٨

بحر اللؤلؤ :مجموعة قصصية /

١٢٩٧

بحوث استداللية في الفقه المقارن /

٢٦٨

بحوث العمليات :تطبيقات على الحاسوب /

٧٧١

بحوث في العقيدة ..الخ /

٣٢٤

بحوث في المعجمة العربية :المعجم اللغوي /

٦٦١

بحوث ونصوص محقق ة وق صائد مھ داة ال ى ادي ب العربي ة االس تاذ ھ الل ٩٢٧
ناجي في عيد ميالده السبعين السھم ثمانون استاذ..الخ /
البحور الزاخرة في مدح العترة الطاھرة  :المجموعة الشعرية الكاملة /

٩٥٥

بدء امتي ..وانتھاء عربي ..التباس :شعر/

١٠٠١

البداوة في شعر العصر العباسي االول /

٩٨٨

بداية البداية في احكام التجويد وھي الغاية بر واية حفص بن عاصم /

١٨٠

البدور/

١٥٤٣

بدور :قصص /

١٣٣٦

البديع /

١٧٢

برتقال سمية :قصص/
برلمان الحيوان /

١٢٤٥
٨٧٨

٤٨٩

برمجيات نظم المعلومات الجغرافية : GISالدليل العملي واالستخدام /

١٠

البريد في التاريخ /

٦٢٤

بساتين من خشب :ارتقي نقلة النار/

١٠٣٥

بشارات وصفات النبي محمد )ص( في انجيل برنابا /

١٩٩

بشائر النصر :شعر /

١٠٣٨

البشير  :شعر /

١٠٧٨

البصرة :مسرحية /

١٤٣٣

بطاقة الى شاطيء الذكريات :شعر/

١٠٢٥

بعد الجمل ..قبل الرماد :قصص قصيرة /

١١٩٥

البعد السياسي في الديانة المسيحية واثره في موقفھا من االخر/

٣٢٦

بغداد /

١٦٤٨

بغداد تاريخ وحضارة /

١٦٤٧

بغداد تتالم يوميات اسرة عراقية من الصعود الى السقوط /

٣٨٤

بغ داد ف ي كتاب ات الرحال ة الع رب واالجان ب م ن الق رن الخ امس ع شر ١٤٥٤
الميالدي /
بغداد المتنبي والناس /

٦٢٧

بالتربية والعلم نبنبي عراقا موحدا /

٦٢١

بلد آثارھا عشائرھا اعالمھا /
بما الشمس رغيف حار :شعر /

١٦٤٤
١٠٤٥

٤٩٠

البنى التحتية لثقافتنا العربية في ضوء الشعر/

٩٨٥

بناء الشخصية المتزنة /

١٠٢

بنفسج :شعر/

١٠٥٥

بنو ربيعة في التاريخ :قبائلھا -مواطنھا – شعراؤھا -حروبھا /

١٥٦٧

بنو المغربي ودورھم في الصراع بين الحم دانين والف اطميين عل ى مدين ة ١٦٠٧
حلب /
البنوك :احكام البنوك واالسھم والسندات واالسواق المالية ...الخ /

٢٩٨

بنية اللغة العربية في دراسات التيار المعادي للعقل العربي /

٦٥١

البنيوية والتفكك تطورات النقد االدبي /

١٤١٢

بوابات المعلومات االلكترونية /

٧

البيان في تفسير القرآن /

١٦٨

بيان معاني كلمات القرآن الكريم /

١٧١

البئر :قصص قصيرة /

١٢١٦

بئر المحارم :تحليل رؤية )بئر يوسف( /

١٢٩٠

البيئة من منظور اسالمي /

١١٥

البيئة والسرطان :المؤثرات البيئية في نشوء مرض السرطان /

٧٣٧

بيت الحكمة العباسي عراقة الماضي ورؤية الحاضر /

١٥١٧

بيت الذكرى وقصص المانية اخرى /
بيت في عنان السماء )سيناريو فلم روائي طويل /

١٤٢٠
١٣٠٤

٤٩١

البيت الكبير :رواية /

١٢٤١

بيضاء يدي :شعر /

١٠٣٢

بين ات اص ل االن سان ف ي الق رآن :دع وة ال ى توحي د الخ الق وتأص يل ١٣٦
المخلوق /

حـرف التـاء
١٤٣٠

تابع الشيطان /

الت أثير ال صھيوني ف ي سياس ة الوالي ات المتح دة االمريكي ة٤١٤ – ١٩٤٢ /
 ١٩٥٢في ضوء وثائق السفارة في واشنطن /
تاريخ االحزاب والجمعيات السياسية في الحلة /١٩٥٨ – ١٩٠٨

٤٠٤

تاريخ جامع النبي يونس /

١٢٦

تاريخ الحركة الكشفية في العراق /

٥٨٣

الت اريخ الح ضاري لمدين ة ج او عاص مة دول ة ال سونغاي ف ي الغ رب ١٦٧٠
االفريقي /
تاريخ الدول واالمارات الكردية في العھد االسالمي /

١٦٤٠

التاريخ الزاھر لحمولة ال مناف من آل ياسر/

١٥٥٠

تاريخ طي .القبائل والعشائر /

١٥٥١

تاريخ العالم المعاصر )/ (١٩٥٨ – ١٩١٤

١٤٤٥

تاريخ العراق في العصر السلجوقي /

١٥٨٣،١٥٨٢

تاريخ العرب قبل االسالم :السيرة النبوية /

١٥٨٨

٤٩٢

تاريخ علم الفلك في العراق /

٦٨٦

تاريخ غرفة تجارة الحلة )/ (٢٠٠٦ – ١٩٤٩

٦٢٣

التاريخ في ذاكرة الشعر/

١١٣٦

تاريخ الفيلية /

١٥٤٦

تاريخ قبائل حمير القحطانيةو في العراق /

١٥٥٩

تاريخ المسرح في الحلة :دراسة توثيقية /

١١٥٩

تاسوعاء :شعر /

١٠٧٢

تألق :رواية /

١٣٦٠

تأمالت في الذاكرة البصرية :دراسة تحليلية في المسرح والسينما /

٨٢٨

تأمن ايام االسبوع )مسرحيات اخر( /

١١٤٤

التاووس :رواية /

١٢٦٧

التأويل في الشعر الرقمي /

٩٤٠

تأويل النص عند الصوفية نصوص الحكم /

٦٣

بتاريخ مشتاق عباس الرقمية /

٩٤٩

التبيان في معلمي القرآن للصبيان /

٥٩٢

تجاعيد باسلة :شعر /

١٠٦٠

التجديدات التربوية :واقع وطموح /

٥٨٥

تحت سماء زرقاء :قصص /

١٣٢٢

٤٩٣

تحت المطر :ثالث مسرحيات موندراما /

١١٥١

تحديات االمن الغذائي العربي /

٤٧٣

التحديات المعاصرة ومشروع المواجھة االسالمية /

١٠٩ ،١٠٨

تحف ة االحب اب للم سترشدين ف ي الط ال ش رح منظوم ة البيقوني ة ف ي ١٩٤
الحديث/
تحفة المجالس /

٩٥٢

التحقيق واالثبات في القانون الجنائي /

٥٠٠

التحاليل الكيميائية للتربة /

٧٤٥

التحليق الى الضفة االخرى :مجموعة قصصية /

١٣٤٧

تحليق فوق الدموع /

١٢٥٣

التحليل الكيمياوي الطيفي باستخدام تقنية بالزما ..الخ /

٦٩٩

تحليل النص الشعري دراسة ما وراء نقدية في البنيوية العربية /

٨٩٠

التحليل واالختبار في كرة اليد /

٨٤٧

تحليل وتصميم نظم المعلومات /

٧٧٢

تحوالت البناء الدائري في الخطاب الشعري العربي ..الخ /

٩٤٧

التخطيط االعالمي للسياسة الخارجية في العراق )٤١٩ / (١٩٩١ – ١٩٨٠
التخط يط ال صناعي ف ي الع راق اس اليبه تطبيقات ه واجھزت ه اللحقي ة ٤٧١
)/ (١٩٨٠ – ١٩٢١
التخطيط لالرشاد التربوي والتوجيه المھني /

٤٩٤

٦٠٠

التخلف والتنمية في فكر السيد الشھيد باقر الد )قدس سره( /

١٤٧٥

تداعيات قلم جريح؛ مجموعة اناشيد /

٨١٧

التدريب الرياضي /

٨٥٢

تراتي ل ف ي زم ن ال ذئاب :مخاض ات ال سنين ،ني رون الع رب ،س قوط ١١٧٢
الطاغية/
تراتيل الماء :مجموعة قصص /

١٢٩٠

التربية االسالمية للصف االول االبتدائي /

٦٠٩

التربية الوطنية واالجتماعية للصف الخامس االبتدائي /

٦٠٦

التربية الوطنية واالجتماعية للصف الرابع االبتدائي /

٦٠٧

التربية الوطنية واالجتماعية للصف السادس االبتدائي /

٦٠٨

التربية والمتغيرات االجتماعية في الوطن العربي /

٣٥٣

الترجمان :المرشد الى اللغتين العربية واالنكليزية /

٦٦٥

الترجمة العلمية ومتطلبات التعريب /

٦٤٩

الترويض في تباين حقيقة التفويض/

١٥٢

التسامح في الديانات السماوية :اعمال مؤتمر االدي ان ال سنوي االول٣٣٩ ...
الخ /
٤٧٤
التسويق السياحي :مدخل سلوكي /
تشريع القوانين :دراسة دستورية مقارنة /

٥٠٤

التشريعات الضريبية في العراق :ضريبة ال دخل ض ريبة العق ار ض ريبة ٥٢٠

٤٩٥

العرصات /
التشريعات المالية والتحاسب الضريبي /

٥١٩

تشريعات مجلس النواب العراقي :الدورة االنتخابية االولى ..الخ /

٤٣٥

تشظيات الفاء فوق مراياھم :قراءة اولى في نصوص كبيرة /

٨٩٨

التصنيع والجريمة :دراسة ميدانية في مدينة بغداد سنة /١٩٩٤

٥٨١

التصدق بالخاتم /

١١٧٥

التصوير المجازي ..انماطه ودالالته في مشاھد القيامة في القرآن /

١٦٤

التصوير والضفة في فلسفة اخوان الصفا /

٨٠٦

تطبيقات البيوميكانيك في التدريب الرياضي واالداء الحركي /

٨٤٥

تطبيقات حديثة في المحاسبة االدارية /

٧٦٧

تطريسات :قصص /

١٣٠٠

التطور التاريخي لحركة التصوف في مصر في القرنين الثامن والتاس ع ٣٣٥
الھجريين /
التطور الت اريخي للتي ار ال صوفي ف ي بغ داد م ن الق رن الثال ث الھج ري ٣٣٣
حتى منتصف القرن السابع الھجري /
تطور سياسة العراق النفطية /١٩٦٣ – ١٩٥٢

٧٨١

تطور الفكر النقدي االدبي في العراق ...الخ /

٩١٦

تطور المؤسسة المصرفية في العھد البابلي /

٤٥٥

التعبير الصحيح /
تعديل الدستور /

٦٧٩
٥٠٨

٤٩٦

تعديل السلوك /

٥٩٧

تعلم االحرف واالرقام العربية بالصورة الملونة /

٦٠٢

تعلم االحرف واالرقام االنكليزية بالصور الملونة /

٧٥٥

التعلم والمھارات االساسية في كرة القدم /

٨٥١

تعلمت من الحسين :شعر /

١٠٩٨

تعليم الحاسوب بطريقة مبسطة /

٥

التعليم في الحلة :من اواخر العھ د العثم اني حت ى قي ام الح رب العالمي ة ٦٢٠
الثانية ..الخ /
تع ويض ال ضرر المعن وي ف ي الم سؤولية التق صيرية )دراس ة تطبيقي ة ٥٣٢ ،٤٨٨
مقارنة( /
تغذية الدجاج وصناعة العلف /

٧٥٣

التغطية االعالمية لموضوع العولمة /

٤٤٣

التف سير اللغ وي واث ره ف ي اظھ ار المع اني القرآني ة دراس ة ف ي عل م ١٧٠
التفسير/
تفكي ك المرس لة ال شعرية البن ى /الدالل ة التواص ل :دي وان ))ح ي عل ى ٩٣٥
الفالح(( للشاعر الدكتور حكمت صالح نموذجا /
تقاطع االزمنة :رواية وقصص اخرى /

١٢٩٦

تقاطعات العنف واالرھاب في زمن العولمة /

٣٤٩

تقانات الري الحديثة ومواضع اخرى في المسألة المائية /

٧٤٧

التقرير السنوي لدار الكتب والوثائق / ٢٠٠٤

٢٥

٤٩٧

التقرير السنوي لسنة  ٢٠٠٧وملخص تقرير سنة /٢٠٠٦

٤٩٠

التقنية الحيوية الميكروبية :توجھات جزيئة /

٧٠٨

تقييم تجربة حزبنا الن ضالية لل سنوات  ١٩٧٩ – ١٩٦٨اق ره الم ؤتمر ٤٠٢
الوطني الرابع للحزب الشيوعي العراقي /
تكريت في عصور ما قبل االسالم /

١٦٥٠

التل :رواية /

١٢٧١

التلخيص في تفسير القرآن العظيم /

١٦٦

تلك ھي المسألة :قصص /

١٣٣٣

التمثال :سيناريو العھود الغابرة /

١٣٣٠

تموز :موته وحياته :مسرحية شعرية /

١١٦٣

التناص في شعر الرواد :دراسة /

١١٣٠

التنظير واالج راء :دراس ة ف ي اش كال اداء الق صيدة ف ي ال شعر العرب ي ٩٢١
الحديث /
٤٧٩

تنظيم الزراعة /

التنظ يم النق ابي العم الي ومنظم ات اص حاب العم ل ف ي ال وطن العرب ي ٥٢٤
)دراسة قانونية مقارنة /
تھويمات من حجر :قصص قصيرة /

١٣٧٤

تھويمة رجل شرقي :شعر /

١٠٩١

التوبة واالستغفار في االسالم /
التوجيه النحوي في كتب احكام القرآن /

٢٣٦
١٥٤

٤٩٨

توظيف النبات في الفن االسالمي /

٧٨٤

توقيعات بقلم الرصاص /

١٠٣٩

توھج االتون :رواية /

١٣٦١

تيسير الفتوى :ضوابط :وصور عملية /

٣٣١

حـرف الثـاء
ثقافة االرھاب والعولمة :دراسات نقدية /

٣٤٨

ثقافة العيد والعيدية /

٩٠

الثقافة القيادية واالدارية في القرآن والسنة /

١٥٨٨ ،٩٤

ثقافتنا االلكترونية ريادة عراقية جديدة /

٣٦٥

ثالث قصص /

١٢٥٢

ثالث مسرحيات شعرية /

١١٦٤

الثلج والبصر  :شعر /

١٠٥٠

ثنائية االمامة والمرجعية االمام الصادق والشھيد الصدر الثاني انموذج ا٢٥٣ :
دراسة تأريخية تحليلية مقارنة /
ثورة العراق المجيدة  ١٤تموز  ١٩٥٨والرھان على العسكر /

١٦٣٢

ثورة مايس  ١٩٤١ودول الجوار في الوثائق البريطانية /

٤٢١

٤٩٩

حرف الجـيم
ج امع الزي ارات ال شامل لزي ارة المراق د المطھ رة لالئم ة المع صومين ١١٩
)عليھم السالم( /
جامع الفوائد في اسرار المقاصد /

١٨٥

جامعة االنبار الدليل الكامل  :٢٠٠٨مسيرة العلم وخطوات االبداع /

٦١٣

جبل السحر :رواية /

١٤٢١

الجدار االخير :قصص قصيرة /

١١٩٨

جدار الغزالن )قصص( /

١٢٠٢

جداول احكام التالوة والتجويد /

١٨١

الجداول الرئيسية والجداول المساعدة لنظام تضيف التاريخ العربي /

٢٧

جدلي ة التواص ل ف ي العم ارة العراقي ة .دراس ة اس تقرائية لتواص ل ط رز ٧٨٩
العمارة الوادي رافد بنية في تاريخ العمارة العراقية /
جدلية الصورة االلكترونية م ن ال سياق التف اعلي لق صيدة )م شتاق عب اس ٨٠٩
معن( /
١٢٩٩
الجدي اللموح :قصة االطفال /
الجذور؛ رسائل في الشعر االسالمي المعاصر ...الخ /

٩٦٥

جذور الضفاف :قصص /

١٢٦٤

جذور الفكر الديمقراطي في العراق الحديث /١٩٣٩-١٩١٤

٤٠٠

الجذور المتوحشة :قصص /

١٢٧٩

جراح بال ساحل :شعر/

١٠٢٢

٥٠٠

جراح منزعة :مجموعة قصص /

١٣٣٧

جرائم االعتداء على االموال /

٥٣١

الجرح :قصص قصيرة /

١١٩١

الجريمة االقتصادية في التشريعات العراقية القديمة ...الخ /

٤٨٣

جزاءات االمم المتحدة ضد العراق وجريمة االبادة الجماعية /

١٤٢٣

جعفر ايھا الصديق :رواية /

١٢٧٢

جغرافية االمريكيتين /

١٤٥٦

الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية :دراسة تحليلية لمقوماتھا ومظاھرھ ا ٧٠٣
في الفكر الجغرافي الحديث /
الجمال في عاشوراء /

١٦٠٣

جماليات الحركة التصويرية في القرآن الكريم /

١٦٣

الجماھيرية العظمى :دراسة في قوة الدولة /

٣٨٧

جمرات الرمضاء /

١١١١

الجمعة الحزينة :مجموعة قصصية /

١٤١١

جملة مفيدة :يوميات عراقي آت /

٣٨١

الجنائن المعلقة رواية /

١٢٤٤،١٢٤٣

جنةعدن :الى عبور نھر االردن /

١٥٧٩

٢٣٧
الجنة كيف واين تكون /
جھاد عبدﷲ بن ياسين الجزولي في بالد السودان الغربي وتحريره لمدينة ١٦٦٩

٥٠١

اودغست /
الجھود العلمية في الجامع ة االس المية للم دة م ن  ١٩٩٣م ال ى ١٣ ..٢٠٠٩
الخ/
الجوار في الشريعة االسالمية )االحكام والتأثيرات( /

٢٦٢

جواز الجمع بين الصالتين مطلقا /

٣٢٩

الجوانب االقتصادية والمالية في مسند االمام احمد /

١٩٧

الجوانب الفنية في صور كتاب الحيوان للجاحظ /

٨٠٥

جوانب من التعليم االلكتروني /

٥٨٤

الجوھر الثمين في والية امير المؤمنين عليه السالم /

٢١٠

الجيل المثالي لالنسانية جمعاء /

٢٢٥

حـرف الحـاء
حارس النھر :قصص /

١٢٧٧

الحاسوب االلكتروني ونظام التشغيل ويندوز فيتا = Windousvista

٩

الحاسوب والبرمجيات /

٨

حالة طارئة :مجموعة قصصية /

١٣٧٨

حب الزواج :رواية /

١٤٢٧

حب في زمن الحرب :رواية /

١٢٠٣

الحب واجنحة النار /

١٣١٢

٥٠٢

الحب والحنان :قصص حكائية لالطفال /

٨٥٧

حب ومطر ثالث مسرحيات /

١١٤٢

حتى تستريح االسئلة :شعر /

١١٠٥

حتى في الحلم :قصص /

١٢٦٠

حتى القبلة االخيرة احبك :شعر /

١١١٧

حجارة يبوس  :شعر /

١٠٦٦

حجك ايھا المسلم /

٢٩٠

حجية الكتاب ة ف ي االثب ات الق ضائي ف ي الت شريع االس المي ف ذيال علي ه بفق ه ٢٥٩
القانون ونصوص منه /
الحداثة التكنو – ثقافية /

٩١٤

حدائق االستفھام :مجموعة شعرية /

١٠٩٧

حدث ذات مرة :قصص /

١٢٦٨

الحدث السعيد :مسرحية /

١٤٣٢

حديقة حياة :رواية /

١٢٤٦

حديقة الزوراء في سيرة الوزراء /

١٤٩٣

حرب الخليج – جذور ومضامين الصراع العراقي – االيراني /

١٦٣٣

الحرب النفسية المضادة للرسول صلى ﷲ عليه وسلم في دعوته االسالمية/

١٥٩٤

الحروب الھجائية :اصلھا – تطورھا – انتشارھا /

٦٣٧

٥٠٣

الحزب االشيوعي العر اقي مواقف ووثائق /

٤٠٦

الحشرات المسببة لالمراض /

٧٤٩

حصاد الخريف :تواليف ادبية /

١١٠٦

حضارة وادي الرافدين نور اليخبو /

١٥٧٧

الحضانة في الشريعة والقانون /

٥٤٤

حضور الغيابات  :شعر /

١٠٦٧

حق التقاضي في الدعوى الجزائية /

٥٥٩

الحق المكتسب في القانون االداري/

٥٠٩

الحقائق الثالثة والظليمة الكبرى /

٢١١

حقوق االنسان بين االمتثال واالكراه في منظمة االمم المتحدة /

٣٩٨

حقوق االنسان بين ال شريعة االس المية واع الن االم م المتح دة ويلي ه رس الة ١١١
في النزاھة /
حقوق االنسان :القواعد واالليات الدولية /

٤٠٠

حقوق االنسان واالنتخابات /

٤٠٩

حقوق الطفل :دراسة مقارنة بين الشريعة االسالمية والقانون الوضعي /

٥٤٢

الحقيقة كما عشتھا /

١٤٩١

حكايات دوقة الجندل :رواية /

١٢١٨

حكايات عن الغرف المعلقة :قصص قصيرة جدا /

١٢٨٤

حكايات من االدب االوكراني /

١٤٣١

٥٠٤

حكايات من غابة االرانب /

٨٧٣

حكاية مھران ومدينة فرط الرمان حكاية سكنت عنھا شھرزاد /

١٢١٥

حكومة الفقھاء ودستور االمة /

٣٨٨

الحالل والحرام في الممارسة المھنية للطب /

٦٠

الحلة بين العشق واالنتماء )احداث وحقائق وذكريات( /

١٦٥٣

الحل ة ف ي الع صر المغ ولي )االيلخ اني(  ٧٣٦ – ٦٥٦ھ ـ١٦٥٨ – ١٢٥٨ /
١٣٣٥م/
الحلة في عھد داود باشا  :١٨٣١- ١٨١٧دراسة تاريخية /

٦٥٩

الحل ة ف ي العھ د العثم اني المت أخر ) (١٩١٤ – ١٨٦٩دراس ة ف ي ت اريخ ١٦٢٧
العراق السياسي واالقتصاد واالجتماعي /
حلف شمال االطلسي وحلف بغداد في وثائق الممثليات الدبلوماسية العراقي ة ٥٦٨
في انقرة واستنطبول /١٩٥٧ – ١٩٤٥
حلم في مرآة مھمشة :مجموعة شعرية /

١٠١٢

حلم ليلة ملجأ العامرية  :شعر /

١٠٠٣

حمامة بيتاسو :قصص /

١٣٨٥

الحمامة العنيدة /

٨٦٢

حمامتان في القبس  :شعر /

١٠٨٣

الحماية الجنائية للحريات الفردية :دراسة مقارنة /

٣٨٥

حماية العامل في فترة االختبار :دراسة مقارنة في القانون ..الخ /
العمل واحكامه في الفقه االسالمي /

٥٢٧
٣٠١

٥٠٥

حوارات واثارات حول المرجعية والتفاھة /

٩٥

حواريات فقھية /

٢٦٣

حوارية شھر الضيافة على ﷲ /

٢٨٥

الحواشي المفھمة في شرح المقدمة الجذرية /

١٧٩

الحواميم السبع :دراسة تحليلية فنية /

١٩١

حوليات العراق المعاصر / ١٩٧٩- ١٩٥٨

١٦٢٠

حي على الفالح /

٩٦٦

حياة االمام الحسين بن علي )ع( :دراسة وتحليل /

٢١٨

الحياة البرلمانية في العراق ) (١٩٤٥ – ١٩٣٩دراسة تاريخية /

٤٣١

الحياة السياسية واالدبية في الحلة من سنة / ١٩٢٠ – ١٨٠٠

١٦٥٦

حياة الصورة وموتھا /

٨١٩

الحياة الفكرية في الحلة في القرنين السابع والثامن الھجريين ..الخ /

١٦٥٥

الحياة في العراق بين اعوام / ١٩١٤ – ١٨١٤

١٦٢٦

حياى ما بعد الموت /

٢٤١

حياة المرأة العربية /

٣٥٩

حية ودرج :نص مفتوح /

١١٥٣

حين ترحل البيوت  :مجموعة قصصية /

١١٨٧

الحيوان /

٧١٠

٥٠٦

حـرف الخـاء
خارج المدى :مجموعة قصصية /

١٢٨٧

خارجا ومكتفيا بالسواد :مجموعة شعرية /

١٠٨٥

الخبرة في االثبات الجزائي /

٥٣٧

الخبز المر :مجموعة قصصية /

١٢٥٠

خذيني لحدود محبتك  :شعر /

١١١٨

خربشات سعيد حدالج /

١٣٢٦

الخرقة السوداء :رواية /

١٣٠٩

خريف االصحاب  :شعر /

١٠١٣

الخصخصة )اتجاھات تحول الى القطاع الخاص( /

٤٨٠

الخط الخارجي في فن راكان دبدوب اسلوب جريء وجديد /

٧٩٩

خطاب االستنصار الحسيني من المدينة الى كربالء /

٩٦

الخطاب النقدي حول السياب /

١١٢٥

خطابنا السياسي ومنھج المنافسة االنتخابية /

٤١٠

الخطابة العربية االسالمية من قبل ما عصر االسالم الى عصر النبوة  ..الخ/

١٤٠٦

خطىء في مرآة :قصص قصيرة /

١٣٥٤

خطابنا السياسي ومنھج المنافسة االنتخابية /

٤١٠

٥٠٧

خطة عمل استراتيجية لعملية التغيير االجتماعي في مجال المرأة ..الخ /

٣٦٠

الخطر والرغبات :رواية /

١٢٩٥

خطط بغداد في معجم البلدان لياقوت الحمدي /

١٤٤٧

الخطيئة المتشظية :قصص قصيرة /

١٢٠٩

الخالفة العباسية في كتاب )سنا الب رق ال شامي( للف تح البن داري  ٦٢٣ھ ـ١٦٠٤ ...
الخ /
٥٠قصة قصيرة جدا /

١٣٤٨

خوارق الالشعور او اسرار الشخصية الناجحة /

٤٥

الخواص الھندسية للتربة وطرق قياسھا /

٧٤٦

الخوذة والمطر :رواية /

١٣٤٩

خير الزاد في تاريخ مساجد وجوامع بغداد /

١٢٨

خيوط اللعبة :شعر /

١٠٧٤

حـرف الـدال
داء السكري :الطرق العالجية الحديثة للسيطرة الشاملة عملية /

٧٣٢

دائرة شؤون المرأة مؤس سة ش ھيد المح راب للتبلي غ االس المي ٣٥٧ – ٢٠٠٣
/ ٢٠٠٦
الدارمي ...وغزل البنات الحديث /

٩٧٤

دراسات دستورية /

٥٠١

٥٠٨

دراسات في االدب االسالمي /

٩٠١

دراسات في التاريخ االقتصادي /

٤٤٧

دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث /

١٦١٤

دراسات في تاريخ العرب قبل االسالم والعھود االسالمية المبكرة /

١٥٩٣

دراسات في التحقيق والنصوص المحققة /

٣٩

دراسات في التعليم الجامعي /

٦١٢

دراسات في الشعر العربي /

٩٢٢

دراسات في فلسفة التاريخ النقدية/

١٤٤٠

الدراسات اللغوية في قراءة عكرمة /

١٧٣

الدراسات اللغوية في كتاب النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام /

٩١٨

دراس ات نقدي ة ف ي دي وان ))ح ي عل ى الف الح(( لل شاعر ال دكتور حكم ت ٩٣٢
صالح/
١٥٨٥،١٥٨٤
دراسات وبحوث طه باقر المنشورة في محلة سومر /
دراسات وثائقية في تاريخ العراق المعاصر /

١٦٢٤

دراس ة بعن وان ارض االم ام الحج ة )عج ل ﷲ تع الى فرج ه ومخرج ه ٣
الشريف( /
دراس ة تحليلي ة لالس تطالع ال راي الع ام ح ول اث ر الف ساد االداري عل ى ٥٦٥
مستوى الخدمات العامة للمواطنين /
دراسة الرؤية المستقبلية لتطور استخدام الساحبات الزراعي ة ف ي الع راق ٧٤٣
/
٢٩٤
دراسة علمية فقھية في الذباحة والصيد /
دراسة عن تاريخ ونشأة الشعب الكوردي وتكويناته العشائرية ف ي الوق ت ١٥٦٩

٥٠٩

الحاضر /
دراسة في البناء الفني في خماسية )مدن الملح( /

١١٦٨

دراس ة ف ي ق انون رعاي ة القاص رين ذي ال رقم ) (٧٨ل سنة ٥٣٨ ١٩٨٠
وتعديالته /
دراسة قانونية لواقع االحوال الشخصية في مناطق الفرات االوسط /

٥٣٧

دراسة وثائقية في تاريخ المنتفك الوطني :احوال االقتصادية واالجتماعي ة ١٥٥٨
والسياسية /
درر من البيان في احوال وعلوم ترجمان القرأن /

٢٥٤

دروس عملية للمرشد الديني /

٢٨٩

دروس في االخالق مأخودة من دعاء كميل /

٨١

دروس في االمامة واالمام /

٢٥١

دروس في الصياغة القانونية /

٤٨١

دساتير الدولة العراقية للفترة من عام  ١٨٧٦لغاية عام / ٢٠٠٥

٥٠٢

الدساتير العربية النافذة وفق آخر التعديالت /

٥٠٦،٥٠٥

الدستور العراقي وحقوق المرأة جدلية االس الم والمجتم ع الم دني؛ اعم ال ٥٠٣
الحلققة النقاشية ..الخ/
دستور الواليات المتحدة /

٥٩٣

الدعاء عند اھل البيت عليھم السالم /

١٨٤

دعاء الفرج وشبھات المضلين /

١٨٦

الدعاية الصھيونية من العراق /١٩٥٢ – ١٩٢١

٤١٥

٥١٠

الدعاية الصھيونية الموجھة الى العراق خالل الحرب العراقية االيرانية/

٤١٧

دقائق النحو في القرآن الكريم :دراسة في كتب التفسير /

١٥٩

الدكتور اكرم نشأت ابراھم استاذ الفقه الجنائي العراقي/

١٥٠٢

الدكتور جميل المالئكة المبدع في الھندسة والترجمة/

١٥١٠

الدكتور صادق االسود :سيرته وجھوده في علم السياسة/

١٤٩٧

الدكتور مجيد حمادي السيرة والعطاء/

١٤٩٨

الدكتور نوري جعفر وآراؤه التربوية والنفسية واالجتماعية/

١٥٠٥

الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى دراسة لغوية/

١٥٥

داللة الماء في القرآن الكريم/

١٥١

الداللة النحوية في كتاب المقتضب للمبرد محمد بن زيد/

٦٧١

داللة النھر في النص /

١٣٨٦

دالئ ل االيم ان عل ى ض وء اي الق رآن كت اب دين ي ف ي العقي دة واالخ الق ٢٤٠
واالجتماع باسلوب فلسفي – وتفسير/
الدليل االسترشادي لتطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة في جامعة بابل/

٦١٨

دليل االطروحات والرئاسل الجامعية لعام /٢٠٠٧

٢٣

الدليل االقتصادي العراقي الصفحات الصفراء /٢٠٠٥

٤٣٩

دليل االلعاب الرياضية/

٨٤٠

دلي ل سل سلة محاض رات منخب ة عب ر المواس م الثقافي ة لمرك ز البح وث ٥١

٥١١

النفسية /٢٠٠٨ – ١٩٨٦
الدليل العلمي ف ي جامع ة باب ل :مع ايير االداء الج ودة االن شطة ف ي التعل يم ٦١٩
الجامعي/
دليل المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية في جامعة البصرة/

٢٩

دليل موسوعة التاريخ الحديث )/(١٩٤٥ – ١٧٨٩

١٤٣٧

دليل وزارة الموارد المائية/

٤٦٥

دليل الوقائع العراقية لسنة /٢٠٠٣

٥٦٠

دليلك في التمارين الوظيفية والسعرات الحرارية .الوزن/

٨٤٣

دوافع واثار عسكرة المجتمع في الكيان الصھيوني/

١٦٦٥

الدوتم ة ب ين اليھودي ة واالس الم= The Doumen Between
/Judaism and gslam

٢٥٦

دور االدعاء العام في مراقبة المشروعية :دراسة مقارنة/

٥٢٩

دور االمكانات الذاتية في تعزيز التنمية الشاملة/

٤٧٨

دور العالقات العامة في تسويق الثقافة العراقية :دراسة مسيحية ..الخ/

٣٤٦

دور المھارات التفاوضية في عقد الصفقات التجارية/

٧٧٤

دور مؤسسات المجتم ع الم دني ف ي تعزي ز الديمقراطي ة واالم ن ))الع راق ٣٧٤
انموذجا(/
الدول االتحادية الفيدرالية المالية/

٤٥٤

الدولة الغورية ) ٦١٢ – ٥٤٣ھـ( )١٢١٥ – ١١٤٨م(/

١٦٠٩

الديمقراطية/

٣٩٢

٥١٢

الديمقراطية االمريكية الجديدة/

٣٩٣

الديمقراطية بين الحقيقة والوھم/

٣٩١

الديمقراطية :دراسة في تطورھا ،مفاھيمھا ،أبعادھا/

٣٨٩

الديمقراطية الغائبة :مئة عام من تاريخ العراقي المعاصر/

١٦٣٤

ديوان االحزان الثائرة في رثاء العترة الطاھرة/

٩٥٩

ديوان البشير :االعمال الشعرية/

١٠٧٩

ديوان الحاج عبد محمد صالح خوجة نعمة/

١٠٢١

ديوان دمعة الخليل/

٩٥١

ديوان رياح التحدي/

١١٠٤

ديوان السباك السباك/

٩٥٦

ديوان الشيخ عبدالعظيم الصفار/

١٠٦٩

ديوان الھداية الحسينية/

٩٥٨ ،٩٥٧

حـرف الـذال
ذات يوم :مجموعة قصص /

١٣٠٥

ذاكرة االلم :شعر/

١٠١٥

ذاكرة الزمان :تقويم قمري ھجري اصطالحي ،يليه تسخير الذرة لمنفعة
البشر والسالم ..الخ/
ذاكرة محلة :قصص قصيرة/

٣٧

٥١٣

١٣٢٩

الذبابة واالفق :مجموعة قصصية/

١٢٦٩

الذخيرة التراثية/

١١

الذكاء العاطفي/

٥٥

ذكريات صحفية/

١٤٥٩

ذنوب :شعر/

١١٠١

ذي النفس الزكية/

٢٢١

ذئب يوسف/

٨٦٣

حـرف الـراء
رامبو االبن :رواية/

١٤٢٤

الرأي اآلخر في الوحدة والتقريب :قواعد فقھية ..الخ/

٣١١

رائحة السينما )قصص(/

١٣٦٥

الرجال يأكلون انفسھم ومسرحيات اخرى/

١١٤٨

رحالة اوربيون في العراق/

١٤٤٨

رحلة ابي حامد الغرناطي واوربا في العصور الوسطى/

١٤٤٩

رحلة ابي طالب خان الى العراق واوربا/

١٤٥٢

رحلة مع قبيلة بني اسد :تاريخي ادبي اجتماعي/

١٥٥٣،١٥٥٤

رحلة المنشيء البغدادي الى العراق/

١٤٥٣

٥١٤

رحيق االيمان :ديوان الشعر/

١١١٥

رد خواتيم المصباح الى كتاب سيبويه/

٦٧٦

رسالة اجوبة ومسائل تھم طلبة الحوزة والمسلفين/

٣٢٦

رس الة الحق وق لالم ام زي ن العاب دين ب ن عل ي ب ن الح سين )ع( ٢٥٨ – ٣٨
٤٩ھـ/
الرسالة :شعر/

١١١٢

رسالتنا السالم :قناة السالم الفضائية ..الخ/

٦٢٥

رسائل جيرترد و دبيك )/(١٩١٤ – ١٨٩٩

١٤٥٠

الرسائل المفيدة ..لطلبة المعاھد والكليات ..الخ/

٥٧٨

الرسم العراقي حداثة تكييف/

٧٩٧

الرسول محمد )ص( في التوراة واالنجيل في كتب االوليين/

٢٠١

الرشاد في شرح االرشاد/

٦٧٧

الرشوة واحكامھا في الفقه االسالمي/

١٣٤

رصد وتأمل في قراءات استشراقية/

١٤٤١

الرغبات تتحطم على الخط السريع :رواية/

١١٨٤

رفاق المالئكة :مجموعة قصصية/

١١٩٩

رفيق االجنحة التكسرة  :قصص/

١٢٠٠

الرقابة االدارية والمالية في الدولة العربية االسالمية/
الرقابة على الحكومة/

٧٥٦
٥٠٧

٥١٥

الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي/

٥١٨

رماد االسئلة  :قصص/

١٢٠٤

رماد االقاويل :قصص/

١٣٣٢

رماد الجسد :رواية/

١٢٣١

رماد الممالك :رواية/

١٣٠١

رمضان احمد البكر آل خروفة )سيرة وادب( /١٩٢٤ – ١٩١٢

١٥١٥

روائع عبدالحسين ابو شمع/

٩٨٩

رؤى سينمائية :قصص/

١٣٢٨

رؤى :شعر/

١٠٨٨

رواية مھدي السكوتي/

١٢٢٦

روزا لوكسمبوغ واشكاليات التحليل االقتصادي للرأسمالية/

١٤٩٩

الروض المھجور :شعر/

١٠٥٦

رؤايا :قصص/

١٣١٦

الرؤية االسالمية للقانون الدولي العام/

١١٤

رؤية الشارع المتنبي/

١٣٩٣

رياض ة التج ديف ف ي ال زوارق ذات المج اديف المحمول ة ذو الكفت ين
 Kagakوذو الكفة الواحدة / Cane

٨٥٥

ريم تصفق كثيرا :قصص/

١٣٥٢

٥١٦

حرف الزاي
زبون بن ابيه :رواية /

١٣٢٧

زبيبة والملك :دراسات في بنية النص/

١١٦٦

زھرة قرنفل :قصص قصيرة/

١١٩٣

الزواج السياسي في عصر المماليك )٩٢٣-٦٤٨ھـ(

١٦١٠

الزواج وعالقته باالرقام وعالم االبراج/

٤٧

زوايا اللقطة في تصوير رحلة القافلة بين المعج م الفن ي والت شكيل ال شعري ٩٢٠
في ))بالل(/
الزواية والمنظور حوارات في القصة العراقية/

١١٧١

زوجة كوكول :قصص عالمية/

٨٨٥

زيارة أبي الفضل العباس عليه السالم :آداب الزيارة/..

١٢٣

الزيارة تعھد والتزام ودعاء في مشاھد المطھرين/

١٢١

حـرف السين
ساعات وعقارب :قصص قصيرة/

١٢٦٦

الساقط من جراء الكالم :شعر/

١٠٩٠

سب الصحابة والفتن الطائفية بين الموجية الجزائية ..الخ/

٣٠٥

سبل السالم :رسالة عملية تبين المھم من احكام الشريعة/

٢٧٨

٥١٧

سبيل ھشام آل قطيط/

٧٦

سر السلسلة المشعشعية في االھالب الموسوية /

١٥٤٧

سرطان الثدي اسبابه وعالجه والوقاية منه/

٧٣٨

سرطان الرئة :دراسة طبية لرؤية تثقيفية/

٧٣٦

السطح التصويري بين الفلسفة واالدراك والتھميش :دراسات/

٤٣

سعد شاكر حدود الخزف/

٧٩٦

السعود في قراءة عاصم بن ابي النجود ...الخ/

١٧٧

س عود محم د ودوره ال سياسي واالداري ف ي الع راق )١٤٧٤ (١٩٦٨ – ١٩١٩
دراسة تاريخية/
السعي الحثيث الى فھرست كتب الحديث /

١٩٣

سفر في مرايا القيد :شعر/

١٠٤٢

سفرة مدرسية في حديقة الحيوانات/

٨٧٤

سكاكر الرجس :رواية/

١٢٥٨

سكان الوطن العربي :دراسة تحليلية في المشكالت الديمقراطية/

٣٦٤

السيد محسن أبو طبيخ :سيرة وتاريخ/

١٤٨٩

سير اعالم متصوفة بغداد في القرن الثالث الھجري ...الخ/

١٤٨٠

السالح في االسالم اسلحة الھجوم/

٥٧٣

السالم في االسالم الوالء والبراءة والية ﷲ/

١٠٤

٥١٨

سالما يا وفاء :رواية/

١٣٦٣

سلطة الشعر الجاھلي على الشعر العباسي ،قراءة تاريخية فنية/

٩٨٦

سلسلة المنھاج في الفرد واالسرة والمجتمع/

١٠٧

سلوان السرد :دراسة/

١٤٥

سمر :قصائد للحب والوطن :شعر/

١٠٠٧

سمفونية المطر :شعر/

٨٣٥

السمو الملكي/

١٤٢٢

سنة التعميم في القرآن/

٢٣٥

سوار من شمس  :رواية/

١٣٦٩

سؤال بعد االخير :قصص/

١٢١٣

سؤدد الكلم في شرح حديث العلم/

١٩٦

سورة التحريم :دراسة وتحليل/

١٦٩

سورة المائدة :دراسة تحليلية/

١٤٧

سوريا )/(١٩٥٨ – ١٩٥٤

١٦١٨

سوستم اوغاريت :رواية/

١٣١٧

سياسات االقراض وسبل تطورھا في المصارف العراقية/

٤٧٠

سياسة واقليات في الشرق االدنى/

٣٨٠

سير القديسين :قصة يوسف بن يعقوب/

٦٨٣

٥١٩

سيرة ذاتية بجمجمة :قصص/

١٢٤٢

السيرة العباسية :صفحات من حياة قمر بني ھاشم ))عليه السالم((/

٨٥٨

سيرة المجاھدة الصابرة ومعتمدة العلماء ساجدة البغدادي ..الخ/

١٤٦٣

السينما صفحات بيت الظالم والضوء/

٨٢١

السينما :العملية االبداعية/

٨٢٢

السيمياء العربية :بحث في انظمة االشارات عند العرب/

٦٤٤

حـرب الشـين
شارع الرشد/

١٦١٧

الشامل في علوم المحاصيل الحقلية/

٧٥٠

الشباب العربي والمعاصرة في منظور فكري وتربوي/

٥٧٥

الشباب ومشكلة االغتراب في المجتمع العربي/

٥٧٦

شتاء العائلة :رواية/

١٣٦٩

شج يعمر االرض :شعر/

١٠٥٢

الشجرة الخالدة بحوث في الدين والنسب واالدب السياسة ...الخ/

١٥٦٠

شجرة الدر :سيرتھا ونشاطھا السياسي/

١٤٨٧

شجر النار :مسرحية شعرية/

١١٦٥

شجون امراة ومجموعة قصصية/

١٢٨٩

٥٢٠

الشخصية االنسانية في القرآن الكريم :دراسة موضوعية بالغية١٣٥ /
شخصية المسلم بين التراث والوافد ضوابط ومعايير/

٩٩

شذرات من االطروحات القيمة للسيد الرئيس القائ د ص دام ح سين ١٤٨٦
في اجتماعات مجلس الوزراء المؤتمر للفترة م ن ع ام )- ١٩٩٥
/(٢٠٠٠
شذرات من تاريخ اسر الحلة وعشائرھا/

١٥٤٨

شذرات من فلسفة تاريخ الحسين )ع(/

٢٢٢

شرح االعراب في قواعد االعراب/

٦٧٠

شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية/

٥٢٨

ش رح ق انون ح ق الزوج ة المطلق ة ف ي ال سكن رق م ) (٧٧ل سنة ٥٤١
 ١٩٨٣المعدل وتطبيقاته العملية/
شرح اللمع/

٦٦٦

شروط المقاولة/

٧٨٣

شظايا الخوف  :شعر/

١٠٨٦

شعار سومر رمز الحياة الخالدة والحكمة والعرفان/

١٥٨٠

الشعائر الحسينية فوق الشكوك والشبھات/

٣٢٠

الشعائر الحسينية منھج وھوية/

٣٢٤

شعر ابن النقيب الفقيسي الحسن بن شاور )ت /(٦٨٧

١٥٣٣

شعر اسعد بن مماتي/

١٥٢١

٥٢١

الشعر التفاعلي الرقمي الريادة واالحتفاء/
شعر تقي الدين السروجي/

٩٤٣
١٠٥١

الشعر الحديث في البصرة  :١٩٩٥ – ١٩٤٧دراسة فنية/

١١٣٣

شعر الخاصة في العصر العباسي الثاني/

٩٩٢

الشعر السياسي االندلسي في عصر ملوك الطوائف/

٩١٧

شعر الشريف الرضي الفن واالبداع/

٩٨٩

الشعر اليعرف الجغرافيا/

١٠٢٦

شعر يوسف بن لؤلؤ الذھبي ) ٦٨٠ھـ(/

١١٣٨

شعرية السرد العربي :قراءات في السرد العربي المعاصر/

٩٢٥

شعرية العمارة/

٧٩٣

شفاه حزينة :قصص/

١٢٦٢

الشفافية التنظيمية/

٥٦٢

شكوى االمام :مجموعة محاضرات/

٧٥

الشمس وراء السحب :وقد ولد االمام/

١١٨٠

شميم الحلي :حياته وشعره/

١٥٢٩

ش ھداء الح زب :ش ھداء ال وطن س فر ن ضالنا م وجز ع ن ش ھدا ٤٠٣
الحزب ..الخ/
١٣٥٣
شھداء قلعة دمدم/
شھر رمضان المبارك اخالق ..ادب/

٨٦

شھر رمضان المبارك االيمان والتنفيذ/

٢٨٦

٥٢٢

الشھيد علي االكبر بن االمام الحسي )عليھما السالم(/

٨٦١

شوق الجسد :رواية/

١٢٣٢

شيء المع :قصة/

١٢٢١

ال شيخ احم د االح سائي مج دد الحكم ة االس المية دراس ة ش املة ١٤٦٩،١٤٦٨،١٤٦٧
١٤٧١،١٤٧٠
لحياة الشيخ ..الخ/
الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة االصالحية في النجف/

٣١٦

حـرف الصـاد
صادق أنه عطر :شعر/

١١١٣

صالح جبر ودوره السياسي في العراق حتى عام /١٩٥٧

١٤٩٢

الصحابة كما أفھمھم/

٢٢٦

الصحابية الجليلة ام عمار نسيبة االنصارية ودورھا في خدمة االسالم /

٣٢

الصحوة االسالمية بين الجحود والتطرف/

٩١

الصداقة/

٦٢

صدى االسئلة :شعر/

١٠١٦

دى المحاريب :ديوان /

١٠١٧

الصراع بين الدول الكبرى في البلغ ان ف ي الن صف الث اني م ن الق رن التاس ع ١٥٨٧
عشر/

٥٢٣

١٢٧٠

صرخة الم :قصص قصيرة/

الصرخة :عمل ادبي عن قصص ملجأ العامرية وصمة عار في جبين امريكا٩٠٦ /
الصرخة :قصص قصيرة/

١٢٥٥

الصرف/

٦٧٨

صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق؛ برنامج متكامل/

٦٠١

صعوبات العلوم االساسية في التدريس/

٥٨٦

صفحات االرقام محرقة :شعر/

١١٢١

صفحات مطوية من تاريخ الصحافة الموصلية/

٣١

صفحات من تاريخ الحركة النسائية العراقية/

٣٥٦

صفحات من الجھاد والكفاح المغربي ضد االستعمار ..الخ/

١٦٧١

صفحة على وجه الموت :قصائد/

١٠٧٦

الصالت الثقافية بين مدن الحلة ومدن الشرق االسالمي ...الخ/

٣٤٥

الصالت الحضارية بين مدن مشارقيه ومدن مغاربية ..الخ/

١٥٩٠

صالة الرحم من منظور اسالمي/

٨٣

صالة الظھيرة :قصص/

١٢١١

صالة الغائب  :قصص /

١٢٥٦

الصمت والصدى  :قصص/

١٢٩١

الصناعات البتروكيمياوية/

٧٨٠

٥٢٤

صناعة السيناريو :تقنيات الصفة بعيدا عن الموھبة/

٨٢٣

صندوق الرمل الساخن/

١٣٩٤

صنعة المنسوجات في العصور االسالمية الوسطى/

٨٠٤

صنوبرة اليمامة المحاق :قصص قصيرة جدا/

١٣٦٨

صھريج الموت في المسيب :جريمة السبت االسود /٢٠٠٥/٧/١٦

١٦٢١

صوب السماء االحالم :قصص/

١٢٩٢

صوت الشمس :شعر شعبي/

٩٧٣

صور قلمية العالم الرياضة في بابل/

١٥١٤

صور من احالم عليل/

١٣٣٤

صورة االخر في الخطاب القرآني :دراسة نقدية جمالية/

١٤١

الصورة البيانية في شعر عبدﷲ البردوني/

٩٩٦

ص ورة ال ذات ب ين اب ي ف راس الحم داني ومحم ود س امي الب ارودي :دراس ة ٩٩٥
موازنة/
الصوفية :دراسة نظرية نقدية/

٣٣٣

الصيانة االثرية لبعض الصروح االسالمية/

٧٨٦

صيدلة البقاء :قصص قصيرة/

١٣٨٠

الصيدلة ..علم وفن/

٧٢٥

٥٢٥

حـرف الضـاد
الضمانات الدستورية للحقوق الشخصية/

٣٩٦

الضوء منظومة ديكورية في العرض المسرحي الحديث ...الخ/

٨٢٥

ضيوف في ذاكرة الجفاف :شعر/

٩٨٧

حـرف الطـاء
الطالب االربعين/

٨٥٤

طاووس :مسرحية شعرية للصغار والكبار ايضا/

١١٦٠

طاووس ملك اليزيدية/

٢٥١

طائر الذي في عنقي :قصص قصيرة/

١٢٤٧

الطائر والجمجمة :رواية/

١٢١٤

طبقات المؤرخين المنسوبين لمدن صالح الدين في الق رون الث امن ع شر١٥١٩ ....
الخ/
طرائق ونماذج تعليمية في تدريس العلوم/

٦٨٩

طرق االقتباس في كتاب ابن الشحنة تاريخ حلب :دراسة تحليلية/

١٦١٩

طرق دراسة الطفل/

٥٥

الط رق القياس ية لتح ضير الكمي ات لالعم ال الھندس ية المدين ة والمعماري ة ٧٨٨
والخدمات/
٢٣٨

الطريق الى الجنة/

٥٢٦

الطريق الى خراسان او عذراءقم :رواية تاريخية/

١١٧٣

الطريق الى الملح :رواية/

١٢٩٨

طريق ضيق باتجاه الشمال العميق ...الخ/

١٤١٥

طريق الھدى/

٦٤

الطريقة العملية لكتاب ة الرس ائل واالطروح ات الجامعي ة ف ي الت اريخ الح ديث ١٤
المعاصر/
الطفلة الخضراء/

١٤١٦

الطقس واثره في التمثيل/

٨٢٧

طقوس الجمعة/

١٣٤٦

الطلقة انثى/

١٠٤٤

طمس المعالم في بنية الفكر الصھيوني احراق القدس انموذجا/

١٢٥

طه باقر وجھوده في االثار والتاريخ )/(١٩٨٤ – ١٩١٢

١٥٢٠

طوبولوجي ا العم ل ال سردي :مقاري ات نقدي ة لھندس ة )المع ادل الب صري( ١١٧٠
اللغوية في روايات المجانين/
الطوفان :رواية/

١١٩٢

طول االمل :رواية/

١٣٢٤

طيف المنطقة المقدسة :حفريات نقد ما بعد الحداثة/

٩٠٠

طين حري :رواية/

١٢٧٦

طيور القيامة/

١٤٠٥

٥٢٧

حـرف الظـاء
ظاھرة الرفع في اللغة العربية/

٦٧٤

الظواھر اللغوية والنحوية في كتب الغربيين/

١٦٠

حـرف العين
عاشقة الروح :مجموعة شعرية/

١٠٤٨

عاصفة السالم  :اخرجوني الى صحن الدار انظر في ملكوت السماء/

٢١٢

عالم آخر :شعر/

١١٢٧

العالم العربي في وثائق سرية المانية/

١٦١٥

عام المآسي :مجموعة قصصية/

١٢٣٧

العائد من الربع الخالي :رواية قصيرة/

١٣٦٧

عبدﷲ بن ابي رافع )سيرته وآثاره(/

٢٢٤

عبدالرحمن الشھبندر ودوره السياسي في سوريا حتى عام /١٩٤٠

١٤٩٦

عبدالرضا عوض باحثا ومؤرخا/

١٥١٨

عبدالزھرة الشرطي :صوت الشعب الھادر/

١٥٢٦

عبدالعزيز العقيلي حياته ودوره العسكري والسياسي ف ي الع راق )١٤٩٥ – ١٩١٩
/(١٩٨١
عبدالكريم قاسم وعراقيون آخرون ذكريات وانطباعات/

٥٢٨

١٤٩٤

عبدالكريم القشيري أدبيا/

١٥٤٢

عبدﷲ الرضيع شھيدا :قصة ومسرحية للفتيان/

١٢٢٩

عبور الحاجز :قصائد من الشعر العالمي/

٨٨١

عبير القوافي :المجموعة الشعرية الكاملة/

١٠٣٠

عجلة النار :رواية/

١٣٤٠

عذابات :شعر/

١٠٣٧

العراق :دراسات في الھجرة السكانية الخارجية/

١٤٤٦

العراق في القرن الرابع الميالدي/

١٥٧٨

عراق المجد :شعر/

١١٢٢

العراق والصراع الحضاري/

١٦٢٣

العراق والقضية المغربية  :١٥٦ – ١٩٥١دراسة في موقف العراق ..الخ/

٤٢٨

العراق  :يوميات ورسوم مسافر/

١٤٥٧

عرب الھور/

١٤٥٥

عربة الشيخ :مجموعة قصصية/

١٣٨١

العروج في ملكوت المتنبي/

١٥٣٢

العروض الرقمي :دراسة وتطبيق/

٨٧٧

العروض الرياضية/

٨٣٧

عشر مسرحيات ذات الفصل الواحد/

١١٥٠

٥٢٩

عشرة اصابع في عسل الوقت :شعر/

١١٠٣

عشرة نصوص مسرحية/

١٤٢٩

عشيرة آل شعبان في النجف االشرف  :دراسة تاريخية/

١٥٦٨

عشيرة الشحمان المياحية الربيعية :دراسة موسوعية علمية تحليللة/

١٥٦٢

عصفورة في ليل مجنون :رواية/

١٢٦٥

عطلة ھية )قصة االطفال(/

٨٧٠

عظمة القرآن الك ريم وف ضه دراس ة تاريخي ة وعبادي ة ش املة وبذيل ة ادعي ة ١٨٢
ختمة القرآن/
العقل البقري/

٨٨٣

العقل الشعري/

٨٨٢

العقل العربي/

٣٦٤

العقل والخلق :العقل والجن والمالئكة/

١٤٨

العقل والدماغ/

٤٦

العقوبة المقنعة في القانون االداري/

٥١٠

العقود الحكومية العامة وتعليمات تنفيذھا/

٥٤٧

عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي/

٤٠٥

العقيدةالعسكرية في القرآن الكريم/

١٨٧

على الجسر ببغداد :رواية/
على ضفاف دجلة والفرات/

١٢٧
١٦٢٢

٥٣٠

على ضفاف الوطن :شعر/

١٠٧٣

على طريق الھند/

١٦١٣

العالقات االقتصادية الدولية االستحولوجيا – االنطولوجيا – االكسيولوجيا/

٤٤٨

العالقات الخارجية في دساتير الدول االتحادية الفيدرالية/

٤١٣

العالقات العراقية  :االمريكية في سنوات الح رب العالمي ة الثاني ة )٤١٢ – ١٩٣٩
/(١٩٤٥
العالقات العراقية االيرانية /١٩٥٨ – ١٩٤٥

٤٣٠

العالقات العراقية البريطانية )/(١٩٥٨ – ١٩٤٥

٤٢٠

العالقات العراقية الفرنسية )/(١٩٥٦ – ١٩٢١

٤٢٢

العالقات العراقية – الفرنسية )/(١٩٦٨ – ١٩٦٣

٤٢٣

العالقات العراقية اليابانية /١٩٥٨ – ١٩٢١

٤٢٤

العالقة بين المستويين الحرفي والسمعي/

٩٤٦

عالمة على الجدار :قصص مختارة مترجمة/

٨٨٧

العالمة المحقق الشيخ محمد حسن ال ياسين سيرة وذكريات/

١٤٧٢

علم اصول معرفة االسالم/

٦٨

علم االقتصاد عند االمام علي )عليه السالم(/

٣١٠

علم المعلومات وتكنلوجيا/

٢٨

علم النفس بين يديك ،علم النفس التربوي ،علم النفس التربوي ،علم النفس ٥٨٧

٥٣١

البيئي ،علم النفس االرشادي/
علم الوضع :دراسة في فلسفة اللغة/

٦٤٣

العلم والعلماء في القرآن الكريم/

١٨٨٠

علنا نؤسس :مجموعة قصصية/

١٣١٣

علي بن البطريق الحلي )ت  ٦٤٢ھـ( :حياته وشعره/

١٥٢٣

علي الوردي والمشروع العراقي/

١٥٠٤

عليه السالم/

٢١٩

عمارة العتبات المقدسة :نظرة في الجوانب الروحية/

١٢٣

عمارة كربالء :دراسة عمرانية وتخطيطية/

٧٨٧

العمل والضمان االجتماعي في الدساتير االتحادية/

٥٨٢

عمليات التمويل واالستثمار في الصناعة المصرفية االسالمية ...الخ/

٤٦٦

العملية التشريعية في العراق/

٤٣٦

عن الدولة الحديثة واالمة والنزعة القومية في العراق  :العرب وكردستان/

١٦٣٨

عندما تحكم الشركات العالم/

٤٧٧

عندما يصبح الظل قائال :قصص قصيرة/

١٢٤٠

عندما يكبراالحفاد  :قصة /

١١٨٥

العنف الجمعي وعالقته بالتعصب والتسھيل االجتماعي/

٣٤٧

عنكبوت الغار/

٨٦٥

٥٣٢

عواصف قروية :مجموعة شعرية/

١٠٢٧

عود الر مان :مجموعة قصصية/

١٢٥٤

العودة الى االھوار/

١٦٦٣

عولمة الفقر تأثير اصالحات صندوق النقد والبنك الدوليين/

٤٦٣

العولمة ومستقبل الصراع االقتصادي العربي االسرائيلي/

٤٤٥ ،٤٤٤

عواد ذئب في غابة :شعر/

١٠٧١

عيسى )ع( روح ﷲ/

٨٧٥

عيون المطر :مجموعة قصصية/

١٣٠٦

حـرف الغـين
غاية االختصار في انساب السادة االطھار/

١٥٤٥

غراب قابيل/

٨٦٦

غريب خراسان واخته فاطمة المعصومة/

٨٥٩

حـرف الفاء
فاكس الى العالم  :١٩٩١/٢ – ١٣قصص/

١٣٨٣

ف ارس االح الم ال داخلي ق راءات نف سية ف ي ش عر ال دكتور حك م ٩٣٣
صالح/
٦٨١
الفارسية ...لجميع المستويات/

٥٣٣

فتاة من ذلك الحل )وصفاء(/

١٢٢٧

الفراشة والعكاز :ديوان شعر/

١٠١٩

الفرس والمرايا :قصص/

١٣٨٤

الفروق النحوية في اللغة العربية :دراسة في وظائف المفردات/

٦٦٩

الفريسة :رواية/

١٣٤٣

الفريضة المعطلة :بحث فقھي استدالئي في الوجوب ..الخ/

٢٨٤

الفسر او شرح ابن جني لديوان المتنبي/

٩٩١

الفسر او شرح ديوان ابي الطيب المتنبي/

٩٩٠

الفسلجة في التدريب الرياضي/

٨٤٤

فسلجة النفس/

٥٠

الفضاء السابع :قصص قصيرة/

١٢٩٣

فضاء القطرس :رواية/

١٢٨١

فضاءات البجع :قصص قصيرة/

١٣٠٨

فضاءات موسيقية/

٨١٤

فضة القوارب  :شعر/

١٠٤٣

فضول في اللغة والنقد/

٦٥٣

الفع ل االخالق ي والبن اء الح ضاري :بح ث عمل ي ف ي الم ؤثرات ٥٩
الفكرية والنفسية للفعل االنساني/
٣١٠

فقاعة الظاھرة الفرعونية/

٥٣٤

فقه االخالق/

٣٢٨،٣٢٧،٣٠٤

فقه االستنساخ البشري :وفتاوى طيبة/

١١٦

الفقه االسالمي والقانون الروحاني :دراسة مقارنة/

١١٣

فقه االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم(/

٣١٨ ،٣١٧

فقه الصناديق الخيرية طبقا لفتاوى سماحة المرجع ال ديني الكبي ر ٣٢٥
محمد سعيد الطباطبائي الحكيم/
١٣١

فقه العنف المسلح في االسالم/

الفق ه للمغت ربين وف ق فت اوى س ماحة ال سيد عل ي الح سيني ٣٢١
السيستاني/
٣٧٨
الفكرة القومية ونظرية العمل البعثي/
فلسفة التاريخ والحضارة/

١٤٣٨

فلسفة الحكمة عند امام الحكمة علي بن ابي طالب/

٢٢٣

فن االتكيت والبروتوكول/

٦٣١

فن ادارة المفاوضات/

٧٧٣

فن التعامل مع المجتمع/

٥٩

فن التمثيل الصامت )الميم( في العراق دراسة ونصوص/

٨٣٣

الف ن الرفي ع ف ي مقام ات الب ديع :داس ة لغوي ة ف ي مقام ات ب ديع ١٤٠١
الزمان الھمداني/
فناءات قزحية :قصص/

١٢٨٠

الفنون التشكيلية العراقية – عصر قبل الكتابة/

٨٠٣

٥٣٥

فوات الدواوين/

٩٣١

الفوائد الشبرية في االسماء الحسنى واالعمال الروحانية/

٤٧

فوائد فقھية وعبادية/

٢٧٦

فوبيا :قصص قصيرة/

١٣٣٨

في اعالي الكالم :شعر/

١٠٥٧

في انتظار المھرجان :مجموعة قصص قصيرة/

١٢٣٣

في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة/

٣٢٣

في رحاب السيرة العطرة لالمام ال سبط الح سن المجتب ى ب ن امي ر ٢١٠
المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السالم/

في الصحافة والصحف :دراسات ومراجعات وآراء/

١٦٠٠،١٥٩٩،١٥٩٨
١٦٠١،١٦٠٢
٣٣

في رحاب عاشوراء/

في الغزل السياسي وجذوره وتياراته/

٩٧١

في اللغة والمعرفة اللغوية/

٦٤٥

في مواجھة النزعة البربرية وآفكارھا االنتقامية/

١٦٧٢

في النحو العربي نقد وتوجيه/

٦٧٢

في النقد القصصي والروائي :حدثا في المعنى/

١١٦٩

فيض من الصلوات تتلى في عروج السيد المولى :ديوان/

٩٦٠

فيل ابرھة/

٨٦٧

٥٣٦

حـرف القـاف
قابيل يعود من جديد/

١١٤١

قارة )االحالم )شعر( (من الشعر التركماني ،العراقي المترجم/

١٤٣٦

قاموس المصطلحات الفلسفية الشائعة/

٤١

القاموس المقارن  /الفاظ القرآن الكريم/

١٥٣

قانون االثار والتراث رقم ) ٥٥لسنة /(٢٠٠٢

٥٢٦

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  ٢٣لسنة  ١٩٧١وتعديالته/

٥٣٤

قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي/

٥١٥

قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم  ٥١لسنة /٢٠٠٠

٥٤٩

ق انون توحي د اص ناف اراض ي الدول ة رق م ) (٥٣ل سنة  ١٩٧٦وتعديالت ه ٤٦٧
والقراءات والتعليمات الصادرة بموجبه/
قانون الجنسية العراقية رقم ) (٢٦لسنة /٢٠٠٦

٤٩٦

قانون الحصانة الدبلوماسية/

٤٩٤

قانون حل النزاعات الملكية العقارية رقم  ٢لسنة /٢٠٠٦

٥١٦

قانون رسم الطابع رقم ) (١٦لسنة  ١٩٧٤وتعديالته/

٥٢١

قانون الشعوب مع مقالة عودة الى فكرة العقل العام/

٤٨٢

قانون الصحة العامة رقم ) (٨٩لسنة  ١٩٨١وتعديالته/

٧٢٣

قانون الطب العدلي رقم  ٥٧لسنة  ١٩٨٧وتعديالته/

٧٢٤

٥٣٧

قانون العقوبات رقم  ١١١لسنة  ١٩٦٩وتعديالته/

٥٣٦

قانون العقود الحكومية العامة وتعليمات تنفيذھا رقم ) (١لسنة /٢٠٠٨

٥٤٨

قانون المحاماة رقم ) (١٣٧لسنة  ١٩٦٥المعدل/

٥٣٥

قانون مكافحة االرھاب رقم  ١٣لسنة /٢٠٠٥

٣٥٢

قبائل بني عقيل/

١٥٧٢

قبائل بني كنانة ودورھم الديني والسياسي والثقافي ...الخ/

١٥٧١

قبائل حمير وكھالن القحطانية/

١٥٧٣

قبيلة الخفاجة/

١٥٦١

قبيلة الندة/

١٥٤٤

قراءات انطباعية في نھج البالغة /

٩٠٧

قراءات في السرد والشعر/

٩٢٥

قراءات في القضية الجمالية للسينما/

٨٢٠

قراءات في مشروع قانون النفط والغاز/

٥٢٢

القراءات البي عبيد القاسم بن سالم :جمع ودراسة/

١٧٤

قراءة ابراھيم نسخة تجريبية/

٦٠٣

قراءة جديدة لتاريخ الجزيرة العربية في العھد العثماني/

١٦١١

قراءة في اوراق ھاني بن عبدالرحمن ال الجراح الطائي/

١٢٠٦

ق راءة ف ي فك ر محم د رش يد عبي د :ث الث مق دمات لثالث ة كت ب ق صة يوس ف ١٣٨٧
جماليا/

٥٣٨

قراءة معاصرة في نصوص من التراث الشعري/

٩٣٠

القرار ومجموعة قصص قصيرة/

١٢١٠

القرآن الكريم :دليل االعماق النفس البشرية ومنھج لتقويم سلوك االنسان/

١٤٠

القرآن الكريم وبھامشه قراءة ابي عمرو البصري ...الخ/

١٧٦

القرآن الكريم والتربية االسالمية للصف االول االبتدائي/

٦١٠

القرآن الكريم والتربية االسالمية للصف الثاني االبتدائي/

٦٠٥

القروض المالية االسالمية الدورية واثرھا التوزيعي/

٣٠٩

القص العراقي بعيدا عن سماواته :مقاالت ومقابالت/

١٣٩٧

قصائد كانت ممنوعة ،كطرات الندة :شعر شعبي/

٩٨٠

قصة القديسة شموني/

٦٨٥

قصتي مع المسرح/

٨٣٦

القصيدة التفاعلية الرقمية واشكالية التجديد في الشعر العربي/

٩٤٤

القصيدة التفاعلية الرقمية ودخول العصر )االستشعار والقبول(/

٩٥٠

القصيدة الرقمية وآفاق المستقبل/

٩٤٢

القضاء االداري دروس في القضاء االداري العراقي والمقارن/

٥١٤

ق ضاء ح دث ل ي ھ ذا ام ق در؟؟ دراس ة ح ول اش كالية التخل ف والنھ ضة ٢٣٩
الحضارية/
قضاء العمل وفق المباديء القضائية المقررة ..الخ/

٥٢٣

القضايا الجديدة للرواية/

١٤٢٥

٥٣٩

قضايا لغوية قرآنية/

١٥٠

القضية الكويتية – العراقية في المؤلفات والمذكرات الشخصية ..الخ/

١٦١٢

القلب عندما تسافر :قصص/

١٣٤٥

قلنسوة من اجل دبدوبة/

١٢٩٤

قمر بني ھاشم :العباس بن علي )عليھما السالم(/

٢١٩

القمر المنشور :مجموعة قصص قصيرة جدا/

١٢٨٩

قمم اسالمية/

٧٤

قواعد التفكير عند اھل السنة والجماعة ابن تيمية نموذجا/

٣١٥

القواعد الحسان في اعراب القرآن/

١٦١

القوى الفاعلة المجتمع التركي/

٤١١

القوانين العراقية الخاصة بحقوق المرأة في ض وء اتفاقي ة  -س يدوا :دراس ة ٥١١
مقارنة/
قوة الشعر/

١٤١٤

القول الجلي من كالم عمر وعلي )رض(/

١٤٠٨

القول الحسن في عدد زوجات االمام الحسن )عليه السالم(/

٢٠٥

حـرف الكـاف
الكاتبة في مدار النقد/

٩١٢

الكاريكاتير العراقي في المجتمع/

٧٩٨

٥٤٠

الكاس الدھاق في معرفة المقامات العراق/

١٤٠٠،٨١٥

كأس من اجل النساء :قصص قصيرة/

١٢١٩

الكافي في اصول الفقه/

٢٦٥ ،٢٦٤

الكافي في علم الصرف/

٦٧٧

كان ما كان :شعر/

١٠٥٤

الكتاب السنوي /٢٠٠٨ – ٢٠٠٧

٦١١

كتاب القرآن الكريم للصف االول والثاني والثالث االبتدائي/

١٤٢

كتاب القرآن الكريم للصف الرابع والخامس والسادس االبتدائي/

١٤٣

كتاب القرآن الكريم للصف الرابع والخامس والسادس االعدادي/

١٤٤

كتابات في السينما العراقية/

٨٢٤

كتابة التاريخ في وادي الرافدين في ضوء النصوص المسمارية/

١٤٤٢

كتابة على كف من الضوء/

١٠٦٤

الكتابة قرب الخط الساخن/

١٣٩٥

كراس احصائي يتضمن انشطة دائرة الفنون الموسيقية ومنتسبيھا/

٨١٠

كراس احصائي يتضمن انشطة دائرة الفنون الموس يقية ومنت سبيھا ٨١١ ٢٠٠٣
– /٢٠٠٤
كرة السلة – فسلجة – تعليم – تدريب/

٨٤٩

كرة اليد مالھا وما عليھا ..الخ/

٨٤٨

الكرد الفيليون وحزب البعث )/(٢٠٠٣ -١٩٦٣

١٦٣٩

٥٤١

كركوك صراع النفط ورحلة البقاء/

١٦٤٢

كركوك اللواء والناس والعقائد/

١٦٤٣

الكرملي ومجلة لغة العرب ودورھا في الحداثة/

٣٠

الكفايات النقشية في دير الربان ھرفرد في القوش/

٧٩٢

الكفل انبياء ومدينة/

١٦٥٤

كل شيء ممكن الحدوث يا صديقي :رواية مسرحية/

١٢٥١

كلب اھل الكھف/

٨٦٨

كلمات نجى/

١٠١٠

الكلمةالطيبة في القرآن وابحاث اخرى/

٨٠

الكنز الثمين لزيارة االمام امير المؤمنين علي بن ابي طالب )عليه السالم(/

١٢٤

كنز العشيرة/

٩٧٧

كھرباء لرقة صديقتي/

١١٢٣

الكورد واالتحاد السوفيتي/

١٦٤١

الكوميديا/

٨٨٠

كيس من الفوضى في زريبة/

١٤٠٢

كيف نعيد للمسجد رسالته/

١٢٠

كيف وقف االمام حمزة بن حبيب الزيات على الكلمات المھم وزة م ن طري ق ١٧٨
الشاطيبة مرتبة حسب ترتيب السور في القرآن/

٥٤٢

كيف يح صل الت اجر او ال صناعي العراق ي عل ى ال شھادة العالمي ة لمواص فة ٧٧٨
االندو )/(٢٠٠٠ – ٩٠٠
الكيمياء العضوية العملية ...الخ/

٧٠٢

كيمياء النباتات الطبية/

٧٢٧

حـرف الالم
الوقظ الوقت :شعر/

١٠٦٨

الفاييت في امريكا/

١٥٠٣

ال ليس لك :شعر/

١٠٤٣

الالمساواة العالمية/

٣٦٣

ال وقت للمزاح/

١٣٧٦

لبي ك داع ي ﷲ التح ديات وانتكاس ات االس تكبار الع المي للع الم االس المي ٩٧
والموقف منھا/
لحظة الغناء :قصص قصيرة/

١٣٧٣

لحن الوفاء :قصص قصيرة/

١٢٣٤

لسان اعمى :مجموعة شعرية/

١٠١٨

لغات عائشة )رواية(/

١١٩٧

اللغة التركية المعاصرة لغير الناطقين بھا :قواعد وتطبيقات ومحادثة/

٦٨٦

لغة الشعر االندلسي في عصر الخالفة/

٩٩٤

٥٤٣

لغة الضاد/

٦٤١ ،٦٤٠

اللغة مسرحية في فصلين/

١١٤٠

اللغة الموحدة :نظرية جديدة في علم اللغة العام/

٦٤٦

لكم ..مني السالم :شعر شعبي عراقي/

٩٧٦

ال احد بأنتظار احد :شعر/

١٠١٤

لالنثى كالم اخر :شعر/

١١٠٩

للوطن :وعيون صاحبتي؛ شعر شعبي عراقي/

٩٧٨

لماذا احبك انت :قصص قصيرة/

١٢١٧

لمحات في نسب قبائل عننرة عامة وعشيرة الحنابزة العنزية خاصة/

١٥٧٠

لمح ات م ضيئة م ن ال نھج الترب وي واالس المي ف ي ق صص ال شھيدة بن ت ١٣٨٩
الھدى )رض(/
لمحات من رد الشمس لالمام علي )عليه السالم( في ارض بابل/

٩٢

لن يخصك ھذا الضجيج :شعر/

١٠٩٩

لوحات فنية من خواطر دفينة Porhraits Of Buried Thougdts/

٧٩٠

ليل ومحطات وسفر :شعر شعبي/

٩٨٢

الليلة الثانية بعد االربعين  :مجموعة قصصية /

٥٤٤

١٣٦٢

حـرف المـيم
ما بعد النص/

٩٢١

مابين الحب والحب :قصص/

١١٩٦

ماتبقى من الوقت :مسرحيات تجريبية في فصل واحد/

١١٤٣

ماجدوى ما يقوله عراف آخر/

١١٢٤

ما دونته نور على خد العذراء :شعر/

١٠٦٥

ماراثون :مجموعة شعرية/

١٠٤٦

ما سقط من الوشم :شعر/

١٠٣٤

مالذ وطاب من طرائق الشعر واالدب في الفصحى والعامية/

٩٢٩

مباحث في تاريخ العراق واالكراد المعاصر/

١٦٢٥

مباحث في فقه اللغة العربية/

٦٥٠

مبادىء علم االجرام/

٥٨٠

مبادىء علم النفس التدريب الرياضي/

٥٢

المباھلة/

٨٦٢

مباني االمر بالمعروف والنھي عن المنكر/

٢٤٤

متاعب الذاكرة :قصص قصيرة/

١٢٣٨

متحف العدم :شعر/

١٠٨١

الماركسية الغربية/

٤٦٨

٥٤٥

مأساة طائر :مجموعة قصصية/

١٢٤٨

مائدة المعلومات/

٣٦

مباحث في الفكر االسالمي المعاصر/

٦٧

مبادىء اساسية في طرائق تدريس العلوم/

٦٩٠

مبادىء االقتصاد الجزئي Micvo Economic

٤٧٥

مبادىء التحكيم/

٥٥٦

مب ادىء ال شريعة االس المية والدراس ة المقارن ة ف ي الم ذاھب ٢٦٠
االسالمية والقانون/
مب ادىء العل وم :فيزي اء – كيمي اء – احي اء عام ة الع داديات ٦٩١
التمريض ..الخ/
٦٢٨
مبادىء فن التحنيط/
مبادىء المحاسبة المالية/

٧٦٥

مباھج الفكر ومناھج العبر/

٦٨٧

متحف العدم :شعر /

١٠٧٥

مجالس الحسين الغراء في فاجعة كربالء/

٨٢

المجالس الحسينية/

٢٠٣

مجلس شورى الدولة/

٤٣٤

مجلس النواب العراقي :انجازات/

٤٣٧

مجلس النواب العراقي :انجازات / ٢٠٠٧

٤٣٨

٥٤٦

مجلس النواب العراقي :تقرير لجنة تقصي الحقائق ع ن االجتي اح ٣٨٥
القسري التركي ...الخ/
المجموع ة االح صائية للبن ك المرك زي العراق ي Tatitical
 BueTincs Ptcial… ete .عدد خاص/

٤٦١

مجموعة قوانين سنة  ٢٠٠٦العراقية/

٤٨٤

المجموع ة الكامل ة للت شريعات ال صحية الق وانين واالنظم ة ٥٢٥
والتعليمات/
١٣٥٨
مجنون الشمس :مجموعة قصصية/
محاسبة التكاليف الصناعية/

٧٦٤ ،٧٦٣

محاضرات في اصول البحث ومناھجه/

١

محاضرات في حقوق االنسان وفي التعليم على ..الخ/

٣٩٧

محاضرات في منھج البحث التار يخي/

١٤٤٤

محاض رات الموس م الثق افي االول المرك ز ابح اث الطفول ة ٧٥٦
واالمومة/
٥٥٧
محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة/
المحاكمة ومسرحيات اخرى/

١١٥٧

محاور في الشعر االسالمي المعاصر؛ شعر الدكتور حكمت/

٩٣٦

محاوالت قبل البوح االخير :قصص قصيرة/

١٣٧٧

محاولة استجالء تاريخ الطباعة في الوطن العربي/

٧٨٢

المحركات الحديثة الصناعية :التصميم والتصنيع/

٧٤١

محطات في جامعة سامراء/

١١٨

٥٤٧

المحكم ة االتحادي ة العلي ا ف ي الع راق :دراس ة تطبيقي ة ف ي ٥٥٥
اختصاص المحكمة والرقابة/
المحكم ة االتحادي ة العلي ا واخت صاصھا بالرقاب ة عل ى دس تورية ٥٥٤
القوانين ندوة علمية ..الخ/
المحكمة الجنائية الدولية ھيمنة القانون ام القانون الھيمنة/

٥٣٠

محمد شريف الموصلي ابو ياسين ورحلة العمر/

١٥١٢

محمد الصدر ثورة للكلمة ..في زمن الصمت/

١٠٠

مختار مختصر كتاب تاريخ بغداد/...

١٦٠٥

مختصر تاريخ الخلفاء/

١٥٨٩

مختصر تاريخ عشائر بالد الشام/

١٥٦٤

مختصر تاريخ العشائر العراقية/

١٥٦٥

مختصر العين/

٦٦٠

مخدوع ...شعر شعبي عراقي )زھيري – ابوذية – دارمي(/

٩٧٥

مخطوطان علميان عربيان/

٤٠

المخفي في التاريخ االوربي/

١٥٨٦

محيرون بالشعور .مسيرون باالشعور/

١٢٣٠

مدار الضفاف :قصيدة الشعر ...الخ/

٩٩٨

المدارس الصوتية عند العرب :النشأة والتطور/

٦٥٨

مدارس العراق قبل االسالم/

٥٩١

٥٤٨

المدائح النبوية في ادب القرنين السادس والسابع للھجرة/

٩٦٨

مدخل اقتصادي في دراسات الجدوى وتقييم المشاريع/

٧٧٠

المدخل الى علم اصوات العربية/

٦٥٧

مدخل الى فلسفة التاريخ وفق المنھج المقرر اكاديميا/

١٤٣٩

مدخل في المالية العامة/

٤٦٩

مدرسة المستقبل في العراق الواقع واآلفاق/

٥٨٠

المدرس ة المستن صرية اول جامع ة ف ي الع المين العرب ي ٥٨٩
واالسالمي/
١٦٤٥
مدن صالح الدين سفر تالد واثر خالد/
مدن الموانيء العربية )تحليل جيواستراتيجي(/

٦٢٦

المدھش من احزن العندليب:شعر/

١٠٠٠

مدونة البصر :ارث الطين وذاكرة الزيت/

٧٩٥

المدمنة الرقمية الشعرية :التفاعل  /المجال  /التعالق/

٩٤٢

المديح في الشعر العراقي في القرن الثامن عشر/

٩٦٧

مدينة الثورة مدينة الصدر حاليا :دراسات تاريخية ..الخ/

١٦٤٦

مدينة حربي االسالمية :دراسة تاريخية آثارية/

١٦٠٨

مذكرات نجمة/

١٢٠٥

م ذكراتي ،اس ھامات ف ي خدم ة المجتم ع العراق ي والعرب ي خ الل ١٥٠٠
ستة عقود منسوخة باالحداث/
٦٩

المرأة في الحضارة االسالمية/

٥٤٩

مرآة المرأة المسلمة :محاضرات ..الخ/

٧٢

المرأة بين فاعلية التاريخ وجمود الحاضر /

٣٥٥

المرأة في مياه االمام الحسين عليه السالم/

١٠٦

مراعاة المخاطب في النحو العربي/

٦٦٨

مرايا اخيرة :مقاالت في النقد/

٨٨٩

مرايا النھار البعيد/

١٠٨٩

مربد االفق الجديد وقائع احتفال المربد الشعري السابع عشر/

١٠٠٦،١٠٠٥،١٠٠٤

المرجعية الدينية والمرجعية الساسية/

٣٠٧

المرح المر :شعر/

١١٢٥

المرشد الى االضبارة التحقيقة/

٥٧٧

المرشد العملي في مھارات التحقيق االداري/

٥٥٠

المرش د الفقھ ي لحج اج بي ت ﷲ الح رام :يت ضمن اھ م فت اوي ٢٩٢
العلماء في مسائل الحج والعمرة/
مرشدة المشتغلين في احكام النون الساكنة والتنوين/

١٧٥

مرض السكري/

٧٣٣

مرويات المنفى :دراسات في الرواية العراقية المعاصرة/

١٣٨٨

مزارات ومراقد الحلة/

١٦٥٧

المساء الجميل :قصص/

١٢٨٦

مساجد بغداد في كتابات االجداد/

١٢٩

٥٥٠

المسافر/

٨٦٩

المسائل المستحدثة/

٢٧٧

مسائل وحلول في الكيمياء العضوية/

٧٠١ ،٧٠٠

المستشرقون والدراسات االسالمية/

١١٧

مستعمرة المياه :رواية/

١٢١٢

مستقبل الحركة الصھيونية والمشروع الحضاري العربي :بح وث ١٦٦٦
ومناقشات الندوات الفكرية السياسية التي نظمھا بيت الحكم ة ف ي
بغداد ..الخ/
مستقبل العراق والعالم االسالمي :شرعية المواطنة/

٤٠١

المستنقع بانوراما :مسرحية شعرية/

١١٦١

الم سجد ف ي ال شعر االس المي المعاص ر :العم ق الروح ي البع اد ٩٦١
المكان )شعر الدكتور حكمت صالح نموذجا(/
المسح االثاري/

٦٩٧

المسرح التجريبي في ستانيال فسكي الى يبترمبروك/

٨٣٠

المسرح التعليمي :دراسة ونصوص/

٥٩٨

مسرح توماشفكس االيمائي/

٨٣٤

مسرح الطفل/

٨٢٦

المسرح في البصرة – مقاربات في المتحقق/

٨٣٢

مسرحيات عربية/

١١٥٤

المسك االذخر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر/

١٥٥٦ ،١٥٥٥

٥٥١

١٦٥٢

المسيب تاريخ وحياة/

مسيرة الع شق االلھ ي :م ن وح ي زي ارة اربعيني ة االم ام الح سين ٢٠٩
)ع(/
مشاعل روايات عراقية/

١٤٦٠

مشاھد مسيحية في مخطوطتين اسالميين/

٣٣٨

مشروع تطوير برنامج االنتخابات االلكترونية ...الخ/

٥٩٥

مشروع المستقبلية االسالمية في العراق/

٦٦

المشروعات العربية المشتركة بين الواقع والطموح/

٤٧٦

المشھد الثقافي في العراق بين الشمولية والتعددية/

٣٦٧

المشھد القصصي الجديد في النجف/

١٣٩١

مصادر فلسفية ببليوغرافيا/

٢٤

المصالح االمريكية في العراق )/(١٩٥٢ – ١٩٤٥

٤٢٦

مصباح المنھاج :االجتھاد والتقليد/

٢٧٩

مصباح المنھاج :كتاب التجارة/

٢٨١ ،٢٨٠

مصباح المنھاج :كتاب الخمس/

٢٨٢

مصباح المنھاج :كتاب الصوم/

٢٨٣

مصطفى جواد حياته ومنزلته العلمية/

١٥١٦

م صطلحات ون صوص انكليزي ة ف ي التربي ة الخاص ة Evglish
and texts in specicltducation

٥٩٦

٥٥٢

مصطلحات ونصوص سوسيولوجية باللغتين العربية واالنكليزية
a sociological Tevms tdiomsin Two Language
Savabic AND . E .

٣٤١ ،٣٤٠

مصور االصناف العر اقية من نخيل التمر/

٧٥٢ ،٧٥١

مطارق غير مجلجلة/

٣٧٦

المعادالت التفاضلية الجزئية وتطبيقاتھا/

٦٩٤

المعارك االدبية حول تحرير المرأة :في شعر العراقي/

١١٣٢

المعارض ة البرلماني ة ف ي الع راق ف ي عھ د المل ك في صل االول١٦٣٠ ...
الخ/
١٣٧٢
معاناة طالب جامعي :مجموعة قصصية/
٤٩٧

المعاھدات السياسية في العراق القديم/

المعاھ دة البريطاني ة – الفرن سية – التركي ة والحل ق البلق اني ف ي ٤٨٥
وثائق الممثليات الدبلوماسية العراقية المعتمد لدى تركيا )١٩٣٦
– /(١٩٥٧
٢٤٨

المعتزلة بين الحقيقة والوھم/

معج م الف اظ الق رآن ن ادرة االس تعمال ف ي لغتن ا المعاص رة دراس ة ١٦٢
لغوية تفسير ية/
معجم القاب الشعراء في الجاھلية واالسالم/

١٥٢٢

معجم الحضارة الحديثة/

٦٦٢

معجم الشعراء الشعبيين في كربالء/

١٥٢٨،١٥٢٧

معجم عمارة الشعوب االسالمية/

٧٩٠

المعجم الفريد الفعل السرياني في العھد الجديد/

٦٨٤

٥٥٣

مقدمة في الكتابة المسمارية وفق اللغتين السومرية واالكدية/

٦٨٢

معجم المؤلفين والكتاب العراقيين /٢٠٠٠-١٩٧٠

١٥٣٧،١٥٣٦،١٥٣٥
١٥٤٠،١٥٣٩،١٥٣٨
١٥٤١

معجم الميثولوجيا الكالسيكية )اليونانية والرومانسية(/

٦٣٦

المعجمية العربية نشاتھا ومكانتھا في تاريخ المعجميات العام/

٦٦٣

المعدن الطيب ال تغيره االيام/

٣٧١

معرفة السنن واالثار/

٣١٢

معلم اثري في محلة االعظمية مرقد االمام ابي حنيفة النعمان/

٧٩١

معنى تاريبخ الفن/

٧٨٥

معين الحكام على معرفة االحكام/

٣١٤

المغني الصامت :قصص/

١٣٤١

المغيب المضيء :قصائد/

١١٠٩

مفارقة الحب والموت في الشعر الجاھلي/

٩٨٣

مفاھيم عامة في التعلم الحركي/

٥٣

مفاھيم في التربية الحركية/

٧٦٢

مفردات عراقية – فرنسية – انكليزية  -مشتركة ..الخ/

٦٦٤

مفكرة رجل امي/

١٣٩٨

المفكرة النقدية/

٩١١

٥٥٤

مفھوم الجندر ودوره في تمكين المرأة العراقية/

٣٥٨

مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق/

٥٦

مقاربات في العقل والثقافة/

٣٦٨

مقاالت في  ...التربية والثقافة والتعليم/

١٣٩٦

المقام وبحور االنغام :دراسة تحليلية لغناء المقامات العراقي ة م ع ٨١٦
نصوصھا الشعرية/
مقاھي بغداد ايام زمان/

٨١٩

المقتبس من التداوي باالعشاب في التراث الطبي العربي/

٧٢٨

مقدمة في اصول التصديف/

٦٧٥

مقدمة في الشعر/

٨٧٦

مقدمة في علم االجتماع/

٣٤٢

مقدمة في علم التنبؤ البشري االيكولوجيا البشرية/

٣٥٣

الملتقى الوطني االول لمكافحة الفساد/

٥٦٤

ملحمة كلكامش/

١٤٣٤

ملخص المولد النبوي/

١٩٨

ملكية االرض والتراث الطبيعية ،في الفقه االسالمي/

٢٧١

م ن اس رار تخل ف التنمي ة ف ي الع راق ع دم وج ود قواع د بيان ات ١١
دقيقة/

٥٥٥

م ن البح ر المتوس ط ال ى الخل يج :لبن ان وس وريا عب ر ح وران ١٤٥١
والبادية السورية وبالد الرافدين/
٣٥

من ثنايا الذاكرة/

من الخطية ال ى الت شعب :مراجع ة م شروع اب داع تف اعلي لت أمين ٩٤٥
ذاكرة جمعية/
من دعاة اليقضة االسالمية في الموصل/

١٤٧٣

من ذاكرة التاريخ :قبيلة الشرابيين عشيرة البو صالح/

١٥٧٤

من رواد واعالم القضاء/

١٥٠١

من سيترؤك ايتھا القصة :مجموعة قصصية/

١١٦٧

من فقه الكمبيوتر واالنترنت/

١٠١

من فيض النور على قلبي قصتي الواقعية مع الوھابية/

١٣١

من مك ة ال ى ك ربالء :دراس ة تاريخي ة لطري ق الح ج الب ري ال ذي ١٥٩٧
سلكه االمام الحسين )عليه السالم( في رحلته الخالدة/
من مالمح الصورة الفنية في بعض االحاديث النبوية/

١٩٢

من وحي ال الوحي :الحيدريات/

٩٥٤

من وحي آل الوحي :ملحمة كربالء/

٩٥٣

مناسك الحج/

٢٩١

مناسك الحج :احكام وآداب ودروس/

٢٩٣

منامات ابن سينا/

١٣٩٩

مناھج المتكلمين في منھج النص القرآني/

١٤٦

٥٥٦

منتديات الشباب في العراق بين الواقع والطموح/

٨٣٨

المنتق ى م ن احك ام ال صدقة الواجب ة والم ستحبة وادلتھ ا م ن ٢٨٧
الكتاب والسنة/
مندل وقوانيه الثالثة في علم الوراثة/

٧٠٩

منقذ االوان من فتن وافطار اخر الزمان/

٢٥٠

منھاج الرسل :دراس ة لمنھجي ة االنبي اء عل يھم ال سالم :ال سياسة ٢٣٤
واالجتماعية/
منھاج الصالحين :العبادات/

٢٩٦

منھاج الصالحين :المعامالت )/ (١

٢٩٧

المنھج االسالمي في التعايش السلمي/

٨٨

منھجية البحث العلمي/

٢

منية الصائمين :عرض الھم احكام الصوم وزكاة الفطر ...الخ/

٣٢٢

المھارات االمالئية في الكتابة العربية/

٦٥٥

المھدي الغائب وقصة امه السيدة نرجس/

٨٦٠

المھرج وسوط الملكة :طائر الى الصغير )مسرحيتان شعريتان(/

١١٦٢

مواقف من المسألة الزراعية في العراق/

٤٤٩

مواويل جنوب القلب :شعر شعبي عراقي/

٩٧٠

المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى/

٦١٥

المؤتمر العلمي االول لكلية العلوم االسالمية/

٦١٤

٥٥٧

المؤتمر العلمي التربوي الرابع لكلية التربي ة للبن ات تح ت عن وان ٥٨٨
بالتربية والعلم نبني عراقا موحدا( /
المؤتمر العلمي السنوي الثالث لبحوث البيئة/

٧٠٧

المؤثرات االجتماعية والسياسية في الفولكلور العراقي/

٦٣٢

المؤثل في انساب بعض العرب/

١٥٤٩

الموجز في االحياء المجھرية الطبية العداديات التمريض ...الخ/

٧٣١

الموجز في عقود مقاوالت الھندسة المدنية/

٥٤٦

موسوعة العاب الساحة والميدان :االس رع ،االعل ى  ،االق وى ف ي ٨٥٣
العراق/
٥٦٧

موسوعة الحروب/

موس وعة دوائ ر ال ري ف ي الع راق ملح ق رق م ) (١ن شاطات ٧٤٨
ومنجزات وزارة الموارد المائية ...الخ/
الموسوعة العربية التاريخية واالقتصادية والسياسية/

١٥٩٢

موسوعة علماء الموصل/

١٤٦٦

موس وعة ق انون الطف ل واالتفاقي ات والمعاھ دات والق وانين ٥٤٣
الصادرة بشأنه في الدول العربية )قانون االحداث(/
موسوعة قبائل شمر/

١٥٦٣

الموسوعة القحطانية للسيد القحطاني/

١٣٧

موسوعة المقاومة البغدادي ة بمن ذ التأس يس حت ى الغ زو المغ ولي ١٦٤٩
التتري/
٧٦٨
الموظف والمسؤولية/

٥٥٨

موقف االحزاب السياسية في العراق في القضية الكردية )١٦٣١ ١٩٥٨
– /(١٩٦٨
الموقف من العنف واالرھاب والفتنة الطائفية في العراق :ح ديث ٣٧٥
سياسي/
٢٢
مؤلفات الحليين المطبوعة/
مئة ابوذية ..وابوذية/

٩٧٢

 ١٠٠سؤال وجواب مع الراحل  :محمود محمد الحبيب/

٩١٠

ميثاق االمم المتحدة ونظام محكمة العدل الدولية/

٤٩١

ميالد حنيف :قصائد/

١١٠٧

حـرف النـون
ناحية الشبكة بين الماض ي والحاض ر والمن ازل الت ي م ر بھ ا االم ام الح سين ١١٦١
)ع(/
الناصح االمين من كالم موالنا امير المؤمنين )عليه السالم( ...الخ/

٩٠٨

ناطور الصعاليك :ديوان شعر/

١٠٥١

نافذة تحت ضوء القمر :قصص/

١٣٥٦

نافذة على االدب االسالمي/

٩١٤

النباتات الطبية والعقاقير من وجھة نظر بايولوجية وصيدالنية/

٧٢٩

النباتات الطبية ومفھوم صناعة الدواء والعقار/

٧٣٠

نبوءات مبكرة :قصائد شعر/

١٠٤٩

٥٥٩

نبي محمد بن عبدﷲ )ص(/

١١٨٢

النبيذ االحمر :مسرحية/

١١٥٥

النثر الصوفي :دراسة تحليلية/

١٤٠٩

نجمة الظھر :مجموعة قصصية/

١٣٨٢

نجوم منتصف النھار  :قصص/

١٣٤٤

نحن وامريكا/

٣٨٦

نحو اعالم حر ومحايد :تجربة شبكة )المرأة( لمراقبة وسائل االعالم/

٣٤

نحو آفاق شعر اسالمي معاصر/

٩٦٣

نحو ترسيخ ثقافة التسامح والحوار وقبول االخر حلقة نقاشية/

٣٦٩

نحو رؤية م ستقبلية لعملي ة التغيي ر والتط وير االجتم اعي ف ي مج ال الم رأة ٣٦٢
والطفولة ..الخ/
نحو مجتمع ناھض متكافل/

٣٧٢

نحو مسرح حي/

٨٣١

نخلة الغريب :رواية/

١١٨٩

نداءات من بغداد :قصص/

١٤١٧

نزار قباني :حياته واجمل اشعاره/

١٥٢٥

النزاھة والشفافية والفساد/

٥٦٣

نزھة المشتاق في تاريخ يھود العراق/

١٦٦٤

النسر ،قصص قصيرة/

١٣٤٢

٥٦٠

نسيج الزمن  :مجموعة قصائد/

١٠٠٩

النشاط المصرفي في الدولة العربية االسالمية ...الخ/

٤٤٦

النشاط وكراسة الخط للصف السادس االبتدائي/

٦٠٤

نشر الشراع قبيل االقالع :داسة في ديوان االبحار في ماء الوض وء لل شاعر ٩٦٤
حكمت صالح/
النشرة السنوية BLLETTN ANNaAL :البنك المركزي/

٤٦٢

النشيد االخير :قصص/

١٢٣٩

نشيد الحرية وقصائد اخرى/

١٤١٣

النص االدبي في التكوين الشعري الى انماط الصورة البيانية ..الخ/

١١٣١

النص والميزانين/

١١٥٢

نصائح متاخرة :شعر/

١٠٨٦

نصف القمر :رواية/

١٣٧٠

النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية/

١١٠

النظام العربي واصالح جامعة الدول العربية/

٤٩٢

النظام في شرح شعر المتنبي وابي تمام/

٩٩٣

النظام القانوني الموال الدولة الخاصة )دراسة مقارنة(/

٥١٧

النظرة الخاطفة في االجتھاد/

٢٦٩

نظرة عامة في المعجم العربي نشاته ومراحل تطوره وكيفية االفادة منه/

٦٤٨

نظريات االرشاد التربوي/

٥٩٩

٥٦١

نظريات وطرائق تحليل الموسيقى العربية/

٨١١

نظري ة الت سرب ودراس ة الواق ع العمل ي لت صريف مي اه الموق ع Seepage
/Theorg – Stuging Practical astuditg

٧٤٤

نظرية الفقيه/

٢٦٦

نظرية القارىء :دراسة في دور مترجم النصوص/

١٣٩٢

نظم البديھات والھندية االقليدية/

٦٩٥

نفثاتي :ديوان شعر/

١٠٠٢

نفحات روحية/

٢٢٩ ،٢٢٨

نفحات اللقاء مع فاطمة الزھراء عليھا السالم/

٢٠٤

نفحات من المعجم القرآني/

١٥١

نفس ثائرة الشيخ علوان العبود الجبوري/

١٤٨٨

نفسانية القصيدة الرقمية :مالحظات اولية ..الخ/

٩٤٨

نفشات :مجموعة قصصية/

١٣٢٥

نفقة الزوجة بين النص والتطبيق/

٥٤٠

نقد وتحليل لالتفاقية االمنية االمريكية – العراقية/

٤٨٣

نلون معا قصة عاشوراء/

٧٥٨

نماذج من الكتابات المسمارية/

٦٥٩

نھايات متداولة :شعر/

١٠٩٤

نھايات موئية :شعر/

١٠٨٢

٥٦٢

نھاية الشك وااللحاد في معجزة العصر :آية االعجاز الكبرى/

٢٣١

نھر ذو لعبة بيضاء :قصص قصيرة/

١٣٧٥

النھر يعدو بك أقدام :قصص/

١٢٢٠

النھضة الفكرية في الحلة :أرشيف الحياة الثقافية في الحلة/

١٦٦٠

النھوض من الصحو :شعر/

١٠٤٧

نواب الحلة في العھد الملكي )/(١٩٥٨ – ١٩٢٥

١٤٨٤

نوادر وقصص من شرح نھج البالغة/

٨٩٦،٨٩٥

نوايا ومرايا :قصص/

١٣٥١

نور العقيدة/

٨٩

نوروز :ثورة طاوة الحداد/

٦٢٠

حـرف الھـاء
ھا ...حبيبي :شعر شعبي/

٩٨١

ھتاف الدموع :قصص/

١٠٥٣

ھتافات مبحوحة /

٨٧٩

ھذه عقيدتي :سلسلة حوارية عقائدية مبسطة/

٣٢٩

ھرم بصري :قصص قصيرة جدا/

١٣٣٩

الھروب الى الظل :شعر/

١٠٣٦

٥٦٣

الھروب الى اليابسة :رواية/

١٢٣٥

ھروب زرادشت :شعر/

١٠١١

الھروب من يزر عام :قصة/

١٣٦٦

ھزيمة الرجل الرابع :رواية/

١٣٥٠

ھكذا يأتي المطر الجميل :رواية/

١٢٢٤

ھل ارضعت حليمة السعدية نبي االسالم ؟/

٢٠٢

ھمس الدراويش :مجموعة قصصية/

١٢٨٥

ھمس :مجموعة قصصية/

١٢٢٢

ھمسات الحب :دراسة في شعر مسلم الحلي )شاعر الحب والحياة(/

١١٣٤

ھموم الماء :قصص قصيرة/

١٣٥٩

ھواء :شعر/

١٣٠٧

ھواجس بال مرافيء  :قصص/

١٢٠٧

ھواجس :قصص/

١٢٢٥

ھوامش ثقافية/

٩٩١

ھي الدنيا،امارجي :روايتان قصيرتان/

١٣٣١

ھي والبحر :قصص/

١٢٦١

ھيا بنا نلون معا :دبدوب/

٧٥٩

ھيا نلون معا  :سلحف /

٧٦٠

٥٦٤

٧٦١

ھيا بنا نلون معا :نونو/

حـرف الـواو
وكان تقيا :رواية تاريخية/

١٢٧٥

ولد كالقھوة :شعر/

١٠٣١

وليد الكعبة/

١١٧٧

ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد/

٢٠٠

واذا الوحوش حشرت/

١١٤٩

واقع وآفاق صناعة الدواء وتسويقه وسالمته وجودته ..الخ/

٧٢٦

وثائق المؤتمر الوطني الثامن بغداد  ١٣ – ١٠آيار/٢٠٠٧

٤٠٧

وجع الخريف :نصوص شعرية في الغزل ملحق اقوالي في المراءة/

٩٣٩

الوجودية في الفكر العربي المعاصر/

٤٠

الوحل النھائي :قصة/

١١٨٦

وراثة سرطان البروستات/

٧٣٩

وسالحه البكاء :او ايك يا ولدي الحبيب :رواية/

١٢٧٤

الوضع القانوني لحقوق المرأة في التشريعات العراقي :دراسة مقارنة/

٥١٢

وطن االيتام/

١١٠٠

الوطن في شعر السياب الداللة والبناء/

٩٣٨

٥٦٥

وطن المدافن :شعر/

١٠٧٤

وعي التأسيس :مكاشفات نقدية لتأصيل مشروع )البديل الثقافي(/

٣٦٦

الوعي الشعري ومسار حركته المجتمعات العربية المعاصرة/

٩٣٧

الوفاء بالوعود/

١١٧٦

وكانت صديقة :رواية/

١١٨١

الوضع القانوني للشركات االمنية الخاصة ...الخ/

٥٧٠

وق ائع الم ؤتمرالعلمي االول لكلي ة االدارة واالقت صاد جامع ة القادس ية للم دة ٦١٦
من  ١٨ – ١٧آذار ...الخ/
وقعة االسكندرية/

١٦٦٨

الوكالة المدنية غير القابلة للعزل/

٥٤٥

حـرف اليـاء
ياراعي العلم العالي :شعر/

١٠٥٩

يصدح صوت ھابيل :شعر/

١٠٩٣

اليوسفيات/

١١٢٩

اليوسفيون :رواية/

١٢٢٨

اليوم االخيرة لكتابة الفردوس/

١٣٢٣

يوميات رجل يموت/

١٣٥٧

٥٦٦

المجــالت
ابحاث البصرة )انسانية(

مجلة
الب صرة :ت صدرھا جامع ة الب صرة – كلي ة
التربي ة :رئ يس التحري ر  /أ .م .د .اب راھيم
فنجان االمارة:سنوية علمية

١

ابحاث الذكاء

مجلة
بغ داد :ت صدرھا ابح اث ال ذكاء والق درات
العقلية نصف سنوية تعنى بابحاث الذكاء

٢

ابح اث كلي ة التربي ة مجلة
بغ داد :ت صدرھا كلي ة التربي ة االساس ية:
االساسية
رئيس التحرير /د .ذنون ي ونس االطرقج ي،
فاضل خليل اب راھيم ،د .محم د ص الح رش يد
الحافظ :دورية محكمة

٣

أب ن الھي ثم للعل وم مجلة
الصرف والتطبيقة
بغداد :تصدرھا جامعة بغداد – كلية التربية:
رئ يس التحري ر /د .عب دالجبار عب دالقادر
مخلص :فصلية علمية

٤

مجلة
بغداد :ت صدرھا وزارة االت صاالت العراقي ة:
رئ يس التحري ر /عل ي ص ابر محم د:
متخصصة عامة

٥

االتصاالت

٥٦٧

اآلداب

مجلة
بغداد :تصدرھا جامعة بغداد :كلية
اآلداب :رئيس التحرير /أ.د جواد مطر
الموسوي ،أ.م.د .فليح كريم الركابي،
د .محمد جواد الطر يحي :علمية
محكمة

٦

آداب المستنصرية

مجلة
بغ داد :ت صدرھا الجامع ة المستن صرية
– كلي ة االداب :رئ يس التحري ر /أ.د
اب راھيم عبدالح سن الكن اني ،أ.م .د
محمد عليوي الشمري :سنوية

٧

االدارة واالقتصاد

مجلة
بغ داد :ت صدرھا الجامع ة المستن صرية
– كلي ة االدارة واالقت صاد :رئ يس
التحرير /د .علي جاسم العبيدي :نصف
سنوية

٨

آفاق فدائية Afaq
Mandaia

مجلة
بغ داد :ت صدرھا طائف ة ال صائبة
المن دائيين :رئ يس التحري ر /ھم ام
عب دالغني غي اط ،ياس ين الناش ىء:
دينية ثقافية اجتماعية عامة.

٩

االنبار للعلوم الھندسية

مجلة
االنب ار :ت صدرھا جامع ة االنب ار -كلي ة
الھندسة /رئ يس التحري ر :ا.م.د .ع ادل
ن صير عب د :ن صف س نوية علمي ة
محكمة.

١٠

انصار الحجة

مجلة
بغ داد :ي صدرھا مكت ب ان صار الحج ة:
رئيس التحرير /محمود البر زنجي

١١

٥٦٨

انه لقول فصل

مجلة
بغ داد :ت صردھا منظم ة ب در :رئ يس
التحرير /ال شيخ محم د س عيد التميم ي:
فصلية تعنى بالشأن العقائدي

١٢

بابل الطبية

مجلة
باب ل :ت صدرھا جامع ة باب ل – كلي ة
الط ب :رئ يس التحري ر :أ.د .ح سين
س رحان الجن ابي ،أ .عل ي خي ر ﷲ
الزبي دي :ف صلية طبي ة تعن ى ب البحوث
الطبية وبحوث العلوم الطبية االساسية

١٣

بابل للعلوم االنسانية

مجلة
باب ل :ت صدرھا جامع ة باب ل -كلي ة
التربي ة :رئ يس التحري ر :أ.د .نبي ل
ھاشم كاغد :فصلية علمية

١٤

البحث االعالمي

مجلة
بغ داد :ت صدرھا جامع ة بغ داد – كلي ة
االع الم :رئ يس التحري ر  /د .حمي دة
سميسم :فصلية علمية محكمة

١٥

البحوث التربوية والنفسية

مجلة
بغ داد :ت صدرھا جامع ة بغ داد -مرك ز
البح وث التربوي ة والنف سية :رئ يس
التحري ر /أ.د .خول ة عب دالوھاب
القي سي :ف صلية تربوي ة نف سية تھ تم
بشؤون التعليم.

١٦

البحوث والدراسات االسالمية

مجلة
بغداد :يصدرھا ديوان الوق ف ال سني –
مرك ز البح وث والدراس ات االس المية:
رئ يس التحري ر /احم د عب دالغفور

١٧

٥٦٩

السامرائي :بحثية محكمة
البصرة لالبحاث البيطرية

مجلة
الب صرة :ت صدرھا جامع ة الب صرة –
كلي ة الط ب البيط ري :رئ يس التحري ر
/د .عبداللطيف يعقوب :علمية محكمة

١٨

البصرة للعلوم الزراعية

مجلة
الب صرة :ت صدرھا جامع ة الب صرة –
كلية الزراعة :علمية محكمة

١٩

بغداد حاضرة الزمان

مجلة
بغ داد :رئ يس التحري ر /ج رجيس
ك وليزادة :اس بوعية سياس ية ثقافي ة
مستقلة

٢٠

بالدي

مجلة
بغ داد :ت صدرھا وزارة ال دفاع –
مديرية اعالم الجيش :رئ يس التحري ر/
ابراھيم العبيدي :شھرية عسكرية

٢١

بين النھرين

مجلة
بغداد :مدير التحري ر /المط ران د .ج اك
اسحق :فصلية تعنى بالحضارة

٢٢

البيئة العراقية الجديدة

مجلة
واسط :تصدرھا منظمة مكافحة التلوث
البيئ ي والت صحر ف ي الع راق :رئ يس
التحري ر /د .عل ي عب دالزھرة ال وائلي:
علمية محكمة

٢٣

التراث العلمي العربي

مجلة
بغ داد :رئ يس التحري ر /نبيل ة
عب دالمنعم داود :ف صلية تعن ى ب التراث
العلمي العربي.

٢٤

٥٧٠

التربية الرياضية

مجلة
بغداد :تصدرھا كلية التربية الرياض ية:
رئ يس التحري ر /أ.د .من ذر ھاش م
الخطي ب ،ن زار مجي د الطال ب :ف صلية
علمية متخصصة.

٢٥

تواصل

مجلة
بغداد :تصدرھا الھيئة الوطنية العراقية
لالت صاالت واالع الم :رئ يس
التحري ر/س لوى زاك و :ش ھرية تعن ى
باالتصاالت

٢٦

الثقافة الجديدة

مجلة
بغ داد :رئ يس التحري ر /رائ د فھم ي،
صالح ياسر :شھرية

٢٧

الجامعة االسالمية

مجلة
بغ داد :ت صدرھا الجامع ة االس المية/
رئ يس التحري ر  /أ.د.ش اكر محم ود
عب دالمنعم :ن صف س نوية فكري ة
محكمة.

٢٨

وم مجلة
االنبار :رئيس التحرير /ا .خي ري خلي ل
سليم :علمي ة محكم ة تعن ى بالدراس ات
والبح وث االداري ة واالقت صادية
والمعلوماتية.

٢٩

مجلة
االنبار :تصدرھا جامعة االنب ار :رئ يس
التحرير /أ .د عبدالناصر صبري ش اھر
ال راوي ،أ .د محم د جاس م مع روف
الھيتي :فصلية دورية علمية محكمة.

٣٠

جامع ة االنب ار للعل
االقتصادية واالدارية

جامعة االنبار للعلوم االنسانية

٥٧١

جامعة االنبار للعلوم الصرفة

مجلة
االنبار :ت صدرھا جامع ة االنب ار للعل وم
ال صرف :رئ يس التحري ر /أ .د  .عم اد
عب دالرحمن محم د ص الح :ف صلية
علمية محكمة.

٣١

جامعة بابل

مجلة
باب ل :ت صدرھا جامع ة باب ل رئ يس
التحرير /أ .د .نبيل ھاشم كاغ د :علمي ة
محكمة

٣٢

جامعة بابل للعلوم التربوية

مجلة
باب ل :ت صدرھا جامع ة باب ل :رئ يس
التحري ر /أ.د .فاض ل فرھ ود مك ي:
علمية محكمة تربوية.

٣٣

جامعة بابل :للعلوم االنسانية

مجلة
باب ل :ت صدرھا جامع ة باب ل – كلي ة
التربي ة :رئ يس التحري ر /أ.د .عبداالل ه
رزوقي كربل :علمية محكمة.

٣٤

جامعة بابل للعلوم الھندسية

مجلة
باب ل :ت صدرھا جامع ة باب ل :رئ يس
التحري ر /خلي ل لطي ف اب راھيم .أ .د.
نبي ل ھاش م كاغ د :علمي ة ھندس ية
محكمة.

٣٥

جامعة تكريت للعلوم الزراعية

مجلة
صالح الدين :تصدرھا جامعة تكري ت -
كلي ة الزراع ة :رئ يس التحري ر /أ .د.
جميل محمد سعيد :علمية محكمة.

٣٦

٥٧٢

جامعة كربالء

مجلة
ك ربالء :ت صدرھا رئاس ة جامع ة
ك ربالء :رئ يس التحري ر /أ .د .عب د
ع ون ھاش م عل وان الغ انمي ،أ.د .مفي د
جلي ل ع وض :ف صلية علمي ة محكم ة
تعتمد الغراض الترقيات العلمية.

٣٧

حبيبي = Habibi

مجلة:
بغ داد :رئ يس التحري ر /زاي ر،
عبدالح سين :للبن ات والبن ين ف ي ب الد
الرافدين.

٣٨

الحسيني الصغير

مجلة
ك ربالء :ت صدرھا العتب ة الح سينية
المقدس ة وح دة أص دارات الطفول ة:
رئيس التحرير /عالء الباش ق :ش ھرية
تعنى بالطفولة.

٣٩

الحل

مجلة
بغ داد :ت صدرھا ھيئ ة ح ل نزاع ات
الملكية العقارية :رئيس التحرير /احمد
شياع البراك :شھرية

٤٠

دجلة = Dijla

مجلة
بغ داد :ت صدرھا وزارة الثقاف ة :رئ يس
التحري ر /ح سب ﷲ يحي ى :اس بوعية
ثقافية عامة.

٤١

دراسات اجتماعية

مجلة
بغداد :رئيس التحرير /د .عدنان ياسين
مصطفى :فصلية علمية.

٤٢

٥٧٣

دراسات االديان

دراسات اقليمية

مجلة
بغ داد :ي صدرھا بي ت الحكم ة :رئ يس
التحري ر /د .ج واد مط ر الموس وي:
فصلية
٤٤
مجلة
الموص ل :ت صدرھا جامع ة الموص ل –
مرك ز الدراس ات االقليمي ة :رئ يس
التحري ر /د .اب راھيم خلي ل الع الف:
فصليةعلمية محكمة.

دراسات تربوية

مجلة
بغداد :تصدرھا وزارة التربي ة – مرك ز
البح وث والدراس ات التربوي ة :رئ يس
التحري ر /ح سين عب داالمير يوس ف:
فصلية متخصصة.

٤٥

دراسات الترجمة

مجلة
بغ داد :ي صدرھا بي ت الحكم ة :رئ يس
التحري ر /د .عبدالواح د محم د م شلط:
فصلية متخصصة محكمة.

٤٦

دراسات سياسية

مجلة
بغ داد :ي صدرھا بي ت الحكم ة – ق سم
الدراس ات ال سياسية :رئ يس التحري ر/
أ.م .د .نظلة الجبوري :فصلية سياس ية
سياسية فكرية محكمة.

٤٧

دراسات فلسفية

مجلة
بغ داد :ي صدرھا بي ت الحكم ة – ق سم
الدراس ات الفل سفية :رئ يس التحري ر /
أ.م .حسام االلوسي :فصلية محكمة.

٤٨

دراسات قانونية

بغ داد :ي صدرھا بي ت الحكم ة – ق سم ٤٩
الدراسات القانونية نصف سنوية.

دراسات في التاريخ واآلثار

٤٣

٥٠

مجلة

٥٧٤

بغ داد :ت صدرھا جامع ة بغ داد -كلي ة
اآلداب :رئ يس التحري ر /أ .د .مرت ضى
حسن النقيب :علمية محكمة.
دراس ات وبح وث التربي ة مجلة
الب صرة :ت صدرھا جامع ة الب صرة –
الرياضية
كلية التربية :رئيس التحري ر /د .ح اجم
شاني الديوان :علمية محكمة.

٥١

دراسات وبحوث الوطن العربي

مجلة
بغ داد :الجامع ة المستن صرية – مرك ز
دراسات وبحوث الوطن العربي :رئيس
التحري ر  /د .احم د عم ر ال راوي ،د.
عب داللطيف عل ي ح سين المي اح:
سنوية.

٥٢

ديالى للبحوث التطبيقية

مجلة
دي الى :ت صدرھا رئاس ة جامع ة دي الى:
فصلية تعنى بالبحوث التطبيقية.

٥٣

ة مجلة
دي الى :جامع ة دي الى :رئ يس التحري ر/
أ.د م ضر خلي ل العم ر ،د .نبي ل
عبدالقادر مولود :علمية محكمة.

٥٤

الرافدين للحقوق

مجلة
الموص ل :ت صدرھا جامع ة الموص ل –
كلي ة الق انون  :رئ يس التحري ر /ع امر
عبدالفتاح الجومرد :فصلية محكمة.

٥٥

الرسالة االسالمية

مجلة
بغ داد :ت صدرھا وزارة االوق اف
والشؤون الديني ة :رئ يس التحري ر  /د.
احم د عب دالغفور ال سامرائي :ش ھرية
فكرية اسالمية.

٥٦

دي الى للبح
والتربوية

وث العلمي

٥٧٥

الروضة الحسينية

مجلة
ك ربالء :ت صدرھا العتب ة الح سينية
المقدس ة – ق سم االع الم :رئ يس
التحرير /محمد حسين

٥٧

الرياضة المعاصرة

مجلة
بغ داد :ت صدرھا جامع ة بغ داد – كلي ة
التربي ة الرياض ية للبن ات :رئ يس
التحرير /أ.د .عفاف عب دﷲ الكات ب ،أ.
د .نوال مھ دي العبي دي :ن صف س نوية
علمية رياضية متخصصة.

٥٨

الزراعة العراقية

مجلة
بغداد :تصدرھا وزارة الزراعة والري:
رئيس التحرير  /د .اك رم موس ى ھ ادي
الحكيم د .سوسن علي ماجد ال شريفي،
د .علي ح سين ك اظم البھ ادلي :ف صلية
علمية ارشادية.

٥٩

زھور الجوادين

مجلة
بغ داد :ت صدرھا العتب ة الكاظمي ة
المقدسة االمانة العامة :ثقافية ديني ة –
ملحق لنشرة منبر الجوادين.

٦٠

السلم والتضامن

مجلة
بغداد :يصدرھا المجلس العراقي لل سلم
والتضامن

٦١

السندباد

مجلة
بغ داد :ت صدرھا دار ثقاف ة االطف ال:
رئ يس التحري ر  /د .عل ي الياس ري:
فصلية تھتم باالطفال

٦٢

سوى

مجلة
بغ داد :دار الع زاوي للطباع ة والن شر
والتوزي ع :رئ يس التحري ر  /ك اظم

٦٣

٥٧٦

الحن اوي :اس بوعية ت صدر ن صف
شھرية مؤقتا اجتماعية سياسية عامة.

السؤال

مجلة
بغداد :ت صدرھا جمعي ة الثقاف ة للجمي ع
التحري ر /د .عب د جاس م ال ساعدي:
شھرية م ستقلة تعن ى بق ضاء المجتم ع
المدني.

٦٤

سومر

مجلة
بغ داد :ت صدرھا دائ رة االث ار والت راث:
رئ يس التحري ر /د .أمي رة عي دان
الذھب ،قيس حسين :علمي ة تبح ث ف ي
آثار الوطن العربي وتاريخه.

٦٥

السياسية الدولية

مجلة
بغ داد :ت صدرھا الجامع ة المستن صرية
– كلي ة العل وم ال سياسية :رئ يس
التحري ر /أ.م .د .عب داالمير مح سن
جبار :فصلية محكمة.

٦٦

الشرارة

مجلة
النج ف االش رف :ي صدرھا الح زب
ال شيوعي العراق ي :رئ يس التحري ر/
احمد محمد الموسوي :سياس ية فكري ة
ثقافية عامة.

٦٧

صحتك

مجلة
بغ داد :ت صدرھا مؤس سة ص حتك
لتط وير ال وعي ال صحي :رئ يس
التحري ر /د .عريب ي عج اج حمي د:
دورية طبية اجتماعية.

٦٨

صدى االھوار

مجلة

٦٩

٥٧٧

ذي ق ار :ي صدرھا مرك ز أبح اث
االھ وار :رئ يس التحري ر /د .طال ب
عكاب حسين :فصلية.
ص دى بغ داد
= Baghdad

Sada

مجلة
بغ داد :ت صدرھا امان ة بغ داد :رئ يس
التحري ر /ع ادل ح سوني الع رداوي:
شھرية ثقافية عامة.

٧٠

صوت الجامعة

مجلة
بغداد :رئيس التحرير /احمد عب دالجبار
محمد :شھرية م ستقلة تعن ى بال شؤون
الجامعية.

٧١

صوت الجامعة االسالمية

مجلة
بغ داد :ت صدرھا الجامع ة االس المية –
ق سم :رئ يس التحري ر /ع الء ال دين
احمد :شھرية اسالمية

٧٢

الطالبة

مجلة
بغ داد :رئ يس التحري ر /ن دى العاب دي:
شھرية نسائية ثقافية عامة مستقلة.

٧٣

الطبية

مجلة
بغ داد :ت صدرھا نقاب ة االطب اء ف ي
الع راق :رئ يس التحري ر /ع دنان
االعرجي.

٧٤

الطبية العراقية

مجلة
بغ داد :ت صدرھا نقاب ة أطب اء الع راق:
رئ يس التحري ر /د .محم د حي اوي
جم اش :ف صلية علمي ة مھني ة ص درت
سابقا بأسم المھن الطبية.

٧٥

٥٧٨

ظل الزھراء النسائية

مجلة
النج ف االش رف :ت صدرھا مؤس سة
الكوثر النسائية :شھرية ثقافي ة ن سوية
اجتماعية.

٧٦

عالم الفكر

مجلة
بغ داد :ي صدرھا المجل س ال وطني:
رئ يس التحري ر /ب در س يد عب دالوھاب
الرفاعي :فصلية فكرية محكمة.

٧٧

العراقية الدوائية

مجلة
بغ داد :ت صدرھا ال شركات الدوائي ة
الكب رى ف ي الع راق :رئ يس التحري ر/
محمد عبدﷲ العاني :فصلية علمية.

٧٨

العراقية للسرطان

مجلة
بغداد :يصدرھا المركز العراقي لبح وث
ال سرطان :رئ يس التحري ر /أ .د .ن اھي
يوسف ياسين :علمية متخصصة.

٧٩

العراقية لعلوم التربة

مجلة
بغداد :تصدرھا الجمعية العراقية لعل وم
التربة :رئيس التحرير /مھ دي اب راھيم
عودة :دورية علمية محكمة.

٨٠

العراقية للعلوم االدارية

مجلة
بغ داد :ت صدرھا جامع ة ك ربالء – كلي ة
االدارة واالقتصاد :رئيس التحرير /أ .د
 .عب اس ح سين ج واد أ .م .د .مح سن
عبدﷲ :فصلية محكمة.

٨١

العراقية للعلوم التربوية
والنفسية وعلم االجتماع

مجلة
تكريت :تصدرھا جامعة تكري ت – كلي ة
التربي ة للبن ات :رئ يس التحري ر /أ.د.
ص باح عدام ة ھ شان :ف صلية علمي ة
متخصصة محكمة.

٨٢

٥٧٩

العرب والمستقبل

مجلة
بغداد :تصدرھا الجامع ة المستن صرية:
مركز دراسات وبحوث الوطن العرب ي:
رئ يس التحري ر /احم د عم ر ال راوي:
شھرية محكمة

٨٣

العلمية للتمريض

مجلة
بغ داد :جامع ة بغ داد :كلي ة التم ريض:
رئ يس التحري ر /د .حم د جن داري
الجميل ي ،أ .م .ص برية محم د س عد
الصالحي :تصدر مرتين كل عام.

٨٤

العلميةمنظم ة الطاق ة الذري ة مجلة
بغداد :تصدرھا منظم ة الطاق ة الذري ة:
العراقية
رئ يس التحري ر /د .ف ائز ح سين عل ي:
علمية محكمة.

٨٥

علوم التربية الرياضية

مجلة
باب ل :ت صدرھا جامع ة باب ل  -كلي ة
التربية الرياض ية :رئ يس التحري ر  /د.
احم د ب دري ح سين الھيت ي :دوري ة
علمية متخصصة.

٨٦

علوم المستنصرية

مجلة
بغ داد :ت صدرھا الجامع ة المستن صرية
– كلي ة العل وم :رئ يس التحري ر /أ .د.
أح سان ش فيق دمي رداغ ،أ.د .رض ا
ابراھيم البياتي :فصلية محكمة.

٨٧

العلوم النفسية The
JournalofPsychojgical

مجلة
بغ داد :ت صدرھا جامع ة بغ داد -مرك ز

٨٨

٥٨٠

Sciences

البحوث النفسية :رئيس التحري ر /أ .د.
خليل ابراھيم رسول :علمية محكمة.

العمل والمجتمع

مجلة
بغداد :تصدرھا وزارة العمل وال شؤون
االجتماعية :رئيس التحرير /أ.د .نوري
جعفر لطيف :شھرية

٨٩

الفتح

مجلة
دي الى :ت صدرھا جامع ة دي الى – كلي ة
التربي ة االساس ية :رئ يس التحري ر/
أ.م.د .ابراھيم نعمة محمود.

٩٠

الفتوى

مجلة
بغ داد :رئ يس التحري ر /د .عب دالرزاق
عبدالرحمن ال سعدي :ش ھرية اس المية
ثقافية.

٩١

الفردوس AlFirdos

مجلة
بغ داد :ت صدرھا دار الكت ب والوث ائق –
لجن ة الف ردوس :رئ يس التحري ر /د.
سعد بشير اسكندر :فصلية نسوية.

٩٢

الفكر المسيحي

مجلة
بغ داد :رئ يس التحري ر /االب يوس ف
توما :شھرية مسيحية اعالمية ثقافية.

٩٣

الفلسفة

مجلة
بغ داد :ت صدرھا الجامع ة المستن صرية
– كلي ة االداب :رئ يس التحري ر /ح سن
يحيى الخفاجي.

٩٤

فنون البصرة

مجلة
الب صرة :ت صدرھا جامع ة الب صرة –

٩٥

٥٨١

جامعة البصرة – كلية الفنون الجميل ة:
رئ يس التحري ر /د .عبدال ستار عب د
ثابت البيضاني :علمية محكمة.
فه يلي Faily

مجلة
بغداد :تصدرھا مؤسسة الشفق للثقاف ة
واالعالم :رئيس التحرير /عل ي ح سين
فيل ي ،عل ي ح سين محم د :ش ھرية
ثقافية جامعة.

٩٦

القادسية لعلوم الطب البيطري

مجلة
القادس ية :ت صدرھا جامع ة القادس ية –
كلية الطب البيطري :رئيس التحرير /أ.
د .خي ري عب دﷲ داود ،أ.د نبي ه محم د
عطا :فصلية علمية.

٩٧

القادس ية لعل وم التربي ة مجلة
القادس ية :ت صدرھا جامع ة القادس ية –
الرياضية
كلي ة التربي ة :رئ يس التحري ر /عب دﷲ
ح سين الالم ي :ف صلية علمي ة
متخصصة.

٩٨

مجلة
القادسية :جامعة القادسية -عمادة كلية
الھندس ة :رئ يس التحري ر /د .عب اس
عليوي الجبوري :علمية محكمة.

٩٩

القادسية للعلوم الھندسية

القادس ية للق انون والعل وم مجلة
القادسية :رئ يس التحري ر /عم اد احم د
السياسية
صاحب :نصف سنوية علمية.

١٠٠

مجلة
بغداد :تصدرھا جمعية القانون المقارن
العراقي ة :رئ يس التحري ر/د .ع دنان
العابد :فصلية.

١٠١

القانون المقارن

٥٨٢

لعيونكم

المأمون

١٠٢

مجلة
بغ داد :رئ يس التحري ر /محم د رحيم ة
الط ائي :اس بوعية متخ صة بال شعر
الشعبي.
١٠٣
مجلة
بغ داد :ي صدرھا دار الم أمون للترجم ة
والن شر :رئ يس التحري ر /ف الح ح سن
شاكر :فصلية عامة

المجتمع المدني

مجلة
بغداد :تصدرھا منظمة المجتمع المدني
وال ديمقراطي ف ي الع راق  :ت صدر ك ل
شھرين.

١٠٤

مركز الدراسات الفلسطينية

مجلة
بغداد :جامعة بغ داد – مرك ز الدراس ات
الفل سطينية :رئ يس التحري ر /أ.م.
نظيرة محمود خطاب :شھرية.

١٠٥

المزمار

مجلة
بغ داد :ت صدرھا وزارة الثقاف ة :رئ يس
التحري ر /د .ش فيق المھ دي :اس بوعية
تھتم بثقافة االطفال.

١٠٦

المستنصرية

مجلة
بغداد :تصدرھا الجامع ة المستن صرية:
رئ يس التحري ر /احم د عم ر ال راوي،
أ.د .محم ود عل ي ال داود :ش ھرية
جامعة.

١٠٧

المسكوكات

مجلة
بغداد :تصدرھا المؤسسة العامة لالث ار
والت راث :رئ يس التحري ر /د .عب اس
عل ي عب اس الح سيني :س نوية علمي ة
تبحث في المسكوكات.

١٠٨

٥٨٣

معھ د البح وث والدراس ات مجلة
بغ داد :ي صدرھا معھ د البح وث
العربية
والدراسات رئيس التحرير /ف ائق ام ين
مخلص.

١٠٩

ملحق الجامعة االسالمية

مجلة
بغداد :تصدرھا وزارة التعل يم الع الي –
الجامع ة االس المية :رئ يس التحري ر د.
اب راھيم عب د ص ايل الفھ داوي :علمي ة
محكمة.

١١٠

المورد

مجلة
بغ داد :ت صدرھا دار ال شؤون الثقافي ة
العام ة :رؤس اء التحري ر /د .عن اد
غزوان ،محمد ح سين االعرج ي ،نوف ل
ابو رغيف :فصلية ثقافية محكمة.

١١١

المؤرخ العربي

مجلة
بغ داد :ت صدرھا االمان ة العام ة التح اد
المؤرخين العرب :رئيس التحري ر /أ.د.
محم د جاس م حم ادي الم شھداني:
ف صلية تاريخي ة محكم ة تعن ى ب شؤون
التراث والتاريخ العربي والعالمي.

١١٢

الموصل الدوائية

مجلة
نين وى :ت صدرھا ال شركة العام ة
ل صناعة االدوي ة ف ي نين وى :رئ يس
التحرير /د .فرج محمد عبدﷲ :ف صلية
نصف سنوية.

١١٣

النبأ

مجلة
بغ داد :ت صدرھا الم ستقبل للثقاف ة
واالع الم :رئ يس التحري ر /مرت ضى
معاش :شھرية ثقافية.

١١٤

٥٨٤

نجم المشرق

مجلة
باب ل :ي صدرھا بط ريكس ،باب ل
الكلداني ة :رئ يس التحري ر /المط ران
ج اك اس حق :ف صلية ديني ة ثقافي ة
اجتماعية.

١١٥

النفط والتعاون العربي

مجلة
بغداد :ت صدرھا االمان ة العام ة :رئ يس
التحرير /نزار العاني :فصلية.

١١٦

الھداية

مجلة
بغداد :ت صدرھا كلي ة االم ام الب اقر )ع(
للعل وم االن سانية :م دير تحريرھ ا /أ.
أركان رحيم جبر :فصلية اسالمية.

١١٧

الھدف التربوي

مجلة
الب صرة :ت صدرھا المديري ة العام ة
لتربية الب صرة :رئ يس التحري ر /ع الء
جمي ل ،قحط ان ن وري الموس وي:
شھرية.

١١٨

الھالل االحمر

مجلة
بغ داد :ت صدرھا ھيئ ة الھ الل االحم ر
العراق ي :م دير التحري ر /ن اجي متع ب
محمد .تصدر كل ثالثة اشھر.

١١٩

واسط للعلوم االنسانية

مجلة
واسط :تصدرھا جامع ة واس ط :رئ يس
التحري ر /أ.د .جعف ر عب د ك اظم :علمي ة
محكمة

١٢٠

ينابيع

مجلة
بغ داد :ت درھا مؤس سة الحكم ة للثقاف ة
االسالمية :رئيس التحرير /حيدر الجد:
تصدر كل شھرين مؤقتا.

١٢١

٥٨٥

٥٨٦

