المقدمة
تعتبر الكتابة من العالمات المضيئة والبارزة في تطور ثقافات العراق عبر مختلف العصور
وهي جزء من تراث هذا البلد العريق الذي لعب دورا مهما في تاريخ الحضارة االنسانية ...
والثقافة التستطيع ان تنهض االاذا تحررت من كل القيود االيديولوجية والسياسية وغامرت في
سبيل المعرفة واالبداع الفني والفكري  ,ولقد اكدت هذه الحقيقة السنوات السبع من عمر
العراق الجديد.
يصدر هذا العدد ( )35من الببليوغرافية الوطنية العراقية في ظروف تتضاعف فيها المواجهات
والتحديات  ,ولقد حرصت دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة على اصدار هذا العدد ليكون
في متناول القارى الكريم اينما كان ليضم نتاج  1122من الكتب والدوريات باللغة العربية حيث
بلغت (  ) 2131مدخال منها (  ) 122صحيفة ودورية باللغة العربية وقد رتبت جميع
المداخل حسب نظام ديوي العشري الذي يتضمن المعارف العامة  ,الفلسفة  ,الديانات  ,العلوم
االجتماعية  ,اللغات  ,العلوم البحتة  ,العلوم التطبيقية  ,الفنون  ,االدب  ,الجغرافيا والتاريخ
والتراجم كما تضمن ( )5كشافات هجائية باسماء المؤلفين والعناوين واخر بعناوين الصحف
والمجالت تسهيال لمهمة القارءى  ,واليسعنا االان نتقدم بالشكر والعرفان للذين قاموا على
اعداد وطباعة هذا العدد وهم كل من نضال محمود وسحر سعدي وايمان عبيس لمعان عبد
الرحمن هيفاء محمد وماهر كاظم .

واهلل الموفق

د .سعد بشيراسكندر
مدير عام دار الكتب والوثائق

5

المحتويات
المعارف العامة

21-2

الفلسفة والظواهر غير الطبيعية  ,علم النفس

22-23

الديانات

35-21

العلوم االجتماعية

213-32

اللغات

221-211

العلوم الطبيعية

225-211

التكنولوجيا( العلوم التطبيقية)

211-215

الفنون – الفنون الجميلة والزخرفة

233-212

االدب والبالغة

125-231

الجغرافية والتاريخ

131-122

كشاف المؤلفين

115-135

كشاف العناوين

511-111

الصحف والمجالت

511-515

كشاف الصحف والمجالت

551-551

6

المعارف العامة( العموميات)

7

44,100
ت 212

112,11
ح 31

112,11
ع 21

111
م 111

111,15
ع 111

التميمي ,ياسين عبد الصمد عمر الكريدي
مناهج وطرق البحث العلمي /ياسين عبد الصمد الكريدي
التميمي1ــ (د.م) (:د.ن) ؛ 1122
531ص؛ 11سم
 -2طرق البحث أ -العنوان
حسن علي خلف
كيف تكتب بحثا وتؤلف كتاب وكيف تقتبس المعلومة
وتثبت الهامش /حسن علي خلف1ــ بغداد :مؤسسة مصر
مرتضى للكتاب العراقي1122 ,
51ص؛ 12سم
-2طرق البحث أ -العنوان
علي سلوم جواد
البحث العلمي( اساسيات ومناهج ,أختيار الفرضيات,
تصميم التجارب /علي سلوم جواد ,مازن حسن جاسم1ــ
النجف االشرف :دار البيضاء1122 ,
515ص؛ 11سم
-2العلوم -طرق البحث أ -مازن حسن جاسم
أ -العنوان ب( -م.م)
المبادئ االساسية للحاسوب :فرع الحاسبات وتطبيق
المعلومات /عبد المنعم صالح رحمة11وآخرون1ــ بغداد:
شركة الطيف للطباعة1122 ,
112ص؛ 51سم
-2الحاسبات االلكترونية أ -عبد المنعم صالح رحمة( م1
م)
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
الحاسوب للصف االول معاهد اعداد المعلمين والصف
الثاني معاهد الفنون الجميلة /محمد نجم عبد السالم(
وآخرون)1ــ بغداد :الوزارة1122 ,

8

,

0

3

1

3

121ص؛ 11سم
 -2الحاسبات االلكترونية -دراسة وتدريس أ -السالم,
ب -العنوان
محمد نجم عبد اهلل( م1م)
113,2115
ت 521

تجميع الحاسوب :فرع الحاسبات وتقنية المعلومات
اختصاص شبكات الحاسبات تجميع وصينة الحاسبات(
الصف االول) عملي /اياد غازي ناصر11وآخرون1ــ
وزرة التربية :المديرية العامة للتعليم المهني1122 ,
131ص +صور؛ 51م
 -2الحاسبات االلكترونية -صيانة -دراسة وتدريس -1
شبكة الحاسبات أ -اياد غازي ناصر( مؤلف)

1

5
113,11
هـ 11

113,1515
ع 111

113,51
ت311

هدى جميل عبد الغني
منظومة اختيارات فيينا Vienna Tiest Systemssاحدث
تكنلوجيا الفحص والتقييم النفسي  /هدى جميل عبد
الغني1ــ بغداد( :د1ن)1122 ,
211ص؛ 11سم
 -2الحاسبات االلكترونية -نظم أ -العنوان
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للتعليمالمهني
تطبيقات الحاسوب الصف الول فرع الحاسبات وتقنية
المعلومات /وزارة التربية ,عبد المنعم صالح
رحمة11وآخرون)1ــ بغداد :وزارة التربية ,المديرية
العامة للتعليم المهني1122 ,
121ص؛ 51سم
 -2الحاسبات االلكترونية -تشغيل -دراسة وتدريس -1
عبد المنعم صالح رحمة(م )1ب -العنوان
نزار عبد الستار عمر
جدولة البيانات وعرض الشرائع باستخدام
الحاسوب /Excel& Powerpointssاعداد نزار عبد
الستار عمر ,سليمان جمعة هادي1ــ الموصل :دائرة
االشغال والصيانة العامة1122 ,
21ص؛ 11سم1ــ( سلسلة كراسات شعبة أشغال وصيانة

9

2

1

نينوى؛ )21
 -2الحاسبات االلكترونية -البيانات أ -سليمان جمعة
حمادي(م1م) ب -العنوان
111,3
ع 211

115,5
د 121

112,113
د 212

151,1
م 311

151,11123
ح 211

العراق 1وزارة الثقافة :دار الكتب والوثائق
التقرير السنوي لدار الكتب والوثاثق الوطنية /1121دار
الكتب والوثائق1ــ بغداد :الدار1122 ,
231ص؛ 11سم
 -2المكتبات -تقاريرسنوية أ -العنوان
الدولعي ,ايمان مهدي
المكتبات الجامعية العراقية :رؤية مستقبلية /ايمان مهدي
الدولعي ,احالم داود مندوب ,والء احمد حسن1ــ دار
المورد للطباعة1122 ,
251ص؛ 11سم
 -2المكتبات الجامعية – دراسات أ -احالم داود
ج-
مندوب(م1م) ب -والء احمد حسن(م1م)
العنوان
دليل شبكة فعل لتدريب المنظمات غير الحكومية1ــ بغداد:
(د1ن)1122 ,
155ص؛ 11سم
 -2المنظمات والهيئات -أدلة

مزيري ,شعبان
الصحافة الكردية والقضية الكردية :دراسة سياسية
وثقافية /شعبان مزيري1ــ بغداد :دارجيا1122 ,
11ص؛ 15سم1ــ ( منشورات دار جيا؛ )15
 -2الصحافة الكردية  -1االكراد -احوال سياسية
ب -السلسلة
أ -العنوان
الحمداني ,بشرى
تكنلوجيا االتصال والمعلومات في الصحف المطبوعة/

,4

,4

,,

,0

,3

21

بشرى الحمداني1ــ بغداد :دار الرائد1122 ,
251ص؛ 11سم
أ -العنوان
 -2الصحافة( معالجة البيانات)
151,11112
ع111

151,111512
ع 21

151,35
أ 311

151,315
ب 111

151,31511
م 131

العبادي ,حطاب جبار
الصحافة الدينية في العراق :ببلوغرافيا شاملة خالل قرن
من 1111 -2111م /حطاب جبار العبادي1ــ ط 1مزيدة
ومنقحة 1ــ ميسان :مطبعة ومكتبة االخوين1122 ,
221سم؛ 15سم
 -2الصحافة الدينية -العراق أ -العنوان
علي صباح ابراهيم
دور الصحافة في اثار العراق /علي صباح ابرهيم1ــ بغداد:
مكتب نوافذ للطباعة والتصاميم؛ 1122
15ص؛ 12سم
 -2الصحافة ( آثار) أ -العنوان
ازهار صبيح غنتاب
العنف في الصحافة العربية الدولية /ازهار صبيح
غنتاب1ــ عمان :دار اسامة للنشر1122 ,
131ص؛ 11سم
 -2الصحافة -الوطن العربي  -1العنف أ -العنوان
البدران ,عبد االمير
الصحفي بين االحتواء 11واغتيال الرأي /عبد االمير
البدران ,قحطان االسدي1ــ بغداد :منظمة الزمان1122 ,
211ص؛ 11سم
 -2الصحافة العراقية أ -االسدي ,قحطان(م1م) ب-
العنوان
الموسوي ,كاظم فالح حسين ال سيد حمد
تاريخ واعالم الصحافة العراقية قديما وحديثا :دراسة
تحقيقية وثائقية 11شرح مفصل عن تاريخ الصحافة/
كاظم فالح حسين ال سيد حمد الموسوي1ــ بغداد :دار

,,

23

21

25

22

21

الضياء1122 ,
223ص؛ 15سم
 -2الصحافة العراقية -تاريخ
151,31512
ك 112

122
ح 112

122
ح 112

122
ح 112

أ -العنوان
11

الكاظمي ,عماد
الدور الرسالي للصحافة النجفية في نشر الثقافة
االسالمية :مجلة العلم انموذجا  /عماد الكاظمي1ــ بغداد:
جمعية ابو طالب (عليه السالم) الخيرية1121 ,
31ص؛ 11سم
 -2الصحافة العراقية( النجف)ـ تاريخ أ -العنوان
الحاتم ,اسامة
صدى المنتديات :مختارات ادبية يومية في الف يوم
ويومين /اسامة الحاتم1ــ جامعة الموصل :دار ابن االثير,
1122
22ص؛ 12سم
اليوم السابع واالربعون
أ -العنوان
 -2المجموعات العربية العامة
الحاتم ,اسامة
صدى المنتديات :مختارات ادبية يومية في الف يوم
ويومين /اسامة الحاتم1ــ جامعة الموصل :دار ابن االثير,
1122
22ص؛ 12سم
اليوم التاسع واالربعون
أ -العنوا
 -2المجموعات العربية العامة

الحاتم ,اسامة
صدى المنتديات :مختارات ادبية في الف يوم ويومين/
اسامة الحاتم1ــ جامعة الموصل :دار ابن االثير1122 ,
22ص؛ 12سم
اليوم الثالث والخمسون
 -2المجموعات العربية العامة أ -العنوان

,0

12

11

15

122
ح 112

122
ح 311

122
ك 131

122
م 125

122
ن 511

الحاتم ,اسامة
صدى المنتديات :مختارات ادبية يومية في الف يوم
ويومين /اسامة الحاتم1ــ جامعة الموصل :دار ابن االثير,
1122
22ص؛ 12سم
اليوم الخامس والخمسون
أ -العنوان
 -2المجموعات العربية العامة
الحسيني ,فالح ابو شقيرة
صديق العائلة :الوجيز الجامع والشامل ألغلب المهن
الصناعية والفنية /فالح ابو شقيرة الحسيني1ــ بغداد:
(د1ن)1122 ,
ج215 (2ص)؛ 21سم
أ -العنوان
 -2المجموعات العربية العامة
كريستانو ,ماريان رايس
وراء كل كلمة قصة /تأليف ماريان رايس كريستانو؛
ترجمة ابراهيم عبد اهلل محمد1ــ الموصل :سلسبيل
لالستنساخ1122 ,
13ص 21 ,سم
 -2المجموعات العامة العربية أ -ابراهيم عبد اهلل محمد(
مترجم) ب -العنوان
مخلف شريدة
اراء ومالحظات في بعض الموضوعات /مخلف شريدة1ــ
بغداد :دار البادية1122 ,
255ص؛ 11سم1ــ ( كتب الثقافة العامة؛ )1
 -2المجموعات العامة العربية أ -العنوان
النجار ,اخالص باقر
(  )211سؤال وجواب( معلومات عامة) /اخالص باقر
النجار1ــ جامعة البصرة :دار الكتب للطباعة1122 ,
21ص؛ 12سم

,3

11

13

11

15

12

 -2المجموعات العامة العربية
122
د 151

122
ط 111

أ -العنوان

الداغري ,فاخر( ابو ايوب)
كتابات في عمر الزمن /فاخر الداغري( ابو ايوب)1ــ
بغداد ( :د1م) 1122 ,
ج151 (1ص)؛ 11سم
 -2المجموعات العربية العامة أ -العنوان
الطائي ,عدنان
من كل بحر11قطرة /عدنان الطائي1ــ بغداد ( :د1ن),
1122
ج252 (2ص؛ 11سم)
 -2مجموعات عامة -عربية أ -العنوان

,0

11

51

الفلسفة والظواهر غير الطبيعية,
علم النفس

,5

215
ط 111

215
ك 12

255,1
غ 131

231,1
ج 111

235,21
ك 112

الطائي ,عدنان
دراسة فلسفية :فلسفة المفاهيم وتطبيقاتها /عدنان
الطائي1ــ بغداد (:د1ن) 1122 ,
252ص؛ 11سم
 -2الفلسفة -دراسات أ -العنوان
الكرم ,عبد الرزاق غافل
عقول الناس تحت السنة أقالمهم /عبد الرزاق غافل
الكرم1ــ بغداد :مكتب النور1122 ,
253ص؛ 11سم
 -2الفلسفة -دراسات أ -العنوان
الغازي ,جمال صبحي عطية
عالم الجن وتلبس االنس والعالج بالقرآن الكريم والسنة
النبوية المطهرة /جمال صبحي عطية الغازي1ــ جامعة
الموصل :دار االثير للطباعة1122 ,
211ص؛ 11سم
 -2الشياطين والجان  -1العلج بالقرآن  -5التعاويذ أ-
العنوان
الجبوري ,حسين
اصوات التفجع في كبرى المناحات /حسين علي
الجبوري1ــ دمشق :تموز للطباعة والنشر1122 ,
11ص؛ 12سم
أ -العنوان
 -2البكاء
كريمة كوكز خضر ناصر
الذاكرة وما وراء الذاكرة /كريمة كوكز خضر ناصر1ــ

,6

52

51

55

51

53

دمشق :دار الرواد1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2الذاكرة أ -العنوان
235,11
س 111

235,15
خ 515

233,1
ف 215

233,11
ي 135

251
م 151

السباب ,ازهار محمد مجيد نصيف
اثر برنامج القبعات الست في تنمية التفكير
االبداعي111الخ /ازهار محمد مجيد نصيف السباب1ــ
جامعة الموصل :دارابن االثير1122 ,
152ص؛ 11سم
 -2التفكير أ -العنوان
الخفاف ,ايمان عباس
الذكاءات المتعددة :برنامج تطبيقي /ايمان عباس
الخفاف1ــ عمان :دار المناهج1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2اختبارات الذكاء أ -العنوان
فليح سوادي
جدول تقييم الشخصية :بحث مبسط في التربية الذاتية:
 /Evalnation Of Personalityفليح سوادي 1ــ بغداد:
شركة الديوان للطباعة1122 ,
51ص؛ 12سم1ــ ( محاضرات في التربية والسلوك؛ )3
 -2الشخصية أ -العنوان ب -السلسلة
اليوسف ,علي محمد
سيولوجيااالغتراب :قراءة نقدية منهجية في فلسفة
االغتراب /علي محمد اليوسف1ــ بغداد :دار الشؤون
الثقافية العامة1122 ,
115ص؛ 31سم1ــ ( سلسلة دراسات؛ )1
 -2االغتراب( علم النفس) أ -العنوان ب -السلسلة
الماوردي ,علي بن محمد بن حبيب( )2132 -131
كتاب ادب الدنيا والدين ,أبي الحسن علي بن محمد بن

,7

51

55

52

11

12

حبيب الماوردي البصري ,تحقيق محمد جاسم الحديثي1ــ
بغداد :منشورات المجمع العلمي1122 ,
125ص؛ 13سم
ب-
 -2االخالق أ -الحديثي ,محمد جاسم( محقق)
العنوان
222,3
أ 51

221,215
ص 215

215
أ 311

احد فرامرز قراملكي
منهج البحث الفلسفة مال صدرا /احد فرامرز قراملكي؛
تعريب اياد نعيم مجيد الساعدي1ــ بغداد :شركة النور
الساطع للطباعة والتوزيع والعالم1122 ,
115ص؛ 12سم
 -2الفلسفة االيرانية أ -الساعدي ,اياد نعيم مجيد(
مترجم) ب -العنوان
الصالحي ,اياد كريم
مشكلة المعاد في الفكر االسالمي :دراسة تحليلية /اياد
كريم الصالحي1ــ بغداد :بيت الحكمة1122 ,
551ص؛ 12سم
 -2الفلسفة االسالمية -دراسات أ -العنوان
أسارى فالح حسن
اللغة والمعنى :دراسة في فلسفة لودفيج فتغنشتاين
المتأخرة /اسارى فالح حسن1ــ بغداد :دار المأمون
للترجمة والنشر1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2فتغنشتاين ,لودفيج( فيلسوف الماني) أ -العنوان

,8

11

15

11

الديانات

,9

111
ط111

111,5
م 521

111,1
ب 511

115
ع 21

115,3
ب 111

الطائي ,عدنان مهدي خضير
نظرات في االديان /عدنان مهدي الطائي1ــ ط1 1ــ
بغداد (:د1ن) 1122 ,
212ص؛ 11سم
أ -العنوان
 -2الديانات
محمود محي الدين
اضواء على االديان في العالم /محمود محي الدين1ــ
النجف االشرف :مؤسسة النبراس للطباعة1122 ,
112ص؛ 11سم
 -2الديانات -دراسات أ -العنوان
البغدادي ,عبد اهلل
البرهان في وجود الرحمن /عبد اهلل البغدادي1ــ بغداد:
مصر مرتضى1122 ,
253ص؛ 11سم
أ -العنوان
 -2اهلل
علي عودة عبد الجليل
خلق االنسان وتطوره :رؤية معاصرة للنص القرآني على
وفق الحديث11الخ /علي عودة عبد الجليل1ــ بغداد :مصر
مرتضى للكتاب العراقي1122 ,
111ص؛ 11سم
أ -العنوان
 -2الخلق
البدران ,عبد االمير
المرافيء الدافئة :مهبط آدم( عليه السالم) /عبد االمير

04

13

11

15

12

11

البدران1ــ بغداد :دار الفراهيدي1122 ,
211ص؛ 12سم
 -2الخلق( االنسان) أ -العنوان

121,1
أ 211

121,1
ح 111

121,1
م 113

121,1
و 111

أالء طعمة
أقتار وايثار /اعداد االء طعمة1ــ النجف االشرف :دار
الضياء1122 ,
11ص؛ 11سم1ــ( سلسلة من حلقات برامج اذاعة الكفيل
صوت المرأة من العتبة العباسية المقدسة)
 -2المرأة في االسالم أ -العنوان ب -السلسلة
الحداد ,كفاح
نساء الطفوف /كفاح الحداد1ــ كربالء المقدسة :العتبة
الحسينية المقدسة1122 ,
152ص؛ 11سم1ــ( قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛
)31
 -2المرأة في االسالم أ -العنوان ب -السلسلة
المدرس ,عالء الدين
المنظور االجتماعي التربوي في قضية المرأة وسنة التعدد/
عالء الدين المدرس1ــ ط11ــ بغداد :دار الرقيم للنشر,
1122
215ص؛ 12سم
 -2المرأة في االسالم أ -العنوان
الوتار ,هدى
رفقا بالقوارير /اعداد هدى الوتار1ــ كربالء المقدسة:
العتبة العباسية المقدسة1122 ,
215ص؛ 12سم1ــ( سلسلة من حلقات برامج اذاعة
الكفيل صوت المرأة المسلمة)
 -2المرأة في االسالم أ -العنوان ب -السلسلة

0,

31

32

31

35

121,5
م 232

121,2
ا 211

121,2
س 212

121,2
ف111

121,2
ص 11

121,2
ط 11

الملزمة االثرائية للتربية الدينية للصف الثالث االبتدائي1ــ
بغداد :ديوان الوقف السني1122 ,
31ص؛ صور؛ 12سم
 -2التربية االسالمية ــ دراسة وتدريس
االميري ,شهاب محسن عباس
الصالح القويم في خطبة الشهيد محمد محمد صادق
الصدر( قدس) /11شهاب محسن عباس االميري1ــ بغداد:
دار الجواهري للطباعة1122 ,
251ص؛ 11سم
 -2الخطبة الدينية  -1الصدر ,محمد محمد صادق( رجل
دين) أ -العنوان
سماكة ,عدنان
حصاد السنين /سماكة عدنان1ــ الحلة :المركز الثقافي
للطباعة والنشر1122 ,
ج155 (2ص) ؛ 11سم
 -2االسالم ــ مجموعات أ -العنوان

31

33

31

35
الفياض ,عباس
افكار وحوار  :بحث فكري –عقائدي كتابة عباس الفياض
 _.بغداد ( :د.ن) 1122,
51ص ؛11سم
أ -العنوان
 -2االسالم -حوارات
صوت االباء في خطب سبايا عاشوراء1ــ النجف :الكلمة
الطيبة1122 ,
11ص؛ 25سم
 -2االسالم ــ خطب أ -العنوان

32

31

الطيب ,احمد محمد

00

المواهب السنية في المواعظ والخطب المنبرية /احمد
محمد الطيب1ــ
( د1م)  (:د1ن) 1122 ,
ج5-1؛ 11سم
 -2الخطب الدينية أ -العنوان
121,2
ع 122

121,2
ع 311

121,2
ن 321

121,1
ر 131

121
أ 521

عبد اهلل عباس
االسالم واالخر :مجموعة مقاالت وتحليالت حول احداث
العصر الراهن /عبد اهلل عباس1ــ بغداد :دار جيا للطباعة,
1122
11ص؛ 15سم1ــ( منشورات جيا؛ )15
 -2االسالم -مقاالت أ -العنوان ب -السلسلة
الغزاوي ,محي كاظم
قمم المعارف /محي كاظم الغزاوي1ــ بغداد ( :د1ن),
1122
111ص؛ 11سم
 -2االسالم -مجموعات  -1االسالم والديانات االخرى
أ -العنوان
النشمي ,سمير
االسالم منبع السالم /سمير النشمي1ــ بغداد :دار
الفراهيدي للنشر1122 ,
ج511 (2ص)؛ 11سم
 -2االسالم -حوارات أ -العنوان
الراشد ,رائد امير عبد اهلل
النقد بين البناء والهدم :رؤية اسالمية /رائد امير عبد اهلل
الراشد1ــ الموصل( :د1م)1122 ,
211ص؛ 11سم
 -2االسالم -نقد أ -العنوان

11

12

11

15

11

احمد بن عبد حسين

03

القول الواضح في العفو والتسامح من هدي القرآن الكريم
والسنة النبوية الشريفة /اعداد احمد بن عبد بن حسين1ــ
الموصل :العال للطباعة1122 ,
251ص؛ 12سم
 -2االخالق االسالمية  -1الوعظ واالرشاد أ -العنوان
121
ج 212

121,3
س 121

121,1
ن 111

125
ح 212

جمال احمد سيدو
تزكية النفس وأثرها في الدعوة الى اهلل /جمال احمد
سيدو1ــ بغداد :ديوان الوقف السني1122 ,
215ص؛ 12سم
 -2االخالق االسالمية  -1الوعظ واالرشاد أ -العنوان
السامرائي ,حارث مثنى اكرم
التربية الصالحة في مراحل الطفولة /اعداد حارث مثنى
اكرم السامرائي ,هبة عبد اهلل السامرائي1ــ بغداد :ديوان
الوقف السني1122 ,
35ص؛ 12سم1ــ ( رسائل في التربية االسرية؛)2
 -2االخالق الدينية( تربية االطفال) أ -السامرائي ,هبة
ج -السلسلة
عبد اهلل(م1م) ب -العنوان
النوري ,حسين بن محمد تقي
رسالة في اداب المجاورة :مجاورة المشاهد المقدمة/
حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي؛ نقلها الى العربية
محمد الحسيني آل كاشف الغطاء؛ تحقيق محمد محمد
حسن الوكيل1ــ كربالء المقدسة :قسم الشؤون الفكرية
والثقافية1122 ,
35ص؛ 12سم
 -2االخالق االسالمية  -1الجيران أ -آل كاشف الغطاء,
محمد الحسيني( مترجم) ب -الوكيل ,محمد حسن( محقق)
ج -العنوان
الحكيم ,احمد نوري
المنهجية التربوية عند امير المؤمنين /احمد نوري
الحكيم1ــ كربالء :قسم الشؤون الفكرية والثقافية في
العتبة العباسية المقدسة1122 ,

00

13

11

15

12

212ص؛ 11سم
 -2التربية االسالمية  -1علي بن ابي طالب( امام) -5
أ -العنوان
السيرة -اهل البيت
125
ز11

125
ش 115

125
ط 11

125
ك 113

زين العابدين ,علي بن الحسين بن ابي طالب( 11-52
)521 -132/
رسالة الحقوق /علي بن الحسين بن ابي طالب زين
العابدين1ــ النجف االشرف :دار البذرة للطباعة والنشر,
1122
21ص؛ 21سم
 -2الوعظ واالرشاد  -1السيرة النبوية زين العابدين,
أ -العنوان
علي بن ابي طالب(ع) اهل البيت
الشريف الرضي ,محمد بن الحسين بن موسى( -531
111هـ)
نهج البالغة :المختار من كالم امير المؤمنين /ابو الحسن
محمد بن ابي محمد الشريف الرضي؛ تحقيق هاشم
الميالني1ــ كربالء المقدسة :قسم الشؤون الفكرية
والثقافية /شعبة المكتبة1122 ,
121ص؛ 1سم1ــ ( مكتبة ودار مخطوطات العتبة
العباسية المقدسة؛ )21
 -2الخطب الدينية  -1البالغة العربية أ -الميالني,
ب -العنوان ج -السلسلة
هاشم (محقق)
الطيب ,احمد محمد
المواهب السنية في المواعظ والخطب المنبرية /احمد
محمد الطيب1ــ (د1م)( :د1ن)1122 ,
ج111 (2ص)؛ 51سم
 -2الوعظ واالرشاد أ -العنوان

الكبيسي ,محمود مهاوش
تحفة االخوان من فيوضات السيد محمد النبهان /محمود

05

11

51

52

51

مهاوش الكبيسي1ــ بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي1122 ,
15ص؛ 11سم
 -2الوعظ واالرشاد أ -العنوان
121
ج 111

121
ن 11

121,2
ك 121

121,2
م 131

121,212
م 131

جبار جاسم مكاوي
ندوة حسينية ابن ادريس العامة في الحلة( -2113
 /)2151جبار جاسم مكاوي1ــ الحلة :دار الفرات للثقافة
واالعالم1122 ,
21ص؛ 12سم( منشورات مجد الكرامة؛ )5
 -2الثقافة االسالمية أ -العنوان ب -السلسلة
نون
االنوار الربانية في تجديد الرسالة والحضارة االسالمية/
بقلم نون1ــ( د1م)( :د1ن)1122 ,
ج111 (2ص)؛ 11سم
 -2الثقافة االسالمية  -1االسالم -مجاميع أ -العنوان
الكرماني ,ابو القاسم خان االبراهيمي
ترجمة الفلسفية /ابو القاسم خان االبراهيمي الكرماني؛
ترجمها علي عبد اهلل الموسوي1ــ البصرة :مطبعة الغدير,
1122
223ص؛ 21سم
 -2االسالم -فلسفة أ -الموسوي,علي عبد اهلل( مترجم)
ب -العنوان
الموسوي ,علي السيد عبد اهلل
البراهين القطعية في رد االفتراءات على الشيخية في الرد
على ماذكره الدكتور علي الوردي11الخ /السيد علي السيد
عبد اهلل الموسوي1ــ البصرة :مطبعة الغدير1122 ,
 -2االسالم والفلسفة -1الوردي ,علي( باحث اجتماعي)
أ -العنوان
الموسوي ,رحيم النجاتي

06

55

51

53

51

55

االنسان بين نفحات الرحمن ومزالق الشيطان /رحيم
النجاتي الموسوي1ــ بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي1122 ,
511ص؛ 11سم
 -2االسالم واالنسان أ -العنوان
121,252
أ 211

121,2521
أ 211

121,515113
ع 131

121,5113511
س 111

121,5151
د212

االء طعمة
طريقك الى التفوق /االء طعمة1ــ كربالء :العتبة العباسية
المقدسة1122 ,
11ص؛ 12سم1ــ( سلسلة حلقات برامج اذاعة الكفيل
صوت المرأةالمسلمة)
 -2االسالم والنجاح أ -العنوان ب -السلسلة
االء طعمة
مفاتيح العادة /اعداداالء طعمة1ــ كربالء المقدسة :العتبة
العباسية المقدسة1122 ,
212ص؛ 12سم1ــ( سلسلة من حلقات برامج اذاعة
الكفيل صوت المرأة المسلمة
 -2االسالم والسعادة أ -العنوان ب -السلسلة
العنزي ,دخيل هادي
نصرة النبي المختار واآلل االطهارمن خوارج العصر
الوهابية االشرار /دخيل هادي العنزي1ــ كربالء :مكتبة
الحكمة1122 ,
212ص؛ 11سم
أ -العنوان
االسالم واالرهاب
الساعدي ,تغريد حنون علي
نقد الماركسية في الفكر االسالمي المعاصر /تغريد حنون
علي الساعدي1ــ بغداد :الفراهيدي1122 ,
251ص؛ 11سم1ــ ( سلسلة دراسات؛ )53
 -2االسالم والماركسية أ -العنوان ب -السلسلة

52

51

21

22

21

الدليمي ,عباس فاضل

07

حقوق االنسان في الفكر االسالمي : :دراسة في الفكرين
الوضعي واالسالمي /عباس فاضل الدليمي1ــ جامعة
ديالى :المطبعة المركزية1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2االسالم وحقوق االنسان أ -العنوان
121,11
أ 311

123
ج 111

123
م 113

123,1
خ 11

25
اسبوسيتو ,جون1ل1
من يتكلم باسم االسالم؟ ماذا يتكلم مليار مسلم؟/
جون1ل1اسبوسيتو ,داليا مجاهد؛ ترجمة كاظم سعد
الدين1ــ بغداد :بيت الحكمة1122 ,
111ص؛ 12سم
 -2االسالم والغرب أ -داليا مجاهد(م1م) ب -كاظم سعد
ج -العنوان
الدين(مترجم)
21
جبار عبد الرزاق رجب
المدن الدينية دراسة تحليلية في جغرافية المدن /جبار عبد
الرزاق رجب1ــ كربالء :مطبعة الزوراء1122 ,
23ص؛ 11سم
 -2االماكن المقدسة  -1المدن الدينية -جغرافية أ-
العنوان
23
مختصر وادي السالم1ــ البصرة :مطبعة الغدير1122 ,
121ص؛ 23سم
 -2المزارات االسالمية  -1العتبات المقدسة

21
الخير الكثير في زيارات االمير علي بن ابي طالب( عليه
السالم)( المطلقة والمخصوصة)1ــ النجف االشرف :دار
البذرة1122 ,
11سم؛ 22سم
 -2االماكن المقدسة
25

123,3

08

ع 113

121
ب 111

122
و 121

111
ع 111

111,1
أ 311

عباس فاضل عباس
الثواب الجزيل في فضل زيارة االمام الحسين( ع) /عباس
فاضل عباس1ــ كربالء المقدسة :منشورات دار ومكتبة
الرضا1122 ,
12ص؛ 22سم
 -2العتبات المقدسة -كربالء أ -العنوان
22
البراءة من اعداء اهلل في الكتاب والسنة1ــ كربالء
المقدسة :قسم الشؤون الفكرية والثقافية1122 ,
133ص؛ 21سم1ــ( سلسلة دليل المحاور)
 -2االسالم دفع المطاعن عنه أ -السلسلة
21
ويلي ,جويس
الحركة االسالمية الشيعية في العراق /جويس ويلي؛
ترجمة مصطفى نعمان احمد ,هناء خليف غني1ــبغداد:
مطبعة الكتاب1122 ,
512ص؛ 11سم
 -2الحركات االسالمية -العراق  -1الشيعة أ -مصطفى
( مترجم) ب -هناء خليف غني( مترجم)
نعمان احمد
ج -العنوان
11
العراق 1وزارة التربية
علوم القرآن للصف الرابع :معاهد اعداد المعلمين /تأليف
لجنة في وزارة التربية1ــ المديرية العامة للمناهج,
1122
221ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم ,علوم  -1القرآن الكريم -دراسات أ-
العنوان
12
اسراء ياسين حسن
المفعول به غير الصريح في القرآن الكريم /اسراء ياسين
حسن1ــ بغداد :دار الفراهيدي1122 ,
111ص؛ 11سم1ــ( دراسات؛)11
 -2القرآن الكريم -اعراب أ -العنوان ب -السلسلة

09

111,1
ع 212

113
ع 311

113
م 511

113,1
ح 211

113,1
ع 311

11
العكيلي ,حسن منديل
نظرية النظام اللغوي للقرآن الكريم/حسن منديل العكيلي1ــ
بغداد :ديوان الوقف الشيعي1122 ,
233ص؛ 11سم1ــ( سلسلة االصدارات العلمية؛ )25
 -2القرآن الكريم -اعراب أ -العنوان ب -السلسلة
15
العزاوي ,عقيد خالد حمودي
جماليات السياق القرآني وتجلياته في الدرس البالغي/
عقيد خالد حمودي العزاوي1ــ بغداد :دار الفراهيدي,
1122
215ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم -البالغة أ -العنوان
11
مجيد طارش عبد
التراكم الداللي في النص القرآني /مجيد طارش عبد1ــ
واسط :جامعة واسط1122 ,
122ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم -بالغة أ -العنوان

13
الحمداني ,نوافل يونس
صورة المؤمن في التعبير القرآني دراسة فنية /نوافل
يونس الحمداني1ــ بغداد :دار الفراهيدي1122 ,
121ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم – البيان  -1القرآن الكريم -بالغة أ-
العنوان
11
العزاوي ,عقيد خالد حمودي
البيان القرآني في تفسير اولى ماقيل في آيات التنزيل
لرشيد الخطيب الموصلي /عقيد خالد حمودي العزاوي1ــ

34

دمشق :دار العصماء1122 ,
253ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم -بيان أ -الموصلي ,رشيد الخطيب(
ب -العنوان
مؤلف)
111,1
م 121

115
أ 111

115
ع 111

115
ع 111

115
ك 111

15
المعموري ,علي عبيد خضير
بحث حول الناسخ والمنسوخ برأي الطرفين /بقلم علي
عبيد المعموري؛ التصحيح اللغوي احمد عبيس عبيد
المعموري1ــ بغداد :دار االرقم1122 ,
212ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم -الناسخ والمنسوخ  -1القرآن الكريم-
أ -المعموري ,احمد عبيس عبيد( محقق)
احكام
ب -العنوان
12
اآليات المتكررة في فواتح سور القرآن الكريم1ــ بغداد:
مطبعة الزمان1122 ,
21ص؛ 12سم
 -2القرآن الكريم -التفاسير
11
العبره ,احمد جميل عبود
تفسير آيات مختارة من كتاب اهلل العزيز الحكيم /اعداد
احمد جميل عبود العبره1ــ بغداد(:د1ن)؛ 1122
213ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم -تفسير أ -العنوان
211
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
علم التفسير المرحلة الرابعة معاهد اعداد المعلمين قسم
التربية االسالمية /لجنة متخصصة في وزارة التربية1ــ
بغداد :وزارة التربية1122 ,
211ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم -تفسير أ -العنوان
212
الكرعاوي ,فارس حنون

3,

قصة مؤمن آل فرعون بين التفسير التجزيئي والتفسير
الموضوعي /فارس حنون الكرعاوي1ــ بغداد :مطبعة
الوسام1122 ,
211ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم -تفسير أ -العنوان
115
م 521

115,5
ع 111

112,1
ع 111

111,5
ر 111

211
محمد سلمان
انطباعات قرآنية /محمد سلمان1ــ النجف :مؤسسة
النبراس1122 ,
213ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم -تفسير أ -العنوان
215
العراق 1وزارة التربية
علم التفسير للصف الخامس لمعاهد اعداد المعلمين /لجنة
مخصصة في وزارة التربية1ــ بغداد :المديرية العامة
للمناهج1122 ,
232ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم -تفاسير -دراسة وتدريس أ -العنوان
211
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
القرآن الكريم التالوة والحفظ للصف الخامس معاهد اعداد
المعلمين1ــبغداد :الوزارة1122 ,
21ص؛ 51سم
 -2القرآن الكريم -تالوة  -1القرآن الكريم -دراسة
وتدريس أ -العنوان
213
الربيعي ,مائدة حسن
طريق الهدى والرشاد /مائدة حسن عبد الرضا
الربيعي1ــ(د1م)1122,
منشورات رابطة الصحفيين الوطنيين المستقلة
 -2االدعية واالوراد أ -العنوان
211

111,5

30

ر311

111,5
ج 121

111,5
ف 12

111,5
ف 12

111,1
ع 111

111,123111
ع111

الرشتي ,حبيب اهلل
االستخارة الجامعة /حبيب اهلل الرشتي؛ ترجمها للعربية
واعدها محمد حسن صادق ال طعمة1ــكربالء المقدسة:
دار ومكتبة الرضا1122,
312ص؛ 21سم
 -2االدعية واالوراد أ -ال طعمة ,محمد حسن
صادق(مترجم ومعد)
ب -العنوان
215
الجامع للزيارات كتاب جامع لزيارات القرة الطاهرة وبعض
االدعية التي يحتاجها المؤمن1ــالنجف :دار البذرة,
1122
211ص؛ 15سم
 -2االدعية واالوراد أ -العنوان
212
فضل وأعمال شهر رجب1ــ النجف االشرف :دار البذرة,
1122
231ص؛ 21سم
 -2االدعية واالوراد
211
فضل واعمال شهر شعبان1ــ النجف :دار البذرة1122 ,
211ص؛ 21سم
 -2االدعية واالوراد
221
العبود ,فاضل اسماعيل خليل
محاضرات في علوم القرآن /فاضل اسماعيل خليل
العبود1ــ جامعة البصرة :دار الكتب للطباعة1122 ,
113ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم -علوم أ -العنوان
222
العتابي ,احمد جواد
الخوف :الفاظه وسياقاته في القرآن الكريم :دراسة لغوية/
احمد جواد العتابي1ــ بغداد :ديوان الوقف الشيعي1122 ,
113ص؛ 11سم1ــ( سلسلة االصدارات العلمية؛ )21
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 -2القرآن الكريم والخوف أ -العنوان ب -السلسلة
111,155221
ح 151

111,1513
خ 115

111,153
ش 121

111,3
خ 515

111,3
س 121

221
حافظ ابراهيم محمود
االمن الغذائي في القرآن الكريم والسنة /حافظ ابراهيم
محمود1ــ الموصل :العال للطباعة والنشر1122 ,
125ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم واالمن الغذائي أ -العنوان
225
الخواجة ,محمد لقمان
الزخرف في القرآن الكريم :دراسة في التطور الداللي/
محمد لقمان الخواجه1ــ النجف :مطبعة شمس الغري,
1122
211ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم والزخرفة  -1الزخرفة االسالمية أ-
العنوان
221
شاكر عواد سلمان
علم االلوان وسرها في القرآن /شاكر عواد سلمان1ــ
بغداد :شركة دار الحوراء1122 ,
211ص؛ 12سم
 -2القرأن الكريم وعلم االلوان أ -العنوان
223
الخفاجي ,فؤاد
ذو القرنين :واقوام يأجوج ومأجوج بين الحقيقة والخيال/
فؤاد الخفاجي1ــ(د1م) :دار االمناء1122 ,
211ص؛ 11سم
 -2قصص القرآن الكريم أ -العنوان
221
السامرائي ,باسم محمد علي
شخصية االنبياء اولي العزم في القصص القرآني /باسم
محمد علي السامرائي1ــ بغداد :مطبعة االء1122 ,
251ص؛ 11سم
 -2قصص االنبياء -دراسة أ -العنوان

30

111,3
هـ 111

111,5
ب 152

111,5
ع 21

151
ح 115

151
خ 312

225
هادي الشيخ طه
ادريس واسحاق وذو الكفل واليسع والياس انبياء اهلل/
هادي الشيخ طه؛ رسوم منقذ الموسوي1ــ النجف :دار
البذرة1122 ,
11سم :رسوم ملونة؛ 15سم1ــ ( سلسلة قصص االنبياء
المصورة)
 -2قصص االنبياء أ -الموسوي ,منقذ( رسوم)
ج -السلسلة
ب -العنوان
222
الباقالني ,محمد بن الطيب( 115 -552هـ)
اعجاز القرآن للباقالني منهجه -ومسائله واشكالية بديعة/
محمد بن الطيب الباقالني؛ اعداد فاضل عبود التميمي1ــ
ديالى :المطبعة المركزية1122 ,
211ص؛ 51سم
 -2القرآن الكريم -اعجاز أ -التميمي ,فاضل عبود( معد)
ب -العنوان
221
علي سعد
االعجاز العلمي في القرآن الكريم /علي سعد1ــ بغداد:
(د1ن)1122 ,
21ص؛ 11سم
 -2القرآن الكريم -اعجاز أ -العنوان
211
الحديثي ,خديجة
موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف /خديجة
الحديثي1ــ بغداد :المجمع العلمي1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2الحديث الشريف أ -العنوان
212
الخزعلي ,محمود الكاظمي
جواهر الكالم للنبي وآله الكرام /جمعه وحققه محمود

35

الخزعلي الكاظمي1ــ بغداد( :د1ن)1122 ,
225ص؛ 11سم
 -2الحديث الشريف أ -العنوان
151
ع 111

151
ق 313

151,1
م 112

151,5
ح 311

211
العراق 1وزارة التربية
الحديث النبوي الشريف وعلومه المرحلة الرابعة معاهد
اعداد المعلمين /لجنة متخصصة في وزارة التربية1ــ
بغداد :المديرية العامة للمناهج1122 ,
251ص؛ 11سم
 -2الحديث الشريف ,علوم  -1الحديث الشريف -دراسات
ا -العنوان
215
القزاز ,فهمي احمد عبد الرحمن
الجرح والتعديل بالجوارح /فهمي احمد عبد الرحمن
القزاز1ــ بغداد :مطبعة انوار دجلة1122 ,
212ص؛ 11سم
 -2الحديث الشريف -الجرح والتعديل أ -العنوان
211
معركة احد؛ رسوم حسنين عباس1ــ النجف االشرف :دار
البذرة1122 ,
1ص :رسوم ملونة؛ 11سم1ــ ( سلسلة غزوات الرسول
صلى اهلل عليه وسلم المصورة)
 -2غزوة احد  -1االطفال -رعاية ثقافية أ -حسنين
عباس(رسام)
ب -السلسلة
213
الحسيني ,نبيل
خديجة بنت خويلد أمة جمعت في أمرأة /دراسة وتحقيق
نبيل الحسيني1ــ كربالء :العتبة الحسينية المقدسة 1قسم
الشؤون الفكرية والثقافية1122 ,
ج2ـ1؛ 11سم1ــ ( قسم الشؤون الفكرية والثقافية في
العتبة الحسينية المقدسة؛ )31
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 -2زوجات النبي أ -العنوان ب -السلسلة

151,5
ح 311

151,2
أ 311

151,2
أ 211

151,2
ج 111

211
الحسيني ,نبيل
خديجة بنت خويلد امة جمعت في أمرأة /دراسة وتحقيق
نبيل الحسيني1ــ كربالء :العتبة الحسينية المقدسة 1قسم
الشؤون الفكرية والثقافية1122 ,
ج1-5؛ 11سم1ــ ( قسم الشؤون الفكرية والثقافية في
العتبة الحسينية المقدسة؛ )31
 -2زوجات النبي أ -العنوان ب -السلسلة
215
االسدي ,عبد الكريم جواد الطمان
مامال الخافقين في مناقب ابي السبطين االمام علي بن ابي
طالب (ع) /عبد الكريم جواد الطمان االسدي1ــ الحلة :دار
الفرات للثقافة واالعالم1122 ,
231ص؛ 11سم
 -2السيرة النبوية -اهل البيت أ -العنوان
212
االميري ,شهاب محسن عباس
بانوراما الشهادة :ثورة االمام الحسين خطوة111خطوة/
شهاب محسن عباس االميري1ــ ط 1منقحة1ــ بغداد :دار
الجواهري1122 ,
152ص؛ 11سم
 -2الحسين بن علي( امام)  -1التاريخ االسالمي -يزيد
أ -العنوان
 -5السيرة -اهل البيت
بن معاوية
211
الجبوري ,ناصر حسين
حكم االمام الصادق 1عليه السالم) /ناصر حسن الجبوري:
دار االرقم1122 ,
21ص؛ 12سم
 -2السيرة النبوية -اهل البيت  -1جعفر الصادق عليه
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السالم ( امام)
151,2
ج 111

151,2
ج 111

151,2
خ 111

151,2
خ 515

أ -العنوان
251

الجوذري ,عبد العظيم عباس
الثائر زيد الشهيد( عليه السالم) /عبد العظيم عباس
الجوذري1ــ بغداد :دار الفرات1122 ,
11ص؛ 12سم
 -2زيد بن علي بن زين العابدين( امام)  -1السيرة
النبوية -اهل البيت أ -العنوان
252
الجوذري ,عبد العظيم عباس
القاسم :نجل االمام موسى الكاظم(ع) :سيرة امام وتاريخ
مدينة ,عبد العظيم عباس الجوذري1ــ الحلة :دار الفرات
للثقافة واالعالم1122 ,
225ص؛ 11سم
 -2السيرة النبوية( اهل البيت)  -1موسى الكاظم( عليه
أ -العنوان
السالم)
251
خضير جاسم درويش
سليل النبوة :سليل الساجدين :االمام زين العابدين(ع)/
خضير جاسم درويش ,ماجد نعمة دهلة1ــ بغداد( :د1ن),
1122
122ص؛ 11سم
 -2زين العابدين بن الحسين( عليه السالم) (امام) -1
السيرة النبوية -اهل البيت أ -دهلة ,ماجد نعمة(م1م)
ب -العنوان
255
الخفاجي ,احمد حسين عبود
الزهراء( عليها السالم) فكر نابض في التاريخ /اعداد احمد
حسين عبود الخفاجي1ــ حلة :دار االرقم1122 ,
215ص؛ 11سم
 -2فاطمة الزهراء( عليها السالم)  -1السيرة النبوية(
أ -العنوان
اهل البيت)
251

151,2

38

خ 515

151,2
ق 111

151,2
م 321

151,2
م 131

151,1
أ 113

الخفاجي ,خضر عبد الرضا جاسم
دور فكر االمام جعفر الصادق( عليه السالم) في االوضاع
السياسية واالقتصادية للدولة االسالمية حتى القرن الثالث
الهجري /خضر عبد الرضا جاسم الخفاجي1ــ بغداد :دار
الفراهيدي1122 ,
531ص؛ 11سم1ــ ( دراسات؛ 32سم)
 -2الصادق ,جعفر محمد( امام)  -1السيرة النبوية -اهل
أ -العنوان ب -السلسلة
البيت

253
القادة الهراة(ع) مسابقات اسالمية :االمام حسين بن
علي(ع) سيد الشهداء1ــ النجف االشرف :دار البذرة,
1122
11ص؛ 21سم1ــ (سلسلة المسابقات االسالمية)
 -2السيرة النبوية( -اهل البيت) ا -السلسلة
,36
المصلوخي ,عبد الواحد
شذرات الحق لالمام زين العابدين(ع) /عبد الواحد
المصلوخي االعرجي الحسيني1ــ (د1م)(:د1ن)1122,
211ص؛ 11سم
 -2زين العابدين ,علي بن الحسين(امام)  -1السيرة
النبوية -اهل البيت أ -العنوان
255
الموسوي ,جبار السيد موسى
االمام الحسين(عليه السالم) حياته -ثورته -انصاره:
دراسة تاريخية روائية /جبار السيد موسى الموسوي1ــ
بغداد :مكتب االصدقاء1122 ,
131ص؛ 11سم
 -2الحسين بن علي(ع)( امام)  -1السيرة النبوية -اهل
البيت أ -العنوان
252
آل ياسين ,محمد حسن
زيد بن حارثة /محمد حسن آل ياسين1ــ ط11ــ النجف

39

االشرف :مطبعة الكلمة الطيبة1122 ,
35ص؛ 21سم1ــ (من المؤمنين رجال؛)3
 -2زيد بن حارثة(صحابي) أ -العنوان ب -السلسلة
151,1
أ 113

151,1
ج 111

151,1
ف 121

151,1
ق 31

151,1
ق 311

251
آل ياسين ,محمد حسن
مصعب بن عمير /محمد حسن آل ياسين1ــ ط11ــ النجف
االشرف :الكلمة الطيبة1122 ,
35ص؛ 25سم1ــ (من المؤمنين رجال؛)1
 -2مصعب بن عمير( صحابي) ا -العنوان ب -السلسلة
211
الجوذري ,عبد العظيم عباس
الصحابي الجليل رشيد الهجري(رض) /عبد العظيم عباس
الجوذري1ــ الحلة :دار الفرات للثقافة واالعالم1122 ,
(11ص ؛  ) 21p؛ 12سم
 -2الهجري ,رشيد( صحابي) أ -العنوان
212
الفتلي ,حميد
الحر بن يزيد الرياحي /حميد الفتلي1ــ بغداد( :د1ن),
1122
211ص؛ 11سم
 -2الرياحي ,الحر بن يزيد( صحابي) أ -العنوان
211
قصي اسعد عبد الحميد
مستجاب الدعاء واهل العراق :سيرة حياة الصحابي الجليل
سعد بن ابي وقاص( رض اهلل عنه) /قصي اسعد عبد
الحميد1ــ بغداد :مكتب دار االرقم1122 ,
55ص؛ 11سم
 -2سعد بن ابي وقاص( صحابي) أ -العنوان
215
القصير ,علي
حياة حبيب بن مظاهر االسدي /علي القصير1ــ كربالء:

04

قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية
المقدسة1122 ,
111ص؛ 11سم1ــ (قسم الشؤون الفكرية والثقافية في
العتبة الحسينية المقدسة؛ )15
 -2االسدي ,حبيب بن مظاهر( صحابي) أ -العنوان ب-
السلسلة
151,1
م 113

151,1
م 311

111
ر 211

111
ط 11

211
المرعشي ,عدنان حسين الهاشمي
رجال حول علي( عليه السالم) صمود وتحدي /عدنان
حسين الهاشمي المرعشي1ــ البصرة :منشورات مركز
اهل البيت الثقافي1122 ,
52ص؛ 11سم
 -2الصحابة والتابعون أ -العنوان
213
المشهداني ,محمد جاسم حمادي
الصحابي الجليل اسامة بن زيد حياته وسيرته في االسالم/
محمد جاسم حمادي المشهداني1ــ ط1 1ــ بغداد :مطبعة
انوار دجلة 1122 ,
51ص؛ 11سم
 -2اسامة بن زيد( صحابي) أ -العنوان
211
الرمضاني ,يوسف الواعظ
أنفس البضاعة في عقيدة اهل السنة والجماعة /يوسف
الواعظ الرمضاني الموصلي؛ تحقيق عبد اهلل محمد
خضر1ــ بغداد (:د1ن) 1122 ,
221ص؛ 11سم
 -2العقائد أ -عبد اهلل محمد خضر(محقق)
أ -العنوان
215
الطيب ,احمد محمد
نفح الطيب في عقيدة اهل سنة الحبيب /احمد محمد
الطيب1ــ بغداد (:د1ن) 1122 ,
211ص؛ 11سم

0,

 -2العقائد أ -العنوان
111
ع 111

112
ب 111

112
ن 51

112,15
ع 111

115
ز 111

212
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
دروس في العقيدة االسالمية المرحلة الخامسة معاهد
اعداد المعلمين /وزارة التربية1ــ بغداد :الوزارة1122 ,
211ص؛ 11سم
 -2العقائد االسالمية -دراسة وتدريس أ -العنوان
211
البدراني ,احمد خزعل صالح
ادب الخطاب بين الخالق والمخلوق /اعداد احمد خزعل
صالح البدراني1ــ بغداد (:د1ن) 1122 ,
12ص؛ 13سم
 -2األلهيات أ -العنوان
231
نفي رؤية اهلل في الكتاب والسنة والعقل1ــ كربالء
المقدسة :العتبة العباسية قسم الشؤون الفكرية والثقافية,
1122
131ص؛ 12سم1ــ ( سلسلة دليل المحاورة؛ )22
 -2األلهيات أ -العنوان
232
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
دروس في العقيدة االسالمية المرحلة الرابعة معاهد اعداد
المعلمين /وزارة التربية1ــ ديالى :مطبعة محافظة ديالى
المركزية1122 ,
251ص؛ 11سم
 -2علم الكالم -دراسات أ -العنوان
231
الزيدي ,مثنى علوان
رحلة النعيم في111تلك الجنة /مثنى علوان الزيدي1ــ
بغداد :ديوان الوقف السني1122 ,
211ص؛ 11سم
 -2السمعيات  -1الجنة أ -العنوان

00

115
ش 111

115
ش 111

115
ط1

115
ع 311

115
ع 311

115
ق 313

235
الشاوي ,اياد اسعد ذنون( ابو ريان)
اشراط الساعة وااليمان بها /اياد اسعد الشاوي1ــ
الموصل :دار ابن االثير1122 ,
51ص؛ 11سم
 -2القبامة -يوم أ -العنوان
231
الشاوي ,اياد اسعد ذنون
بداية اليوم االخر /اياد اسعد ذنون الشاوي1ــ جامعة
الموصل :دار ابن االثير1122 ,
251ص؛ 11سم
 -2االخرة أ -العنوان
233
طه حماد مخلف
خروج النهي عن التحريم في الكتاب والسنة /طه حماد
مخلف1ــ جامعة ديالى :المطبعة المركزية1122 ,
221ص؛ 11سم
 -2االمر بالمعروف والنهي عن المنكر أ -العنوان
231
العزاوي ,كيالن خضير
العالم غير المنظور :رؤية نقدية في ضوء النصوص
الدينية والحقائق العلمية /كيالن خضير العزاوي1ــ بغداد:
دار الفراهيدي1122 ,
121ص؛ 11سم
 -2الشياطين والجان أ -العنوان
235
العزاوي ,كيالن خضير عباس
مصطلحات واحاديث وروايات من عالم الشيطان /كيالن
خضير العزاوي1ــ بغداد :دار الفراهيدي1122 ,
511ص؛ 11سم
 -2الشيطان والجان أ -العنوان
232
القزاز ,فهمي احمد عبد الرحمن

03

التدافع بين الحسنات والسيئات في الكتاب والسنة /فهمي
احمد عبد الرحمن القزاز1ــ بغداد :مطبعة انوار دجلة,
1122
211ص؛ 11سم
 -2االمر بالمعروف والنهي عن المنكر أ -العنوان
115
ك 112

115
م 121

115
ن 121

115
ن 121

115
ن 121

231
الكاظمي ,عماد
المختصر في اداب المحتضر /عماد الكاظمي1ــ بغداد :دار
المغرب للطباعة1122 ,
21ص ؛ 12سم
 -2الموت أ -العنوان
211
المولى ,شهاب الدين ابو الفضل احمد حامد
القول المبين في النهي عن ايذاء المسلمين /شهاب الدين
ابو الفضل احمد حامد المولى1ــ الموصل :سلسبيل
لالستنساخ والخدمات الطباعية1122 ,
11ص؛ 12سم
 -2االمر بالمعروف والنهي عن المنكر أ -العنوان
212
النعمة ,شفاء بن علي
االستبصار لحال االختصار /شفاء بن علي النعمة1ــ (
د1م)  ( :د1ن)1122 ,
232ص؛ 11سم
 -2الموت أ -العنوان
211
النعمة ,شفاء بن علي
تسلية المصاب بفقد االحباب /شفاء بن علي النعمة1ــ
بغداد ( :د1ن) 1122 ,
221ص؛ 13سم
 -2الموت أ -العنوان
215
النعمة ,شفاء بن علي

00

سد العازة لتجهيز الجنازة /شفاء بن علي النعمة1ــ بغداد:
(د1ن) 1122 ,
235ص؛ 13سم
 -2الجنائز  -1الموت أ -العنوان

115,2
أ 131

115,2
أ 131

115,2
ح 21

115,2
ز 111

211
االنصاري,ابو احسان
حوار قصصي مبسط في الدعوة اليمانية المباركة /ابو
احسان االنصاري1ــ بيروت :مطبعة ايبكس1122 ,
122ص؛ 11سم
 -2االمامة ( فقه الشيعة) أ -العنوان
213
االنصاري ,ابو محمد
بحث في العصمة /ابو محمد االنصاري1ــ بيروت :مطبعة
ايبكس1122 ,
215ص؛ 11سم
 -2االمامة ( عصمة) أ -العنوان
211
الحلو ,محمد علي
االصول التمهيدية في المعارف المهدوية :االمام المهدي
عليه السالم من الغيبة حتى الظهور /تأليف محمد علي
الحلو1ــ كربالء المقدسة :قسم الشؤون الفكرية والثقافية,
1122
215ص؛ 11سم
 -2االمامة (فقه الشيعة) أ -العنوان
215
الزيادي ,حيدر
اليماني الموعود حجة اهلل :الشيعة في زمن الظهور بين
اليماني والوحي /حيدر الزيادي1ــ بيروت :مطبعة ايبكس,
1122
222ص؛ 11سم
 -2االمامة (فقه الشيعة) أ -العنوان

05

115,2
س 122

115,2
ق 111

115,2
ن 111

115,1
ر 311

212
السالم ,عالء
المعترضون على خلفاء اهلل /عالء السالم1ــ بيروت:
مطبعة ايبكس1122,
112ص ؛ 11سم
االمامة ( فقه الشيعة) أ -العنوان

211
القائني ,مجتبى
الغيبة :مفهوما واسبابا /مجتبى القائني1ــ كربالء
المقدسة :قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة
العباسية المقدسة1122 ,
12ص؛ 11سم
 -2المهدي ,محمد بن الحسن العسكري( امام) -1
االمامة( فقه اسالمي)
أ -العنوان
251
النوري ,حسين بن محمد تقي(2511 -2131ت)
كشف االستار من وجه الغائب عن االبصار /حسين بن
محمد تقي النوري؛ تحقيق احمد علي ,مجيد الحلي1ــ
كربالء المقدسة :مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية
المقدسة1122 ,
151ص؛ 11سم
 -2المهدي ,محمد بن الحسن العسكري(عج) -امام -1
االمامة( فقه شيعي) أ -الحلي ,احمد علي مجيد( محقق)
ب -العنوان
252
الرشتي ,كاظم بن قاسم( 2131 -2121هـ)
دليل المتعدين /كاظم بن قاسم الرشتي1ــ ط11ــ البصرة:
مطبعة الغدير1122 ,
211ص؛ 11سم
 -2الشيخية ( الفرق االسالمية) أ -العنوان
251

115,2

06

م 131

131
ف 51

131,5
د212

132
ك 121

132
ك 121

الموسوي ,علي
دفع االشتباه والريب في الرد على رسالة محمد حسن
الطالعاني الشيخية نشأتها وتطورها /علي الموسوي1ــ
البصرة :مطبعة الغدير1122 ,
211ص؛ 11سم
 -2االمامية (فرقة اسالمية) أ -العنوان
255
الفقه :المرحلة الثالثة /التصميم واالخراج الفني حيدر
محمد الطريفي1ــ النجف :دار البذرة1122 ,
11ص؛ 11سم
 -2الفقه االسالمي أ -الطريفي ,حيدر محمد( مصمم)
251
الدليمي ,عبيدة عامر توفيق
اراء موسى بن طلحة بن عبيد اهلل الفقهية دراسة فقهية
مقارنة /عبيدة عامر توفيق الدليمي1ــ (د1م) ( :د1ن) ,
1122
11ص؛ 11سم
 -2الفقه االسالمي -دراسات  -1موسى بن طلحة بن
عبيد اهلل( صحابي)
أ -العنوان
253
الكرماني ,محمد خان
الكتاب المبين /محمد خان الكرماني1ــ ط1 1ــ البصرة:
مطبعة الغدير1122 ,
525؛ 11سم
تتضمن مج 2في التوحيد
 -2الفقه االسالمي -اصول أ -العنوان
251
الكرماني ,محمد خان
الكتاب المبين /محمد خان الكرماني1ــ ط1 1ــ البصرة:
مطبعة الغدير1122 ,
مج322(1ص)؛ 11سم
تتضمن مج 1في النبوة واالمامة
 -2الفقه االسالمي -اصول أ -العنوان

07

132
ك 121

132
ك 121

132
ك 121

132
ك 121

132,2
م 121

255
الكرماني ,محمد خان
الكتاب المبين /محمد خان الكرماني1ــ ط1 1ــ البصرة:
مطبعة الغدير1122 ,
مج153 (5ص)؛ 11سم
تتضمن مج 5في الركن الرابع
 -2الفقه االسالمي -اصول أ -العنوان
252
الكرماني ,محمد خان
الكتاب المبين /محمد خان الكرماني1ــ ط1 1ــ البصرة:
مطبعة الغدير1122 ,
مج112 (1ص) ؛ 11سم
تتضمن مج 1في علم المبدأ والمعاد
 -2الفقه االسالمي -اصول أ -العنوان
251
الكرماني ,محمد خان
الكتاب المبين /محمد خان الكرماني1ــ ط1 1ــ البصرة:
مطبعة الغدير1122 ,
مج111 (3ص) ؛ 11سم
يتضمن مج 3في علم الطريقة
 -2الفقه االسالمي -اصول أ -العنوان
221
الكرماني ,محمد خان
الكتاب المبين /محمد خان الكرماني1ــ ط1 1ــ البصرة:
مطبعة الغدير1122 ,
مج211 (1ص) ؛ 11سم
يتضمن مج 1في اصول االحكام وكتاب فصل الخطاب
الصغير
 -2الفقه االسالمي -اصول أ -العنوان
222
المذكوري ,رياض سعد علي خان
بيان االحكام في شرح شرائع االسالم :شرح صالة الجمعة
والعيدين /رياض سعد المذكوري1ــ بغداد :دار الفراهيدي
للنشر والتوزيع1122 ,

08

111ص؛ 11سم
 -2فقه اسالمي -االحكام أ -العنوان

132,21
ب 111

132,21
ح 311

131
ج 111

131
ع 111

131,15
ع 111

221
البدراني ,هشام عبد الكريم
نشوء الهمة في معرفة السنة وطريقة العمل بها /هشام
عبد الكريم البدراني1ــ الموصل :دار العبادلة للدراسات,
1122
51ص؛ 11سم
 -2السنة النبوية أ -العنوان
225
الحسينان ,خالد
اكثر من 2111سنة في اليوم والليلة /خالد الحسينان1ــ
بغداد :جمعية التربية االسالمية 1122 ,
11ص؛ 12سم
 -2السنة النبوية  -1االدعية واالوراد أ -العنوان
221
الجابري ,حيدر
بحث حول البصيرة /حيدر الجابري1ــ النجف :دار ابي
طالب1122 ,
31ص؛ 12سم
 -2العبادات( فقه اسالمي)  -1النيه( فقه اسالمي) أ-
العنوان
223
العبادي ,حطاب جبار
فوائد فقهية وعبادية /حطاب جبار العبادي1ــ ط 5فريدة
ومنقحة 1ــ ميسان :مطبعة الكلية1122 ,
112ص؛ 12سم
 -2العبادات( فقه اسالمي) أ -العنوان
221
العراق 1وزارة التربية
مسائل من الفقه المقارن ( فقه العبادات) منهج المرحلة

09

الرابعة /لجنة مختصة1ــ بغداد :المديرية العامة للمناهج,
1122
211ص؛ 11سم
 -2العبادات( فقه اسالمي) -دراسات أ -العنوان
131,1
أ 311

131,1
أ 131

131,1
س 511

131,5
أ 131

131,5
ف 12

131,3
ك 121

225
اسرار الصالة على خير االنام طريقك الى الجنة1ــ بغداد:
دار الحوراء1122 ,
51ص؛ 12سم
 -2الصالة
222
االنصاري ,صبيح عبد الرحمن
دليل مواقيت الصالة لمدينة العمارة وضواحيها111الخ/
صبيح عبد الرحمن االنصاري1ــ (د1م) ( :د1ن) 1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2الصالة أ -العنوان
221
السجود على االرض اوما انبتت 1ــ كربالء المقدسة :قسم
الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة ,
1122
25ص؛ 21سم1ــ ( سلسلة دليل المحاور؛)21
 -2الصالة( فقه اسالمي) أ -السلسلة
211
االنصاري ,صبيح عبد الرحمن
منهج الصائمين /صبيح عبد الرحمن االنصاري1ــ ط1 1ــ
( د1م) :سفينة النجاة1122 ,
13ص؛ 12سم
 -2الصوم أ -العنوان
212
فضل شهر رمضان وأعماله1ــ النجف :دار البذرة1122 ,
512ص؛ 22سم
 -2الصوم
211
الكرماني ,محمد كريم خان

54

فذلكة المناسك /محمد كريم خان الكرماني1ــ البصرة:
مطبعة الغدير1122 ,
13ص؛ 23سم
 -2الحج أ -العنوان
135,112
س 111

135,112
ف 111

135,112
ق111

135,112
م521

215
السعدي ,عباس زياد كامل
الوارثات من النساء في الفقهين الحنفي والجعفري /عباس
زياد كامل السعدي1ــ بغداد :مكتبة الصباح1122 ,
213ص؛ 11سم1ــ (الكتب القانونية)
 -2المواريث  -1الفقه الحنفي  -5الفقه الجعفري أ-
ب -السلسلة
العنوان
211
الفخري  ,محمود امين
شرح نظم الغرر في سلل الدرر  /محمود امين الفخري ؛
شرح احمد الديوه جي .ـ جامعة الموصل  :دار ابن
االثير 1122 ,
211ص؛ 11سم
2ـ المواريث أ ـ الديوه جي  ,احمد ( شارح ) ب-
العنوان
213
قرياقوس أيشور فوكا
احكام حق الميراث واحكام حق االنتقال  /قرياقوس أيشور
فوكا .ـ بغداد  :السفير لالستنساخ والطباعة 1122 ,
113ص ؛ 11سم
2ـ المواريث أ ـ العنوان
211
محمد بن جعفر
الميراث في الشريعة االسالمية  :علم الفرائض  /محمد
بن جعفر؛ تحقيق ياسين عبد الصمد عمر كريدي التميمي ,
1122
552ص  +ملحق ؛ 11سم
2ـ الميراث أ ـ التميمي ,ياسين عبدالصمد عمر كريدي

( محقق )

ب ـ العنوان

5,

135,1111
ع512

135,1111
ع131

131
ع21

113,2
أ321

133
ب111

215
العقيلي  ,ناظم
الوصية والوصي احمد الحسن  :ويليه ( دفاعآ عن
الوصية ) و(انتصارآللوصية )  /ناظم العقيلي .ـ بيروت :
مطبعة ايبكس 1122 ,
513ص ؛ 11سم
2ـ الوصية أ ـ العنوان
212
العنزي  ,عبد الرزاق
الوصايا النافعة للرسول والعترة الطاهرة  /عبد الرزاق
العنزي .ـ بغداد  :مطبعة السجاد 1122 ,
ج511( 2ص ) ؛ 11سم
2ـ الوصايا 1ـ الوعظ واالرشاد أ ـ العنوان
211
علي حسن علي
مباحث في االحوال الشخصية علي ضوء القرآن والسنة
النبوية  /علي حسن علي .ـ بغداد ( :د.ن) 1122 ,
121ص ؛ 11سم
2ـ االحوال الشخصية للمسلمين أ ـ العنوان
111
أسماعيل علي طه سكيري
اختبارات القاضي ابن العربي المالكي في فرق النكاح في
ضوء كتابة  ..الخ  /أسماعيل علي طه سكيري .ـ بغداد :
ديوان الوقف السني 1122 ,
ج111( 2ص) ؛ 11سم .ـ ( سلسة الدراسات االسالمية
؛ )211
المعاصرة
2ـ الزواج ( فقه اسالمي ) أـ ابو بكر ابن العربي  ,محمد
بن عبد اهلل ( 112ـ315هـ ) ب ـ اسماعيل علي طه
سكيري مترجم ج ـ العنوان
دـ السلسلة
112
البخاتي  /رحيم الموسوي
الخبائث واثارها السلبية على ضوء الطب والشريعة /

50

رحيم البخاتي الموسوي .ـ بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى
للكتاب العراقي 1122 ,
12ص ؛ 15سم
2ـ الكبائر ( فقه اسالمي ) أ ـ العنوان
133,2
ح212

131
م311

135
م 311

135,5
ج 111

040
الحكيم  ,احمد فوزي
القتل آفة االنسانية  /احمد فوزي الحكيم .ـ كربالء المقدسة
 :قسم الشؤون الفكرية والثقافية 1122 ,
51ص ؛ 11سم
2ـ القتل ( فقه اسالمي ) أ ـ العنوان
115
المشهداني  ,محمد جاسم حمادي
جهاد الرسول ( صلى اهلل عليه وآله وسلم ) لليهود في
تاريخ صدر االسالم  /محمد جاسم حمادي المشهداني .ـ
بغداد :مطبعة انوار دجلة 1122 ,
211ص ؛ 11سم
2ـ الجهاد  1ـ التاريخ االسالمي أ ـ العنوان
111
المشهداني  ,فردوس هاشم عبد
الفكر االقتصادي االبي االعلى المودودي  :دراسة تحليلية
 /فردوس هاشم عبد المشهداني .ـ بغداد  :ديوان الوقف
السني 1122 ,
121ص ؛ 11سم .ـ ( سلسلة الدراسات االسالمية
المعاصرة ؛ )253
2ـ االسالم  ,نظرية الحكم 1ـ االسالم واالقتصاد
ب ـ السلسلة
أ ـ العنوان

113
جواد كاظم حميد
النظام االقتصادي في دولة االمام المهدي (عج)  /جواد
كاظم حميد.ـ البصرة  :مؤسسة وارث االنبياء الثقافية ؛
11سم
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11ص ؛ 11سم
2ـ النظام االقتصادي

135,3
ف112

132
ط 111

132,1
ط111

132,1
م521

أ ـ العنوان

111
فاضل دوالن
القضاء الشعبي في االسالم والنظم القضائية  /فاضل دوالن
.ـ بغداد  :مطبعة الكتاب 1122 ,
112ص ؛ 11سم
2ـ القضاء في االسالم أ ـ العنوان
115
الطيب  ,احمد محمد
الكلمة الطيبة في العقيدة السليمة  :شرح نفح الطيب في
عقيدة اهل سنة الحبيب (ص)  /احمد محمد الطيب .ـ ط1
.ـ بغداد  ( :د.ن) 1122 ,
ج111(1ص ) ؛ 11سم
2ـ الفقه السني أ ـ العنوان
112
الطائي  ,عدنان
التشيع والسياسة  :دراسات بحثية  /عدنان الطائي .ـ بغداد
 :مكتب زاكي للطباعة 1122 ,
221ص ؛ 11سم
2ـ فقه الشيعة أ ـ العنوان
111
المحمداوي  ,سناء
المنهج التفسيري والبناء الفني في منة المنان  /سناء
المحمداوي .ـ بغداد  :دار المعمورة للطباعة والنشر ,
1122
122ص ؛ 11سم .ـ ( سلسلة اصدارات الهيئة الثقافية
العليا لمكتب السيد الشهيد الصدر (قدس) ؛ ) 2
2ـ الفقه الشيعي  1ـ القران الكريم أ ـ العنوان ب
ـ الصدر  ,محمد محمد صادق ( رجل دين ) ج ـ
السلسلة

50

132,1
ح111

132,1
أ 131

111,5
س111

151
أ 511

151,11
ن111

121
الحيدري  ,وديع
والية الفقية والحكومة االسالمية في عصر الغيبة :
شبهات وردود /وديع الحيدري .ـ ط. 1ـ بغداد  :المركز
الثقافي للدراسات االسالمية1122 ,
111ص ؛ 11سم
2ـ الفقه الشيعي أ ـ العنوان
122
االنصاري  ,ابو محمد
جامع االدلة  /ابو محمد االنصاري .ـ بيروت  :مطبعة
ايبكس 1122 ,
552ص ؛11سم
2ـ فقه شيعي أ ـ العنوان
121
السعيدي  ,حميد خلف
دراسة في حقيقة التصوف االسالمي  /حميد خلف السعيدي
.ـ بغداد  :مكتب االجراس 1122 ,
52ص ؛ 12سم
2ـ التصوف االسالمي ـ دراسات أ ـ العنوان
125
افرام سليمان متي
مقال مار افرام في ربنا  /ترجمة افرام سليمان متي .ـ
بغداد  :شركة الطيف للطباعة 1122 ,
125ص ؛ 11سم .ـ ( منشورات مركز الدراسات الشرقية
؛) 1
2ـ المسيحية أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
121
نوين  ,هنري
عودة االبن الضال  :لوقا ( / )23هنري نوين ؛ ترجمة
طالل غزالة .ـ بغداد  :منشورات مركز الدراسات الشرقية
1122 ,
11ص ؛ 11سم .ـ ( سلسلة منشورات مركز الدراسات
الشرقية ؛ )1
2ـ المسيحيون ـ تراجم أ ـ غزالة ,طالل (مترجم ) ب
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ـ العنوان
155,31
ز11

112,51
س 11

ج ـ السلسلة
123

زيد عادل حبابة
قداسنا في رموزة  :دليل تعليمي للصفار  /زيد عادل حبابة
.ـ بغداد  :شركة الطيف للطباعة 1122 ,
211ص ؛ 11سم
2ـ المسيحية ( القداس ) أ ـ العنوان
121
سعد عمر محمد امين
القرابين والنذور في العراق القديم  /سعد عمر محمد امين
.ـ بغداد  :دار الشؤون الثقافية 1122 ,
2225ص؛ 11سم .ـ ( دراسات ؛) 22
2ـ القرابين 1ـ االضحيات  5ـ العراق ـ تاريخ قديم
أ ـ العنوان ب ـ السلسلة
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العلوم االجتماعية
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511,521
ج 111

511
ك 111

511,151
م 131

511,1
أ 311

125
الجبوري  ,صبحي ناجي عبداهلل
استراتيجيات وطرائق تدريس المواد االجتماعي
strategie and
 /Methods of teaching…eetصبحي ناجي
عبداهلل الجبوري  ,جبار خلف راهي الحارثي ,
ياس خضر احمد الكسار .ـ بغداد  :مكتبة التربية
االساسية 1122 ,
212ص ؛ 11سم
2ـ االجتماع  ,علم ـ طرق تدريس أ ـ الحارثي
 ,جبار خلف راهي (م.م) ب ـ الكسار ,ياس
خضر احمد (م.م) ج ـ العنوان
122
الكناني  ,انور جبار علي
سلوك االحتجاج االجتماعي والثورة  :دراسة في
التوجيهات السلوكية لالحتجاج االجتماعي  /انور
جبار علي الكناني 1ــ (د.م) ( :د.ت) 1122,
221ص ؛ 11سم
2ـ السلوك االجتماعي أ ـ العنوان
121
الموسوي  ,كرار احمد
بحوث اجتماعية  /كرار احمد الموسوي 1ــ الحلة
 :دار االرقم 1122 ,
ج211(2ص) ؛ 11سم
2ـ االجتماع  ,علم ـ بحوث أـ العنوان
111
أالسدي  ,سعيد جاسم
االعالم  :االبعاد االجتماعية التربوية والنفسية /
سعيد جاسم االسدي .ـ البصرة  :مركز البحوث
والدراسات الستراتيجية الوطنية 1122 ,
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521ص ؛11سم
2ـ االعالم ـ دراسات
511,1
ج 111

511,1
ع 211

511,1
م521

511,1
م 511

511,1113
ع 111

أ ـ العنوان
112

الجنابي  ,خالد محمد
الخطاب االعالمي القومي في العراق  /خالد محمد
( د.ن)1122 ,
الجنابي .ـ بغداد :
211ص ؛ 11سم
2ـ االعالم ـ العراق أ ـ العنوان
111
العكيدي  ,علي
االعالم المنظور من الحقائق قراءة في تاريخ
االعالم قديما وحديثا /علي العكيدي .ـ بغداد  :دار
الفراهيدي 1122 ,
231ص؛ 11سم
2ـ االعالم 1ـ الصحافة أ ـ العنوان
115
محمد هادي
االعالم البابلي بعد التغيير  /محمد هادي .ـ النجف
االشرف  :دار الضياء 1122 ,
111ص ؛ 11سم
2ـ االعالم ـ العراق ( بابل ) أـ العنوان
111
المقدادي ,كاظم
االعالم الدولي :تصدع السلطة الرابعة /كاظم
المقدادي( :د1ن) 1122 ,
151ص؛ 1122
 -2االعالم الدولي  -1الصحافة ا -العنوان
113
العبيدي ,سمير ياس دهش
الدليل المساعد في االعالم الحكومي /سمير ياس
دهش العبيدي1ــ بغداد :مطبعة الفرح1122 ,
11ص؛ 11سم
 -2االعالم ـ ادلة أ -العنوان
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511,15
هـ 111

515,1
ع 21

515,1
ك 111

515,113
آل 111

513,11
م 112

111
الهنداوي ,فوزي هادي
حرب اللغات :الصراع اللغوي في مجتمع االعالم
الجديد والعولمة1ــ بغداد :دار المصادر1122 ,
211ص؛ 12سم
 -2االعالم  -1العولمة أ -العنوان
115
علي اسمر كوين
تداعيات العنف ضد المرأة /علي اسمر كوين1ــ
بغداد( :د1ن) 1122 ,
11ص؛ 11سم
 -2العنف  -1المرأة أ -العنوان
112
الكعبي ,سهام مطشر معيجل
العنف في السلوك البشري :قراءة من منظور
الالتفرد /اعداد سهام مطشر معيجل الكعبي1ــ
بغداد :جامعة بغداد 1مركز الدراسات التربوية
واالبحاث النفسية1122 ,
213ص؛ 12سم
-2العنف أ -العنوان
111
آل أطيمش ,سناء نعيم بدر
االرهاب والجريمة المنظمة :االسباب -الوقاية-
العالج /سناء نعيم بدر آل اطيمش1ــ بغداد :دار
الفراهيدي1122 ,
211ص؛ 11سم
 -2االرهاب أ -العنوان
151
المؤتمر السنوي المركزي(  :1بيت الحكمة)
اعمال المؤتمر السنوي المركزي الثاني لبيت
الحكمة( بناء المرأة 11بناء العراق /اشراف
شمران العجلي1ــ بغداد :بيت الحكمة1122 ,
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512ص؛ 11سم
 -2المرأة -مؤتمرات أ -العجيلي ,شمران(
مشرف) أ -العنوان
511
أ511

511
ح 51

511
ح 21

511
ع 21

152
أثير محمد شهاب
اخوة يوسف االدانة في الثقافة العربية أزمة
هوية ,أشكالية وطن /تحريراثير محمد شهاب1ــ
بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة1122 ,
ج115 (2ص)؛ 11سم1ــ ( سلسلة تجارب؛ )5
 -2الثقافة العربية أ -العنوان ب -السلسلة
151
الحجي ,عبد الحق احمد محمد
تحديث الثقافة التراثية :دراسة لغوية تطبيقية
وتربوية /تأليف عبد الحق احمد محمد الحجي1ــ
بغداد :مكتب زاكي1122 ,
11ص؛ 11سم
 -2الثقافة -دراسات أ -العنوان
155
حمة كريم عارف
وقفات في رحاب الثقافة الكردية /حمة كريم
عارف :بغداد :دار الثقافة والنشر الكردية,
1122
211ص؛ 12سم
 -2الثقافة  -1االكراد -تاريخ أ -العنوان
151
علي اسمر كوين
واحات ثقافية /جمع واعداد علي اسمر كوين1ــ
بغداد ( :د1ن)1122 ,
ج252 (2ص)؛ 11سم1ــ ( سلسلة واحات
ثقافية)
 -2الثقافة أ -العنوان ب -السلسلة

6,

511
ك 111

511,13
ع 111

511,1131512
ع 512

511,23
م 125

515
د 111

الكعود ,اراء شريف
ثقافة التنوع بين المرتكزات والمؤثرات ( دراسة
تحليلية) /اراء شريف الكعود1ــ بغداد( :د1ن) ,
1122
11ص؛ 11سم
 -2الثقافة أ -العنوان

153

151
عدوية عثمان
التقرير السنوي لبيت الحكمة لعام  /1121اعداد
عدوية عثمان؛ اشراف شمران العجلي1ــ بغداد:
بيت الحكمة 1122 ,
115ص؛ 11سم
 -2بيت الحكمة  -تقارير سنوية أ -العنوان
ب -العجلي ,العجلي ,شمران( مشرف)
155
العجلي ,شمران
العراق الجديد( بيت الحكمة نموذجا :التقرير
االداري لعام  /)1121اشراف شمران العجلي1ــ
بغداد :بيت الحكمة1122 ,
212ص؛ 11سم
 -2بغداد -الثقافة  -1بيت الحكمة -تاريخ أ-
العنوان
152
مخلف شريدة
النظام الداخلي للعائلة اراء ومقترحات /مخلف
شريدة1ــ بغداد :دار البادية1122 ,
51ص؛ 11م1ــ ( السلسلة الثانية ,كتب الثقافة
العامة؛ )1
 -2االسرة أ -العنوان ب -السلسلة
151
دليل التدريب :آليات تعامل مؤسسات المجتمع
المدني مع الحكومات المحلية1ــ بغداد :مؤسسة
النور الجامعية1122 ,
ج11 (2ص) ؛ 15سم
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 -2المجتمع المدني -أدلة  -1الحكومات المحلية
515,5111
أ 311

515,5111311
ق 13

515,1315
ي 131

525,2111
ش 521

111
االسدي ,عباس سعيد
المرشد لتأسيس مؤسسات المجتمع المدني مع
ملحق بنماذج الوثائق والتشريعات ذات العالقة
كافة /عباس سعيد االسدي1ــ ط1 1ــ بغداد:
(د1ن) 1122,
51ص؛ 11سم
 -2المجتمع المدني -قوانين وتشريعات أ-
العنوان
112
قبس ناطق محمد
التنشئة الياسية في المجتمع االسرائيلي /قبس
ناطق محمد1ــ بغداد :دار الفراهيدي1122 ,
222ص؛ 11سم1ــ ( دراسات؛)11
 -2المجتمع االسرائيلي أ -العنوان ب-
السلسلة
111
الياسري ,علي عبد العزيز
مظاهر وتبعات عسكرة المجتمع في العراق /علي
عبد العزيز الياسري1ــ بغداد :رئاسة مجلس
الوزراء1122 ,
52ص؛ 11سم1ــ (سلسلة ثقافة بناء الدولة من
منظور االمن الوطني العراقي؛ )5
 -2المجتمع العراقي  -1العراق -االحوال
السياسية
115
الشحماني ,علي الصباح مهيدي
شهداء الرافدين :مشهد من صدر االسالم يتكرر/
علي الصباح مهيدي الشحماني1ــ بغداد( :د1ن),
1122
211ص؛ 12سم
 -2الشهداء  -1العراق -تاريخ أ -العنوان
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511,15
خ 515

511,11
ج 111

511,11315
غ 111

511,11
ص 115

511,2
م 525

111
الخفاجي ,محمود
المصطلحات الشائعة في االعالم والسياسة
والدبلوماسية current Political and
 /Diplomatic Idioms Inmedialمحمود
الخفاجي1ــ بغداد( :د1ن) 1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2السياسة -مصطلحات أ -العنوان
113
الجبوري ,عبد الجبار عبد الوهاب
غليان االفكار خواطر وافكار في الجدل السياسي/
عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري1ــ بيروت :دار
االرابي1122 ,
531ص؛ 11سم
 -2السياسة -نقد أ -العنوان
111
الغوار ,علي
االيديولوجيا العراقية /علي الغوار1ــ دمشق:
تموز للطباعة والنشر1122 ,
251ص؛ 11سم
 -2الفكر السياسي -العراق أ -العنوان
115
الصبيحاوي ,حيدر فرحان حسين
مقاالت ممنوعة /حيدر فرحان حسين
الصبيحاوي1ــ بغداد( :د1ن) 1122 ,
212ص؛ 11سم
 -2السياسة – نقد أ -العنوان
112
مخلف شريدة
مقومات نشوء الدولة الكبرى /مخلف شريدة1ــ
بغداد :دار البادية1122 ,
31ص؛ 12سم1ــ (السلسلة الثانية /كتب الثقافة
العامة؛)5
 -2الدولة أ -العنوان ب -السلسلة
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511,212
ب 511

511,51
ع 211

511,2
ش 511

511,131
ك 111

511,133
ر 111

111
البغدادي ,علي
قراءات نقدية في فلسفة الدولة -الدين -المجتمع/
علي البغدادي1ــ (د1م)( :د1ن) 1122,
231ص ؛ 11سم
 -2الدولة( الفلسفة) أ -العنوان
131
العلوي ,محمد جمال الدين
منهج البحث العلمي في علم السياسة /محمد
جمال الدين العلوي1ــ الموصل :الشاملة
للطباعة1122 ,
35ص؛ 12سم
السياسة -بحوث أ -العنوان
132
الشحتور ,مرتضى
نقف بال تجربة :لماذا خط احمر؟  /مرتضى
الشحتور1ــ (د1م) ( :د1ن) 1122 ,
121ص؛11سم
 -2السياسة -مقاالت  -1العراق -االحوال
السياسية أ -العنوان
131
الكعود ,اسراء شريف
الهند ومستقبل عالقاتها الدولية /اسراء شريف
الكعود1ــ بغداد :مكتب الغفران للخدمات
الطباعية1122 ,
222ص؛ 11سم
 -2الهند -احوال سياسية ا -العنوان
135
الربيعي ,محمد كامل
االحتالل االجنبي أليران واحوال ثوار مايس
هناك /محمد كامل الربيعي ,رافد احمد امين
النعيمي1ــ بغداد :مكتب احمد الدباغ1122 ,
52ص؛ 11سم
 -2ايران -االحوال السياسية أ -النعيمي ,رافد
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احمد امين(م1م)
ب -العنوان
511,1312
ب 111

511,1315
ر 211

511,1315
ش 115

131
البدري ,مجيد حميد شهاب
الدور االقليمي لتركيا في الترتيبات االمنية
الجديدة وأثرها في االمن القومي العربي :دراسة
في الجغرافية السياسية /مجيد حميد شهاب
البدري1ــ النجف االشرف :التميمي للنشر
والتوزيع1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2تركيا -احوال سياسية أ -العنوان
133
الركابي ,عبد االمير
الجاهلية العراقية والعملية السياسية االمريكية
ماطبيعتها؟ من اين جاءت؟ وكيف ومتى تنتهيان؟
 /عبد االمير الركابي1ــ بغداد :مؤسسة مصر
مرتضى للكتاب العراقي1122 ,
211ص؛ 11سم1ــ (سلسلة دفاتر آخر زمان؛
)3
 -2العراق -احوال سياسية أ -العنوان ب-
السلسلة
131
الشريفي ,زين العابدين خلف موسى
االنتفاضة الشعبانية :الطموح االمل الضائع /زين
العابدين خاف موسى الشريفي1ــ بغداد( :د1ن) ,
1122
21ص؛ 12سم
العراق -االحوال السياسية  -1االنتفاضة
الشعبانية أ -العنوان
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511,1315
ك 111

511,1315
م 112

511,1315
ن 115

511,1311
ش 211

511,111
ح 311

135
الكوردسمان ,انتوني
تطور التمرد العراقي( /)1113 -1115انتوني
كوردسمان؛ ترجمة امير جبار الساعدي1ــ بغداد:
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي1122 ,
222ص؛ 11سم
 -2العراق -االحوال الساسية أ-الساعدي ,امير
ب -العنوان
جبار( مترجم)
132
المؤتمر السنوي لقسم الدراسات السياسية(=2
بيت الحكمة استراتيجية بناء دولة العراق بعد
االنسحاب االمريكي /اشراف شمران العجلي,
نظلة الجبوري1ــ بغداد :بيت الحكمة1122 ,
512ص؛ 11سم
 -2العراق -االحوال السياسية -مؤتمرات أ-
العجلي ,شمران( مشرف) ب -الجبوري ,نظلة(
مشرف) ج -العنوان
131
نايف محمد صالح
المعلومات وصناعة القرارات /نايف محمد
صالح1ــ بغداد :مطبعة ديانا1122 ,
215ص؛ 11سم
 -2العراق -االحوال السياسية أ -العنوان
111
الشمري ,صبيح تيسير عذاب
اسرائيل ودول المحيط  -االفرو -آسيوية وأثيوبيا,
الصين ,باكستان انموذجا /صبيح تيسير عذاب
الشمري1ـت بغداد :دار الرشد1122 ,
232ص؛ 11سم
 -2اسرائيل -االحوال السياسية أ -العنوان
112
الحسناوي ,احمد هاشم جواد
الموقف العراقي من المتغيرات السياسية في
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مصر  /2131 -2131احمد هاشم جواد
الحسناوي1ــ مكتبة العالمة الحلي1122 ,
112ص؛ 11سم
 -2مصر -االحوال السياسية  -1العراق-
االحوال السياسية أ -العنوان
511,113
خ 111

511,155
آل 251

511,155
و 112

512,2
ب 211

111
خيري عبد الرزاق جاسم
مشكلة االندماج الوطني في الجزائر /خيري عبد
الرزاق جاسم1ــ بغداد( :د1ن) 1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2الجزائر -االحوال السياسية أ -العنوان
115
آل مغير ,عبد االمير محسن
الواليات المتحدة والعوامل المؤثرة في اتجاهاتها
السياسية /عبد االمير محسن آل مغير1ــ بغداد:
(د1ن) 1122 ,
25ص؛ 11سم
 -2امريكا -االحوال السياسية أ -العنوان
111
وائل محمد اسماعيل
رقعة الشطرنج الشرق اوسطية /وائل محمد
اسماعيل1ــ بغداد :دار الرواد المزدهرة1122 ,
131ص؛ 11سم
 -2امريكا -االحوال السياسية أ -العنوان
113
البكري ,ياسين
في الثقافة الديمقراطية /ياسين البكري ,عبد
العظيم جبر حافظ1ــ بغداد :مؤسسة مصر
مرتضى للكتاب العراقي1122 ,
223ص؛ 11سم1ــ (سلسلة في الثقافة
الديمقراطية؛ )2
 -2الديمقراطية أ -عبد العظيم جبر حافظ (م1م)
ج -السلسلة
ب -العنوان
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512,2
ق 113

511,1315
و 211

511,15511
ك 112

511,1
ش 211

511,1511315
س 111

111
القريشي ,فاضل طالل
كتابات في الديمقراطية والليبرالية /فاضل طالل
القريشي1ــ بغداد :ضوء القمر للخدمات المكتبية,
1122
222ص؛ 12سم
 -2الديمقراطية  -1الليبرالية أ -العنوان
115
وليد عبد اهلل شناوه
الصورة الذهنية لالحزاب االسالمية لدى الجمهور
العراقي111الخ /وليد عبد اهلل شناوه1ــ بغداد:
(د1ن) 1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2االحزاب السياسية -العراق أ -العنوان
112
كريم صبح
تفتيت حزب الفهد االسود وكوينتلرو مكتب
التحقيقات الفدرالي  /2152 -2111كريم
صبح1ــ بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي1122 ,
 -2حزب الفهد االسود( حزب فيدرالي) -امريكا
أ -العنوان
111
الشاله ,عبد االمير شمخي
في ماهية العملية االنتخابية :المعاني:
االليات111النتائج /عبد االمير شمخي الشاله1ــ
الحلة :دار الفرات للثقافة واالعالم1122 ,
213ص؛ 12سم
 -2االنتخابات أ -العنوان
151
السوداني ,مناف محمد
االنتخابات واالحزاب السياسية :التغير المكاني
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لنتائج انتخابات 1121 ,1113البرلمانيةفي
العراق انموذجا /مناف محمد السوداني1ــ بغداد:
(د1ن) 1122 ,
225ص؛ 11سم
 -2االنتخابات -العراق  -1العراق -االحزاب
السياسية أ -العنوان
515,2
ف121

515,225
م 122

515,21
ف 111

515,1
أ 132

152
الفتالوي ,حسن علي سبتي
الموقف االمريكي من الحرب اليابانية غير
المعلنة على الصين /2112 -2155حسن علي
سبتي الفتالوي1ــ (د1م) ( :د1ن) 1122,
551ص؛ 11سم
 -2السياسة الخارجية  -امريكا -1
االستراتيجية أ -العنوان
151
المالكي ,هادي نعيم
قطع العالقات الدبلوماسية /هادي نعيم المالكي1ــ
بغداد :مكتبة السنهوري1122 ,
153ص؛ 11سم
 -2المقاطعة السياسية أ -العنوان
155
الفياض ,نزار
القضاء والمخبر السري في المرحلة الراهنة
شواهد حقيقية /نزار الفياض1ــ بغداد :شركة
الحوراء1122 ,
51ص؛ 11سم
 -2الجاسوسية( المخبر) أ -العنوان
151
االعسم ,خليل ابراهيم
دبلوماسيون عراقيون :دراسة في الفن
الدبلوماسي /خليل ابراهيم االعسم1ــ النجف
االشرف :مطبعة الرائد1122 ,
131ص؛ 11سم
 -2الدبلوماسيون -العراق أ -العنوان
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515,33115
ع 111

515,315
ت 511

515,3151313
ك 112

515,11111
م 511

515,551315
ح 211

153
العاني ,سميرة عبد الرزاق عبد اهلل
العالقات االيرانية االلمانية اواخر القرن التاسع
عشر  /2155سميرة عبد الرزاق عبد اهلل
العاني1ــ (د1م) ( :د1ن) 1122 ,
112ص؛ 11سم
 -2ايران -العالقات الخارجية -المانيا -1
المانيا -العالقات الخارجية -ايران أ -العنوان
151
التقرير االستراتيجي  /1121 -1111تحرير
ابراهيم خليل العالق111وآخرون1ــ الموصل:
مركز الدراسات االقليمية1122 ,
311ص؛ 11سم
 -2العراق -العالقات الدولية أ -العالق ,ابراهيم
خليل( محرر)
155
كريم طالل مسير
العالقات العراقية – السورية:2111 -2122
دراسة تاريخية في مواقف الحكومة
العراقية111الخ /كريم طالل مسير1ــ بغداد:
(د1ن) 1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2العراق -عالقات دولية -سوريا أ -العنوان
152
مجيد كامل
العالقات المغربية االسبانية صراع ام تعاون/
مجيد كامل1ــ بغداد :دار الهنا للعمارة والفنون,
1122
511ص؛ 11سم
 -2المغرب -العالقات الخارجية -اسبانيا -1
اسبانيا -العالقات الخارجية -المغرب أ -العنوان
151
الحمدي ,صبري فالح

7,

العالقات االمريكية  -العراقية في ضوء مناقشات
مجلس النواب(  /)2122 -13صبري فالح
الحمدي1ــ بغداد :بيت الحكمة1122 ,
122ص؛ 12سم
 -2امريكا -العالقات الخارجية -العراق -1
العراق -العالقات الخارجية -امريكا أ -العنوان
515,551121
ن 111

512,115
م 115

512,52
ع 112

121
النداوي ,حسين احمد
السياسة االمريكية اتجاه ليبيا( -2132
 :21121دراسة تاريخية في العالقات السياسية
واالقتصادية /حسين احمد النداوي1ــ بغداد:
مكتب اليمام1122 ,
212ص؛ 11سم
 -2امريكا -العالقات الدولية -ليبيا  -1ليبيا-
العالقات الدولية -امريكا أ -العنوان
122
مؤتمر االتحاد البرلماني العربي( :1112 :25
اربيل) وقائع المؤتمر الثالث عشروالدورة
الخمسون لالتحاد البرلماني العربي1ــ بغداد:
مجلس النواب1122 ,
151ص؛ 11سم
 -2الهيئات التشريعية  -مؤتمرات أ -العنوان
121
العراق 1وزارة العدل 1مجلس شورى الدولة
قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة لعام
 /1121الوزارة1ــ بغداد :مطبعة الوقف الحديثة,
1122
112ص؛ 11سم
 -2العراق -مجلس الشورى أ -العنوان
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512,315
أ 111

551,12
ط 111

551,12
ع 211

551,1121
ع 211

551,2
م 121

125
االنباري ,صباح صادق جعفر
المفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة/
صباح صادق جعفر االنباري1ــ بغداد :صباح
صادق جعفر1122 ,
51ص؛ 21سم
 -2النزاهة العامة( العراق) – قوانين وتشريعات
أ -العنوان
121
الطائي ,عدنان
الحداثة الرابعة( مابعد العولمة) :دراسات جدلية/
عدنان الطائي1ــ بغداد( :د1ن) 1122 ,
51ص؛ 11سم
 -2االقتصاد -العولمة ا -العنوان
123
عالء الدين جعفر محمد علي
النمو االقتصادي بين النظرية االقتصادية والقرآن
الكريم :دراسة مقارنة111الخ /عالء الدين جعفر
محمد علي1ــ بغداد :مؤسسة مصر مرتضى
للكتاب العراقي1122 ,
25ص؛ 11سم
 -2االقتصاد -نظريات  -1االسالم واالقتصاد
أ -العنوان
121
عبد اللطيف حسن شومان
االحصاء االقتصادي واحصاءات حقل العمل /عبد
اللطيف شومان1ــ جامعة بغداد :مكتب المنار,
1122115ص؛ 11سم
 -2االقتصاد -احصائيات أ -العنوان
125
المعموري ,محسن حسن
اساسيات علم االقتصاد /محسن حسن
المعموري1ــ ديالى :المطبعة المركزية1122 ,
251ص؛ 11سم
 -2االقتصاد – نظريات أ -العنوان
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551,12
س 121

551,12
س 121

551,53
ج 212

551,53
ج 212

551,53
ج 111

122
السامرائي ,مجيد ملوك
الجغرافية واساليب البحث المعاصرة واساسياتها
وتطبيقاتها في جغرافية النقل /مجيد ملوك
السامرائي1ــ جامعة ديالىك المطبعة المركزية,
1122
221ص؛ 11سم
 -2جرافية النقل أ -العنوان
121
السامرائي ,مجيد ملوك
الجغرافية ودراساتها التطبيقية االقتصادية /مجيد
ملوك السامرائي1ــ جامعة ديالى :المطبعة
المركزية1122 ,
115ص؛ 11سم
 -2جغرافية النقل أ -العنوان
111
الجميل ,سرمد كوكب
المدخل الى االسواق المالية :نظريات وتطبيقات/
سرمد كوكب الجميل 1ــ الموصل :دار ابن االثير,
1122
555ص؛ 11سم
 -2البورصات أ -العنوان
112
الجميل ,سرمد كوكب
المدخل الى االسواق المالية /سرمد كوكب
الجميل1ــ ط1مزيدة ومنقحة1ــ جامعة الموصل:
دار ابن االثير1122 ,
532ص؛ 11سم
 -2االسواق المالية أ -العنوان
111
الجنابي ,نبيل مهدي
العالقة بين تقلبات اسعار االسهم والتضخم
والتوقعات في اسواق اسهم ناشئة111الخ /نبيل
مهدي الجنابي1ــ الديوانية :مركز تواصل بحوث
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التنمية والحوار المدني1122 ,
151ص؛ 11سم
 -2البورصات -العراق أ -العنوان
551,1
ع 111

551,111
خ 121

551,155
أ 521

555,12
ش 111

555,12111315
س 121

115
عدنان مناتي صالح
نقود ومصارف /عدنان مناتي صالح1ــ بغداد:
مطبعة الكتاب1122 ,
223ص؛ 11سم
 -2النقود  -1البنوك أ -العنوان
111
خالد احمد فرحان
مدخل الى االسواق المالية /خالد احمد فرحان,
رائد عبد الخالق عبد اهلل ,عدنان حقي شهاب
زنكنة1ــ بغداد :علي غراف للطباعة1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2البورصات أ -رائد عبد الخالق عبد اهلل(
م1م) ب -زنكنه ,عدنان حقي(م1م) ج-
العنوان
113
احمد ابريهي علي
االستثمار االجنبي في عالم االقتصاد الحر
واالنفتاح المالي /احمد ابريهي علي1ــ بغداد:
بيت الحكمة1122 ,
111ص؛ 12سم
 -2االستثمار االجنبي أ -العنوان
111
شهاب محسن عباس
مياه العراق ارقام ومتغيرات /شهاب محسن
عباس1ــ بغداد :دار الجواهري1122 ,
222ص؛ 15سم
 -2المياه -العراق أ -العنوان
115
السامرائي ,باسم محمد علي
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االمن المائي في العراق وسوريا وتأثيره على
االمن القومي العربي /باسم محمد علي
السامرائي1ــ بغداد :مطبعة االء1122 ,
111ص؛ 12سم
 -2المياه -العراق  -1المياه -سوريا  -5االمن
القومي أ -العنوان
555,12111315
الطائي ,علي حسين صادق
ط 111
انتهاك حقوق العراق في مياه الفرات /علي
حسين صادق الطائي1ــ بغداد :دار االصدقاء,
1122
513ص؛ 11سم
 -2المياه -العراق أ -العنوان
551,11121
م 311

552,2251
س 111

552,15125
و 211

112

111
المشهداني ,كمال علوان خلف
احصاء المال واالعمال /كمال علوان خلف
المشهداني ,نذير عباس ابراهيم الشمري1ــ
بغداد :مكتب الوزيرية للطباعة1122 ,
513ص؛ 11سم
 -2المالية -احصائيات أ -الشمري ,نذير عباس
ابراهيم(م1م)
ب -العنوان
511
السوداني ,مناف محمد
نظم االنتاج النباتي والحيواني في قارتي امريكا
الجنوبية واستراليا /مناف محمد السوداني1ــ
بغداد( :د1ن) 1122 ,
231ص؛ 11سم
 -2امريكا الجنوبية -التنمية الزراعية -1
استراليا -التنمية الزراعية ا -العنوان
512
وليد خالد حمدان
النفط /الجيولوجي وليد خالد حمدان1ــ بغداد :دار
االمناء للنشر والتوزيع واالعالن1122 ,
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11ص؛ 12سم
 -2النفط  -اقتصاديات أ -العنوان
552,1
غ 121

552,311
ص 125

552,1
م 521

552,1315
أ 111

511
الغالبي ,كريم سالم حسين
تحليل مصادر نمو الصناعة التحويلية في بعض
دول الخليج العربي /كريم سالم حسين الغالبي1ــ
الديوانية :مركز تواصل لبحوث التنمية والحوار
المدني1122 ,
152ص؛ 11سم
 -2الصناعات التحويلية ـ الخليج العربي أ-
العنوان
515
صالح ياسر حسن
االقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية في النسق
الراسمالي العالمي :محاولة في فهم الجذور/
صالح ياسر حسن1ــ بغداد :دار الرواد المزدهرة,
1122
311؛ 11سم
 -2االزمات االقتصادية أ -العنوان
511
محمد عبد الستار حسين ( ) -2112
تجربة التنمية :الصين ,اليابان ,مصر السعودية/
تاليف محمد عبد الستار حسين1ــ بغداد :مكتب
مطبعة الرجاء1122 ,
51ص؛ 11سم
 -2التنمية االقتصادية أ -العنوان
513
اديب قاسم شندي
االقتصاد العراقي11الى اين /اديب قاسم شندي1ــ
النجف :دار المواهب1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2العراق -التنمية االقتصادية أ -العنوان
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551,15
ع 11

551,315
ع 112

512
ل 15

512,151
م 113

512,5
م 11

511
عبد علي عوض
دراسات في التحليل االقتصادي /عبد علي
عوض1ــ بغداد :مكتبة النهضة1122 ,
221ص؛ 11سم
 -2االقتصاد الكلي -دراسات أ -العنوان
515
العنبكي ,عبد الحسين محمد
االصالح االقتصادي في العراق تنظير لجدوى
االنتقال /11عبد الحسين محمد العنبكي1ــ (د1م)
( :د1ن) 1122 ,
211ص؛ 51سم
 -2العراق -االحوال االقتصادية أ -العنوان
512
ليث طه احمد
اخضاع الدولة لهيمنة القانون الدولي واجب بعدم
قبول11الخ /ليث طه احمد1ــ بغداد :مطبعة
الرجاء1122 ,
232ص؛ 11سم
 -2القانون الدولي  -1السيادة أ -العنوان
511
ميرشيمر ,جون
اللوبي االسرائيلي والسياسة االمريكية حيال
الشرق االوسط /جون مير شيمر جون1ــ ستيفن
واط؛ ترجمة مصطفى نعمان احمد1ــ بيروت:
العالمية المتحدة1122 ,
122ص؛ 11سم
 -2المنظمات الدولية( اللوبي االسرائيلي) -1
السياسة الدولية أ -واط ستيفن ب -مصطفى
نعمان احمد( مترجم) ج -العنوان
521
مها محمد ايوب ذبيان
اثر خالفة الدول في المعاهدات الدولية /مها محمد
ايوب ذبيان1ــ بغداد :بيت الحكمة1122 ,

78

532ص؛ 12سم
 -2العالقات الدولية أ -العنوان
512,55
أ 132

512,122
أ 521

512,122
ح 31

512,122
خ 311

522
االعسم ,خليل ابراهيم
قواعد التنظيم الدبلوماسي والقنصلي في العراق:
دراسة قانونية /خليل ابراهيم االعسم1ــ النجف
االشرف :مطبعة الرائد1122 ,
152ص؛ 11سم
 -2الدبلوماسية -قوانين وتشريعات أ -العنوان
521
احمد طه احمد
المسؤولية الدولية وفعاليتها في حماية حقوق
االنسان /احمد طه احمد1ــ بغداد :مكتبة مطبعة
الرجاء1122 ,
222ص؛ 11سم
 -2حقوق االنسان -قوانين أ -العنوان
525
الحسن ,عدنان سدخان
مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا العدالة/
عدنان سدخان الحسن1ــ بغداد :مؤسسة مصر
مرتضىللكتاب العراقي1122 ,
15ص ؛ 11سم
 -2حقوق االنسان -قوانين وتشريعات أ-
العنوان
521
الخزاعي ,احمد خنجر
قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق االنسان
المدنية والسياسية وتطبيقاتها في العراق /احمد
خنجر الخزاعي1ــ بغداد :مؤسسة مصر مرتضى
للكتاب العراقي1122 ,
111ص؛ 11سم
 -2حقوق االنسان( قانون دولي) أ -العنوان
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512,121
ي 131

512,31
ت1

512,122
ع 211

512,122
م 122

512,122
م 111

523
الياسري ,ياسين طاهر
مركز االجنبي في القانون العراقي /ياسين طاهر
الياسري1ــ ط1 1ــ بيروت :المطبعة العربية,
1122
131ص؛ 11سم
 -2القانون الدولي الخاص -العراق  -1السكان-
االجانب أ -العنوان
521
في التعايش السلمي وفهم االخر :مختارات العدد
من الدراسات والمقاالت حول السلم واالخر1ــ
بغداد :منظمة التنمية والتعايش السلمي العراقية,
1122
212ص11 ,سم
 -2التعايش السلمي
525
العكيدي ,علي
حقوق االنسان :في دساتير العراق المعاصر
واشكالية التطبيق /علي العكيدي1ــ بغداد :دار
الفراهيدي1122 ,
252ص؛ 11سم
 -2حقوق االنسان -قوانين وتشريعات
أ -العنوان
522
المالكي ,هادي نعيم
المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق االنسان/
هادي نعيم المالكي1ــ ط1فريدة ومنقحة1ــ بغداد:
مكتبة السنهوري1122 ,
551ص؛ 11سم
 -2حقوق االنسان( قانون دولي) أ -العنوان
521
المعهد العراقي لحقوق االنسان
الوعي وااللتزام بحقوق االنسان اساس لتحقيق
الديمقراطية1ــ بغداد :المعهد العراقي لحقوق
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االنسان1122 ,
11ص؛ 12سم
 -2حقوق االنسان -قوانين وتشريعات
أ -العنوان
511,11
هـ 111

511,13
م 521

511,11
ط 115

511,111
ط 115

511
الهيتي ,يوسف فواز
الالمركزية في المحافظات والالمركزية في
االقاليم /يوسف فواز الهيتي1ــ بغداد :مؤسسة
مصر مرتضى للكتاب العراقي1122 ,
522ص؛ 11سم
 -2االقاليم -قوانين وتشريعات أ -العنوان
512
محمد يوسف مهدي
من اهم المبادئ القانونية لمجلس شورى الدولة/
اعداد محمد يوسف مهدي ,احمد اسماعيل
ربيع1ــ بغداد :مجلس النواب العراقي1122 ,
53ص؛ 11سم
 -2الهيئات التشريعية -قوانين وتشريعات أ-
احمد اسماعيل ربيع(م1م) ب -العنوان
511
طارق حرب
الحياة االدارية في العراق لسنة (1121
الدستورية والقانونية) /طارق حرب1ــ بغداد:
مكتبة الحنش1122 ,
511ص؛ 11سم
 -2القانون االداري أ -العنوان

515
طارق حرب
التطور الوزاري في العراق من عهد الوزير ابي
سلمة الخالل الوزير العباسي االول حتى
وزارة :1122دراسة قانونية تاريخية /طارق
حرب1ــ بغداد :مكتبة الحنش1122 ,

8,

111ص؛ 11سم
 -2الوزارات -العراق -قوانين أ -العنوان
511,112
أ 111

511,112
س 111

511,112
ع 111

511,112
ع 512

511
اياد عبد اللطيف سالم
في قانون الخدمة المدنية :النقل واالعارة وانتهاء
الخدمات /اياد عبد اللطيف سالم1ــ بغداد :مكتب
الزاكي1122 ,
131ص؛ 11سم
 -2الخدمة المدنية -قوانين وتشريعات  -1النقل
أ -العنوان
513
السعيدي ,علي حسين الثامر
سلسلة القضاء االداري عدد رقم( /)1علي حسين
الثامر السعيدي1ــ (د1م) ( :د1ن) 1122 ,
525ص؛ 15سم
 -2الموظفون -قوانين وتشريعات أ -العنوان
511
العبودي ,عثمان سلمان غيالن
واجب الموظف العام بالحيادية والسياسة
وتطبيقاته في شؤون الوظيفة العامة /عثمان
سلمان غيالن العبودي1ــ بغداد :مطبعة الكتاب,
1122
225ص؛ 11سم
 -2الموظفون -قوانين وتشريعات أ -العنوان
515
العجيلي ,لفته هامل
موسوعة قوانين الخدمة المدنية /لفته هامل
العجيلي1ــ بغداد( :د1ن) 1122 ,
ج511(2ص) ؛ 11سم
 -2الخدمة المدنية -قوانين وتشريعات
أ -العنوان
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511,112
ي 511

511,1121123
ع 111

511,1121
أ 111

511,15
م 111

512
يحيى قحطان محمود عبد
التسليم والتسلم بين الموظفين والحفاظ على
موجودات دوائر الدولة( النظام والتعليمات)/
اعداد يحيى قحطان محمود عبد1ــ ط1 1ــ
الموصل :مكتبة الرونق1122 ,
( 25ص +ملحق )1-2؛ 11سم
 -2الموظفين – قوانين وتشريعات أ -العنوان
511
العبودي ,عثمان سلمان غيالن
اثر التطور االلكتروني في مبادئ الوظيفة العامة/
عثمان سلمان غيالن العبودي1ــ بغداد( :د1ن) ,
1122
55ص؛ 11سم
 -2الخدمة المدنية -قوانين وتشريعات( المعالجة
البيانات) أ -العنوان
551
االنباري ,صباح صادق جعفر
قانون الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخلي
رقم( )22لسنة /1122صباح صادق جعفر
االنباري1ــ بغداد( :د1ن) 1122 ,
31ص؛ 22سم
 -2الموظفون -تقاعد -قوانين وتشريعات أ-
العنوان
552
المعهد العراقي لحقوق االنسان
ترسيخ التوعية االنتخابية1ــ بغداد :المعهد
العراقي1122 ,
12ص؛ 12سم
 -2االنتخابات -قوانين وتشريعات أ -العنوان
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515,1112
أ 132

515,1112
ط 115

511,131
م 311

513
ح 111

513,115
ح 111

551
االعسم ,خليل ابراهيم
الجوانب القانونية لالعالم العراقي :المبادئ
االساسية /خليل ابراهيم االعسم1ــ النجفاالشرف:
مطبعة الرائد1122 ,
121ص؛ 11سم
 -2الصحافة -قوانين وتشريعات أ -العنوان
555
طارق حرب
االعالم العراقي في التشريع ومجلس الطعن
واالحكام القضائية /طارق حرب1ــ بغداد :دار
الحنش1122 ,
131ص؛ 11سم
 -2االعالم -قوانين وتشريعات أ -العنوان
551
مسرور اسود محي الدين
التزامات رجال الشرطة بمبادئ حقوق االنسان/
اعداد مسرور اسود محي الدين1ــ بغداد :المعهد
العراقي لحقوق االنسان1122 ,
11ص؛ 12سم
 -2الشرطة -قوانين وتشريعات أ -العنوان
553
الحيدري ,جمال ابراهيم
شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات:
الجرائم المخلة بالثقة العامة111الخ /جمال
ابراهيم الحيدري1ــ ط جديدة منقحة1ــ بغداد:
مكتبة السنهوري1122 ,
511ص؛ 11سم
 -2القانون الجنائي أ -العنوان
551
الحيدري ,جمال ابراهيم
علم العقاب الحديث /جمال ابراهيم الحيدري1ــ
طبعة جديدة منقحة1ــ بغداد :مكتبة السنهوري,

80

1122
523ص؛ 11سم
 -2القانون الجنائي -دراسات أ -العنوان
513,12
س 221

513,12
س 221

513,11215
ب 131

513,11215
ع 211

555
سلمان عبيد عبد اهلل
المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية:
القسم الجنائي /سلمان عبيد عبد اهلل1ــ بغداد:
صباح صادق االنباري1122 ,
ج211(3ص) ؛ 11سم
 -2المحاكم الجنائية  -العراق أ -العنوان
552
سلمان عبيد عبد اهلل
المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية:
القسم الجنائي/سلمان عبيد عبد اهلل1ــ بغداد:
صباح صادق االنباري1122 ,
ج211(1ص) ؛ 11سم
 -2المحاكم الجنائية – العراق أ -العنوان
551
البرزنجي ,كوسرت حسين امين
جريمة غسل االموال وخطورتها على االقتصاد
الوطني /كوسرت حسين امين البرزنجي1ــ بغداد:
صباح صادق جعفر االنباري1122 ,
11ص ؛ 11سم1ــ ( سلسلة رسائل جامعية)
 -2الجرائم ( اموال وغسيل) قوانين وتشريعات
أ -العنوان ب -السلسلة
511
عمار باسل جاسم
جريمة غسل االموال في القانون العراقي /عمار
باسل جاسم1ــ بغداد  :علم المعرفة للكتاب,
1122
211ص ؛ 11سم
 -2جرائم االموال (غسيل) – قوانين وتشريعات
 -1القانون الجنائي -العراق أ -العنوان

85

513,13
ع 512

513,11
ع 111

511,12
م 311

511,1211
ج 111

511,1211
ر 315

512
العجيلي ,لفتة هامل
سقوط الحق االجرائي في قانون المرافعات
والقانون المدني /القاضي لفته هامل العجيلي1ــ
بغداد  :مطبعة الكتاب 1122 ,
253ص ؛ 11سم
 -2قانون االجراءات الجنائية أ -العنوان
511
العبادي ,احمد محمد
االدلة المادية واثرها في االثبات الجنائي /احمد
محمد العبادي1ــ بغداد :دار الشطري1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2االدلة الجنائية  -1القانون الجنائي أ-
العنوان
515
المشاهدي ,خليل ابراهيم
المختار في االحوال الشخصية /اعداد خليل
ابراهيم المشاهدي ,دريد داوود سلمان
الجنابي1ــ بغداد  :مكتبة الصباح 1122 ,
ج131 ( 2ص) ؛ 15سم
 -2االحوال الشخصية – قوانين وتشريعات أ-
الجنابي ,دريد داوود سلمان(م1م) ب -العنوان
511
الجنابي ,دريد داوود سلمان
االحوال الشخصية في قرارات محكمة التمييز
االتحادية /دريد داوود سلمان الجنابي1ــ بغداد :
صباح صادق جعف االنباري1122 ,
ج111( 5ص) ؛ 11سم
 -2االحوال الشخصية – قوانين وتشريعات أ-
العنوان
513
رزاق جبار علوان
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المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية قسم
االحوال الشخصية /اعداد رزاق جبار علوان1ــ
بغداد :مكتبة الصباح 1122 ,
ج151( 1ص) ؛ 11سم
 -2االحوال الشخصية – قوانين – العراق أ-
العنوان
511,1211
م 115

511,11
د 212

511,11
ع 211

511,11515
ع 211

511
المياحي ,فوزي كاظم
صديق المحامي في دعاوياالحوال الشخصية
كتاب يجنبك السؤال111الخ /فوزي كاظم
المياحي1ــ بغداد  :مكتب عمر القريشي1122 ,
131ص ؛ 11سم
 -2االحوال الشخصية – قوانين وتشريعات –
العراق أ -العنوان
515
الدليمي ,حميد لطيف
العقود الهندسية /حميد لطيف الدليمي1ــ بغداد :
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2العقود – قوانين وتشريعات أ -العنوان
512
عالء حسين علي
االنفرادية في سياق االلتزامات التعاقدية  :دراسة
في دور االرادة المنفردة111الخ /عالء حسين
علي1ــ (د1م)  :منشورات زين الحقوقية ,
1122
252ص ؛ 11سم
 -2العقود ( قانون مدني ) أ -العنوان
511
عالء حسين علي
عقد بيع المباني تحت االنشاء  :دراسة قانونية
مقارنة /عالء حسين علي1ــ (د1م)  :منشورات
زين الحقوقية 1122 ,
111ص ؛ 11سم
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 -2المباني – عقود ومواصفات (البناء) –
قوانين وتشريعات أ -العنوان
511,111
ع 512

511,1122
م 521

511,111
ل 115

511,15
م 155

531
العجيلي ,لفته هامل
عقد المغارسة  :دراسة مقارنة بين القانون
المدني وقانون االصالح الزراعي /لفته هامل
العجيلي1ــ ط1 1ــ بغداد  :مطبعة الكتاب ,
1122
221ص ؛ 11سم
 -2االصالح الزراعي – قوانين وتشريعات أ-
العنوان
532
محمد عبد طعيس
العالمة التجارية  :المفهوم والحماية المدنية/
محمد عبد طعيس1ــ بغداد  :المكتبة القانونية ,
1122
153ص ؛ 11سم
 -2العالمة التجارية ( قانون دولي) أ -العنوان
531
لطيف جبر كوماني
الشركات التجارية دراسة قانونية مقارنة /لطيف
جبر كوماني1ــ ط جديدة1ــ بغداد  :مكتبة
السنهوري1122 ,
511ص؛ 11سم
 -2الشركات – قوانين وتشريعات أ -العنوان
535
موفق حماد عبد
الحماية المدنية للمستهلك في التجارة االلكترونية
 :دراسة مقارنة  :حماية المستهلك في التضليل
االعالمي /االلتزام قبل التعاضدي  :االفضاء –
حماية المستهلك11الخ /موفق حماد عبد1ــ بغداد
 :مكتبة السنهوري 1122 ,
311ص ؛ 11سم
 -2العقود التجارية أ -العنوان
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511,111
هـ 11

511,5131
ع 131

511,31515
م 311

515,15
ع 512

531
هبة ثامر محمود عبد اهلل
عقود التجارة االلكترونية :دراسة مقارنة /اعداد
هبة ثامر محمود عبد اهلل1ــ بغداد  :مكتبة
السنهوري 1122 ,
511ص ؛ 11سم
 -2العقود التجارية أ -العنوان

533
العراق 1مجلس الوزراء 1مكتب وزير الدولة
لشؤون مجلس النواب الرقابة البرلمانية /مجلس
الوزراء1ــ بغداد  :المجلس1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2الرقابة البرلمانية – العراق أ -العنوان
531
المشاهدي ,خليل ابراهيم
المبادئ القانونية في قانون التجارة العراقي,
قرارات محكمة التمييز /اعداد خليل ابراهيم
المشاهدي ,دريد داوود سلمان الجنابي1ــ بغداد :
مكتبة الصباح1122 ,
ج252( 2ص) ؛ 11سم
 -2التجارة -قوانين وتشريعات أ -الجنابي,
دريد داوود سلمان(م1م) ب -العنوان
535
العجيلي ,لفته هامل
الطعن باألستئناف في قانون المرافعات المدنية
وتطبيقانها القضائية /لفته هامل العجيلي1ــ بغداد
 :مطبعة اونسيت الكتاب1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2القانون المدني -العراق( االستئناف) أ-
العنوان

89

515,15
ع 512

515,15
م 115

515,13
خ 111

515,111
ع 21

515,111
ع 212

532
العجيلي ,لفته هامل
المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية:
القسم المدني /اعداد لفته هامل العجيلي1ــ بغداد
 :مطبعة الكتاب ؛ 1122
ج121 (2ص) ؛ 11سم
 -2محاكم النقض واالبرام أ -العنوان
531
المياحي ,فوزي كاظم
الخصومة القضائية امام االستئناف /المحامي
فوزي كاظم المياحي1ــ بغداد ( :د1ن) 1122 ,
111ص ؛ 11سم
 -2قانون المرافعات -العراق أ -العنوان
511
الخيون ,احمد عزيز جايد
دور القاضي في اثبات الدعوى المدنية /احمد
عزيز جايد الخيون1ــ بغداد  :صباح جعفر
االنباري 1122 ,
251ص ؛ 11سم
 -2الدعوى المدنية ( اجراءات) أ -العنوان
512
العلي ,ذاكر خليل
اليمين الحاسمة واالثار المترتبة عليها /ذاكر
خليل العلي1ــ الموصل  :مكتبة الجيل العربي ,
1122
11ص ؛ 11سم
 -2القانون المدني ( الشهود ) أ -العنوان
511
العكيلي ,رحيم حسن جريو
تدخل وادخال ودعوة الغير في الدعوى المدنية =
Enagament, Engaging and
 /Invitation…etcرحيم حسن جريو العكيلي1ــ
بغداد  :مكتبة القانونية1122 ,
121ص ؛ 11سم
 -2القانون المدني -الشهود أ -العنوان

94

515,155
ع 215

515,155
م 115

515,11
د 212

512,31511
ع 21

515
العالق ,عبد الهادي
احكام قانون التنفيذ رقم 13لسنة  /2121عبد
الهادي العالق1ــ ط1 1ــ بغداد  :صباح صادق
جعف االنباري1122 ,
111ص ؛ 11سم1ــ ( السلسلة القانونية)
 -2القانون المدني( احكام) – العراق أ -العنوان
511
المياحي,فوزي كاظم
الحجز االحتياطي وانماط النشاط القضائي:
تطبيقات قضائية في الحجز االحتياطي والتظلم
منه /فوزي كاظم المياحي1ــ ط1 1ــ بغداد :
مكتب زاكي1122 ,
511ص ؛ 11سم
 -2قانون االجراءات الجنائية (الحجز) أ-
العنوان
513
الدليمي ,حميد لطيف
دراسات في التحكم مع دراسة تحليلية لنصوص
التحكم في قانون المرافعات المدنية العراقي/
حميد لطيف الدليمي1ــ بغداد  :مؤسسة مصر
مرتضى للكتاب العراقي 1122 ,
115ص ؛ 11سم
 -2التحكيم -قوانين وتشريعات أ -العنوان
511
علي سعد عمران
القضاء االداري العراقي والمقارن /علي سعد
عمران1ــ ط جديدة ومنقحة1ــ بغداد  :مكتبة
السنهوري1122 ,
151ص ؛ 11سم
 -2القضاء االداري -العراق أ -العنوان

9,

531,1111315
ط 115

531,551
ش 211

531,5
س 122

533,5
ع 511

515
طارق حرب
الوجيز في الوزارة العراقية  :دراسة دستورية
قانونية تاريخية :بحث في الوزارة العباسية-
العثمانية111الخ /طارق حرب1ــ لندن  :دار
الحكمة1122 ,
121ص ؛ 11سم
 -2الوزارات -العراقية أ -العنوان
512
الشاله ,محمد سناء
الخطة االمنية :خطة فرض القانون :النجاح
والتحديات /محمد سناء الشاله1ــ الحلة  :دار
الفرات للثقافة واالعالم1122 ,
215ص ؛ 15سم
 -2الشعر الديني -العراق أ -العنوان
511
سالم محمد عبود
مناهج واساليب الرقابة والتدقيق البيئي بين
النظرية والتطبيق /سالم محمد عبود  ,صالح
نوري خلف1ــ بغداد  :دار الدكتور للعلوم ,
1122
155ص ؛ 11سم
 -2البيئة -االدارة أ -صالح نوري خلف(م1م)
ب -العنوان
551
العقيدي ,ابراهيم محمد
الجيش العراقي والسياسة/2135 -2112
ابراهيم محمد العقيدي1ــ بغداد  :مكتبة النهضة
العربية1122 ,
151ص ؛ 11سم
 -2العراق -الجيش أ -العنوان
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511,5
آل 111

511,3
ك 112

515,512
ط 111

515,55
ش 211

511,2
ح 111

552
آل اطيمش ,سناء نعيم
ارشاد ذوي االحتياجات الخاصة فئة القابلين
للتعلم /سناء نعيم آل اطيمش1ــ بغداد  :دار
الفراهيدي 1122 ,
221ص ؛ صور ؛ 11سم
 -2االطفال المعوقين أ -العنوان
551
كريم محمد حمزة
مشكلة الفقر وانعكاساتها االجتماعية في العراق/
كريم محمد حمزة1ــ بغداد  :بيت الحكمة1122 ,
251ص ؛ 11سم
 -2الفقر  -1العراق -االحوال االجتماعية
أ -العنوان
555
الطائي ,رجاء خماس ابراهيم
النفايات :اساليب التعامل معها وطرق االستفادة
منها او التخلص منها /رجاء خماس ابراهيم
الطائي1ــ بغداد  :امانة بغداد 1دائرة التخطيط
والمتابعة 1122 ,
11ص ؛ 51سم
 -2النفايات أ -العنوان
551
الشمري ,عماد مطير خليف
البيئة والتلوث  :دراسة للتلوث البيئي في
العراق /عماد مطير خليف الشمري  ,فتحي دردار
 ,نهاد خضير كاظم الكناني1ــ بغداد  :مطبعة
االيك 1122 ,
123ص ؛ 11سم
 -2تلوث البيئة أ -فتحي دردار(م1م) ب-
الكناني ,نهاد خضير كاظم(م1م) ج -العنوان
553
الحيدري ,جمال ابراهيم
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علم االجرام المعاصر /جمال ابراهيم الحيدري1ــ
طبعة جديدة منقحة1ــ بغداد  :مكتبة السنهوري ,
1122
122ص ؛ 11سم
 -2االجرام  ,علم أ -العنوان
511,2
ك 111

511,252
م 113

511,2311
ع 111

511,1
ال 113

551
الكناني ,طالب شغاتي
مكافحة االرهاب :في مفهوم القانون الدولي/
طالب شغاتي الكناني1ــ بغداد ( :د1ن)1122 ,
112ص ؛ 11سم
 -2االرهاب( قانون دولي) أ -العنوان
555
المدرس,عالء الدين
مسألة الوحدةوالتقريب بين المذهبية السمحة
واالستقطاب الطائفي /عالء الدين المدرس1ــ
بغداد  :دار الرقيم 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2الطائفية أ -العنوان
552
عبد الرضا عوض
اشهر الجرائم واالغتياالت والحوادث في محافظة
بابل في القرن العشرين /عبد الرضا عوض1ــ
الحلة  :دار الفرات للطباعة 1122 ,
211ص ؛ 11سم1ــ (سلسلة تراث الحلة ؛
21سم)
 -2االغتياالت  -1الجرائم أ -العنوان ب-
السلسلة
551
الياسين ,جعفر عبد االمير
جرائم الموظفين في محافظات الفرات االوسط :
دراسة ميدانية في علم االجتماع الجنائي /جعفر
عبد االمير الياسين1ــ الحلة  :المطبعة العصرية
1122 ,

90

522ص ؛ 11سم
 -2االجتماع الجنائي ,علم  -1جرائم الوظيفة
العامة أ -العنوان
513
أ 311

513,13
ص 511

551,2
س 11

551,225
ع 122

521
االسدي ,عبد السالم نعمة
ثقافة السجن دراسة انثروبولوجية /عبد السالم
نعمة االسدي1ــ بغداد  :دار الفراهيدي1122 ,
232ص ؛ 15سم1ــ ( دراسات ؛ 11سم)
 -2السجون -1االصالحيات  -5الثقافة أ-
العنوان

522
الصفير ,صادق نعيم
معتقل بوكا االمريكي  :الوجه الثاني لغوانتانامو/
صادق نعيم الصفير1ــ بغداد  :المؤسسة العربية
للدراسات العلمية 1122 ,
ج )121 (2؛ 11سم
 -2السجون( بوكا) – العراق أ -العنوان
521
سعد علي زاير
نصائح تعليمية عملية للمدرسين والمدرسات/
سعد علي زاير1ــ بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى
للكتاب العراقي 1122 ,
511ص ؛ 12سم
 -2المدرسون  -1المدرسات أ -العنوان
525
العراق 1وزارة العمل والشؤون االجتماعية
دليل التدريب المهني /1122الوزارة1ــ بغداد :
دائرة العمل والتدريب المهني1122 ,
12ص ؛ 11سم
 -2التدريب المهني – العراق – ادلة أ -العنوان
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551,23
ج 111

551,23
ج 111

551,23
ف 112

551,121
د 112

521
الجابري ,كاظم كريم رضا
مناهج البحث في التربية وعلم النفس  :االسس
واالدوات Research Methods in
 /Education and Psychologyكاظم كريم
رضا الجابري1ــ بغداد ( :د1ن) 1122 ,
531ص ؛ 11سم
 -2علم النفس التربوي – بحوث أ -العنوان
523
الجنابي ,شيماء حسين فليح
علم النفس التربوي /شيماء حسين فليح
الجنابي1ــ بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي 1122 ,
21ص ؛ 11سم
 -2علم النفس التربوي أ -العنوان

521
فاضل خليل ابراهيم
قضايا تربوية ونفسية مقاالت تحليلية في التربية
والتعليم العالي وطرائق التدريس /فاضل خليل
ابراهيم1ــ جامعة الموصل  :دار ابن االثير ,
1122
112ص ؛ 11سم1ــ ( سلسلة الكتاب الجامعي ؛
)51
 -2علم النفس التربوي  -1التعليم -طرق
التدريس أ -العنوان
525
داخل حسن جريو
المعرفة للتنمية المستدامة /داخل حسن جريو1ــ
بغداد  :مطبعة المجمع العلمي 1122 ,
111ص ؛ 11سم
 -2التعليم -الطرق االحصائية أ -العنوان
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551,5
أ 33

552,11131522
ط 111

552,152
ع 111

552,11
ز 111

552,211
س 11

522
اسس التربية للصف االول معاهد اعداد المعلمين/
ابتسام محمد فهد1ــ بغداد  :وزارة التربية,
1122
211ص ؛ 51سم
 -2التربية -دراسة وتدريس أ -ابتسام محمد
فهد( م1م )
521
الطائي ,ذنون
مدارس الموصل ومعلميها  :نماذج منتخبة /ذنون
الطائي1ــ جامعة الموصل  :دار ابن االثير
للطباعة والنشر1122 ,
121ص ؛ 11سم
 -2المدارس -الموصل أ -العنوان
511
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
طرائق تدريس التربية االسالمية الصف الخامس
معاهد اعداد المعلمين /وزارة التربية1ــ بغداد :
الوزارة1122 ,
212ص ؛ 11سم
 -2التربية االسالمية -دراسة وتدريس
أ -العنوان
512
زهير صالح جلميران
المدارس االهلية في محافظة نينوى  :الواقع-
المشكالت -كفاءة االداء /زهير صالح جلميران1ــ
جامعة الموصل  :دار ابن االثير1122 ,
552ص ؛ 11سم
 -2المدارس الخاصة -العراق ( نينوى) أ-
العنوان
511
سعد مطر عبود
كيف ندرس /سعد مطر عبود ,ازهار قاسم محمد
امين1ــ (د1ن) 1122 ,
221ص ؛ 11سم
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 -2التدريس
ب -العنوان
552,1111
أ 111

552,5
ج 111

552,5
ط 111

552,55
و 311

أ -ازهار قاسم محمد امين(م1م)
515

االدارة المالية  :الصف الثالث -الفرع التجاري/
عبد الرضا شفيق البصري ( ...وآخرون)1ــ
بغداد  :مطبعة الوقف الحديثة 1122 ,
222ص ؛ 11سم
 -2ادارة مالية -دراسة وتدريس أ البصري,
عبد الرضا شفيق(م1م)
511
الجبوري ,صبحي ناجي عبد اهلل
طرائق التدريس العامة /اعداد صبحي ناجي عبد
اهلل الجبوري ,عدنان حسين التميمي1ــ ط1 1ــ
الجامعة المستنصرية  :كلية التربية االساسية ,
1122
211ص ؛ 11سم
 -2طرق التدريس أ -التميمي ,عدنان حسين
(م1م) ب -العنوان
513
طرائق تعليم القراءة والكتابة للمبتدئين للصف
الخامس معاهد اعداد المعلمين فرع اللغة العربية/
عبد العباس عبد الجاسم111وآخرون1ــ ديالى :
مطبعة محافظة ديالى المركزية 1122 ,
253ص ؛ 11سم
 -2التعليم االبتدائي -طرق التدريس أ -عبد
العباس عبد الجاسم (م1م)
511
الوسائل التعليمية للصف الخامس معاهد اعداد
المعلمين قسم التربية الفنية /صالح احمد مهيدي
الفهداوي1ــ بغداد  :وزارة التربية 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2التربية الفنية – الوسائل التعليمية أ-
الفهداوي ,صالح احمد مهيدي(م1م)
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512,12
خ 515

551,1111
ع 111

551,3
ع 211

552,113
ج 111

515
الخفاف ,ايمان عباس
الملف التدريبي الشامل للطفل غير العادي /ايمان
عباس الخفاف1ــ عمان  :دار المناهج للنشر,
1122
151ص ؛ 11سم
 -2االطفال المعوقون -تعليم  -1التخلف العقلي
أ -العنوان

512
العراق :وزارة التربية :المديرية العامة للمناهج
دليل كتاب قراءتي للصف االول االبتدائي /تأليف
عبد العباس عبد الجاسم(111وأخرون)1ــ بغداد
 :وزارة التربية 1122 ,
111ص ؛ 11سم
 -2القراءة (التعليم االبتدائي) طرق التدريس أ-
عبد العباس عبد الجاسم(مؤلف) ب -العنوان
511
عبد الكريم سليم علي
التربية الفنية :االسس النفسية وأصول التدريس/
عبد الكريم سليم علي1ــ ط 1منقحة1ــ الموصل
 :مطبعة العلى1122 ,
112ص ؛ 12سم
 -2التربية الفنية -دراسة وتدريس أ -العنوان
111
جامعة االنبار
الدليل االرشادي لطالبات كلية التربية للبنات1ــ
الرمادي  :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,
1122
21ص ؛ 12سم
 -2الجامعات والكليات – كلية التربية للبنات –
ادلة أ -العنوان
112

552,113
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ج 212

552,115
م 122

552,115
م 122

552,115
م 122

552,2
ق 131

جامعة كركوك
دليل جامعة كركوك  /1122 -1121جامعة
كركوك  :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,
1122
251ص ؛ 11سم
 -2جامعة كركوك – ادلة أ -العنوان
111
المؤتمر العلمي كلية الطب البيطري(: 21
 : 2133بغداد) وقائع المؤتمر العلمي العاشر
لكلية الطب البيطري1ــ بغداد  :جامعة بغداد ,
1122
111ص ؛ 51سم
 -2كلية الطب البيطري -مؤتمرات أ -العنوان
115
المؤتمر العلمي( : 1122 : 2ديالى)
بحوث المؤتمر العلمي االول لكلية القانون
والعلوم السياسية للفترة من 2الى /22 /1
 /1122المؤتمر1ــ ديالى  :جامعة ديالى ,
1122
151ص ؛ 11سم
 -2كلية القانون والعلوم السياسية -مؤتمرات أ-
العنوان
111
المؤتمر العلمي المنعقد في كلية التربية
االساسية( :1122 :25بغداد) التربية نبض حي
وفعل انساني متجدد /المؤتمر1ــ بغداد  :الجامعة
المستنصرية1122 ,
121ص ؛ 11سم
 -2الجامعة المستنصرية -كلية التربية االساسية-
مؤتمرات أ -العنوان
113
القيسي ,هناء محمود
فلسفة ادارة الجودة في التربية والتعليم العالي (
االساليب والممارسات)  /هناء محمود القيسي1ــ

,44

عمان  :دار المناهج1122 ,
531ص ؛ 11سم
 -2الجامعات – الكليات – تنظيم وادارة -2
العنوان
552,212
ح 311

552,21113
ج 111

552,211
ح 311

551,23
أ 311

111
الحسني ,رغد زكي غياض
ادارة االزمات في مؤسسات التعليم العالي على
ضوء تقنيات وطرائق التدريس /رغد زكي
غياض الحسيني1ــ بغداد  :مكتبة كلية التربية
االساسية 1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2الجامعات والكليات -ادارة  -1التعليم العالي
أ -العنوان
 -5ادارة االزمات
115
جامعة االنبار 1كلية التربية للبنات
دليل الهيئة التدريسية لكلية التربية
للبنات College For Women Teaching
/Staff Guide Educationجامعة االنبار ؛
سالم عبد فياض حسن الدليمي1ــ الرمادي :
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1122 ,
15ص ؛ 11سم
 -2المدرسون( جامعة االنبار) -ادلة أ -الدليمي,
سالم عبد فياض حسن( معد) ب -العنوان
112
الحسني ,رغد زكي غياض
كاريزما االساتذة الجامعيين /اعداد رغد زكي
غياض الحسني1ــ بغداد  :مطبعة التربية
االساسية 1122 ,
51ص ؛ 11سم
 -2الجامعات والكليات -هيئة التدريس( مؤهالتهم
الشخصية) أ -العنوان
111
االسدي ,سعيد جاسم
الطريق الى الجودة الشاملة في التعليم الجامعي

,4,

والعالي /سعيد جاسم االسدي1ــ بغداد  :دار الفكر
1122 ,
512ص ؛ 11سم
 -2العراق -التخطيط التربوي أ -العنوان
551,315
خ 212

551,315
س 11

551,315
س 111

551,315
ع 521

121
خليل ابراهيم عبد اللطيف
استراتيجية االصالح التربوي في العراق :مبادئ
وسياسات مقترحة /خليل ابراهيم عبد اللطيف1ــ
بغداد ( :د1ن) 1122 ,
131ص ؛ 11سم
 -2التعليم -العراق  -1التوجيه التربوي أ-
العنوان
122
سعد علي زاير
رؤية تربوية مستقبلية في التعليم العراقي /سعد
علي زاير1ــ بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى
للكتاب العراقي 1122 ,
255ص ؛ 12سم
 -2التعليم – العراق – دراسات أ -العنوان
121
سيرين حسين كاظم
اساليب التعليم المبتكرة /سيرين حسين كاظم1ــ
السماوة  :مكتبة االمام الحسين العامة1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2التعليم – العراق – دراسات أ -العراق
125
العجلي ,شمران
المشروع االستراتيجي( التعليم في العراق)/
شمران العجلي ؛ اعداد كريم محمد حمزة1ــ بغداد
 :بيت الحكمة 1122 ,
131ص ؛ 12سم
 -2التعليم – العراق أ -كريم محمد حمزة( معد)
ب -العنوان

,40

551,315
ق 131

521,15
ع 212

521,32
خ 515

521,3133
ع 131

121
القيسي ,عامر ياس خضير
الواقع التربوي والتعليمي في العراق /عامر ياس
خضير القيسي1ــ بغداد  :التربية االساسية ,
1122
212ص ؛ 15سم
 -2التعليم -العراق أ -العنوان
123
العلوم الصناعية  :االتصاالت ( الصف الثاني )/
سعد ابراهيم عبد الرحيم11وآخرون1ــ بغداد :
مطبعة الوقف الحديثة 1122 ,
211ص ؛ 51سم
 -2االتصاالت -دراسات أ -سعد ابراهيم عبد
الرحيم( مؤلف)
121
الخفاجي ,فائز جرمط فيصل
مبادئ االتصاالت 1استقبال االقمار الصناعية
تناظري -رقمي /Analog- Digitalاعداد فائز
جرمط فيصل الخفاجي1ــ بغداد ( :د1ن) ,
1122
115ص ؛ 11سم
 -2االقمار الصناعية أ -العنوان
125
العراق 1وزارة االتصاالت
الجدول التدريبي لعام  : 1122قسم التدريب
والبحوث = Training Course- Schedules
1ــ وزارة االتصاالت  :الشركة العامة لخدمات
الشبكة الدولية للمعلومات 1122 ,
(د1ت) ؛ 12سم
 -2شبكات المعلومات – الجدول أ -العنوان

,43

511,11
ع 21

511,1115
أ 513

512,1
ح 21

512,1
د 111

512,1
ع 111

122
عمر زهير علي
اثر الفكر التنصيري على الشباب المسلم قراءة
معاصرة /عمر زهير علي1ــ بغداد  :مكتبة الوان
1122 ,
33ص ؛ 11سم
 -2االعياد المسيحية( عيد الحب)  -1االسالم
والمسيحية أ -العنوان
121
افيستاخان
عيد نوروز العالمي /افيستاخان1ــ مكتبة دلير,
1122
221ص ؛ صور ؛ 11سم
 -2االعياد( عيد نوروز) أ -العنوان
111
الحلي ,احمد
كنز الحكايات  :حكايات شعبية مختارة /اختارها
احمد الحلي1ــ دمشق  :تموز للطباعة1122 ,
151ص ؛ 11سم
 -2االدب الشعبي أ -العنوان
112
دريد عبد القادر نوري
حكايات وطرائف موصلية قديمة /دريد عبد القادر
نوري 1ــ جامعة الموصل  :دار ابن االثير
للطباعة والنشر1122 ,
22ص ؛ 11سم
 -2االدب الشعبي العراقي( الموصل) أ -العنوان
111
العبيدي ,ازهر
الحكايات الشعبية الموصلية باللهجتين الفصحى
والعامية /أزهر العبيدي1ــ جامعة الموصل  :دار
ابن االثير1122 ,
ج )555 (2؛ 11سم
 -2االدب الشعبي العراقي( الموصل)

,40

512,2
ع 511

512,1
ع 113

512,131512
هـ 132

115
عبد الجبار محمد جرجيس
اضواء على االلعاب الشعبية في الموصل /عبد
الجبار محمد جرجيس 1ــ الموصل ( :د1ن) ,
1122
213ص ؛ ايض ؛ 11سم
 -2االلعاب الشعبية -العراق أ -العنوان
111
العباسي ,يحيى سلوم
االمثال الشعبية واالقوال السائدة في العراق /جمع
واعداد يحيى سلوم العباسي1ــ (د1م) ( :د1ن) ,
1122
211ص ؛ 15سم
 -2االمثال العامية أ -العنوان
113
هاشم ادريس عبد اهلل
المثال الشعبية في محافظة صالح الدين /اعداد
هاشم ادريس عبد اهلل ,هند يوسف مجيد1ــ
تكريت  :جامعة تكريت 1122 ,
251ص ؛ 12سم
 -2االمثال الشعبية – صالح الدين أ -هند
يوسف مجيد( معد)
ب -العنوان

,45

اللغات

,46

111,215
ح 51

121,5
ب 151

111
الحجي ,عبد الحق احمد محمد
دالالت االبنية /عبد الحق احمد محمد الحجي1ــ
بغداد  :ديوان الوقف السني1122 ,
122ص ؛ 11سم1ــ ( سلسلة الدراسات
االسالمية المعاصرة ؛ )251
 -2الداللة  ,علم أ -العنوان ب -السلسلة
115
باقر جواد محمد
اللغة العربية الصف الثاني المهني /باقر جواد
محمد111وآخرون1ــ بغداد  :دار الشؤون
الثقافية العامة 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2اللغة العربية -دراسة وتدريس  -1التعليم
المهني أ -باقر جواد محمد(م1م) ب -العنوان

,47

121,5
ل 51

121,5
ل 51

121,521
11

121,521
م 311

121,51
أ 521

112
اللغة العربية الصف االول -المهني /باقر جواد
محمد111وآخرون1ــ بغداد  :دار الشؤون
الثقافية1122 ,
215ص ؛ 51سم
 -2اللغة العربية -دراسة وتدريس أ -باقر جواد
محمد( مؤلف)
111
اللغة العربية للصف الثالث -المهني /باقر جواد
محمد111وآخرون1ــ وزارة التربية  :المديرية
العامة للتعليم المهني1122 ,
222ص ؛ 11سم
 -2اللغة العربية -دراسة وتدريس  -1التعليم
المهني أ -باقر جواد محمد(م1م)
سعد علي زاير
مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها /سعد علي
زاير ,ايمان اسماعيل عايز1ــ بغداد  :مؤسسة
مصر مرتضى للكتاب العراقي 1122 ,
512ص ؛ 11سم
 -2اللغة العربية -طرق التدريس أ -ايمان
ب -العنوان
اسماعيل عايز(م1م)

151

152
المشاهدة الصفية والتطبيق العملي لطلبة اقسام
اللغة العربية /سعد علي زاير111وآخرون1ــ
بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ,
1122
111ص ؛ 11سم
 -2اللغة العربية -طرق التدريس أ -سعد علي
زاير(م1م)
151
احمد مطلوب
التشريع اللغوي  :بحوث اخرى /احمد مطلوب1ــ
بغداد  :مطبعة المجمع العلمي1122 ,

,48

151ص ؛ 11سم
 -2اللغة العربية -بحوث أ -العنوان
121
ح 21

125
ع 311

123,2
ا 321

123,2
ح 21

155
الحلي ,مسلم حمود آل العالم(2112 -2551هـ)
االراء المختلفة اوالوضع عند اهل اللسان /مسلم
حمود الحلي؛ دراسة وتحقيق احمد هادي
زيدان1ــ دمشق  :رند1122 ,
 -2اللغة العربية -االلفاظ أ -احمد هادي زيدان(
محقق) ب -العنوان
151
العزاوي ,نعمة رحيم
معجم االوهام واالخطاء في صيغ االسماء /نعمة
رحيم العزاوي1ــ بغداد  :المجمع العلمي العراقي,
1122
ج111 (1ص) ؛ 11سم
 -2اللغة العربية -معاجم أ -العنوان
153
اسماعيل عارف علي
الفعل الخماسي التقى التقيت به = دراسة لغوية/
اسماعيل عارف علي1ــ كركوك  :مكتب معين ,
1122
221ص ؛ 11سم
 -2اللغة العربية -النحو أ -العنوان
151
الحلي ,مسلم حمود(2112 -2551هـ)
كتاب في عوامل الجر /مسلم حمود الحلي ؛
تحقيق احمد هادي زيدان1ـت النجف االشرف :
الكلمة الطيبة 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2اللغة العربية – النحة أ -احمد هادي زيدان(
محقق) ب -العنوان

,49

123,2
ح 112

123,2
ر 512

123,2
ع 112

123,2
م 521

123,215
أ 311

155
الحنظل ,ابراهيم محمد
شفاء العليل من شرح ابن عقيل /ابراهيم محمد
الحنظل1ــ الرمادي  :مطبعة الصديق 1122 ,
311ص ؛ 51سم
 -2اللغة العربية -النحو أ -ابن عقيل ,عبد اهلل
بن الرحمن بن عبد اهلل( نحوي) ب -العنوان
152
رحيم حسين سلطان
قواعد اللغة العربية توضيح واعراب /رحيم
حسين سلطان1ــ ط1 1ــ النجف االشرف  :دار
الضياء 1122 ,
512ص ؛ 11سم
 -2اللغة العربية -االعراب أ -العنوان
151
عبد الخالق زغير عدل
بحوث نحوية في الجملة العربية /عبد الخالق
زغير عدل1ــ واسط  :جامعة واسط 1122 ,
531ص ؛ 11سم
 -2اللغة العربية -النحو أ -العنوان
111
محمد مولود خلف
محاضرات في اللغة العربية وآدابها  :المرحلة
االولى /محمد مولود خلف1ــ بغداد  :كلية بغداد
للعلوم االقتصادية الجامعة 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2اللغة العربية -قواعد أ -العنوان
112
االزيرجاوي ,ماجدة فاخر شامخ
اسلوب االستدراك بين النحو والبالغة /ماجدة
فاخر شامخ االزيرجاوي1ــ بغداد  :دار
الفراهيدي 1122 ,
112ص ؛ 11سم1ــ ( دراسات ؛ )35
 -2اللغة العربية -النحو -دراسات أ -العنوان

,,4

123,215
ب 111

123,215
ق 111

123,215
ق 111

125,1315
ق 113

125,131522
ب 211

111
البخيتاوي ,عماد محمد محمود
ادوات التقليل والتكبير في العربية دراسة داللية
نحوية /عماد محمد محمود البخيتاوي1ــ بيروت
 :كتاب – ناشرون 1122 ,
111ص ؛ 11سم
 -2اللغة العربية -النحو -دراسات أ -العنوان
115
قواعد اللغة العربية للصف الثالث المتوسط /مجيد
نوط عبد111وآخرون1ــ بغداد  :وزارة التربية ,
1122
221ص ؛ 11سم
 -2اللغة العربية -قواعد -دراسة وتدريس
أ -مجيد نوط عبد(م1م)
111
قواعد اللغة العربية للصف الخامس  :معاهد
اعداد المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة /تأليف
عبد العباس عبد جاسم111وآخرون1ــ بغداد :
المركز التقني ألعمال ماقبل الطباعة 1122 ,
 -2اللغة العربية – قواعد  -دراسات أ -عبد
العباس عبد جاسم(م1م)
113
القريشي ,علي صالح
المصفط والمخربط  :سمات  ,اصل  ,معان /علي
صالح القريشي1ــ العمارة  :رابطة على ورق
1122,
211ص ؛ 12سم
 -2اللهجة العراقية -دراسات أ -العنوان
111
البكري ,حازم
دراسات في االلفاظ والموروثات الموصلية/
تأليف واعداد حازم البكري الصديقي1ــ ط1
منقحة ومزيدة1ــ جامعة الموصل  :دار ابن

,,,

االثير 1122 ,
ق152 (2ص) ؛ 11سم
 -2اللهجة الموصلية أ -العنوان
122,11
م 311

115
المشهداني ,مفاز خليل حمودي
مدخل الى الترجمة /مفاز خليل حمودي
المشهداني1ــ الموصل  :مكتب القمة 1122 ,
251ص ؛ 12سم
 -2الترجمة العربية أ -العنوان

العلوم التطبيقية

,,0

311,1
ع 111

311,1
ع 111

132
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
التجارب العملية للعلوم الطبيعية لمعاهد اعداد
المعلمين /عمار هاني الدجيلي11وآخرون1ــ
بغداد  :وزارة التربية 1122 ,
131ص ؛ 11سم
 -2العلوم الطبيعية -تجارب -دراسة وتدريس
 -1الدجيلي ,عمار هاني(م1م) أ -العنوان
131
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
العلوم الطبيعية /قاسم عزيز محمد11وآخرون1ــ
بغداد  :وزارة التربية 1122 ,
521ص ؛ 11سم
 -2العلوم الطبيعية -دراسة وتدريس أ -قاسم
ب -العنوان
عزيز محمد(م1م)

,,3

311
ن 122

315,21
ع 111

321,2
خ 111

321,2
خ 111

321,5
د 212

135
الندوة العلمية (  : 1122 : 21بغداد )
وقائع الندوة العلمية الثانية عشرة  :العلوم بين
التراث والمعاصرة1ــ جامعة بغداد  :مركز احياء
التراث العلمي العربي 1122 ,
512ص ؛ 11سم
 -2العلوم -الندوات أ -العنوان
131
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
طرائق تدريس العلوم معاهد اعداد المعلمين
المرحلة الخامسة /مهدي حطاب
صخي11وآخرون1ــ بغداد  :وزارة التربية ,
1122
251ص ؛ 15سم
 -2العلوم -طرق تدريس أ -مهدي حطاب
صخي(م1م) ب -العنوان
133
الخياط ,باسل يونس ذنون
النمذجة الماركونية مع تطبيقات عملية /باسل
يونس ذنون1ــ جامعة الموصل  :دار ابن االثير ,
1122
ج121 ( 2ص) ؛ 11سم
 -2الرياضيات – نظريات أ -العنوان
131
الخياط ,باسل يونس ذنون
النمذجة الماركونية مع تطبيقات عملية /باسل
يونس ذنون1ــ جامعة الموصل  :دار ابن االثير ,
1122
ج155 ( 1ص) ؛ 11سم
 -2الرياضيات – نظريات أ -العنوان
135
دليل الرياضيات للمدرس للصف الثالث صناعي/
رحيم يونس كرو11وآخرون1ــ وزارة التربية :
المديرية العامة للتعليم المهني 1122 ,

,,0

251ص ؛ 51سم
 -2الرياضيات -دراسة وتدريس أ -رحيم يونس
كرو(م1م)
321,5
ر 111

321,5
ر 111

321,521
ط 111

321,5
ع 111

132
الرياضيات الصف الخامس معاهد اعداد
المعلمين /طارق شعبان رجب
الحديثي11وآخرون1ــ بغداد  :المديرية العامة
للمناهج 1122 ,
212ص ؛ 51سم
 -2الرياضيات -دراسات أ -الحديثي ,طارق
أ -العنوان
شعبان رجب(م1م)

131
الرياضيات للمدارس المهنية -فرع الحاسبات
وتقنية المعلومات /علي يوسف
عبداهلل11وآخرون1ــ وزارة التربية  :المديرية
العامة للتعليم المهني 1122 ,
131ص ؛ 53ص
 -2الرياضيات -دراسة وتدريس أ -علي يوسف
عبد اهلل(م1م)
111
طرق تدريس الرياضيات للصف الخامس معاهد
اعداد المعلمين /طارق شعبان رجب
لحديثي11وآخرون1ــ ديالى  :مطبعة محافظة
ديالى المركزية 1122 ,
125ص ؛ 11سم
 -2الرياضيات -طرق تدريس أ -الحديثي,
طارق رشيد رجب(م1م)
112
العراق 1وزارة التربية
الرياضيات للصف االول معاهد اعداد المعلمين/
طارق شعبان رجب الحديثي11وآخرون1ــ بغداد
 :وزارة التربية 1122 ,
211ص ؛ 11سم

,,5

 -2الرياضيات -دراسات أ -الحديثي ,طارق
أ -العنوان
شعبان رجب(م1م)
321,11
ل 121

321,3
ي 131

321,31123
أ 111

311
م 121

111
ليلى سلمان محمود
مقدمة في الجبر المجرد /ليلى سلمان محمود ,
محمد عد الرواق1ــ بغداد  :جامعة بغداد ,
1122
132ص ؛ 11سم
 -2الجبر المجرد أ -محمد عبد الرزاق(م1م)
ب -العنوان
115
الياسري ,محمد جاسم
االحصاء التحليلي بين النظرية والتطبيق /محمد
جاسم الياسري  ,حسين مروان عمر ,هشام
هنداوي هويدي1ــ الديوانية  :جامعة القادسية ,
1122
152ص ؛ 11سم
 -2االحصاء التحليلي أ -حسين مروان
عمر(م1م) ب -هشام هنداوي هويدي(م1م)
ج -العنوان
111
ايهاب عبد السالم محمود
البرنامج االحصائي( )spss 2.5.1لكل
المستويات /ايهاب عبد السالم محمود1ــ بابل :
جامعة بابل 1122 ,
151ص ؛ 11سم
 -2االحصاء ( معالجة البيانات) أ -العنوان
113
المؤمن ,عبد االمير
نظرة الى التراث الفلكي في النجف االشرف /عبد
االمير المؤمن1ــ النجف االشرف  :جمعية منتدى
النشر 1122 ,
251ص ؛ 12سم1ــ (سلسلة كتاب النجف ؛ )1

,,6

 -2الفلك أ -العنوان ب -السلسلة
315,12
ب 132

315,2
س 111

315,2
ع 111

311,5
أ 131

311,512
م 213

111
باسل يحيى عبد اهلل
نظرية الفضاءات  Spaces Theory :مفاهيم
ابتكارية /باسل يحيى عبد اهلل1ــ (د1م) ( :د1ن)
1122,
212ص ؛ 11سم1ــ (مرجع االرسال ؛ )2
 -2الفضاء (نظرية) ب -العنوان ج -السلسلة
115
السعدي ,هاني مسعود
نظرية الجدار الكوني /هاني مسعود رضا
السعدي1ــ (د1م) ( :د1ن) 1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2الكون أ -العنوان
112
عربي سلمان بريوتي
اسرار الحركة والطاقة /عربي سلمان بريوتي1ــ
بغداد  :مطابع المنتدى 1122 ,
115ص ؛ 11سم
 -2الكون  -1الذرة  -5الطاقة أ -العنوان
111
االنصاري ,صبيح عبد الرحمن
التقويم الفلكي لسنة 2155هـ 1121 -م /صبيح
عبد الرحمن االنصاري1ــ بغداد ( :د1ن) ,
1122
33ص ؛ 12سم
 -2التقويم أ -العنوان
151
المليسي ,علي حسين محمد الموسوي
استهالل الشهر القمري  :الطبيعي -المرئي-
االصالحي وتقاويمه /علي حسين محمد
المليسي1ــ بغداد  :المطبعة العصرية 1122 ,

,,7

15ص ؛ 21سم
 -2الشهور العربية أ -العنوان
351
ص 151

351,2
م 125

351,2
م 125

351,2
م 125

351,2
م 125

152
الصوفي ,عبد المجيد عبد الخالق مجيد
الفيزياء العامة  :كتاب جامعي  :الحرارة -الحركة
الموجبة -الصوت -الضوء /عبد المجيد عبد
الخالق مجيدالصوفي1ــ بغداد  :مؤسسة مصر
مرتضى للكتاب العراقي 1122 ,
122ص ؛ 11سم
 -2الفيزياء أ -العنوان
151
مخلف شريدة
زاوية الرؤية /مخلف شريدة1ــ بغداد  :دار
البادية 1122 ,
ج11(2ص) ؛ 11سم1ــ ( السلسلة االولى
والتمهيد)
 -2الفيزياء – نظريات أ -العنوان
ب -السلسلة
155
مخلف شريدة
مشاهدات علمية من الواقع والتمهيد /مخلف
شريدة1ــ بغداد  :دار البادية 1122 ,
ج112(2ص) ؛ 51سم1ــ ( سلسلة الواقعية
العلمية)
 -2الفيزياء -نظريات أ -العنوان ب -السلسلة
151
مخلف شريدة
مشاهدات علمية من الواقع  :مثلث الرؤية/
مخلف شريدة1ــ بغداد  :االدية 1122 ,
ج31 (3ص) ؛ 12سم
 -2الفيزياء – نظريات أ -العنوان
153
مخلف شريدة

,,8

مشاهدات علمية من الواقع  :مجال الرؤية/
مخلف شريدة1ــ بغداد  :دار البادية 1122 ,
ج35(1ص) ؛ 12سم
 -2الفيزياء -نظريات أ -العنوان

351,2
م 125

351,2
م 125

351,2
م 125

351,2
م 125

151
مخلف شريدة
مشاهدات علمية من الواقع  :السرعة والرؤية/
مخلف شريدة1ــ بغداد  :دار البادية 1122 ,
ج12(5ص) ؛ 12سم
 -2الفيزياء -نظريات أ -العنوان
155
مخلف شريدة
مشاهدات علمية من الواقع  :خط النظر والحركة
المستقيمة /مخلف شريدة1ــ بغداد  :دار البادية ,
1122
ج51( 2ص) ؛ 12سم1ــ (سلسلة الواقعة
العلمية  11التمهيد)
 -2الفيزياء -نظريات أ -العنوان ب -السلسلة
152
مخلف شريدة
مشاهدات علمية من الواقع  :الدوران /مخلف
شريدة1ــ بغداد  :دار البادية 1122 ,
ج11( 1ص) ؛ 12سم1ــ (سلسلة الواقعة
العلمية  11التمهيد)
 -2الفيزياء -نظريات أ -العنوان ب -السلسلة
151
مخلف شريدة
مشاهدات علمية من الواقع  :الدواليب /مخلف
شريدة1ــ بغداد  :دار البادية 1122 ,
ج31 (21ص) ؛ 12سم1ــ (سلسلة الواقعية
العلمية11التمهيد)
 -2الفيزياء -نظريات أ -العنوان ب -السلسلة

,,9

351,2
م 125

351,2
م 125

351,2
م 125

351,2
م 125

351,521
م 131

121
مخلف شريدة
مشاهدات علمية من الواقع  :السرعة والوضوح/
مخلف شريدة1ــ بغداد  :دار البادية 1122 ,
ج21(22ص) ؛ 12سم1ــ (سلسلة الواقعية
العلمية11التمهيد)
 -2الفيزياء -نظريات أ -العنوان ب -السلسلة
122
مخلف شريدة
مشاهدات علمية من الواقع  :حساب المؤشرات/
مخلف شريدة1ــ بغداد  :دار البادية 1122 ,
ج53(21ص) ؛ 12سم1ــ (سلسلة الواقعية
العلمية11التمهيد)
 -2الفيزياء -نظريات أ -العنوان ب -السلسلة
121
مخلف شريدة
انعدام الرؤية /مخلف شريدة1ــ بغداد  :دار
البادية 1122 ,
ج11(5ص) ؛ 11سم1ــ (مشاهدات علمية من
الواقع ؛ السلسلة االولى 11التمهيد)
 -2الفيزياء الرياضية أ -العنوان ب -السلسلة
125
مخلف شريدة
وضوح الرؤية /مخلف شريدة1ــ بغداد  :دار
البادية 1122 ,
ج11(2ص) ؛ 15سم1ــ ( مشاهدات علمية من
الواقع ؛ السلسلة االولى11التمهيد)
 -2الفيزياء الرياضية أ -العنوان ب -السلسلة
121
مرشد مدرس الفيزياء للصف الرابع العلمي/
قاسم عزيز محمد11وآخرون1ـت وزارة التربية
 :المديرية العامة للمناهج 1122 ,

,04

211ص ؛ 11سم
 -2الفيزياء -طرق تدريس أ -قاسم عزيز
محمد(م1م)
311,521
د212

311,521
د212

311,11
ع 312

311,351
ع 131

123
دليل مدرس الكيمياء للصف الثالث المتوسط/
عمار هاني سهيل الدجيلي11وآخرون1ــ بغداد :
وزارة التربية 1122 ,
151ص ؛ 51سم
 -2الكيمياء -طرق تدريس -ادلة أ -الدجيلي,
عمار هاني سهيل(م1م)
121
دليل درس الكيمياء للصف الرابع العلمي /عمار
هاني الدجيلي11وأخرون1ــ بغداد  :وزارة
التربية 1122 ,
111ص ؛ 51سم
 -2الكيمياء -طرق تدريس -ادلة أ -الدجيلي,
عمار هاني(م)

125
عصام عيسى عمران
الفحوصات التحليلية للمياه والتربة /عصام
عيسى عمران ,ضحى عبد االمير السعدي ,عمر
نجدت النقيب1ــ بغداد  :مطبعة احمد الدباغ ,
1122
111ص ؛ 11سم
 -2المياه -تحليل  -1التربة -تحليل أ-
السعدي ,ضحى عبد االمير(م1م) ب -النقيب,
عمر نجدت(م1م) ج -العنوان
122
عنصر الكروم ودوره في الحياة /اعداد فارس
عبد علي العبيدي11وآخرون1ــ بغداد  :مكتب
القمة للطباعة 1122 ,
25ص ؛ 11سم

,0,

 -2الكروم أ -العبيدي ,فارس عبد علي(م)

332,2
أ 513

332,53
ع 111

121
ابن القاص ,احمد بن محمد بن يعقوب(-553
111هـ)
دالئل القبلة في معرفة اصول االرض وعجائبها/
ابي الغباس احمد بن ابي احمد الطبري البغدادي
 :دراسة وتحقيق احمد محبس الحضاوي1ــ
منشورات المجمع العلمي 1122 ,
121ص ؛ 11سم
 -2االرض  -1الجغرافيا أ -الحضاوي ,احمد
ب -العنوان
محبس(محقق)
111
العبيدي ,قيس حمادي
مشكلة مياه اهوار جنوب العراق /قيس حمادي
العبيدي1ــ الموصل  :الشاملة للطباعة
واالستنساخ 1122 ,
11ص ؛ 12سم
 -2المياه -العراق  -1االهوار أ -العنوان
112

332,1
و 112

351,12
ن 112

الوائلي ,علي عبد الزهرة
ظواهر مناخية الفته /علي عبد الزهرة الوائلي1ــ
جامعة بغداد  :كلية التربي ابن رشد 1122 ,
521ص ؛ 11سم
 -2المناخ أ -العنوان
111
نبيل عزيز قاسم
فايروسات النبات / Plant Virologyنبيل عزيز
قاسم1ــ الموصل  :العال للطباعة والنشر ,
1122
333ص ؛ 11سم
 -2النبات( فايروسات) أ -العنوان

,00

313,551
ع 321

315
ج 111

115
عبد الصمد عليوي حسن
عن حشرة االرضة /عبد الصمد عليوي حسن ,
هادي علي برهان1ــ النجف االشرف  :مطبعة
شركة المارد العالمية 1122 ,
55ص ؛ 51سم
 -2الحشرات( االرضة) أ -هادي علي
برهان(م1م) ب -العنوان
111
الجدوع ,نجم عبد الواحد
االصابات الطفيلية والتغييرات المرضية في
االسماك المحلية واسماك التربية /نجم عبد
الواحد الجدوع1ــ القادسية  :جامعة القادسية ,
1122
231ص ؛ 15سم
 -2االسماك( امراض) أ -العنوان

التكنلوجيا ( العلوم التطبيقية)

,03

,00

111,1
أ 131

111,1
ر 32

111,1
ش 11

115,21
ع 511

113
االتصاالت :التدريب العملي الصف االول /سعد
ابراهيم عبد الرحيم11وآخرون1ــ وزارة التربية
 :المديرية العامة للتعليم المهني1122 ,
112ص ؛ 51سم
 -2الرسم الميكانيكي( الكهرباء) -دراسة
وتدريس  -1استقطاب الكهرباء
أ -سعد ابراهيم عبد الرحيم(م1م)

الرسم الصناعي  :الصناعات الغذائية ؛ المرحلة
الثانية /مؤيد محمد علي1ــ بغداد  :وزارة التربية
1122 ,
21ص ؛ 51سم
 -2الرسم الميكانيكي -دراسة وتدريس -1
التعليم المهني أ -مؤيد محمد علي(م1م)

096

115
شذى صبحي محمد
تطبيقات ومهارات الحاسوب  :فرع الفنون
التطبيقية الصف الثاني /شذى صبحي محمد,
ايمان محمود احمد ,هالة غازي محمد1ــ بغداد :
مطبعة الوقف الحديثة 1122 ,
212ص ؛ 51سم
 -2الرسم الميكانيكي -دراسة وتدريس -1
التعليم المهني -دراسة وتدريس أ -هالة غازي
محمد(م1م) ب -ايمان محمود احمد(م1م)
ج -العنوان
112
العفون ,نادية حسين يونس
مناهج وطرائق تدريس العلوم /نادية حسين
يونس العفون ,فاطمة عبد االمير الفتالوي1ــ
جامعة بغداد  :كلية التربية -ابن الهيثم 1122 ,
131ص ؛ 11سم

,05

 -2العلوم -طرق تدريس أ -العنوان
122
ح 211

121,115
ق 311

121,113
خ 312

121,51
ح 311

111
الحمداني ,سمير ابراهيم عبد اهلل
دليل التشريح العدلي لمشرحين /سمير ابراهيم
عبد اهلل الحمداني1ــ الموصل  :العال للطباعة ,
1122
11ص ؛ 12سم
 -2التشريح  -1الطب الشرعي أ -العنوان
311
القصاب ,ميعاد ناظم رشيد
اثر استخدام اسلوبين من اساليب التغذية
المراجعة الملفوظة والمكتوبة11الخ /ميعاد ناظم
رشيد القصاب1ــ بغداد  :دار الفراهيدي 1122 ,
221ص ؛ 11سم1ــ (دراسات ؛ 11ص)
 -2الفسيولوجيا -دراسات أ -العنوان ب-
السلسلة
312
الخزعلي ,عباس فاضل جابر
االستجابات الهرمونية للتمرين Tormonal
 /Responses to Exeriesesبحوث تجريبية
عن اثر11الخ /عباس فاضل جابر الخزعلي1ــ
جامعة ديالى  :المطبعة المركزية 1122 ,
223ص ؛ 11سم
 -2الهرمونات أ -العنوان
311
حسين مروان عمر
البايوميكانيك في الحركات الرياضية /حسين
مروان عمر ,اياد عبد الرحمن1ــ بغداد  :مطبعة
النجف االشرف 1122 ,
131ص ؛ 11سم
 -2الميكانيك الحيوية  -1التربية الرياضية أ-
اياد عبد الرحمن(م1م) ب -العنوان

,06

125,5
ب 11

121,2
ح 211

123,51
س 111

123,512
ز 111

123,35
ع 211

315
بان عبد الرحمن ابراهيم
التربية الصحية والصحة الشخصية في التربية
الرياضية لطلبة المرحلة الثانية كلية التربية
االساسية /بان عبد الرحمن ابراهيم ,شيماء رضا
علي1ــ بغداد  :مكتبة كلية التربية االساسية ,
1122
211ص  :ايض ؛ 11سم
 -2اللياقة البدنية  -1الصحة الشخصية أ-
شيماء رضاعلي(م1م) ب -العنوان
311
الحمداني,سمير ابراهيم عبد اهلل
اطلس في الطب العدلي /سمير ابراهيم عبد اهلل
الحمداني1ــ الموصل  :العال للطباعة 1122 ,
111ص ؛ صور ملونة 15سم
 -2الطب الشرعي  -1التشريح أ -العنوان
313
ستار كاظم زبون
التداوي بالنباتات واالعشاب العراقية /ستار كاظم
زبون1ــ (د1م)  :دار االمناء 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2النباتات الطبية أ -العنوان
311
الزبيدي ,مصطفى صالح
المكمالت الغذائية وبديل المنشطات = Future
/Massمصطفى صالح الزبيدي1ــ بغداد  :دار
الحوراء 1122 ,
212ص ؛ 11سم
 -2الفيتامينات أ -العنوان
315
العالئي ,ابي سعيد ابراهيم بن ابي سعيد المغربي
تقويم االدوية او المنجح في التداوي من صفوف
االمراض والشكاوي /ابي سعيد ابراهيم بن ابي
سعيد المغربي العالئي ؛ تحقيق محمود الحاج

,07

قاسم محمد1ــ بغداد  :مطبعة المجمع العلمي ؛
1122
ج121(1ص) ؛ 11سم
 -2النباتات الطبية  -1العقاقير أ -محمود
الحاج قاسم محمد(محقق) أ -العنوان
121,2121
د 212

111,1113
ق 131

111,3
ع 111

112,5211
م 111

312
دليل المساعدة الذاتية للمعرضين لالحداث
الصدمية /اعداد سعد سابط جاسم
العطراني11وآخرون1ــ جامعة بغداد  :مركز
الدراسات التربوية واالبحاث النفسية 1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2العالج النفسي أ -العطراني ,سعد سابط
جاسم(م1م)
311
القيسي ,حكمت جاسم محمد
دليل المهندسين لكل االختصاصات = Gvide
 /Engineer All Speciultyحكمت جاسم محمد
القيسي1ــ بغداد  :دار الجواهري 1122 ,
215ص ؛ 12سم
مكتوب باللغتين العربية واالنكليزية
 -2الهندسة( مهنة) -ادلة أ -العنوان
321
العتابي ,هادي دويج
ثقافة النانو واالفاق المستقبلية /هادي دويج
العتابي  ,خالدة صالح مرزة1ــ واسط  :جامعة
واسط 1122 ,
15ص ؛ 12سم
 -2الهندسة االلكترونية( النانو) أ -خالدة صالح
مرزة(م1م) ب -العنوان
322
البادئ االساسية للدوائر الكهربائية( نظري) :
فرع الحاسبات وتقنية المعلومات للشبكات
وصيانة وتجميع الحاسوب /محمد نجم عبد
اهلل11وآخرون1ــ بغداد  :شركة الطيف للطباعة

,08

1122 ,
121سم ؛ 51سم
 -2الدوائر الكهربائية -دراسة وتدريس -1
التعليم المهني أ -محمد نجم عبد اهلل(م1م)
112,5211
م 111

112,5211
ع 312

111,115
ت 111

152,1
س 212

321
المبادء االساسية في الدوائر الكهربائية للصف
االول  :فرع الحاسبات وتقنية المعلومات /محمد
نجم عبد اهلل11وآخرون1ــ بغداد  :شركة الطيف
للطباعة 1122 ,
211ص ؛ 51سم
 -2الدوائر الكهربائية -دراسة وتدريس أ-
محمد نجم عبد اهلل(م1م)
325
عصام سرحان ذياب
االشارات في االتصاالت = Signais in
 /Communacationsعصام سرحان ذياب1ــ
بغداد ( :د1ن) 1122 ,
112ص ؛ 11سم
 -2االشارات أ -العنوان
321
التدريب العملي السيارات الصف االول صناعي/
سعد عباس خضر11وآخرون1ــ وزارة التربية :
المديرية العامة للتعليم المهني 1122 ,
111ص ؛ 51سم
 -2السيارات -دراسة وتدريس  -1سعد عباس
خضر(م1م) أ -العنوان
323
سلوم برغوث سالم
التربة والري  :الصف الثاني  :اعدادية الزراعة/
سلوم برغوث سالم  ,حميدة عبد علوان  ,منهل
بخش حامي1ـت بغداد  :وزارة التربية 1122 ,
111ص ؛ 15سم
 -2التربة -دراسة وتدريس  -1الري -دراسة
وتدريس أ -حميدة عبد علوان(م1م) ب -منهل

,09

بخش حامي(م1م) ج -العنوان
152,325
م 121

151,131
ب 211

153,1
م 111

151,12
م 111

321
المعموري ,يحيى كاظم
تطور الري في العراق وآثاره االقتصادية
واالجتماعية /2131-2155يحيى كاظم
المعموري1ــ الحلة  :دار الفرات للثقافة واالعالم
1122 ,
151ص ؛ 11سم1ــ (سلسلة اصدارات غرفة
تجارة بابل ؛ )1
 -2الري -العراق أ -العنوان ب -السلسلة
325
البلداوي ,محمد هذال
كيف تحفظ حقلك خاليا من االدغال /محمد هذال
البلداوي ,خليل ابراهيم محمد علي ,موفق عبد
الرزاق النقيب1ــ بغداد  :دار العباد 1122 ,
211ص +صور ؛ 11سم
 -2مبيدات االعشاب الضارة أ -خليل ابراهيم
ب -النقيب ,موفق عبد
محمد علي(م1م)
الرزاق(م1م) ب -العنوان
322
المعروف ,زهير محمد غالب
الروز  :ملكة الزهور عبر العصور /زهير محمد
غالب المعروف1ــ بغداد  :وزارة الزراعة/
الشركة العامة للبستنة والغابات 1122 ,
121ص ؛ 11سم
 -2الزهور -دراسات أ -العنوان
321
المهدي ,عبد الكريم محمد جعفر محمد
افاق تطوير تربية االرانب في العراق /اعداد عبد
الكريم محمد جعفر محمد المهدي1ــ القادسية :
جامعة القادسية 1122 ,
213ص ؛ 12سم
 -2الحيوانات -تربية( االرانب) – العراق أ-
العنوان

,34

151,1212
ج 121

151,1251113
ص 115

151,3121
ت 111

151,3121
خ 121

155,2
ع 311

311
الجيالوي ,ماجد هـ
مصطلحات في الهندسة الوراثية = Terms in
 /Genetic Engineeringماجد هـ الجيالوي,
حامد م الدليمي ,اياد م 1علي فاضل العبيدي1ــ
بغداد ( :د1ن) 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2الهندسة الوراثية -مصطلحات أ -الدليمي,
ب -العبيدي ,اياد محمد
حامد م( 1م1م)
علي فاضل(م1م) ج -العنوان
312
صباح حسين علوان
برنامج ودليل عمل السلطة البيطرية العراقية في
المنافذ الحدودية /اعداد صباح حسين علوان1ــ
بغداد  :وزارة الزراعة 1122 ,
211ص ؛ 51سم
 -2الحجر الصحي( الحيوانات) -ادلة أ -العنوان
311
تربية الدواجن في الصف الثالث الزراعي /سنبل
جاسم حمودي11واخرون1ــ وزارة التربية :
المديرية العامة للتعليم المهني 1122 ,
151ص ؛ 51سم
 -2الدواجن -تربية -دراسة وتدريس  -1التعليم
الزراعي أ -سنبل جاسم حمودي(م1م)
315
خالد حامد حسن
تربية وتحسين الطيور الداجنة /خالد حامد
حسن1ــ جامعة ديالى  :المطبعة المركزية ,
1122
111ص ؛ 11سم
 -2الدواجن -تربية أ -العنوان
311
العزاوي ,خالد جواد محمد

,3,

الحليب الخام واستثماراته /اعداد خالد جواد
محمد العزاوي1ــ بغداد  :مكتبة الموسوعة ,
1122
ج12(2ص) ؛ 11سم
 -2اللبن -دراسات أ -العنوان
155,2
ع 311

155,2
ع 311

152,2
ع 21

111
ت 111

313
العزاوي ,خالد جواد محمد
الحليب الخام واستثماراته /اعداد خالد جواد
محمد العزاوي1ــ بغداد  :مكتبة الموسوعة ,
1122
ج11(1ص) ؛ 11سم
 -2اللبن -دراسات أ -العنوان
311
العزاوي ,خالد جواد محمد
الحليب الخام واستثماراته  :الجاموس وتربيته
الحديثة /اعداد خالد جواد محمد العزاوي1ــ بغداد
 :مكتبة الموسوعة 1122 ,
ج31(5ص) ؛ 11سم
 -2اللبن -دراسات أ -العنوان
315
العلي ,عبد الباقي محمد
تربية النحل  :علم وعمل وهواية /عبد الباقي
محمد العلي1ــ بغداد ( :د1ن) 1122 ,
315ص ؛ 11سم
 -2النحل – تربية أ -العنوان
312
التربية االسرية للصف الخامس االعدادي للبنات/
لجنة من وزارة التربية1ــ ط1 22ــ وزارة
التربية  :المديرية العامة للمناهج 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2االقتصاد المنزلي -دراسة وتدريس

,30

111,5
ت 111

111,5
ع 111

112,3
ق 131

111,2
ب 112

111,2
س 121

311
التربية االسرية  :للصف السادس االعدادي
للبنات /لجنة في وزارة التربية1ــ ط1 21ــ
وزارة التربية  :المديرية العامة للمناهج ,
1122
211ص ؛ 11سم
 -2االقتصاد المنزلي -دراسة وتدريس
351
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
التربية االسرية للصف الرابع االعدادي /وزارة
التربية1ــ ط1 11ــ بغداد  :دار الشؤون الثقافية
1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2االقتصاد المنزلي -دراسة وتدريس أ-
العنوان
352
القيسي ,فراس يوسف
مطبخ الشيف فراس = /Kitchen Cheef Firas
اعداد فراس يوسف القيسي1ــ بغداد ( :د1ن) ,
1122
دون ترقيم  ,مصور بااللوان ؛ 11سم
 -2الطهي أ -العنوان
351
باركنسن ,س 1نورثكوت
اطفالك كيف تتعامل معهم وكيف تكسبهم /س1
نورثكوت باركنسن ,م 1ك رستمجي ,س1
بامزي ؛ المعرب عبد الكريم صالح البيضاني1ــ
بغداد ( :د1ن) 1122 ,
231ص ؛ 12سم
 -2االطفال -رعاية أ -البيضاني ,عبد الكريم
صالح(معرب)
355
سوالف محمد
بصمتي في الحياة /سوالف محمد1ــ (د1ن) :

,33

دار االصدقاء 1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2االطفال -تربية أ -العنوان
111,2
ش 11

111,215
ت 111

111,215
ت 111

351
شذى حسين حسن
قطتي تتعلم االرقام /تأليف شذى حسين حسن ؛
رسوم حنان شفيق1ــ بغداد  :دار ثقافة االطفال ,
1122
23ص ؛ رسوم ملونة ؛ 11سم1ــ (سلسلة
البراعم ؛ )5
 -2االطفال -رعاية ثقافية أ -حنان شفيق(
رسامة) ب -العنوان
ج -السلسلة
353
تربية الطفل والعالقات االسرية الصف الثالث-
الفنون التطبيقية /اسامة حميد
حسن11وأخرون1ــ وزارة التربية  :المديرية
العامة للتعليم المهني 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2تربية االطفال -دراسة وتدريس أ -اسامة
حميد حسن (م)
351
تربية الطفل والعالقات االسرية  :الصف الثاني-
فنون تطبيقية /اسامة حميد حسن11وأخرون1ــ
بغداد  :وزارة التربية  :المديرية العامة للتعليم
المهني 1122 ,
151ص ؛ 11سم
 -2تربية االطفال -دراسة وتدريس أ -اسامة
حميد حسن(م1م)

,30

111,32
ع 311

111,5
ت 212

111,5
ق 131

135,15
م 513

135,15
م 513

355
عبد الستار طاهر
تعلم الرسم لالطفال خطوة -خطوة /رسوم عبد
الستار طاهر1ــ بغداد  :عالم المعرفة 1122 ,
23سم  :رسوم ؛ 51سم
 -2تعليم االطفال ( رسوم) أ -العنوان
التميمي ,ياسين عبد الصمد عمر كريدي
االثار التربوية للقصة /ياسين عبد الصمد عمر
كريدي التميمي1ــ (د1م) ( :د1ن) 1122 ,
251ص ؛ 11سم
 -2االطفال – تربية أ -العنوان

352

351
القرشي ,علي صالح
الطفل بين القطاميت ظاهرة انحراف االحداث
ودور المدرسة في المعالجة11الخ /علي صالح
القرشي1ــ العمارة  :رابطة على ورق 1122 ,
12ص ؛ 12سم
 -2االطفال – تربية أ -العنوان
311
محاسبة الشركات للصف الثالث التجاري /محمد
حسن خضير11واخرون1ــ مطبعة الوقف
الحديثة 1122 ,
151ص ؛ 11سم
 -2المحاسبة – دراسة وتدريس أ -محمد حسن
خضير(م)
312
محاسبة المنشآت المالية( الصف الثالث –
تجاري)
تأليف علي جهاد11وآخرون /بغداد  :مطبعة
الوقف الحديثة 1122 ,
111ص ؛ 51سم
 -2المحاسبة -دراسة وتدريس أ -علي جهاد
(م1م)

,35

135,11
ج 111

135,11
س 122

135,11
س 122

135,11
س 112

500
الجبوري ,نصيف جاسم محمد علي
محاسبة التكاليف /نصيف جاسم محمد علي
الجبوري ,عبد خلف عبد الجنابي1ــ بغداد :
مكتبة الجزيرة للطباعة والنشر 1122 ,
112ص ؛ 51سم
 -2محاسبة التكاليف أ -الجنابي ,عبد خلف عبد
(م1م) ب -العنوان
سالم محمد عبود
المحاسبة والرقابة على عنصر التكاليف /سالم
محمد عبود1ــ بغداد  :دار الدكتور للطباعة
والنشر1122 ,
111ص ؛ 11سم
 -2محاسبة التكاليف أ -العنوان

315

311
سالم محمد عبود
مدخل الى محاسبة التكاليف البيئية /سالم محمد
عبود1ــ بغداد  :دار الدكتور للطباعة والنشر ,
1122
513ص ؛ 11سم
 -2محاسبة التكاليف  -1البيئة -محاسبة
أ -العنوان
313
سالم محمد عبود
نظم ونظريات التكاليف  :مدخل معاصر /سالم
محمد عبود1ــ بغداد  :دار الدكتور للطباعة,
1122
312ص ؛ 11سم1ــ (موسوعة محاسبة
التكاليف االدارية)
 -2محاسبة التكاليف – نظريات أ -العنوان
ب -السلسلة

,36

135,1115
ع 111

135,135
ص 112

132
ز 111

132,2322
س 122

311
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
حسابات الكلف لصف الخامس معاهد الفنون
الجميلة قسم التصميم /حكمت رشيد
العزاوي11وآخرون1ــ بغداد  :الوزارة 1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2محاسبة التكاليف -دراسات أ -العزاوي,
أ -العنوان
حكمت رشيد(م1م)
315
صدام محمد محمود
المحاسبة ومواكبة التطور االقتصادي
والتكنلوجي /صدام محمد محمود  ,علي ابراهيم
حسين1ــ الموصل  :مكتب الشمس للطباعة ,
1122
135ص ؛ 11سم1ــ (سلسلة االتجاهات الحديثة
في المحاسبة االصدار االول)
 -2المحاسبة -معالجة البيانات الكترونيا أ -علي
ابراهيم حسين(م1م) ب -العنوان ج -السلسلة
312
زياد نجم عبد
المدخل الى ادارة االعمال /زياد نجم عبد1ــ بغداد
 :دار الحوراء 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2ادارة االعمال أ -العنوان
509
سالم محمد عبود
المحاسبة االدارية االسس الفكرية والعملية /سالم
محمد عبود1ــ بغداد  :دار الدكتور للعلوم ,
1122
111ص ؛ 11سم
 -2المحاسبة االدارية أ -العنوان

,37

132,5231123
ن 311

132,1131
ن 152

132,3
آل 515

132,3
م 512

331
نزار عبد الستار عمر
كراسة انشاء قواعد البيانات = Microsoft
 /Access 1115نزار عبد الستار عمر1ــ
الموصل  :وزارة االعمار واالسكان 1122 ,
222ص ؛ 11سم1ــ (كراسة شعبة اشغال
وصيانة نينوى ؛ )21
 -2الموظفون -معالجة بيانات  -1االجور-
معالجة بيانات أ -العنوان ب -السلسلة
332
النوفل ,سلطان احمد خليف
ادارة التفاوض /البدء من الذات لمواجهة
التحديات  /سلطان احمدخليف النوفلن مجيد حميد
مجيد العلي1ــ الموصل  :دار ابن االثير 1122 ,
251ص ؛ 11سم1ــ (سلسلة الكتاب الجامعي ؛
)11
 -2المفاوضات أ -العلي ,مجيد حميد
ج -السلسلة
مجيد(م1م) ب -العنوان
331
آل فيحان ,ايثار عبد الهادي
ادارة االنتاج والعمليات /ايثار عبد الهادي آل
فيحان1ــ بغداد ( :د1ن) 1122 ,
221ص ؛ 11سم
 -2ادارة االنتاج أ -العنوان
335
مجبل رفيق مرجان
ادارة اللوجستك /مجبل رفيق مرجان1ــ جامعة
بابل -كلية االدارة واالقتصاد 1122 ,
112ص ؛ 11سم
 -2ادارة االنتاج( اللوجستيه) أ -العنوان

,38

111,13
ع 111

112,115
م 151

115,11
ص 115

111,5
ع 212

331
العبيدي ,اياد محمد علي
التقنية الحياتية النانوية وتطبيقاتها المتقدمة في
الهندسة الوراثية وعلم االحياء الجزيئي =
 /Nanobiot Echnologyاياد محمد علي
العبيدي1ــ مطبعة السالم للطباعة 1122 ,
113ص ؛ ايض ؛ 51سم
 -2الهندسة الوراثية  -1االحياء الدقيقة أ-
العنوان
333
المظفر ,سامي عبد المهدي
الموسوعة التكنلوجية الكيميائية /ترجمة وتأليف
سامي عبد المهدي المظفر1ــ بغداد  :المجمع
العلمي العراقي 1122 ,
115ص ؛ 11سم
 -2الكيمياء الصناعية -موسوعات أ -العنوان
331
صادق شاهين
الشاي  /Black Tea :صادق شاهين1ــ بابل :
(د1ن) 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2الشاي أ -العنوان
335
العلوم الصناعية  :صناعات غذائية الصف االول/
مازن جميل هندي11وآخرون1ــ بغداد  :وزارة
التربية  /المديرية العامة للتعليم المهني 1122 ,
211ص ؛ 15سم
 -2الصناعات الغذائية -دراسة وتدريس أ-
مازن جميل هندي(م)

,39

151,5
ع 111

112,51123
ن 311

115,15
ع 111

115,15
ع 111

332
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
هندسة االنتاج للصف الخامس معاهد الفنون
الجميلة قسم التصميم /فرع التصميم الصناعي,
وزارة التربية /تأليف سعد محمد
جرجيس11وآخرون1ــ بغداد  :المديرية العامة
للمناهج 1122 ,
211ص ؛ 51سم
 -2الهندسة الصناعية -دراسة وتدريس أ -سعد
محمد جرجيس(م1م) ب -العنوان
331
نزار عبد الستار عمر
كراسة وتصميم وتحليل االبنية والخرسانية
باستخدام برنامج /Staad PRO 1115اعداد
نزار عبد الستارعمر1ــ الموصل  :دائرة االشغال
والصيانة العامة 1122 ,
15ص ؛ 11سم1ــ (سلسلة كراسات شعبة
اشغال وصيانة نينوى ؛ )22
 -2الخرسانة( معالجة البيانات أ -العنوان ب-
السلسلة
311
عبد الهادي نعمة خليفة
العلوم الصناعية  :تكييف الهواء والتثليج :
المرحلة الثالثة /عبد الهادي نعمة خليفة ,احسان
كاظم عباس ,أصبيح وسمي مايد1ــ بغداد :
وزارة التربية  :المديرية العامة للتعليم المهني ,
1122
152ص؛ 11سم
 -2مكيفات الهواء -دراسة وتدريس أ -احسان
كاظم نعمة(م1م) ب -صبيح وسمي مايد(م1م)
ج -العنوان
312
عبد الهادي نعمة خليفة
العلوم الصناعية تكييف الهواء والتثليج المرحلة
الثانية /عبد الهادي نعمة خليفة  ,احسان كاظم
عباس  ,اصبيح وسمي مايد1ــ وزارة التربية :

,04

المديرية العامة للتعليم المهني 1122 ,
221ص  :رسوم ؛ 11سم
 -2تكييف الهواء -دراسة وتدريس أ -احسان
ب -اصبيح وسمي
كاظم عباس(م1م)
مايد(م1م) ج -العنوان

,0,

الفنون ,الفنون الجميلة
والزخرافية

,00

511,521
ط 111

512
س 121

511
ز 121

515
ز 111

515
ع 113

311
طرائق تدريس التربية الفنية للصف الخامس
معاهد اعداد المعلمين11الخ /تأليف ماجد نافع
عبود الكناني1ــ بغداد  :وزارة التربية 1122 ,
212ص ؛ 11سم
 -2التربية الفنية -طرق تدريس  -1التربية
الفنية -دراسات أ -الكناني ,ماجد نافع عبود(م)
315
سالي محسن لطيف
فلسفة الفن عند شوبتها ورونيشته واثرها على
بعض فالسفة مابعد الحداثة /تاليف سالي محسن
لطيف 1ــ بغداد  :بيت الحكمة 1122 ,
151ص ؛ 12سم
 -2الفن -فلسفة أ -العنوان
311
الزركاني ,خليل حسن
تخطيط المدينة االسالمية في الترتث العربي/
خليل حسن الزركاني1ــ بغداد ( :د1ن) 1122 ,
113ص ؛ 11سم
 -2الفن االسالمي  -1المدن االسالمية(
تخطيط) أ -العنوان
313
الزبيدي ,قصي طارق جاسم
الفن بعد الحرب /قصي طارق جاسم الزبيدي1ــ
بغداد  :مطبعة الواعظ 1122 ,
111ص ؛ صور ؛ 51سم
يحتوي على قرص 11 min21×DVD
 -2الفن -دراسات أ -العنوان
311
عناصر واسس العمل الفني للصف االول معاهد
الفنون الجميلة والصف الرابع معاهد اعداد
المعلمين قسم التربية الفنية /منير فخري
الحديثي11واخرون1ــ بغداد  :وزارة التربية ,

,03

1122
13ص ؛ 51سم
 -2الفنون الجميلة -دراسة وتدريس أ-
الحديثي ,منير فخري(م1م)
511
ت 111

511,51
ل 111

511,132
ب 112

511,1315
م 113

315
تاريخ الفنون الجميلة للصف االول معاهد الفنون
الجميلة والصف الرابع11الخ /ماجد نافع عبود
الكناني11وىخرون1ــ بغداد  :المديرية العامة
للمناهج 1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2الفنون الجميلة -تلريخ  -1الفنون الجميلة-
دراسات أ -الكناني ,ماجد نافع عبود(م1م)
312
لويد سيتن
فن الشرق االدنى القديم /ستين لويد ؛ ترجمة
محمد درويش1ــ بغداد  :دار المامون 1122 ,
511ص ؛ 11سم
 -2الفن المصري القديم  -1الفن العراقي القديم
أ -محمد درويش( مترجم) ب -العنوان
311
برامبل ,كيت
دليل المعماري أْْْْْْْْْْْْْْْْللي الفينغ شوي تفجير
االسطورة /بقلم كيت برامبل ؛ ترجمة سوسن
صالح سرية1ــ بغداد  :بيت الحكمة 1122 ,
152ص ؛ 15سم1ــ (سلسلة كتب ثقافية شهرية
يصدرها بيت الحكمة العراقي ؛ )11
 -2العمارة -الصين أ -سوسن صالح
سرية(مترجم) ب -العنوان
ج -السلسلة
351
معتز عناد غزوان
سومرية الوطن وخواطر السنين  :قراءة فنية في
متجر الدكتور محمد مكية /معتز عناد غزوان1ــ

,00

بغداد  :دار الهنا للعمارة والفنون 1122 ,
221ص ؛ 11سم1ــ (السلسلة المعمارية ؛ )5
 -2العمارة العراقية أ -العنوان ب -السلسلة
511,2
س 212

511,2
ع 512

551,11
ن 112

551,1
ق 151

555,11315
س 121

352
سليمان جمعة حمادي
كراسة التصميم المعماري لمنزل ثالثي االبعاد/
سليمان جمعة حمادي1ــ نينوى  :دائرة االشغال
والصيانة العامة 1122 ,
222ص ؛ 11سم
 -2العمارة -تصميمات أ -العنوان
351
العقيلي ,ميسون محي هالل
منهجية التصميم المعماري /ميسون محي هالل
العقيلي  ,صباح محمد عبد مصحب1ــ بابل :
جامعة بابل 1122 ,
221ص ؛ 11سم
 -2العمارة -تصميمات أ -صباح محمد عد
مصحب(م1م) ب -العنوان
355
النعيمي  ,نادية سليمان
تاريخ الفن التشكيلي  :القديم والحديث /نادية
سليمان النعمي1ــ بغداد  :مكتب الفتح 1122 ,
551ص  +صور ملونة ؛ 11سم
 -2الفنون التشكيلية -تاريخ أ -العنوان
351
القره غولي ,محمد علي علوان
تاريخ الفن الحديث /محمد علي علوان القره
غولي1ــ بغداد  :الدار العربية 1122 ,
115ص ؛ 11سم
 -2الفنون التشكيلية -تاريخ أ -العنوان
353
السامرائي ,احمد غازي
تاريخ النقود العربية /1121-2152تاليف احمد

,05

غازي السامرائي1ــ بغداد  :دار الجواهري ,
1122
511ص ؛ 51سم
 -2النقود -العراق أ -العنوان
512,1
ت 111

512,1
ف1

513,1
س 111

351
التخطيط وااللوان والكرافيك الصف االول معاهد
الفنون الجميلة والصف الرابع11الخ /علياء
محسن عبد الحسين11واخرون1ــ ديالى :
مطبعة محافظة ديالى المركزية 1122 ,
51ص ؛ 15سم
 -2الرسم -دراسات أ -علياء عبد الحسين (م)
355
الفن البيئي للصف الخامس  :معاهد الفنون
الجميلة 1قسم التصميم /نصيف جاسم
محمد11واخرون1ــ بغداد  :وزارة التربية :
المديرية العامة للمناهج 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2الرسم -دراسات أ -نصيف جاسم محمد (م)
352
السعدي ,محمد صالح
التصميم يحاكي الذوق  :محمد صالح السعدي1ــ
بغداد  :مطبعة الماهر 1122 ,
31ص ؛ 11سم
 -2التصميم ( فن ) أ -العنوان

,06

513,11
ت 111

513,3
أ 351

513,1212
خ1

511,15
ت 111

511,15
ع 212

351
تاريخ التصميم للصف الخامس معاهد الفنون
الجميلة  :قسم التصميم للفروع كافة /خليل
ابراهيم حسن الواسطي11واخرون1ــ بغداد :
المديرية العامة للمناهج 1122 ,
221ص ؛ 11سم
 -2التصميم -دراسات أ -الواسطي ,خليل
ابراهيم حسن (م1م)
321
االشغال اليدوية  :فنون تطبيقية /عباس عبد
الحسين كويش11واخرون1ــ وزارة التربية :
المديرية العامة للتعليم المهني 1122 ,
151ص ؛ 51سم
 -2الحرف اليدوية -دراسة وتدريس أ -عباس
عبد الحسين كويش (م1م)
322
الخط العربي والزخرفة للصف االول والثاني
معاهد الفنون الجميلة ومعاهد اعداد المعلمين/
عبد الرضا بهية11واخرون1ــ بغداد  :المديرية
العامة للمناهج 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2الخط العربي -دراسات  -1الزخرفة-
دراسات أ -بهيه  ,عبد الرضا (م1م)
321
التدريب العملي  :النسيج  :للصف الثاني /سمير
نوري شهاب11واخرون1ــ بغداد  :وزارة
التربية  :المديرية العامة للتعليم المهني 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2النسيج -دراسة وتدريس  -1التعليم المهني
أ -سمير نوري شهاب (م1م)
325
العلوم الصناعية  :النسيج للصف الثاني /سمير
نوري شهاب11واخرون1ــ بغداد  :المديرية
العامة للتعليم المهني 1122 ,

,07

12ص ؛ صور ؛ 51سم
 -2المنسوجات -دراسة وتدريس  -1التعليم
المهني أ -سمير نوري شهاب (م1م)
511,11
ف1

551,15
ت 311

521,5
ع 111

521,1
ت 111

321
فن االناقة واالزياء  :الصف االول والثالث -فنون
تطبيقية /شيماء عبد الجبار كريم11واخرون1ــ
بغداد  :وزارة التربية 1المديرية العامة للتعليم
المهني 1122 ,
211ص  :صور ملونة ؛ 11سم
 -2االزياء أ -شيماء عبد الجبار عبد الكريم
(م1م)
323
التصوير الفوتغرافي للصف االول 1معاهد الفنون
الجميلة /عبد الخالق شاكر قاسم11واخرون1ــ
بغداد  :وزارة التربية 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2التصوير – دراسات أ -عبد الخالق شاكر
قاسم (م1م)
321
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
الموسيقا واالنشاد للصفين االول والثاني /معاهد
الفنون الجميلة والرابع والخامس  ,معاهد اعداد
المعلمين قسم التربية الفنية /وليد حسن
الجابري11واخرون1ــ بغداد  :وزارة التربية ,
1122
11ص ؛ 11سم
 -2الموسيقا -دراسات أ -الجابري ,وليد حسن
(م1م) ب -العنوان

325
تاريخ الموسيقى العربية والشرقية للصف
الخامس معاهد الفنون الجميلة 1قسم الموسيقا/
احسان شاكر زلزلة11واخرون1ــ وزارة التربية

,08

1122 ,
11ص ؛ 15سم
الموسيقى -تاريخ أ -احسان شاكر زلزلة (م1م)
521,11
ج 115

322
الجراح ,باسل
دراسات تحليلية في موسيقى المقام العراقي/
باسل الجراح1ــ بغداد  :دار الهنا للعمارة
والفنون 1122 ,
ج151( 2ص) ؛ 12سم
 -2المقامات العربية  -1االغاني أ -العنوان

511,11231513
محمد هادي
م 521
المقاهي والفرق الشعبية البابلية /محمد هادي1ــ
النجف االشرف  :دار الضياء 1122 ,
512ص  +صور ؛ 11سم
 -2المقاهي  -الحلة أ -العنوان
512,155
ص 51

511,112
ف1

511,15
أ 132

321

311
الصحن  ,صالح
الف ليلة وليلة في السينما والتلفزيون عند
الغرب /صالح الصحن 1ــ بغداد  :دار الكوثر ,
1122
112ص ؛ 11سم
 -2االفالم السينمائية  -1الف ليلة وليلة أ-
العنوان
312
فن التمثيل للصف االول معاهد الفنون الجميلة/
مالك نعمة غالي11واخرون1ــ ديالى  :مطبعة
محافظة ديالى المركزية 1122 ,
221ص ؛ 11سم
 -2التمثيل – دراسات أ -مالك نعمة غالي(م1م)
311
االعسم  ,باسم
الثابت والمتحرك في الخطاب المسرحي /باسم
االعسم1ــ دمشق  :تموز 1122 ,

,09

111ص ؛ 12سم
 -2المسرح – دراسات أ -العنوان
511,15
س 121

511,15
ع 111

511,15
ك 111

511,15
م 111

315
سامي عبد الحميد
قديم المسرح جديده11وجديد المسرح قديمه/
سامي عبد الحميد1ــ بغداد  :الزاوية للتصميم
والطباعة 1122 ,
212ص ؛ 12سم
 -2المسرح – دراسات أ -العنوان
311
العراق 1وزارة التربية
المسرح العربي الصف الخامس قسم الفنون
المسرحية معهد الفنون الجميلة /مالك نعمة
المالكي11واخرون1ــ بغداد  :وزارة التربية ,
1122
221ص ؛ 11سم
 -2المسرح – دراسات أ -المالكي ,نعمة (م)
ب -العنوان
313
الكعبي ,عبد الحسين رزيج
تأثيرات المسرح في ابجديات التغير /عبد الحسين
رزيج الكعبي1ــ بغداد  :مطبعة اوفسيت اليقظة ,
1122
122ص ؛ 11سم
 -2المسرح – دراسات أ -العنوان
311
المهدي ,شفيق
ازمة المسرح /شفيق المهدي1ــ بغداد  :الزاوية
للتصميم والطباعة 1122 ,
115ص ؛ 12سم
 -2المسرح -دراسات أ -العنوان

,54

511,11
ع 512

511
ن 112

511,11
ن 311

511,152
ر 111

511,152
ك 111

315
عقيل مهدي يوسف
النقدية المسرحية وهوامش السرد /عقيل مهدي
يوسف1ــ بغداد  :الزاوية 1122 ,
231ص ؛ 12سم
 -2المسرح -نقد أ -العنوان
312
النعيمي ,معد سلمان
مبادئ واسس علم الفسيولوجية الرياضية  /معد
سلمان النعيمي  ,انعام جليل1ــ بغداد  :مكتب
رياض 1122 ,
251ص ؛ 11سم
 -2االلعاب الرياضية – فسيولوجيا أ -انعام
جليل (م1م) ب -العنوان
311
نصير قاسم خلف
االدارة والتنظيم في التربية الرياضية
ومؤسساتها /نصير قاسم خلف1ــ جامعة ديالى :
المطبعة المركزية 1122 ,
213ص ؛ 11سم
 -2التربية البدنية – تنظيم وادارة أ -العنوان
111
الربيعي ,محمود داود
التعلم والتعليم في التربية البدنية والرياضية1ــ
بابل  :جامعة بابل 1122 ,
555ص ؛ 11سم
 -2التربية البدنية – مناهج أ -العنوان
112
الكاتب ,عفاف عبد اهلل
استراتيجيات ونماذج فاعلة في طرائق تدريس
التربية الرياضية /عفاف عبد اهلل الكاتب  ,نجالء
عباس الزهيري1ــ (د1م)  :مطبعة الشموس ,
1122
112ص ؛ 11سم

,5,

 -2التربية البدنية – دراسات أ -الزهيري,
نجالء عباس(م1م) ب -العنوان
511,152
ن 515

511,155
د 211

511,155
ع 121

511,155
ع 111

511,155
هـ 111

111
نجاح مهدي شلش
التحليل الحركي /نجاح مهدي شلش1ــ (د1م) :
االيك للتصميم 1122 ,
531ص ؛ 11سم
 -2التربية البدنية – دراسات أ -العنوان
115
الدلوي ,عادل تركي حسن
مبادئ التدريب الرياضي وتدريبات القوة /عادل
تركي حسن الدلوي1ــ القادسية  :جامعة
القادسية 1122 ,
122ص ؛ 11سم
 -2التدريب الرياضي  -1التمرينات الرياضية
أ -العنوان
111
عامر فاخر شغاتي
علم التدريب الرياضي  :نظم تدريب الناشئين
للمستويات العليا /عامر فاخر شغاتي1ــ بغداد :
مكتب النور 1122 ,
535ص ؛ 11سم
 -2التدريب الرياضي أ -العنوان
113
العائذي ,صالح شافي
التدريب الرياضي  :افكاره وتطبيقاته /صالح
شافي العائذي1ــ دمشق  :دار العراب للدراسات ,
1122
511ص ؛ 13سم
 -2التدريب الرياضي أ -العنوان
111
الهيتي,موفق اسعد محمود

,50

موفق اسعد محمود
اساسيات التدريب الرياضي /موفق اسعد محمود
الهيتي1ــ دمشق  :دار العراب 1122 ,
125ص ؛ 11سم
 -2التدريب الرياضي أ -العنوان
511,52
أ 521

511,521
ب 111

511,51
ح 311

511,513
د 111

115
احمد عريبي عودة
االعداد البدني في كرة اليد /احمد عريبي عودة1ــ
بغداد  :مكتب الزاكي 1122 ,
115ص ؛ 11سم
 -2كرة اليد – تدريب  -1كرة أ -العنوان
112
البدري ,جمال قاسم محمد
موسوعة كرة اليد العالمية /جمال قاسم محمد
البدري ,احمد خميس راضي السوداني1ــ بغداد :
دار الكتاب العربي 1122 ,
515ص ؛ 11سم
 -2كرة اليد أ -السوداني ,احمد خميس راضي
(م) ب -العنوان
111
حسين سبهان صخي
المهارات والخطط الهجومية والدفاعية في الكرة
الطائرة /حسين سبهان صخي  ,طارق حسن
رزوقي1ــ بغداد  :مطبعة الكلمة الطيبة 1122 ,
 151؛ 11سم
 -2الكرة الطائرة – تدريب أ -طارق حسن
رزوقي (م1م) ب -العنوان
121
دبان عبد الرحمن ابراهيم
الكرة الطائرة  :تعليم -تدريب وتحكيم /دبان عبد
الرحمن ابراهيم  ,طارق محمود محمد صالح1ــ
بغداد  :شركة المنير للطباعة المحدودة 1122 ,
222ص ؛ 11سم
 -2كرة الطائرة -تدريب أ -طارق محمودمحمد
صالح(م1م) ب -العنوان

,53

511,513
ط 115

511,513
ك11

511,551
م 121

511,511
م 151

511,131
ع 111

122
طارق حسن رزوقي
الكرة الطائرة  :تعليم – تدريب – بناء وقيادة
الفريق – التغذية – انواع الكرة الطائرة – قواعد
اللعبة /طارق حسن رزوقي  ,حسين سبهان
صخي1ــ النجف االشرف  :الكلمة الطيبة ,
1122
522ص ؛ 11سم
 -2الكرة الطائرة أ -حسين سبهان صخي(م1م)
ب -العنوان
121
الكرة الطائرة  :الخطط الدفاعية – الهجومية
والقواعد الرسمية واستمارة التسجيل /اعداد لمى
سمير11واخرون1ــ بغداد  :مكتب البلورة ,
1122
512ص ؛ 11سم
 -2الكرة الطائر أ -لمى سمير (مؤلف)
125
المولى ,موفق مجيد
العاب التسلية المصغرة بكرة القدم /موفق مجيد
المولى  ,كاظم عبد الربيعي1ــ (د1م) ؛ (د1ن) ,
1122
251ص ؛ 11سم
 -2كرة القدم أ -الربيعي ,كاظم عبد(م1م) ب-
العنوان
121
ماجد خليل خميس
تمارين التنس /Tennis Bracticessاعداد
وترجمة ماجد خليل خميس1ــ ديالى  :المطبعة
المركزية 1122 ,
51ص  +رسوم ؛ 11سم
 -2التنس أ -العنوان
123
عبد الهادي حميد مهدي

,50

الف باء رياضة المبارزة على الكراسي /اعداد
عبد الهادي حميد مهدي  ,عبد الكريم فاضل
عباس1ــ (د1م)  :الكلمة الطيبة 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2المبارزة ( للمعوقين) أ -عبد الكريم فاضل
عباس (معد) ب -العنوان
511,12
س 111

511,25
خ 311

511,25
م 521

511,21
ص 115

121
السبتي ,علي
االولمبياد الخاص العراقيمن االلف الى الياء /علي
السبتي1ــ بغداد  :مطبعة اللجنة االولمبية ,
1122
211ص ؛ 11سم
 -2االلعاب االولمبية ( العراق) أ -العنوان
125
الخزاعي ,عباس فاضل جابر
المالكمة تعليم /تدريب ,تحكيم /عباس فاضل جابر
الخزاعي1ــ ديالى  :المطبعة المركزية1122 ,
152ص ؛ 11سم
 -2المالكمة أ -العنوان
122
محمد جسام عرب
المالكمة الحديثة  :االسس الفنية والخططية/
محمد جسام عرب  ,مهدي علي دويغر  ,علي
محمد جواد الصائغ1ــ النجف االشرف  :دار
الضياء للطباعة 1122 ,
121ص ؛ 11سم
 -2المالكمة أ -مهدي علي دويغر(م1م) ب-
الصائغ ,علي محمد جواد(م1م) ب -العنوان
121
صباح نوري حافظ
المبادئ النظرية في تعلم المبارزة /صباح نوري
حافظ  ,ظافر ناموس  ,فراس طالب حمادي1ــ
بغداد  :مطبعة النور 1122 ,
123ص ؛ 11سم

,55

 -2المبارزة أ -ظافر ناموس(م1م) ب -فراس
طالب حمادي(م1م) ج -العنوان
515,12
ح 31

111
حسن جعفر حسن
اسس رياضة السباحة وانقاذ الغرقى /حسن السيد
حسن جعفر حسن1ــ بغداد ( :د1ن) 1122 ,
211ص ؛ 11سم
 -2السباحة أ -العنوان

,56

االدب

,57

212,112
أ 11

212,1122
ح 31

212,1125
أ 351

212,1125
ح 111

112
ادب االطفال للصف الخامس معاهد اعداد
المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة /شجاع مسلم
العاني11واخرون1ــ بغداد  :المديرية العامة
للمناهج 1122 ,
13ص ؛ 11سم
 -2ادب االطفال -دراسات أ -العاني ,شجاع
مسلم(م1م)
111
حسن عبد الحميد
ساعي البريد /شعر حسن عبد الحميد ؛ رسوم طه
عليوي1ــ بغداد  :دار ثقافة االطفال 1122 ,
15ص  +رسوم ملونة ؛ 11سم1ــ (السلسلة
الشعرية ؛ )22
 -2شعر االطفال أ -طه عليوي( رسام) ب-
العنوان ج -السلسلة
115
اسحار حكمت صالح
حوار الفصول /اسحار حكمت صالح1ــ الموصل :
منشورات البراق الثقافية 1122 ,
15ص ؛ 11سم
 -2قصص االطفال أ -العنوان
111
حنون مجيد
ديكو يتزوج جيجي /حنون مجيد ؛ رسوم عماد
يونس1ــ بغداد  :دار الشؤون الثقافية 1122 ,
15ص  :رسوم ملونة ؛ 11سم1ــ (مكتبة
الطفل 1السلسلة القصصية ؛ )51
 -2القصص – االطفال أ -عماد يونس ب-
العنوان ج -السلسلة

,58

212,1125
خ 121

212,1125
ر 231

212,1125
م 511

212,1125
ن 511

212,1
ت 121

113
خالد رحيم
ثمن الحرية /خالد رحيم ؛ رسوم قاسم ولي1ــ
بغداد  :دار ثقافة االطفال 1122 ,
52ص  :رسوم ملونة ؛ 15سم1ــ ( السلسلة
القصصية ؛ )15
 -2قصص االطفال أ -قاسم ولي( رسوم) ب-
العنوان ج -السلسلة
111
رمزية محمد علي
الخاتم الثمين /رمزية محمد علي ؛ رسوم فاخر
حسين1ــ بغداد  :دار ثقافة االطفال 1122 ,
22ص  :رسوم ملونة ؛ 11سم1ــ ( سلسلة
القصص المصورة ؛ )1
 -2قصص االطفال أ -فاخر حسين( رسام)
ب -العنوان ج -السلسلة
115
المحياوي ,عبد الحسن خضير عبيد
النهر الجميل  :قصص االطفال /عبد الحسن
خضير عبيد المحياوي1ــ بغداد  :دار العباد ,
1122
(د1ت)  :رسوم ملونة ؛ 11سم
 -2قصص االطفال أ -العنوان
112
نجوى عبد اهلل ياسين
حكايات ماما نونو /تاليف نجوى عبد اهلل ياسين ؛
رسوم عماد يونس1ــ بغداد  :وزارة الثقافة 1دار
ثقافة االطفال 1122 ,
11ص ؛ رسوم ملونة ؛ 11سم1ــ (مكتبة الطفل-
السلسلة القصصية ؛ )55
 -2قصص االطفال أ -عماد يونس( رسوم)
ب -العنوان ج -السلسلة
111
التاليف المسرحي  :الصف الخامس معاهد الفنون

,59

الجميلة قسم الفنون المسرحية /يوسف رشيد
جبر11واخرون1ــ بغداد  :المديرية العامة
للمناهج 1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2المسرحية -كتابة  -1المسرحية -دراسات
أ -يوسف رشيد جبر(م1م)
212,21533
س 122

212,25
أ 111

212,25
م 521

212,25
م 11

151
السالم ,وارد بدر
الهندوس يصعدون الى السماء  :رحلة الى جبال
الهماليا الهندية1ــ ابوظبي  :دار السويدي ,
1122
222ص ؛ 11سم1ــ (سلسلة سندباد الجديد)
الكتاب الحائز على جائزة ابن بطوطة11الخ
 -2ادب الرحالت أ -العنوان ب -السلسلة
152
اندريتش ,ايفو
السجن الملعون  :مجموعة قصص /ايفو
اندريتش ؛ ترجمة محمد درويش1ــ بغداد  :دار
المأمون 1122 ,
331ص ؛ 12سم
 -2القصص العالمية أ -محمد درويش (مترجم)
ب -العنوان
151
محمد درويش
قصص مختارة من االدب العالمي الحديث ؛
ترجمة محمد درويش1ــ بغداد  :دار المامون
للترجمة 1122 ,
123ص ؛ 12سم
 -2القصص العالمية -مجموعات أ -العنوان
155
مها محمد حسن
مختارات من اجمل قصص العالم /ترجمة مها
محمد حسن1ــ بغداد  :دار المامون للترجمة

,64

والنشر 1122 ,
111ص ؛ 12سم
 -2القصص العالمية -مجاميع أ -العنوان
212,2515
ا 311

212,2512
ل 115

212,21
ب 111

221,11
ك 212

151
اسراء حسين جابر
في شعرية النص القصصي  :مقاربات نقدية/
اسراء حسين جابر1ــ بغداد  :دار الفراهيدي ,
1122
211ص ؛ 11سم
 -2القصص -دراسات أ -العنوان
153
لطيف كريم هشام
قصص قصيرة من االدب العالمي /ترجمة لطيف
كريم هشام1ــ (د1م) ( :د1ن) 1122 ,
25ص ؛ 11سم1ــ ( السلسلة االولى)
 -2القصص -مجموعات أ -العنوان ب-
السلسلة
151
بارت ,روالن
المعنى الثالث ومقاالت اخرى /روالن بارت ؛
ترجمة عزيز يوسف المطلبي1ــ بغداد  :بيت
الحكمة 1122 ,
111ص ؛ 15سم
 -2المقاالت االدبية أ -المطلبي ,عزيز يوسف(
مترجم) ب -العنوان
155
كمال عبد الرحمن
كالم المرايا  :قراءات نقدية /كمال عبد
الرحمن1ــ الموصل  :المديرية العامة لتربية
نينوى 1122 ,
251ص ؛ 12سم1ــ (سلسلة ادبية ؛ )51
 -2االدب العربي -نقد أ -العنوان ب -السلسلة

,6,

221,5
أ 11

221,5
ب 312

221,5
ع 111

221,51
ط 111

221,51
س 112

152
االدب والنصوص للصف الثالث المتوسط /سمير
كاظم الخليل11واخرون1ــ بغداد  :وزارة التربية
1122 ,
 -2االدب العربي -دراسة وتدريس أ -الخليل,
سمير كاظم(م)
151
البصام ,صبحي
عثرات الجاحظ في كتاب الحيوان  :كتاب يبحث
في االدب واللغة والنحو /صبحي البصام1ــ
(د1م) ( :د1ن) 1122 ,
153ص ؛ 15سم
 -2االدب العربي -دراسات أ -العنوان
111
العراق 1وزارة التربية 1المديرية العامة للمناهج
االدب القصصي والروائي  :للصف الخامس
معاهد الفنون الجميلة قسم السمعية والمرئية/
مالك نعمه غالي المالكي11واخرون1ــ بغداد :
وزارة التربية 1122 ,
22ص ؛ 11سم
 -2االدب العربي -دراسة وتدريس أ -المالكي,
مالك نعمه غالي(م)
112
الطاهر ,علي جواد
منهج البحث االدبي /علي جواد الطاهر1ــ
ط1المصححة1ــ بغداد :دار القاموس 1122 ,
111ص ؛ 11سم
 -2االدب العربي -بحوث أ -العنوان
111
سهيلة شفيق
حصاد االبداع االعمال الفائزة بمسابقة دار
الشؤون الثقافية العامة لعام  (1111الدورة
الثانية) /اعداد سهيلة شفيق1ــ بغداد  :دار
الشؤون الثقافية العامة 1122 ,

,60

ج115( 1ص) ؛ 11سم1ــ ( سلسلة فعاليات
وانجازات ؛ )1
 -2االدب العربي -جوائز ومكافئات أ -العنوان
ب -السلسلة
221,2
د 212

221,21213
س 121

221,2111
س 121

221,211125
أ 311

115
دالل محمود
خلجات متفرقة /دالل محمود1ــ بغداد ( :د1ن) ,
1122
12ص ؛ 11سم
 -2االدب العربي -مجامع أ -العنوان
111
سيمبسون ,جيمس
الرومانتيكية /جيمس سيمبسون ؛ ترجمة ابراهيم
عبد اهلل محمد1ــ بغداد ( :د1ن) 1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2الرومانتيكية أ -ابراهيم عبد اهلل محمد (
مترجم) ب -العنوان
113
سامر الياس سعيد
عندما توقف الزمن  :سلسلة حوارات ألدباء
وفنانين من نينوى /سامر الياس سعيد1ــ
الموصل  :دار صحارى 1122 ,
251ص ؛ 12سم
 -2الحوار في االدب العربي أ -العنوان
111
اسراء حسين جابر
وجهة النظر في السرد النسوي  :القصة القصيرة
انموذجا( /)1111 -2151اسراء حسين
جابر1ــ بغداد  :دار الفراهيدي 1122 ,
213ص ؛ 11سم
 -2المرأة في االدب العربي أ -العنوان

,63

221,2111
ط 121

221,1
س 211

221,1
ش 211

221,1
م 111

222,115
ز 111

115
طالب موسى ناصر
بين اروقة الجامعة /طالب موسى ناصر1ــ بغداد
( :د1ن) 1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2الحوار في االدب العربي أ -العنوان
112
السلطاني ,طالب خليف جاسم
في النقد االدبي الحديث /طالب خليف جاسم
السلطاني1ــ الحلة  :المطبعة العصرية 1122 ,
252ص ؛ 11سم
 -2النقد العربي – تاريخ ونقد أ -العنوان
111
شكيب كاظم
التماهات ورؤى -مثابرات في االدب والفكر :
دراسة /شكيب كاظم1ــ دمشق  :النايا للدراسات ,
1122
112ص ؛ 11سم1ــ (السلسلة النقدية ؛ )2
 -2االدب العربي -نقد أ -العنوان ب -السلسلة
131
مؤيد عليوي
تلقيح النص بالتلقي  :كتابات نقدية /مؤيد
عليوي1ــ النجف االشرف  :منشورات مؤسسة
الفكر الجديد للثقافة 1122 ,
211ص ؛ 12سم
 -2االدب العربي -تاريخ ونقد أ -العنوان
132
الزبيدي ,وسن عبد المنعم ياسين
خصائص االسلوب في شعر البحتري /وسن عبد
المنعم ياسين1ــ بغداد  :مطبعة المجمع العلمي ,
1122
151ص ؛ 11سم

,60

 -2الشعر العربي -دراسات أ -العنوان
222,115
م 11

222,115
ن 111

222,115
ن 31

222,111
ع 511

222,111
ف 151

131
المعن ,محمد عباس
التحليل اللساني للشعر  :مقاربات تحليلية في
شعر تميم بن مقبل /محمد عباس المعن1ــ بغداد
 :دار الفراهيدي للنشر والتوزيع 1122 ,
122ص ؛ 11سم1ــ (سلسلة دراسات ؛ )51
 -2الشعر العربي -دراسات أ -العنوان ب-
السلسلة
135
ناديه هناوي سعدون
مقاربات في تجنيس الشعر ونقد التفاعلية /ناديه
هناوي سعدون1ــ بغداد  :دار الفراهيدي ,
1122
225ص ؛ 11سم
 -2الشعر العربي -دراسات أ -العنوان
131
النصر ,عبد المنعم عزيز
تحليل نونية ابن زيدون  :مدخل الى تحليل النص
الشعري /عبد المنعم عزيز النصر1ــ بغداد :
مكتب االفراح 1122 ,
151ص ؛ 11سم
 -2الشعر العربي -دراسة  -1ابن زيدون-
شاعر أ -العنوان
عبد القادر جبار
اهرامات النقد  :المؤلف والنص والقارئ في
القراءة العربية الحديثة والمعاصرة للشعر /عبد
القادر جبار1ــ (د1م)  :فضولي 1122 ,
531ص ؛ 12سم
 -2الشعر العربي -نقد أ -العنوان

133

131
الفيضي ,عبد اهلل بن احمد
شعر التفعيالت وقضايا اخرى دراسة في خطاب

,65

مشتاق عباس معن الشعري /عبد اهلل بن احمد
الفيضي1ــ بغداد  :دار الفراهيدي للنشر والتوزيع
1122 ,
255ص ؛ 12سم
 -2الشعر العربي -تاريخ ونقد أ -العنوان
222,111
ك 212

222,15
أ 111

222,15
أ 513

222,15
ج 111

135
كمال عبد الفتاح حسن
ابحاث في النقد التراثي /كمال عبد الفتاح حسن ,
محمد احمد شهاب1ــ دمشق  :تموز 1122 ,
231ص ؛ 11سم
 -2الشعر العربي -تاريخ ونقد أ -محمد احمد
شهاب(م1م) ب -العنوان
132
االبراهيمي ,صبيح
قصائد في حب اهل البيت(ع) /صبيح
االبراهيمي1ــ بغداد  :مطبعة الكتاب 1122 ,
ج211( 1ص) ؛ 12سم
 -2شعر الرثاء -العراق أ -العنوان
131
ام حازم
وقفة الزمن  :في رثاء النبي محمد ( صلى اهلل
عليه وسلم) وآله الكرام ومواليدهم /ام حازم1ــ
بغداد ( :د1ن) 1122 ,
552ص ؛ 11سم
 -2شعر الرثاء -العراق أ -العنوان
111
الجابري ,عبد الرحيم نور
ديوان مضاجع كربالء  /عبد الرحيم نور
الجابري1ــ بغداد ( :د1ن) 1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2شعر الرثاء أ -العنوان

,66

222,15
س 111

222,15
ط 111

222,15
م 122

222,15
ن 311

222,111
أ 115

112
سعدي ثامر يوسف
ابا الزهراء  :شعر /سعدي ثامر يوسف1ــ بغداد
 :شركة دار الحوراء 1122 ,
11ص ؛ 11سم
 -2شعر الرثاء أ -العنوان
111
الطائي ,ناصر حمد ناشر
ديوان اني للحسين ناصر /ناصر حمد ناشر
الطائي1ــ كربالء المقدسة  :دار مكتبة رضا
1122,
ج151( 2ص) ؛11سم
 -2شعر الرثاء أ -العنوان
115
المالكي ,عالء
فاجعة شهر رمضان  :مقتل االمام علي بن ابي
طالب( عليه السالم) /عالء المالكي1ــ النجف
االشرف  :العتبة العلوية المقدسة 1122 ,
212ص ؛ 11سم1ــ (العتبة العلوية المقدسة ؛
)11
 -2شعر الرثاء أ -العنوان ب -السلسلة
111
النصار ,حسين عبد السيد
موسوعة االلوف في نظم تاريخ الطفوف /بقلم
حسين عبد السيد النصار1ــ كربالء المقدسة :
قسم الشؤون الفكرية والثقافية 1122 ,
5ج في 2مج ؛ 11سم
 -2شعر الرثاء أ -العنوان
113
االعرجي ,حميد جواد
االزاهير الندية في مدح العترة النبوية  :شعر/
حميد جواد االعرجي1ــ النجف االشرف :دار
سارة للطباعة 1122,
231ص ؛11سم

,67

 -2الشعر الديني – العراق أ -العنوان
222,111
خ 12

222,111
ش 211

222,111
ص 511

222,111
ك 112

222,111
م 111

111
الخال  ,ياسراسماعيل عبدالرحمن
قبس من الذكر الكريم :مجموعة شعر تتضمن
كذلك اسماء اهلل الحسنى ومدح الرسول
المصطفى(ص) /ياسراسماعيل عبدالرحمنا
الخال1ــ بغداد :مكتب الطارق للطباعة 1122,
53ص ؛11سم
 -2الشعر الديني –العراق أ -العنوان
115
الشماع ,محمدنوري
شموع الخواطر :ديوان اشعار للنبي وآله االطهار
/محمدنوري الشماع1ـت بغداد :مؤسسة مصر
مرتضى للكتاب العراقي 1122,
ج111(2ص) ؛11سم
 -2الشعر الديني أ -العنوان
112
الصفار ,فاضل خضير
مشارق االنوار :قصائدي بين يدي الرسول
الكريم(ص) والعترة الطاهرة11الخ /فاضل
خضيرالصفار1ــ بغداد :مطبعة الكلمة الطيبة
1122,
ج515(2ص) ؛11سم
 -2الشعر الديني أ -العنوان
111
الكربالئي  ,كاظم الحلفي
اللؤلؤة التيمية  /كاظم الحلفي الكربالئي1ــ
كربالء المقدسة :مطبعة الزوراء 1122,
221ص ؛12سم
 -2الشعر الديني أ -العنوان
151
المعيني ,عبد الجليل تركي حمادي
كلمة الشعر وتأثيرها على الذوق والوجدان

,68

الصوفي /عبدالجليل تركي حمادي المعيني1ــ
بغداد :دارالفراهيدي 1122,
111ص ؛11سم
 -2الشعر الديني – دراسات أ -العنوان
222,11115
و 151

222,115
م 115

222,111
أ 111

222,151
أ 112

152
ورقاءأكرم عباس
دور الشعر في الهداية ومحاربة اهل الغواية
/تأليف ورقاءأكرم عباس1ــ بغداد :مكتب االمير
للطباعة 1122,
12ص ؛51سم
 -2الشعر الديني – دراسات أ -العنوان
151
مهرجان الحرية الشعري(: 2,1جامعة ميسان
)1122:
فضاء الوطن1ــ اصالة الشعر1ــ بغداد  :مطبعة
البحر ؛1122
221ص ؛15سم
 -2الشعر العربي – مهرجانات أ -العنوان
155
ابن عربي ,محي الدين(311هـ 152-هـ)
القصيدة التائية الكبرى /محي الدين ابن عربي
:دراسة وتحقيق عبد المنعم عزيز النصر1ــ بغداد
 :مكتب االفراح 1122,
22ص ؛11سم
 -2الشعر الصوفي  -دراسة أ -النصر ,عبد
ب -العنوان
المنعم عزيز(محقق)
151
االعظمي ,حسين الظريفي
اصداء الفلسفة :شعر /حسين الظريفي
االعظمي1ــ بغداد :مطبعة ضوء القمر 1122,
11ص ؛12سم
 -2الشعر الفلسفي أ -العنوان

,69

222,1211
أ 111

222,1211
ج 111

222,1211
ج 115

222,1211
خ 121

222,1211
خ 121

153
االديب ,حيدر
احالم مؤجلة :شعر شعبي عراقي /حيدر
االديب1ــ النجف االشرف :من منشورات مجلة
الشرارة 1122,
231ص ؛22سم
 -2الشعر الشعبي العراقي أ -العنوان
151
الجبوري ,حامد
عشق االزل :شعر شعبي /حامد الجبوري1ــ
بغداد :مكتبة الفرات للطباعة 1122,
52ص ؛12سم
 -2الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان
155
الجناحي ,مازن
عشك الفخاتي :المجموعة الشعرية االولى (شعر
شعبي عراقي) /مازن الجناحي1ــ النجف االشرف
:مطبعة شركة المارد 1122,
511ص ؛12سم
 -2الشعر الشعبي العراقي أ -العنوان
152
خالد عبد الجبار
مرسى الشواطئ :شعر شعبي عراقي /خالد عبد
الجبار1ــ بيروت :مؤسسة الصفاء للمطبوعات
1122,
253ص ؛11سم
 -2الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان
151
الخالدي ,محمد
الشعر الشعبي العربي في دراسة معاصرة /محمد
الخالدي1ــ بيروت :مؤسسة البالغ 1122,
125ص ؛11سم
 -2الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان

,74

222,1211
ز 111

222,1211
س 151

222,1211
ش 111

222,1211
ش 211

222,1211
ع 111

121
الزيدي ,محمد
شطريات الزيدي :شعر شعبي عراقي /محمد
الزيدي1ــ بغداد :دار الفراهيدي 1122,
11ص ؛12سم
 -2الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان
122
السنجري ,علي موسى
الدرر النقية في بحر االبوذية :شعر شعبي عراقي
/علي موسى حشيش السنجري1ــ ذي قار :دار
الزيدي للنشر 1122,
11ص ؛12سم
 -2الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان

121
الشباني ,علي
هذا التراب المر111حبيبي :شعر شعبي /علي
الشباني1ــ بغداد :دار الرواد 1122,
211ص ؛ 11سم
 -2الشعر الشعبي العراقي أ -العنوان
125
الشمري ,حسن هادي
الليل باك الشمس :شعر شعبي /حسن هادي
الشمري1ــ العمارة :رابطة على ورق 1122,
51ص ؛12سم
 -2الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان
121
عبد الرضا غالي
بعد عدنه بخت  :شعر شعبي /عبد الرضا
غالي1ــ العمارة :رابطة على ورق 1122,
21ص ؛11سم
 -2الشعر الشعبي العراقي أ -العنوان

,7,

222,1211
ع 111

222,1211
ع 111

222,1211
ف 115

222,1211
م 521

222,1211
م 521

123
العطار ,مؤيد خليل
منبر11ورايه11وعلي :شعر شعبي عراقي
/مؤيد خليل العطار1ــ النجف االشرف :حوض
الفرات 1122 ,
11ص ؛12سم
 -2الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان
121
العودة ,منذر
عشر بالماي :شعر شعبي عراقي /منذر العودة1ــ
العمارة (:د1ن) 1122,
21ص ؛11سم
 -2الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان
125
الفريجي ,نعمةعبدعلي
شوق الحبيب :شعر شعبي عراقي /نعمةعبدعلي
الفريجي1ــ بغداد :داراالرقم للطباعة 1122,
231ص ؛21سم
 -2الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان
122
محمدعجاج جرجيس
عشتار ومراجيح بغداد /محمدعجاج جرجيس1ــ
تكريت :منشورات رابطة الشعراء الشعبيين
1122,
11ص ؛12سم
 -2الشعر الشعبي العراقي أ -العنوان
121
محمد علي محي الدين
الدارمي اوغزل البنات /محمد علي محي الدين1ــ
الحلة :دارالفرات للثقافة واالعالم1122,
511ص ؛11سم

,70

 -2الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان
222,1211
ن 112

222,1211
هـ 212

222,1211
و 321

222,111
خ 515

222,111
ي 111

111
النعيمي ,هيثم
المن جاي :شعر شعبي عراقي /هيثم النعيمي1ــ
بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي
1122,
251ص ؛11سم
 -2الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان
112
الهاللي ,عبد الواحد
الحكاية الشعرية :الموروث في الشعرالشعبي
:هامش على ضفاف الغراف /عبد الواحد
الهاللي1ــ بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي 1122,
15ص ؛12سم
 -2الشعر العربي(شعبي) – العراق أ -العنوان
111
الوسمي ,سلطان محمد
تاريخ االدب الشعبي في النطقة الغربية /سلطان
محمد الوسمي1ــ الموصل :مطبعة الكرم 1122,
211ص ؛15سم
 -2الشعر الشعبي – العراق أ -العنوان
115
الخفاجي ,رضا
سفر الحوراء زينب  :مسرحية شعرية  /رضا
الخفاجي1ــ النجف  :قسم الشؤون الفكرية
والثقافية في العتبة العباسية 1122,
25ص ؛11سم
 -2الشعر المسرحي أ -العنوان
111
يحيى صاحب
تحت خشبة المسرح :مسرحية شعرية /يحيى

,73

صاحب1ــ (د1م) :مطبعة ابابيل 1122,
231ص ؛11سم
 -2الشعر المسرحي أ -العنوان
222,2
ز 111

222,215
ب 111

222,215
م 521

222,215
م 211

113
الزبيدي ,نضال احمد باقر
شعر المخضرمات في الجاهلية واالسالم /جمع
وتحقيق ودراسة نضال احمد باقر الزبيدي1ــ
بغداد :مطبعة المجمع العلمي 1122,
521ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – تاريخ – العصر الجاهلي
 -1الشعر العربي – تاريخ عصر صدر االسالم
أ -العنوان
111
الباوي ,ايادابراهيم فليح
الضوء ومصادره في الشعر العربي قبل االسالم
/ايادابراهيم فليح الباوي1ــ بغداد :دار العباد
1122,
121ص ؛11سم
 -2الشعر العربي -العصر الجاهلي -دراسة أ-
العنوان
115
محمد تقي جون
انا الشعر :دراسة في اساسيات الشعر الجاهلي
وصالحيتها لعصور الشعر العربي /محمد تقي
جون1ــ واسط :مطبعة الطيف 1122,
215ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العصرالجاهلي – دراسة
أ -العنوان
112
مالذ ناطق علوان
المفارقة في الشعر الجاهلي :دراسة تحليلية /مالذ
ناطق علوان1ــ بغداد  :دار الفراهيدي 1122,
225ص ؛11سم1ــ (سلسلة دراسات ؛)52
 -2الشعر الجاهلي – دراسات أ -العنوان ب-

,70

السلسلة
222,115
د 113

222,115
م 521

222,11
ن 112

222,5115
م 521

111
دراسات نقدية في ديوان على عتبات الجنة
السمراء للشاعر حكمت صالح /محمد رشدي
عبيد11واخرون1ــ الموصل  :منشورات البراق
الثقافية 1122,
111ص ؛11سم1ــ (دراسات في الشعر
االسالمي المعاصر ؛)21
 -2الشعر العربي  -العصر االسالمي – دراسات
أ -محمد رشدي عبيد(م1م) ب -السلسلة
511
محمد اقبال عروي
انهيار الحضارات والشمس المرتقبة /محمد اقبال
عروي1ــ الموصل :منشورات البراق 1122 ,
251ص ؛11سم1ــ (سلسلة في موكب شعراء
االسالم /اعداد سراة حكمت صالح ؛ )1
يشتمل على وحدة النزيف في القصيدة االسالمية
المعاصرة/احمد االشهب
 -2الشعر العربي -العصر االسالمي -دراسات
أ -العنوان ب -السلسلة ج -االشهب
,احمد(م1م)
512
النعيمي ,علي احمد محمد يونس
خواطر الدموع :مجموعة شعرية /علي
النعيمي1ــ بغداد ( :د1ن) 1122,
55ص ؛12سم
 -2الشعر العربي  -العراق أ -العنوان
511
محمد تقي جون علي
شعر الثورات العلوية بين االرخنة والفن العصر
االموي /محمد تقي جون علي1ــ (د1م) :شركة
االنس للطباعة 1122,
211ص ؛11سم

,75

 -2الشعر العربي  -العصر االموي  -دراسات أ-
العنوان
222,515
ك 211

222,115
أ 112

222,115
ز 111

222,115
ب 511

515
الكميتي ,قصي
شاعر العقيدة :الكميت بن زيد االسدي(رحمه
اهلل) /قصي الكميتي1ــ النجف االشرف :مؤسسة
الهادي والعسكري للثقافة واالرشاد 1122,
211ص ؛12سم
 -2الشعر العربي  -العصر االموي  -دراسات
 -1االسدي ,الكميت بن زيد(شاعر) أ -العنوان
511
االربلي ,حسام داود خضر
ظاهرة االجازة في الشعر العباسي /حسام داود
خضر االربلي1ــ بغداد:دار الفراهيدي 1122,
212ص ؛15سم
 -2الشعر العربي -العصر العباسي  -دراسات أ-
العنوان
513
الزبيدي ,راجحة
نزعات الشعراء الشعبية في العصر العباسي
االول من251هـ 551 -هـ :دراسة موضوعية
فنية /راجحة الزبيدي 1ــ بغداد (د1ن) 1122 ,
255ص ؛ 11سم
 -2الشعر العربي  -العصر العباسي االول -
دراسات أ -العنوان
511
البجاري ,يونس طركي سلوم
الشعر االندلسي في ظل بني صمادح :دراسة
موضوعية فنية /يونس طركي سلوم البجاري1ــ
جامعة الموصل  :دار ابن االثير للطباعة 1122,
555ص ؛11سم1ــ (سلسلة الكتاب الجامعي
؛)51
 -2الشعر العربي  -العصر االندلسي  -دراسات
أ -العنوان ب -السلسلة

,76

222,1
ع 121

222,11
أ 111

222,11
أ 311

222,11
أ 321

222,11
أ 115

515
عبد االمير خليل مراد
جمرة الشعر في موقد الحزن :قراءات نقدية /عبد
االمير خليل مراد ؛اعداد خليل ابراهيم
المشايخي1ــ دمشق :تموز للطباعة والنشر
1122,
121ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – تاريخ ونقد أ -المشايخي
ب -العنوان
,خليل ابراهيم(معد)
512
االتروشي ,فوزي
بريد الفرح :شعر /فوزي االتروشي1ــ بغداد :
(د1ن) 1122,
31ص ؛12سم
 -2الشعر العربي  -العراق أ -العنوان
511
االسدي ,محمد
معجز احمد كلمة معاصرة غنائيات العقل/محمد
االسدي1ــ ط1 1ــ دمشق :تموز للطباعة
1122,
111ص ؛12سم
 -2الشعر العربي -العراق أ -العنوان
521
اسماعيل عزيز كاظم
مواويل في زمن العتمة :شعر /اسماعيل عزيز
كاظم1ــ ط1 1ــ كربالء :مطبعة السومري
1122,
211ص ؛12سم
 -2الشعر العربي  -العراق أ -العنوان
522
االعرجي ,سناء حمود
حينما نختصر الكلمات :شعر /سناء حمود
االعرجي1ــ دمشق :تموز 1122,
251ص ؛12سم

,77

 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

222,11
أ 112

222,11
أ 112

222,11
أ 113

222,11
ت 212

222,11
ج 111

521
االعظمي ,حسين الظريفي
الى الناشئين قصائد وأبيات في الحكم والمواعظ
واالوصاف /حسين الظريفي االعظمي1ــ بغداد
:ضوء القمر 1122,
12ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
525
االعظمي ,حسين الظريفي
قصائد وادبيات :شعر /حسين الظريفي
االعظمي1ــ بغداد (:د1ن) 1122,
12ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
521
انيس عطا
أفول ومرايا :شعر /انيس عطا1ــ بغداد  :دار
السياب للطباعة والنشر 1122,
211ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
523
التميمي ,اكرم مهدي عباس
قراءة في ليل حزين :مجموعة شعرية عشوائية
المواضيع وعشوائية العناوين وعشوائية الترتيب
ألنها انعكاس حي للواقع /اكرم مهدي عباس
التميمي1ــ بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي 1122,
13ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
521
الجبوري ,ابراهيم علي

,78

الحب في قريتي ؛المجموعة الشعرية االولى
/ابراهيم علي الجبوري1ــ (د1م) (:د1ت)
1122,
31ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
222,11
ج 111

222,11
ج 111

222,11
ج 212

222,11
ج 212

525
الجبوري ,حسين علي عوقي
اسيل :شعر /حسين علي عوقي الجبوري1ــ
دمشق :تموز للطباعة 1122,
212ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
522
الجبوري ,سلمان
للقصب الف حنجرة :شعر /سلمان الجبوري1ــ
بغداد :دار الشؤون الثقافيةالعامة 1122,
215ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
521
جمال جاسم امين
بحيرة الصمغ :شعر /جمال جاسم امين1ــ ميسان
:منظمة الصحفيين والمثقفين الشباب المستقلة
1122,
211ص ؛12سم1ــ (سلسلة منظمة الصحفيين
والمثقفين الشباب المستقلة ؛)2
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
ب -السلسلة
511
جميل فرنسيس زورا
الغروب يشبه الفجر :المجموعة االولى
:شعر/جميل فرنسيس زورا1ــ بغداد (:د1م)
1122,
11ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

,79

222,11
ج 212

222,11
ج 212

222,11
ج 111

222,11
ج 111

222,11
ج 111

512
الجميلي ,مؤيد
محاوالت لاللتئام :المجموعة الشعرية االولى
/مؤيد الجميلي1ــ ط1 1ــ الموصل :دار صحارى
للطباعة والنشر 1122,
223ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
الجميلي ,مؤيد
همس االلرح :شعر /مؤيد الجميلي1ــ الموصل
:منشورات صحارى 1122,
221ص ؛11سم
الشعر العربي – العراق أ -العنوان
515
الجنابي ,حسين حسان
اغاريد الفجر  :مجموعة شعرية /حسين حسان
الجنابي1ــ الحلة :دارالفرات للثقافة واالعالم
1122,
232ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
الجنابي ,عبد الحسين
من سفر الالءات :شعر /عبد الحسين الجنابي1ــ
دمشق :تموز 1122,
511ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
513
الجنابي ,كريم برهان
هكذا تكلم البيرماني /كريم برهان الجنابي1ــ
الحلة :دار الفرات للثقافة واالعالم 1122,
132ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

,84

222,11
ج 111

222,11
ح 115

222,11
ح 111

222,11
ح 515

222,11
ح 115

511
الجوراني ,كاظم
صدى االعماق /كاظم الجوراني1ــ بغداد
:مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي 1122,
251ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
515
حارث معد
ومضات في وقت متأخر :شعر /حارث معد1ــ
بغداد :مكتبة الجيل العربي 1122,
211ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
512
الحبوبي ,عبد الغفار
لست شاعراًَ /عبد الغفار الحبوبي1ــ بغداد
(:د1ن) 1122,
211ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
الحجاج ,كاظم
جدارية النهرين :شعر /كاظم الحجاج1ــ دمشق
:تموز للطباعة 1122,
211ص ؛21سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
551
الحديثي ,خلف دلف
شالل العبير :شعر /خلف دلف الحديثي1ــ (د1م)
:دار جانودي 1122,
211ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
552

222,11

,8,

ح 115

222,11
ح 31

222,11
ح 31

222,11
ح 221

222,11
ح 211

الحديثي ,خلف دلف
شظايا الصدى المتكسر /خلف دلف الحديثي1ــ
دمشق :دار العراب للدراسات 1122,
231ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
551
الحسن ,ماجد
اول الفجيعة الرأس :هوامش النصوص غير
معلنة /ماجد الحسن1ــ ط1 1ــ ميسان :اتحاد
االدباء والكتاب العراقيين 1122,
32ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
555
الحسن ,ماجد
خيول مشاكسة :شعر /ماجد الحسن1ــ ط1 1ــ
ميسان :اتحاد االدباء والكتاب العراقيين 1122,
11ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
551
حكمت صالح
نفق تحت سنابك البراق :شعر /حكمت صالح1ــ
منشورات البراق الثقافية 1122,
15ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
553
الحمراني ,جواد
محتاجينك 11قصائد في حضرة الشهيد الصدر
/جواد الحمراني1ــ (د1م) (:د1ن) 1122,
211ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

,80

222,11
ح 111

222,11
خ 12

222,11
خ 121

222,11
خ 111

222,11
خ 515

551
الحيدر ,عبد العزيز
الرياح القادمة :مجموعة نصوص شعرية /عبد
العزيز الحيدر1ــ بغداد :دار ميزوبوتاميا 1122,
221ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
555
الخال ,ياسر اسماعيل عبد الرحمن
قصائد الواقع الملونه :ديوان شعر /ياسر
اسماعيل عبد الرحمن الخال1ــ بغداد (:د1ن)
1122,
ج253( 2ص) ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
552
الخالدي ,احمد
نصوص منوعة وابيات متفرقة :شعر /احمد
الخالدي1ــ بغداد :دار الدكتور للعلوم االدارية
واالقتصادية 1122,
211ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
551
الخطاط ,رحيم
تأمالت في الوقت الضائع :شعر /رحيم الخطاط1ــ
(د1م) (:د1ن) 1122,
51ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
الخفاجي ,فاضل عبد علي
خواطر مضيئة /فاضل عبد علي الخفاجي1ــ
بغداد :مطبعة الكتاب 1122,
15ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
512

222,11

,83

خ 115

222,11
د 212

222,11
ر 111

222,11
ر 511

222,11
ر 111

222,11
ز 121

الخواجه ,محمد لقمان
وشل الذكريات /شعر محمد لقمان الخواجه
:النجف االشرف :مطبعة شمس العربي 1122,
221ص ؛15سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
الدليمي ,كامل حسن
قيد وطن :شعر /كامل حسن الدليمي1ــ دمشق
:تموز 1122,
212ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
515
الربيعي ,فرحان صبري علي
صدى النظرات :المجموعة الشعرية االولى
/فرحان صبري علي الربيعي1ــ بغداد :دار
الشطري للطباعة 1122,
211ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
الرفاعي ,محمد فيصل
انغام على اوتار الحب :نصوص شعرية /محمد
فيصل الرفاعي1ــ نينوى :الكتاب العربي 1122,
11ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
513
رياض محمد سلمان
انفس حائرة /رياض محمد سلمان1ــ (د1م) :
(د1ن) 1122,
11ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
الزركاني ,هاشم
صفحات في الحب (مجموعة شعرية) /هاشم

,80

الزركاني1ــ الحلة :دار الفرات 1122,
53ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
222,11
ز 111

222,11
س 111

222,11
س 122

222,11
س 121

222,11
س 121

515
زينب صافي عباس
اقدار معلقة :شعر /زينب صافي عباس1ــ دمشق
:دار الينابيع 1122,
55ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
512
الساعدي ,جاسب حميد
جبل الصبر :ديوان شعر /جاسب حميد
الساعدي1ــ بغداد :دار الشطري للطباعة
1122,
55ص ؛11سم
 -2الشعر العربي _ العراق أ -العنوان
511
سالم محسن
نجمة الوقت :شعر /سالم محسن1ــ دمشق :رند
للطباعة والنشر 1122,
211ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
531
السامرائي ,رعد شاكر
شجرة اليقين :شعر /رعد شاكر السامرائي1ــ
ميسان :اتحاد االدباء والكتاب العراقيين 1122,
223ص ؛11سم1ــ (سلسلة اتحاد االدباء
والكتاب العراقيين ؛)3
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب-
السلسلة
532
السامرائي ,هند
اشرعة الليل :مجموعة شعرية /هند

,85

السامرائي1ــ تكريت :مطبعة جامعة تكريت
1122,
155ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
222,11
س 111

222,11
س 11

222,11
س 111

222,11
س 211

222,11
س 151

531
السعبري ,زينب جاسم
اعترافات مجنونة :مجموعة شعرية /زينب جاسم
السعبري1ــ بغداد :بساتين المعرفة 1122,
13ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
535
السعد ,سامي جبر
لعيني اروى :شعر /سامي جبر السعد1ــ البصرة
:مطبعة القدس 1122,
212ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
531
سعود بليبل
من يدري :شعر /سعود بليبل1ــ دمشق :تموز
1122,
31ص ؛15سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
533
السماوي ,باقر
اعترافات متأخرة :شعر /باقر السماوي1ــ النجف
:حوض الفرات 1122,
255ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

531
السنجاري ,مصطفى حسين

,86

شذرات تربوية :قصائد /مصطفى حسين
السنجاري1ــ بغداد ( :د1ن) 1122,
51ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
222,11
س 111

222,11
س 131

222,11
ش 111

222,11
ش 111

222,11
ش 212

535
السوداني ,نعمه
ابجدية النهر :مجموعة شعرية /نعمه
السوداني1ــ دمشق :تموز 1122,
252ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
532
سوزان سامي جميل
دوامات من العسل الماطر :شعر /سوزان سامي
جميل1ــ بغداد :مطبعة المغرب 1122,
11ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
531
الشاطي ,خالد نعمه
نرجسة الوند :شعر /خالد نعمه الشاطي1ــ بغداد
:دار الثقافة والنشر الكردية 1122,
12ص ؛11سم1ــ (دار الثقافة والنشر الكردية
؛)32
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
الشاوي ,مهند حسن
الشئ يتبعني سواي :شعر /مهند حسن
الشاوي1ــ دمشق :تموز 1122,
212ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

512
الشكاكي ,خالد عبد اهلل

,87

ارتعاشات على ضفاف الورق :مجموعة شعرية
مشتركة /خالد عبد اهلل الشكاكي ,علي عبد اهلل
الشكاكي ,حيدر علي الفتالوي1ــ بغداد ( :د1ن)
1122,
15ص ؛12سم
 -2الشعرالعربي – العراق أ -الشكاكي ,علي
عبد اهلل(م1م) ب -الفتالوي ,حيدر علي(م1م)
ج -العنوان
222,11
ش 211

222,11
ش 211

222,11
ش211

511
الشمري ,شهيد
وقد الوجدان ؛لمحات شعرية /شهي الشمري1ــ
النجف :مؤسسة النبراس للطباعة 1122,
122ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
515
الشمري ,فائق
أينطفيء الذهب؟ :قصائد منشورة /فائق
الشمري1ــ النجف :مؤسسة المرتضى للثقافة
واالرشاد 1122,
51ص ؛15سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
الشمري  ,محمد
بدون كبرياء  :شعر  /محمد الشمري  -.بغداد :
دار الكتاب الجيل العربي 1122,
11ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

,88

222,11
ض15

222,11
ط 121

222,11
ط 111

222,11
ع 113

222,11
ع 122

222,11
ع 121

513
ضيف يزن يونس
غيوم التمطر  :شعر  /ضيف يزن يونس _:
الموصل  -.مكتبة الجيل العربي 1122,
11ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
طالب حسن
مرارات :شعر /طالب حسن1ــ بغداد :مؤسسة
مصر مرتضى للكتاب العراقي 1122,
211ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
515
الطائي ,شهيد
حكايات قلب /بقلم شهيد الطائي1ــ بغداد :دار
االرقم للطباعة 1122,
15ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
512
العباسي ,فتحي زكريا
أليك :شعر /فتحي العباسي1ــ الموصل :القمر
للطباعة والنشر 1122,
52ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
عبد اهلل ثائر احمد
الغوالي :شعر /عبد اهلل ثائر احمد1ــ بغداد
(:د1ن) 1122,
11ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
551
عبد االمير حسين عالوي
العبير والسندس /عبد االمير حسين عالوي1ــ

,89

بغداد) :د1ن) 1122,
212ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
222,11
ع 111

222,11
ع 111

222,11
ع 111

222,11
ع 31

222,11
ع 111

552
العبيدي ,حنان
شجون إمرأة :ديوان شعر /حنان العبيدي1ــ
بغداد :مكتب دار االرقم 1122,
21ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
551
العتابي ناحمد جواد
القمر الوردي :شعر /احمد جواد العتابي1ــ بغداد
:مطبعة فرح 1122,
51ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
555
عدنان علي شجر
صرخات في البريه :شعر /عدنان علي شجر1ــ
دمشق :تموز 1122,
211ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
551
العزي ,بهيحه
خواطر عراقية /بهيجه العزي1ــ بغداد  (:د1ن)
1122,
251ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
553
العطار ,رياض ابراهيم
اشعار العطار :شعر /رياض ابراهيم العطار1ــ
ميسان 1122,
11ص ؛12سم1ــ (سلسلة اصدارات اتحاد
االدباء والكتاب العراقيين في ميسان ؛)1

,94

 -2الشعر العربي -العراق أ -العنوان ب-
السلسلة
222,11
ع 21

222,11
ع 211

222,11
ع 211

222,11
ع 111

222,11
ع 113

551
علي كاظم داود
على اعتاب ظل االسى وقصائد اخرى :شعر /علي
كاظم داود1ــ ميسان :مكتبة التفكير 1122,
11ص ؛15سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
555
العميري ,عمران طربوش
هتافات في محراب الصمت :شعر /عمران
طربوش العميري1ــ دمشق :تموز للطباعة
1122,
11ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
552
العميري ,ماهر
المنهل للشعر الشعبي /ماهر العميري1ــ بغداد
:مطبعة ابو علي 1122,
211ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
551
العودة ,منذر
اكبر من كل شيء :قصائد كتبت في سوق
الصاغة العصري /منذر عودة1ــ العمارة (:د1ن)
1122,
221ص ؛11سم
 -2الشعر العربي  -العراق أ -العنوان
521
العويسي ,محسن
عرق من جبين الغيم :شعر /محسن العويسي1ــ
دمشق :تموز 1122,
221ص ؛12سم

,9,

 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
222,11
ف 113

222,11
ف 131

222,11
ف 512

222,11
ف 111

222,11
ف 111

522
فارس عزيز مسلم
مدينة الشعر /فارس عزيز مسلم1ــ الحلة :دار
الفرات للثقافة واالعالم 1122,
31ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
521
الفاسي ,حنان
انثى المستحيالت :نصوص شعرية /حنان
الفاسي1ــ ذي قار :دار الزيدي للنشر 1122,
13ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
525
الفحام ,ايمان
اتعبني طيبك ربي :شعر ايمان الفحام1ــ دمشق
:تموز للطباعة 1122,
11ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
521
فؤاد مطلب
صورة شخصية لبيرق الملك :شعر /فؤاد
مطلب1ــ بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي 1122,
51ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
523
الفياض ,عبد الجبار
من قبل ومن بعد /عبد الجبار الفياض1ــ بغداد
:دار الفراهيدي 1122,
211ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

,90

222,11
ف 132

222,11
ق 132

222,11
ق 131

222,11
ق 131

222,11
ق 113

521
الفيصلي ,حطاب ادهيم
اغراءات عيون ليلى :شعر /حطاب ادهيم
الفيصلي1ــ ميسان :مطبعة االخوين 1122,
222ص ؛11سم1ــ (اصدارات اتحاد االدباء
والكتاب العراقيين في ميسان ؛)5
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب-
السلسلة
525
القاسمي ,بهيجة البقالي
هذيان رقم واحد(!11نصوص شعرية) /بهيجة
البقالي القاسمي1ــ ذي قار :دار الزيدي 1122,
11ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

522
القرشي ,علي صالح
مثالب عقارب رملية :شعر /علي صالح
القرشي1ــ العمارة :رابطة على ورق 1122,
21ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
521
القرشي ,علي صالح
ترانيم البوح المقدس :شعر /علي صالح
القرشي1ــ العمارة :رابطة على ورق 1122,
11ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
القريشي ,امجد محسن
لحن الوفاء :شعر /امجد محسن القريشي1ــ
بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي
1122,
255ص ؛11سم

,93

الشعر العربي – العراق أ -العنوان
222,11
ل 121

222,11
م 151

222,11
م 111

222,11
م1

222,11
م 521

512
الالمي ,علي نجم
ليست منؤة :شعر /علي نجم الالمي1ــ (د1م)
(:د1ن) 1122,
212ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
الماجد ,مهدي
صباح الخير ايتها العافية :شعر /مهدي الماجد1ــ
بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي
1122,
231ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
515
مارتن بني
المضطهد :شعر /مارتن بني1ــ بغداد :شركة
الطيف 1122,
13ص ؛11سم1ــ (منشورات معهد شمعون
الصفا الكهنوني ؛)55
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان ب-
السلسلة
511
مايرادف النخيل :قصائد /مجموعة شعراء1ــ
بغداد :دار الزيدي للنشر والتوزيع واالعالن
1122,
15ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق
513
محمد طاهر محمد
تنزف التراثيل انفاسه :شعر /محمد طاهر
محمد1ــ بغداد ( :د1ن) 1122,
35ص ؛11سم

,90

 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
222,11
م 521

222,11
م 521

222,11
م 521

222,11
م 521

222,11
م 531

511
محمد طاهر محمد
طقوس اللوحة :شعر /محمد طاهر محمد1ــ بغداد
(:د1ن) 1122,
15ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
515
محمد طاهر محمد
وقفة على شواطئ النور :شعر /محمد طاهر
محمد1ــ (د1م) (:د1ن) 1122,
31ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
512
محمد طاهر محمد
الوليمة الجائعة :شعر /محمد طاهر محمد1ــ
(د1م) (:د1ن) 1122,
15ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
511
محمد مكي
غصن الورد :نصوص /محمد مكي1ــ (د1م)
:دار الزاوية 1122,
211ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
211
محسن ثامر
ستبين العبر ياأمي :شعر /محسن ثامر1ــ البصرة
:مطبعة النخيل 1122,
231ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

,95

222,11
م 511

222,11
م 511

222,11
م 111

222,11
م 131

222,11
م 131

212
المحياوي ,عبد الحسين خضير عبيد
صدى االيام :قصائد /عبد الحسين خضير عبيد
المحياوي1ــ بغداد :دار العباد 1122,
211ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
211
المفتي ,طورهان
نصيف الشمس :شعر /طورهان المفتي1ــ (د1م)
:الزاوية للتصميم 1122,
51ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
215
مناتي ,حسين ابراهيم
دروبك وانا وجهة للتنهد :شعر /حسين ابراهيم
مناتي1ــ بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي 1122,
51ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
211
الموسوي ,علي سلمان
جراحات في نهر الحياة :شعر /علي سلمان
الموسوي1ــ ميسان :مطبعة النجاة 1122,
12ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
213
الموسوي ,علي سلمان
جنات المطر :شعر /علي سلمان الموسوي1ــ
ميسان :رابطة على ورق 1122,
12ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

,96

222,11
م 131

222,11
ن52

222,11
ن321

222,11
ن 125

222,11
ن 31

211
الموسوي ,محمد حسوني
قصائد11شاعر بالقصيدة /محمد حسوني
الموسوي1ــ الديوانية :مطبعة المحافظة 1122,
51ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
215
نجم عذوف
انكسار المدن  :مجموعة شعرية  /نجم عذوف-.
بغداد  :دار الضياء للطباعة 1122,
225ص ؛12سم
 -2الشعر العربي _ العراق أ -العنوان
212
النشمي ,سمير
همسات الروح وخلجان النفس  /سمير النشمي
 _.بغداد  :دار الفراهيدي 1122,
222ص؛12سم
 -2الشعر العربي _ العراق أ -العنوان
211
نامق عبد ذيب
اضاءت حياتي بكالم ازرق :شعر /نامق عبد
ذيب1ــ بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي 1122,
213ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
221
النصر ,عبد المنعم عزيز
حكايات واسفار في بالد اهلل :ديوان شعر /عبد
المنعم عزيز النصر1ــ بغداد :مكتب الفريد
1122,
222ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

,97

222,11
ن 112

222,11
هـ 132

222,11
هـ 152

222,11
و 131

222,11
ي 131

222
النعيمي ,علي
ابكي العراق وابكي امة العرب :مجموعة شعرية
/علي النعيمي1ــ (د1م) (:د1ن) 1122,
22ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
221
الهاشمي  ,علي عبد السالم
عصافير ضوء :شعر /علي عبد السالم
الهاشمي1ــ دمشق :تموز للطباعة والنشر
1122,
211ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
225
هيثم صبحي
لمن ابوح بهواي :شعر /هيثم صبحي1ــ بغداد
:مكتب رياض 1122,
211ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
221
الواسطي ,وداد
قصائد من القاع :شعر /وداد الواسطي1ــ دمشق
:تموز للطباعة 1122,
211ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان
223
الياسري ,عادل حميد
للورد11وأنت :شعر /عادل حميد الياسري1ــ
دمشق :تموز للطباعة 1122,
211ص ؛12سم
 -2الشعر العربي – العراق أ -العنوان

,98

222,1115
أ 521

222,1115
ح 221

222,1115
ي 131

222,1112
و 321

221
احمد مطلوب
نازك المالئكة :دراسات في شعرها /احمد مطلوب
؛وسن عبد المنعم1ــ بغداد :المجمع العلمي
1122,
151ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق – دراسات أ -وسن
عبد المنعم(م1م)
ب -العنوان
225
حكمت صالح
اضواء على ديوان نقاط على ابجديات الحنين
/حكمت صالح1ــ الموصل :منشورات البراق
الثقافية 1122,
212ص ؛21سم1ــ (سلسلة قراءات في الذات
االدبية ؛)3
 -2الشعر العربي – العراق – دراسات أ-
العنوان ب -السلسلة
222
اليوزبكي ,مؤيد
دراسات نقدية في ديوان رحلة الرفوف والمرايا
:شعر حكمت صالح /بقلم مؤيد اليوزبكي ,شوقي
يوسف ,مازن موفق الخيرو1ــ الموصل :البراق
الثقافية 1122,
111ص ؛11سم1ــ (سلسلة في موكب شعراء
االسالم ؛)21
 -2الشعر العربي – العراق – دراسات أ-
ب -الخيرو
شوقي يوسف(م1م)
,مازن(م1م) ج -العنوان هـ  -السلسلة
221
الوسمي ,سلطان محمد
حروف على جدار الصمت /اعداد سلطان محمد
الوسمي1ــ الموصل :مطبعة الكرم 1122,
12ص ؛11سم1ــ (ادباء من القيادة ؛)1
 -2الشعر العربي – العراق – مجموعات أ-

,99

العنوان
222,1111
أ 321

222,1111
ن 511

221,1321
خ 515

221,11
ب 111

211
اسماعيل ابراهيم عبد
الحداثات االربعة الشعرية في العراق :نقد
/اسماعيل ابراهيم عبد 1ــ بغداد :دار مريان
للنشر 1122,
312ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق – تاريخ ونقد أ-
العنوان
212
النجار ,محمد علي
ديوان في التاريخ الشعري /محمد علي النجار
؛جمع وتقديم حسام الشاله1ــ ط 5فريدة
ومنقحة1ــ الحلة :دار الفرات 1122,
111ص ؛11سم
 -2الشعر العربي – العراق – تاريخ ونقد أ-
ب -العنوان
الشاله ,حسام(جامع)
211
الخفاجي ,رضا
آيات اليقين في سفر ام البنين(عليها السالم)
:مسرحية شعرية :قسم الشؤون الفكرية والثقافية
في العتبة العباسية المقدسة 1122,
31ص ؛11سم
 -2المسرحيات الدينية(شعرية) – العراق أ-
العنوان
215
البطاط ,عوده
قصص بال رتوش :القصة االولى(راكب في يوم
ماطر) /عوده البطاط1ــ كربالء المقدسة
:كومبوترستي للطباعة والنشر 1122,
بدون مترجم ؛12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان

044

221,11
خ 113

221,11
ز 111

221,11
ز 111

221,11
ط1

221,11
ط1

211
الخباز ,علي حسين
مسرحية الخدعة /علي حسين الخباز1ــ النجف
االشرف :قسم الشؤون الفكرية والثقافية في
العتبة العباسية 1122,
12ص ؛11سم
 -2المسرحيات العربية(الدينية) – العراق أ-
العنوان
213
زهير كاظم
رطب وعنب :خمس مسرحيات /زهير كاظم1ــ
بغداد :مطبعة شمس 1122,
255ص ؛11سم
 -2المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
211
الزيدي ,علي عبد النبي
عرض بالعربي – مسرح /علي عبد النبي
الزيدي1ــ بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة
1122,
152ص ؛12سم1ــ (سلسلة مسرح)
 -2المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
ب -السلسلة
215
طه سالم
الجسر :مسرحية واقعية تسجيلية تؤرخ مسيرة
الشعب العراقي منذ سنة  2112لغاية 2132
/طه سالم1ــ بغداد :مكتب المصادر لطباعة الكتب
1122,
52ص ؛12سم
 -2المسرحية العربية – العراق أ -العنوان
212
طه سالم
زور -واوية :مسرحية شعبية /طه سالم1ــ بغداد
:مكتب المصادر 1122,

04,

25ص ؛11سم
 -2المسرحية العربية – العراق أ -العنوان
221,11
ط1

221,11
ع 21

221,11
م 521

221,11
م 131

211
طه سالم
نصوص مسرحية :ثالث نصوص مسرحية
لالطفال1ــ بغداد :مجموعة دار الهنا للعمارة
والفنون 1122,
ج211(5ص) ؛11سم1ــ (السلسلة المسرحية
؛)1
 -2المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
ب -السلسلة
251
علي لفته سمير
المئذنة :مسرحية من فصل واحد /علي لفته
سمير1ــ دمشق :تموز 1122,
52ص ؛12سم
 -2المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
252
محمود حبذاري
المخلوق العجيب :مسرحية /محمود حبذاري1ــ
نينوى :المديرية العامة لتربية نينوى 1122,
51ص ؛11سم1ــ (سلسلة تصدرها المديرية
العامة لتربية نينوى11الخ ؛)52
 -2المسرحية العربية – العراق أ -العنوان
ب -السلسلة
251
موسى جاسب
مجنون11رغما عنه( مونودراما) مسرحيات ذات
الفصل الواحد /موسى جاسب1ــ بغداد :مطبعة
عادل 1122,
251ص ؛11سم
 -2المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان

040

221,11
ي 511

221,11
ي 511

221,11
ي 511

225,122
ج 111

225,11
أ 311

255
يحي صاحب
حكاية حب من وقائع القرية سين:مسرحية
شعرية /يحيى صاحب1ــ (بغداد) :مطبعة ابابيل
1122,
 -2المسرحيات العربية – العراق أ -العنوان
251
يحيى صاحب
الغول :مسرحية شعرية /يحيى صاحب 1ــ بغداد
:مطبعة ابابيل 1122,
251ص ؛12سم
 -2المسرحيات العربية الشعرية – العراق أ-
العنوان
253
يحيى صاحب
مأساة سحيم :مسرحية شعرية /يحيى صاحب1ــ
بغداد :مطبعة ابابيل 1122,
111سم ؛12سم
 -2المسرحية العربية – العراق أ -العنوان
251
الجبوري ,حسين علي
في احزان قبائل الوحش على مصرع الحسين
/حسين علي الجبوري1ــ دمشق :تموز 1122,
251ص ؛12سم
 -2القصص التاريخية أ -العنوان
255
ازدهار سلمان
ماذا بعد الحب11؟(مجموعة قصص قصيرة)
/ازدهار سلمان1ــ بغداد :منشورات دار الزيدي
1122,
12ص ؛12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان

043

225,11
أ211

225,11
ب 511

225,11
ج 132

225,11
ح 31

225,11
ح 311

252
االميري ,نجم
عودة الطائر غير المهاجر :قصص /نجم االميري
,عباس حسن غضنفر1ــ بغداد :مطبعة االخوين
1122,
21ص ؛12سم1ــ (اصدارات اتحاد االدباء
والكتاب العراقيين في ميسان ؛)2
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان ب-
السلسلة
251
البحار ,حسن علي عبد الحسين
الدردبيس :مجموعة قصصية /حسن علي عبد
الحسين البحار1ــ دمشق :تموز 1122,
251ص ؛15سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
211
جاسم عاصي
في انتظار الضفاف البعيدة 1:روايات /جاسم
عاصي1ــ دمشق :تموز 1122,
311ص ؛11سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
212
حسن متعب
شجرة المر :رواية /حسن متعب1ــ بغداد :دار
الشؤون الثقافية العامة 1122,
215ص ؛12سم1ــ (سلسلة سرد ؛)21
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان ب-
السلسلة
211
الحسناوي ,محمد سعد جبر
سناء :قصص قصيرة /محمد سعد
جبرالحسناوي1ــ النجف :مطبعة شركة المارد
1122,
225ص ؛21سم

040

 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
225,11
ر 111

225,11
ز 111

225,11
س 111

225,11
س 111

225,11
س 111

215
الربيعي ,مائدة
بوح في ثنايا البئر :مجموعة قصصية /مائدة
الربيعي1ــ دمشق :دار الينابيع للطباعة 1122,
251ص ؛ 12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
211
الزيدي ,يونس
الكشكول :حكايات /تأليف يونس
الزيدي(ابونازك)1ــ بغداد :دار الزيدي للنشر
1122,
51ص ؛12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
213
الساعدي ,عباس
شغف الرؤيا :قصص /عباس الساعدي1ــ دمشق
:تموز 1122,
22ص ؛12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
211
السردار ,فارس سعد الدين
ضوء على حافة عتمة :قصص قصيرة1ــ نينوى
:المديرية العامة لتربية نينوى 1122,
221ص ؛12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
215
السعبري ,زينب جاسم
قالت لي العرافة :قصص قصيرة وقصائد نثرية
/زينب جاسم السعبري1ــ بغداد :بساتين المعرفة
1122,
31ص ؛11سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان

045

225,11
س 11

225,11
س 211

225,11
ش 212

225,11
ص 115

225,11
ص 511

212
سعد سعيد
كواليس القيامة :نصوص عراقية /سعد سعيد1ــ
ط1 1ــ بغداد :دار الفراهيدي للنشر 1122,
212ص ؛11سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
211
السماوي ,نصير حسين
ثقوب في القلب :قصص /نصير حسين
السماوي1ــ بغداد :مطبعة النور 1122,
15ص ؛15سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
231
الشالل ,نسيمة
نصف متر مربع :قصص /نسيمة الشالل1ــ
الموصل (:د1ن) 1122,
12ص ؛11سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
232
صباح لعيبي
ضفاف تمرد :قصص /صباح لعيبي 1ــ دمشق
:تموز للطباعة 1122,
11ص ؛12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
231
الصفار ,عادل
رؤى حزينة :مجموعة قصصية /عادل الصفار1ــ
بغداد :دار االرقم 1122,
11ص ؛12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان

046

225,11
ص 215

225,11
ع 111

225,11
ع 111

225,11
غ 111

225,11
ف 11

235
صالح الدين خليل
كتاب المستقبل :قصص /صالح الدين خليل1ــ
بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي
1122,
211ص ؛12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
231
عبد العظيم عبد العباس راهي
االرملة :رواية /عبد العظيم عبد العباس راهي1ــ
بغداد :دار المحور 1122,
251ص ؛11سم
 القصص العربية – العراق أ -العنوان233
العبيدي ,عماد عبود شهاب
الجيء من بغداد :رواية /عماد عبود شهاب
العبيدي1ــ بغداد :مطبعة االصدقاء 1122,
115ص ؛11سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
231
الغراوي ,ابراهيم دكس
رياح وسفن :قصص /ابراهيم دكس الغراوي1ــ
ميسان :مطبعة االخوين 1122,
11ص ؛11سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
235
الفهد ,رياض
وقفة اللقلق :رواية /رياض الفهد1ــ بغداد
:مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي 1122,
252ص ؛11سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان

047

225,11
ق 113

225,11
ل 121

225,11
م 151

225,11
م 531

225,11
م 511

232
القريشي ,فاضل طالل
الزمن المسحور :رواية /فاضل طالل القريشي1ــ
بغداد :ضوء القمر 1122,
11ص ؛12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
231
االمي ,اسعد
أونسا كاميل :رواية /اسعد االمي1ــ بغداد
:مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي 1122,
251ص ؛15سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
211
ماجد عبد الستار
عندما يغيب القمر :قصة /ماجد عبد الستار1ــ
بغداد (:د1ن) 1122,
ج215(5ص) ؛11سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
212
محسن جبار
قصص علمتني الحياة /اعداد محسن جبار1ــ
بغداد :دار المناهج 1122,
ج211(2ص) ؛11سم
 -2القصص القصيرة – العراق أ -العنوان
211
المحياوي ,عبد الحسن خضير عبيد
العالم الحجري11مآسي ومهازل /عبد الحسن
خضير عبيد المحياوي1ــ بغداد :مؤسسة مصر
مرتضى للكتاب العراقي 1122,
13ص ؛12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان

048

225,11
ن 131

225,11
ن 52

225,11
ن 112

225,11
ن 111

225,11
هـ 212

215
الناشئ ,توفيق جاني سهر
على ضفتي شط العرب /توفيق جاني سهر
الناشئ1ــ ط1 1ــ بغداد :دار الرواد المزدهرة
1122,
121ص ؛12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
211
نجم عبود باجي
قصص قصيرة من ابن باجي /نجم عبود باجي1ــ
العمارة (:د1م) 1122,
11ص ؛11سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
213
النعيمي ,علي
احزان تحت ضوء الشمس :مجموعة قصصية
/بقلم علي النعيمي1ــ (د1م) (:د1ن) )1122(,
21ص ؛12سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
211
نوري جابر علي
مطر البارحة :قصص قصيرة /نوري جابر
علي1ــ العمارة :اصدار رابطة على ورق
1122,
21ص ؛11سم
 -2القصص العربية – العراق أ -العنوان
215
هالل علي
نوارس بلون الفضة :قصص قصيرة /هالل
علي1ــ دمشق :تموز للطباعة والنشر 1122,
51ص ؛12سم
 -2القصص العربية  -العراق أ -العنوان

049

225,11
ي 511

225,11
ي 511

225,1115
ح 251

221
أ 111

221
ث 121

212
يحيى صاحب
صفرا :قصص قصيرة
ًَ
اوشكت الساعة ان تدق
جداًَ /يحيى صاحب1ــ بغداد :مطبعة نحلة
1122,
253ص ؛12سم
 -2القصص العربية  -العراق أ -العنوان
211
يحيى
الفريسة :رواية /يحيى صاحب1ــ (د1م) :مطبعة
ابابيل 1122,
233ص ؛11سم
 -2الرواية العربية – العراق أ -العنوان
251
الحلفي ,عبد الجبار
دراسات في القصة العراقية المعاصرة /عبد
الجبار الحلفي1ــ دمشق :وند للطباعة 1122,
215ص ؛11سم
 -2القصة العراقية – دراسات أ -العنوان
252
ايات يوسف صالح
حلم جميل /آيات يوسف صالح1ــ بغداد :دار
المصادر 1122,
52ص ؛12سم
 -2المقاالت العربية أ -العنوان
251
ثامر أمين
نهارات مشمشة :قراءة في عدد من التجارب
االبداعية /ثامر امين1ــ دمشق :دار تموز
1122,
251ص ؛12سم
 -2المقاالت العربية أ -العنوان

0,4

221
ج 111

221
ح 512

221
س 111

221
س 111

221
ش 211

255
الجبوري ,حسين علي
الخناقون ورسيس القتل الطقسي :رسالة في
تالقح الديانات/حسين علي الجبوري1ــ ط1 5ــ
دمشق :تموز 1122,
222ص ؛11سم
 -2المقاالت العربية أ -العنوان
251
الحجامي ,عبد الجبار
مقاالت في الثقافة11والسياسة /عبد الجبار
الحجامي1ــ بغداد :مطبعة زاكي 1122,
115ص ؛11سم
 -2المقاالت العربية أ -العنوان
253
الساعدي ,عبد الهادي فنجان
رؤوس وأحذية /عبد الهادي فنجان الساعدي1ــ
بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي
1122,
211ص ؛12سم
 -2المقاالت العربية أ -العنوان
251
سعدي بدر الزم
كتابات الوقت الضائع /سعدي بدر الزم1ــ بغداد
:جمعية الثقافة للجميع 1122,
12ص ؛11سم
 -2مقاالت عربية أ -العنوان
255
الشماع ,عامرة محمود
افكار نصف العالم /عامرة محمود الشماع1ــ
الموصل :العال للطباعة 1122,
11ص ؛12سم
 -2المقاالت العربية أ -العنوان

0,,

221
ص 151

221
ك 111

221
ن 112

221,11
أ 111

223,11
س 121

252
صبحي صبري
كتابات منوعة على ضفاف نهردجلة /صبحي
صبري1ــ نينوى :مطبعة الجمهورية 1122,
231ص ؛12سم
 -2المقاالت العربية أ -العنوان
251
الكناني ,قاسم
عبرات من الطريق /قاسم الكناني1ــ بغداد :مكتب
ابابيل للطباعة 1122,
112ص ؛11سم
 -2المقاالت العربية أ -العنوان
221
النعيمي ,احمد اسماعيل
مقاالت في الشعر والنقد والدراسات المعاصرة
/احمد اسماعيل النعيمي1ــ بغداد :دار الفراهيدي
1122,
512ص ؛11سم
 -2المقاالت العربية أ -العنوان
222
انور عبد العزيز
اوراق العمر(مقاالت نقدية وشواهد حياتية) /انور
عبد العزيز1ــ الموصل :جامعة الموصل 1122,
311ص ؛11سم
 -2المقاالت العربية  -تاريخ ونقد أ -العنوان
221
سامي عبد الحميد
فن االلقاء في االذاعة والتلفزة /سامي عبد
الحميد1ــ بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي 1122,
211ص ؛11سم
 -2االلقاء  -1برامج االذاعة  -5برامج
التلفزيون أ -العنوان

0,0

221
د 113

221
ز 111

221
أ521

221
ب 111

221
ق 13

225
الدباس ,نضال
رسائل بال عنوان /نضال الدباس1ــ(د1م) :دار
االصدقاء للطباعة والنشر 1122,
11ص ؛12سم
 -2الرسائل االدبية أ -العنوان
221
الزبيدي ,محمد حسين
رسائل الدكتور مصطفى جواد الى االب أنستباس
ماري الكرملي /شرح وتحقيق محمد حسين
الزبيدي1ــ القادسية :جامعة القادسية :كلية
التربية 1122,
151ص ؛11سم
 -2الرسائل العربية  -1الكرملي ,انستباس
ماري (لغوي) أ -العنوان
223
احمد ناهم
لحظة في الخلود  :قصائد نثر  /احمد ناهم _.
بغداد  :دارالفراهيدي للنشر 1122,
151ص ؛11سم
-2النشر العربي أ -العنوان
221
البطاط ,عودة
منشورات سرية مشاكسة :خواطر ادبية /عودة
البطاط1ــ (د1م) (:د1ن) 1122,
211ص ؛12سم
 -2النثر العربي أ -العنوان
225
قيس عايد حمد
لقاء الضمير في قطاف الحكمة /قيس عايد
حمد1ــ بغداد :ماهر للطباعة 1122,
ج11(1ص) ؛12سم
 -2النثر العربي أ -العنوان

0,3

221,1
ن 31

211
ف 111

211,5515
س 121

211,5515
ع 111

222
النصر ,عبد المنعم عزيز
بين اسلوب الجاحظ في رسالة التربيع والتدوير
واسلوب ابن زيدون في رسالته الهزلية :دراسة
تحليلية في النثر االندلسي /عبد المنعم عزيز
النصر1ــ بغداد :مكتب االفراح 1122,
21ص ؛11سم
 -2النثر االندلسي – دراسة أ -العنوان
221
فراي ,كريستوفر
عنقاء كثرما تنبعث :مسرحية شعرية /كرستوفر
فراي ؛ترجمة يحيى صاحب1ــ(د1م) :مطبعة
ابابيل 1122,
12ص ؛11سم
 -2المسرحيات االنكليزية أ -يحي صاحب
(مترجم) ب -العنوان
211
سامي عبد الحميد
العرب في مسرح شكسبير :دراسة مقارنة
للمقاربتين النصية واالخراجية /سامي عبد
الحميد1ــ بغداد :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي 1122,
131ص ؛11سم
 -2المسرحيات االنكليزية(وليم شكسبير)-
دراسات أ -العنوان
212
العبيدي ,معتمد مجيد حميد
مفهوم الوجود والعدم في مسرحيات شكسبير
/معتمد مجيد حميد العبيدي1ــ بغداد :دار
الفراهيدي 1122,
112ص ؛11سم1ــ (دراسات ؛)12
 -2المسرحيات االنكليزية(شكسبير) – دراسات
أ -العنوان ب -السلسلة

0,0

211
ز 111

235
ت 113

212,11555
ب 121

212,33
د 111

211
زهير مجيد مغامس
مقاالت في االدب والنقد الفرنسي /ترجمة زهير
مجيد مغامس1ــ بغداد :دار المأمون 1122,
111ص ؛11سم
 -2المقاالت الفرنسية أ -العنوان
215
تيرزاني ,تيزبانو
قال لي العراف :اسفار برية في الشرق االدنى
؛ترجمة عبد الحكيم ياسين عبد اهلل1ــ ميسان
:اتحاد االدباء والكتاب العراقيين 1122,
211ص ؛12سم1ــ (سليلة اتحاد االدباء
والكتاب العراقيين في ميسان ؛)1
 -2القصص االيطالية أ -عبد الحكيم ياسين عبد
اهلل(مترجم) أ -العنوان ج -السلسلة
211
بوالنو ,روبيرتو
نجمة بعيدة :رواية /روبيرتو بوالنو ؛ترجمة
مصطفى ناصر1ــ بغداد دار المأمون 1122,
12ص ؛12سم
 -2القصص التشيلية أ -مصطفى ناصر(مترجم)
ب -العنوان
213
داود سلوم
أثر االدب العربي في االدب الفارسي :كتاب
مثنوي لجالل الدين الرومي أنموذجاًَ /داود
سلوم1ــ بغداد :مطبعة جريدة الصباح 1122,
132ص ؛11سم1ــ (سلسلة تصدر عن جريدة
الصباح تعنى بشؤون الثقافة (الفكر واالدب)
؛)21
 -2االدب الفارسي الحديث أ -العنوان ب-
السلسلة

0,5

212,315
س 111

212,3152
ج 132

212,3155
م 521

212,111
م 211

212,515
ر 112

211
السندي ,بدرخان
الحكمة الكردية :جمهرة من االمثال والحكم
الكردية /جمعها وترجمها وعلق عليها بدرخان
السندي1ــ ط1 1ــ بغداد :دار الثقافة والنشر
الكردية 1122,
151ص ؛11سم1ــ (سلسلة ؛)31
 -2االدب الكردي  -1االمثال الكردية أ-
العنوان ب -السلسلة
215
جاسم غريب هوليري
توجعات نساء االرض :قصائد /جاسم غريب
هوليري1ــ بغداد :دار الثقافة الكردية 1122,
22ص ؛15سم
 -2الشعر الكردي أ -العنوان
212
محمد سليم سواري
شيالن :قصص كرديه /محمد سليم سواري1ــ
بغداد :دار الثقافة الكردية 1122,
32ص ؛12سم1ــ (من االدب الكردي المعاصر
؛)31
 -2القصص الكرديه أ -العنوان ب -السلسلة
211
مكدونا ,دونا
سعيد مثل الرى :مسرحية شعرية /دونا مكدونا
؛ترجمة يحيى صاحب1ــ بغداد :دار الشؤون
الثقافية العامة 1122,
221ص ؛11سم1ــ (سلسلة ترجمان)
 -2المسرحيات االيرلندية أ -يحيى
ج -السلسلة
صاحب(مترجم) ب -العنوان
111
روتكيرخ ,كريستينا
حوارات في النثر الروسي المعاصر /كريستينا
روتكيرخ ,أنا يونغرين ؛ترجمة تحسين رزاق

0,6

عزيز1ــ بغداد :بيت الحكمة 1122,
121ص ؛15سم
 -2االدب الروسي – دراسة أ -يونغرين
,انا(محرر) ب -تحسين رزاق عزيز(مترجم)
ج -العنوان
212,1125
م 121

211,15
ش 112

211,15
ع 211

211,15
م 11

112
موليكي ,هاكيف
مسرحيتان من كوسوفو /هاكيف موليكي ؛ترجمة
سامي عبد الحميد1ــ بغداد :دار الشؤون للترجمة
1122,
251ص ؛11سم
 -2المسرحيات االلبانية أ -سامي عبد
الحميد(مترجم) ب -العنوان
111
الشيخلي ,صباح ناجي
ترجمة تسع قصص قصيرة مختارة لالديب اسحق
ليبوش بيرتس /صباح ناجي الشيخلي1ــ بغداد
:كلية اللغات 1122,
12ص ؛11سم
 -2القصص العبرية  -1اسحق ليبوتش
أ -العنوان
بيرتس(اديب بولوني)
115
عماد سعيد دعيبل
قصص مختارة من االدب العبري الحديث /اعداد
وترجمة عماد سعيد دعيبل1ــ بغداد ,كلية اللغات
1122,
12ص ؛11سم
 -2القصص العبرية أ -العنوان
111
مها محمد حسن
قصص من االدب النسوي االفريقي /ترجمة مها
محمد حسن1ــ بغداد :دار المأمون للترجمة
1122,
231ص ؛12سم

0,7

 -2االدب االفريقي – دراسات  -1ادب المرأة
االفريقية أ -العنوان

0,8

الجغرافيه والتاريخ

0,9

112
ع21

115
ن511

111
خ111

111,11111
ر111

111,15
ال 511

113
علي سعد
االنسان المعاصر مواجهة العولمة  /علي سعد -.
بغداد  :مكتب االيداع 1122,
15ص ؛11سم
 -2العولمة  -1الثقافة العربية أ -العنوان
111
النقيب  ,مرتضى حسن
اصول البحث والتحليل في العمل الكتابي :
دراسات تاريخية  /مرتضى حسن النقيب (-.د.م)
( :د.ن) 1122,
(221ص  )p11 +؛11سم
 -2التاريخ – دراسات أ -العنوان
115
خوان ياسر
حضارات الشرق واثرها في التكوين الثقافي
الالتيني  /خوان ياسر؛ ترجمة اشراق عبد
العادل  -.بغداد  :دار المأمون للترجمة والنشر
1122,
511ص ؛ 1122
 -2الحضارة -تاريخ  -1العرب – تاريخ أ-
اشراق عبد العادل ( مترجم ) ب -العنوان
112
الربيعي  ,محمد كامل محمد
اثر جهود والحركة الصهيونية في سياسة
الواليات  /محمد كامل محمد الربيعي  ,عامر
حسين حسن التميمي  -.بغداد ( :د.ن )
253ص ؛11سم

ال فتاح  ,شكيب راشد
الموصلف ودورها في التصدي للغزو الصليب /
شكيب راشد ال فتاح  -.بغداد ( :د.ن) 1122 ,
253ص ؛11سم
 -2اليهود – تاريخ  -1امريكا – االحوال
أ -التميمي  ,عامر حسن حسن
السياسية
(مترجم) ب -العنوان

004

949

111,15
ز111

111,212
ج111

121,13
م11

121
الزوبعي  ,محمود قياض
المقاومة العربية االسالمية للغزو الصليبي
325-111هـ /محمود فياض الزوبعي  -.ديالى
 :المطبعة المركزية 1122,
112ص ح11سم
 -2الوطن العربي – تاريخ  -الحروب الصليبية
أ -العنوان
122
الجنابي  ,خالد محمد
من حروب القرن العشرين  /خالد محمد الجنابي
 -.بغداد  :د -ن 1122 ,
212ص؛11سم
 -2العالم – تاريخ ( حرب القرن العشرين)
121
مضر خليل عمر
دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا  /مضر
خليل عمر-.ديالى  :المطبعة المركزية 1122 ,
225ص؛ 11سم
 -2الجفرافيا – ادلة أ -العنوان

00,

121,5
ك112

121,5
ك113

9,418
م60

9,41953
ز909

121
كاظم سعد الدين
قاموس اسماء االماكن االندلسية المدن والقرى
والقصبات وغيرها  /كاظم سعد الدين  -.بغداد :
بيت الحكمة 1122 ,
52ص؛12سم ( -.سلسلة قواميس بيت الحكمة
؛)5
 -2المن – معاجم أ -العنوان
1219
الكبيسي  ,حمدان عبد المجيد
الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب معجم
البلدان ياقوت الحموي ؛ اعداد عبد المجيد
الكبيسي  -.بغداد  :المجمع العلمي العراقي ,
1122
512ص؛ 11سم
 -2الجغرافية – معاجم  -1ياقوت الحموي /
شهاب الدين ابي عبد اهلل (111-351هـ )
أ -العنوان
123
مضر خليل عمر
مقاالت في الفكر الجغرافي المعاصر  /مضر
خليل عمر  -.ديالى  :المطبعة المركزية 1122,
315ص ؛11سم
أ -العنوان
-2الجغرافيا – مقاالت
121
الزهاوي  ,عباس عبد الستار عبد القادر
استشراق الحروب الصليبيه بين المعاصرين
والمحدثين  /عباس عبد الستار عبد القادر
الزهاوي  -.بغداد  :دارل الفراهيدي 1122,
235ص ؛ 11سم
 -2االستشراق والمستشرقون أ -العنوان

000

9,0147
ب900

9,0197
ك609

121,1512
س111

111
ب311

9,7
بهنام عطا اهلل
مشكالت ادراك الرموز الحجمية في الخرائط
الموضوعيه  /بهنام عطا اهلل  -.بغداد  :مطبعة
شفيق 1122,
221ص ؛11سم
 -2الخرائط – دراسات أ -العنوان

الكعبي  ,داود
الغجر في العراق اصلهم – واقعهم – مهنتهم /
داود الكعبي – ط 1مزيدة ومنقحة ( -.د.م)  :دار
االرقم 1122,
211ص ؛11سم
أ -العنوان
 -2الغجر

9,8

121
السعدون  ,خالدة رشيد
التكوين النبوي لشارع الرواق ( شارع الرشيد) :
دراسة جغرافية المدن  /خالدة رشيد السعدون -.
(د.م ) ( :د.ن) 1122,
111ص ؛11سم
 -2جغرافية المدن  -1الشوارع (شارع الرشيد)
أ -العنوان
111
بشرى عبد عطيه
ابن االبار االندلسي  :شاعر الفردوس العربي
المفقود  /بشرى عبدعطيه  -.بغداد  :دار
الفراهيدي للنشر 1122 ,
221ص ؛22سم ( -.دراسات ؛)12
 -2ابن االبار  ,محمد بن عبد اهلل بن ابي بكر (
شاعر)
-1الشعر العربي _ عصر االندلس – دراسات
ب -السلسله
ا -العنوان

003

111
م131

111
م111

111,3
م111

90417
ش950

112
المرزوك  ,صباح نوري
هؤالء في حياتي  /صباح نوري المرزوك -.
دمشق  :تموز للطباعة 1122,
315ص ؛12سم
أ -العنوان
 -2التراجم
111
المطبعي  ,حميد
موسوعة اعالم وعلماء العراق  /حميد المطبعي
 -.بغداد  :مؤسسة الحياة للصحافة 1122,
ج215(2ص) ؛11سم
 -2االعالم – موسوعات أ -العنوان
115
مؤيد عبد القادر
من وطن النخيل  :عبد اهلل الالمي وزمه الصعب /
مؤيد عبد القادر  -.بغداد  :مؤسسة الحياة
للصحافة 1122,
51ص ؛ 11سم
-2الالمي عبد اهلل ( صحفي) أ -العنوان
900
شهاب محسن عباس
العراق وماحوله اعالم واقالم  /شهاب محسن
عباس  .بغداد  :دار الجواهري 1122 ,
515ص ؛11سم
 -2الرجال – تراجم  -1العراق -تاريخ
أ -العنوان

000

111,52
ج111

111,52
ط111

111,52
م521

90,10
أ380

الجبوري  ,عبداهلل
ثالثة في نسق  :ابناء الحاج شريف العاني
المفتي ومن ادب االغتراب عبد الحق حقي
االعظمي  /عبد اهلل الجبوري  _.بغداد (:د  .ن)
1122,
221ص ؛11سم
 -2الرجال –تراجم أ -العنوان

905

الطائي  ,ذنون
التحفة الالمعة من مؤرخي الجامعه  /ذنون
الطائي  -.الموصل  :جامعة الموصل 1122,
131ص ؛11سم
 -2الرجال – تراجم أ -العنوان

906

محمد امين زكي
مشاهير الكرد الكردستان في العهد االسالم /
محمد امين زكي  -.ط -.5السليمانية  :دار الثقافة
والنشر الكردية  :مؤسسة زين 1122,
115ص ؛11سم
 -2االكراد – تراجم  -1االكراد – تاريخ
أ -سانحة محمد امين ( مترجم) ب -العنوان
ج – رفيق صالح ( معد )
احمد عبد خضير
فلسفة االخالق عند جورج ادوارد مور  :دراسة
في فلسفية التحليلية  /تاليف احمد عيد خضير -.
بغداد  :بيت الحكمة 1122,
111ص ؛ 12سم
 -2مور  ,جورج ادوارد ( فيلسوف امريكي )
 -1االخالق  ,علم أ -العنوان

005

907

908

900
ن500

111,2
ج111

9001,
ج090

9001,
ز906

النصراوي  ,ثائر عباس
المالمح العامة لمنهج نقد الفكر الديني اليهودي
عند الشيخ محمد جواد البالغي  /ثائر عباس
النصراوي  -.بغداد  :بيت الحكمة 1122 ,
515ص ؛ 12سم
 -2البالغي  ,محمد جواد ( مفكر) أ -العنوان

909

934
جبار جاسم مكاوي
في رحاب الشيخ حسن العلي ( قدس سره ) /
جبار جاسم مكاوي  -.الحلة  :منشورات مسجد
الكرامة في الحلة ؛1
 -2رجال الدين – تراجم أ -العنوان
ب -السلسلة

الجبوري  ,عبد اهلل
شيخ االسالم الشيخ سلطان بن ناصر الجبوري
الخابوري البغدادي ( / )2252-2151عبد اهلل
الجبوري  _.بغداد  :مطابع هيئة ادارة واستثمار
احوال الوقف السني 1122,
215ص ؛11سم
 -2رجال الدين – تراجم أ -العنوان

93,

الزوبعي  ,محمود فياض
مسعر بن كدام الهاللي ومرورياته التاريخية /
محمود فياض الزوبعي  -.جامعة ديالى _.
المطبعة المركزية 1122,
211ص ح11سم
 -2الهاللي  ,مسعر بن كدام ( رجل دين )
أ -العنوان

930

006

9001,
س808

السالمي  ,محمد بن رافع ( 551 -111هـ)
تاريخ علماء بغداد المسمى منتخب المختار /
تاليف ابي المعالي محمد بن رافع السالمي ؛
دراسة وتحقيق محمد حسين الزبيدي  -.بغداد :
بيت الحكمة ؛1122
215ص ؛11سم
 -2رجال الدين – تراجم أ -العنوان

933

9001,,3
ز088

الزاملي  ,يحي كريم
السيد تاج الدين االوي شهيد الوعظ واالرشاد /
تاليف كريم الزاملي  _.بغداد  :كان للطباعه
1122,
31ص ؛ 12سم
 -2االوي  ,تابع الدين ( واعظ ) أ -العنوان

930

112,2
ت212

112,2
ج111

112,2
ح115

153
التميمي  ,فاضل عبود
حفيد اوروك  :قراءات في ادب زيد الشهيد /
تقديم فاضل عبود التميمي  -.دمشق  :تموز
للطباعة والنشر والتوزيع 1122,
255ص ؛11سم
 -2الشهيد  ,زيد (اديب)
-1االدب العربي – دراسات أ -العنوان
151
الجبوري  ,محمد احمد
شعراء فيال ذاكرة الزمن  /محمد احمد الجبوري
( -.د.م)  :مطبعة الكرم 1122,
51ص ؛11سم
أ -العنوان
 -2الشعراء –تراجم
155
الحديثي  ,ماهر دلي
رفائيل بطي اديب  /ماهر دلي الحديثي  -.بغداد :
دار الشؤون الثقافية 1122 ,
212ص ؛ 11سم ( -.دراسات ؛)25
أ -العنوان
-2رفائيل بطي ( اديب)

007

ب -السلسلة
112,2
ر111

112,2
ش211

112,2
ص151

112,2
ع311

112,2
غ111

152
الربيعي  ,بلقيس عيدان لويس
المعريزي  :منهجه وموارده في كتاب اتعاظ
الحنف باخبار االئمة الفاطميين الخلف  /بلقيس
عيدان لويس الربيعي  -.بغداد  :دار الفراهيدي
للنشر 1122,
121ص ؛11سم ( -.دراسات ؛)12
 -2المغريزي  ,احمد بن علي ( مؤرخ)
أ -العنوان
151
الشمري  ,حافظ محمد عباس درويش
كثير عزة بين ناقريه قديما وحديثا  /حافظ محمد
عباس درويش الشمري  -.بغداد  :دار العباد
1122,
221ص ؛11سم
 -2كثير عزة  ,عبد الرحمن االسود ( اديب)
أ -العنوان
111
صبحي صبري
الطريف الصعب نحو دائرة الضوء  /صبحي
صبري  -.الموصل  :مكتبة الجيل العربي
1122,
231ص  +صور ؛11سم
 -2صبحي صبري (كاتب وفنان) أ -العنوان
112
العزاوي  ,عادل كتاب نصيف
شعر محيي الدين بن عبد الظاهر (111-111هـ)
 /عادل نصيف العزاوي  -1بغداد  :دار
الفراهيدي 1122,
251ص ح11سم
 -2الشعراء – تراجم  -1الشعر العربي –
العصر االندلسي – دراسات أ -العنوان
111
الغريري  ,احمد ناجي
معروف الرصافي  :حياته واراؤه السياسيه
( / )2113-2253احمد ناجي الغريري  ,عكاب

008

يوسف الركابي  -.بغداد  :المجمع العلمي
1122,
111ص ؛11سم
 -2الرصافي  -1معروف ( شاعر عراقي –
تراجم )  -1الركابي  ,عكاب يوسف ( م.م)
ب -العنوان
112,2
ك123

112,2
م521

112,2
ن122

112,2
ي131

115
الكبيسي  ,جميل ابراهيم
اوراق متساقطه  :مذكراتع  /جميل ابراهيم
الكبيسي  _.دمشق  :تموز 1122,
252ص ؛12سم
 -2الكبيسي  ,جميل ابراهيم ( اديب)
أ -العنوان
111
محمد علي محيي الدين
دليل االتحاد العام للش عراء الشعبيين في العراق
فرع بابل /محمد علي محيي الدين  -.بابل  :دار
الفرات 1122,
ج112(2ص) ؛11سم
 -2الشعراء الشعبيون  -1تراجم أ -العنوان
113
الندوة العلمية قسم الدراسات التاريخيه
(:1122بيت الحكمة ) وقائع الندوة العلمية التي
عقدها قسم الدراسات التاريخية  /بيت الحكمة
بتاريخ  : 1122/2/52عبد العزيز الدوري ..
مفكر ومؤرخا  /اعداد حيدر قاسم التميمي -.
بغداد  :بيت الحكمة 1122,
211ص ؛11سم
 -2الدوري  ,عبد العزيز ( مؤرخ)
ب -التميمي  ,حيدر قاسم (معد)
ج -العنوان
111
ياسر جاسم قاسم
نوري جعفر رجل النهضة واالصالح  /ياسر
جاسم قاسم  -.دمشق  :رند للطباعة 1122,
511ص ؛11سم
أ_ العنوان
 -2نوري جعفر ( اديب)

009

111,2
ح311

111,2
س121

111,2
ع111

111,2
م125

115
الحسني  ,وليد العريضي
الحقائق الحلية في نسب السادة العريضة  /وليد
العريضي الحسيني  -.بغداد  :مكتب النور
1122,
111ص ؛11سم
 -2انساب العرب  -1العشائر العربية
أ -العنوان
112
السامرائي  ,مجيد ملوك دهري الحسيني
السيد عبد العظيم الحسيني  :دراسه علمية –
جغرافية – تاريخية  /مجيد ملوك السامرائي -.
جامعه ديالى  :المطبعة المركزية 1122 ,
22ص ؛11سم
 -2انساب العرب  -1العشائر العربية
أ -العنوان
111
عدنان محمد قاسم
النفحة العلوية في السادة الموسويه الحسينية
العلوية وسيرة االمام علي الهادي ( عليد السالم
)  :نسبة  ,حكمه  ,وفاته  /عدنان محمد قاسم -.
بغداد  :دار جيا للطباعه 1122 ,
225ص ؛15سم ( _.منشورات دار جيا ؛)11
 -2االنساب العربية  -1السيرة النبوية – اهل
البيت أ -العنوان ب -السلسلة
131
مخلف شريدة
انساب بعض القبائل اللكردية  /مخلف شريدة -.
بغداد البادية 1122,
11ص ؛12سم  ( _.سلسلة العشائر المستقبل )
 -2انساب العرب  -1العشائر العربية
أ -العنوان ب -السلسلة

034

111,2
م125

111,2
م125

111,2
ن111

111,2
م311

111,2
ن111

132
مخلف شريدة
مشجرات النسب القبائل العربب  /مخلف شريده
 -.بغداد  :دار البادية 1122,
ج13(2ص ) ؛ 12سم  ( _.الطريقة المبسطة
لتعليم االنساب ؛)2
 -2انساب العرب  -1العشائر العربية
ب -السلسلة
أ -العنوان
131
مخلف شريدة
مشجرات النسب القبائل العرب  /مخلف شريدة
 _.بغداد  :دار البادية 1122,
ج11( 1ص) ؛12سم  -.الطريقة المبسطه لتعليم
االنساب ؛)1
 -2االنساب العرب  -1العشائر العربية
أ -العنوان ب -السلسلة
135
المشهداني  ,محمد جاسم حمادي
علم االنساب واثره في التدوين التاريخي في
التاريخ االسالمي  /تاليف محمد جاسم حمادي
المشهداني ى -.ط -.1بغداد  :مطبعة انوار دجلة
1122,
215ص ؛11سم
أ -العنوان
-2االنساب  ,علم
131
الموسوي القشعي  ,نصيف
اليقين في نسب السادة ال عصفور المشعشيقين /
نصيف الموسوي المشعشعي  ,محمود الموسوي
المشعشعي  _.بغداد  :مكتب روز 1122,
ج111(2ص) ؛11سم
-2االنساب العربية – العراق ( السادة ال
عصفور المقشعين أ -الموسوي المشعشعي ,
محمود (م.م) ب -العنوان
133
النبهان  ,حسن ماضي
ملوك واعيان بني نبهان  /حسن ماضي النبهان ؛
تحقيق عبد االمير البدران  -.بغداد  :مطبعة

03,

الرفاه 1122,
215ص ؛11سم
 -2العشائر العربية أ -البدران  ,عبد االمير (
ب -العنوان
محقق)

111,1
أل131

111,1
ب151

111,1
ب111

111,1
ت531

131
ال نصر  ,عليوي سعدون الحسناوي الثرواني
الدر المكنون في ثنايا ابطون  :بحث تاريخي
نسبي عن ال حمزة وال جعفر ومالحق بهم /
عليوي سعدون الحسناوي الثرواني  -.الديوانيه
 :دار نيبور 1122,
251ص ؛21سم
 -2القبائل العربية ( قبيلة ال حمزه) -1القبائل
العربية ( قبيلة ال جعفر) أ -العنوان
135
البرقعاوي  ,وحيد
الحسجه في بطون التاريخ وافواه المعمرين :
دراسة تاريخية عن عشائر البراجح وجليحه /
وحيد البرقعاوي  -.بغداد ( :د .م) 1122,
212ص ؛12سم
 -2العشائر العربية ( البراجع)  -1العشائر
أ -العنوان
العربية ( جليحه)

132
البيضاني  ,كاظم عبد
عشيرة اليبضان وفروعها  :دراسات تاريخيه
معاصره  /كاظم عبد اليبضاني  _.بغداد ( :د.ن)
1122,
211ص ؛11سم
 -2العشائر العراقية  -1القبائل العربية
أ -العنوان
131
تحسين حميد مجيد
أل دلف العجيلي وامارتهم العربية في اقليم الجبل
 /تحسين حميد مجيد  -.ديالى  :المطبعة
المركزية 1122,

030

211ص ؛15سم
 -2القبائل العربية  -1ال دلف العجلي (
قبيلة ) أ -العنوان

111,1
ج132

111,1
ج311

111,1
ح311

111,1
ح211

111
جاسم السيد خلف
مواهب الرحمن في معرفة اسرة السادة ال سيد
سلمان المدني الحسيني ال بوتوثيه  /جاسم السيد
خلف  ,مهدي المدني  -.بغداد ( :د.ن) 1122,
252ص ؛11سم
 -2القبائل العربية (ال بوتوثيه)
أ -المدني  ,مهدي ( م.م)
ب -العنوان
112
الجزائري  ,كريم جاسم
اصول القبائل العراقية  /كريم جاسم الجزائري -.
بغداد  :مطبعه النور 1122,
مج 2ج151( 1-2ص) ؛11سم
 -2القبائل العراقية أ -العنوان
111
الحسيني  ,مهدي ابراهيم اسماعيل
موسوعه الكاشف العشائر البيان في العراق (
الفرات االوسط والجنوب)  :كتاب وثائق3ي
تاريخي  ...الخ /مهدي ابراهيم اسماعيل
الحسيني ؛ تحقيق مسعود اصطفى الحسيني _.
الحلة  :مطبعه الكفري 1122 ,
ج121(2ص) ؛11سم
 -2العشائر – العراق ( عشيرة البيات)
ا -الحسيني  ,مسعود مصطفى ( محقق)
ب  -العنوان
115
الحلبوسي  ,ثامر عبد الحميد عباس عنزي
االزهار االرجيه في نسب وتاريخ السادة
الحالبسة  /ثامر عبد الحميد عباس عنزي
الحلبوسي (_.د.م :د.ن) 1122,

033

 -2العشائر العربية – العراق أ -العنوان
111,1
خ315

111,1
د211

111,1
ر111

111,1
ر1

111,1
ز111

111
الخزرجي  ,لفته عبد النبي
الفاخر المستخرج في تاريخ الخزرجي  /لفته عبد
النبي الخزرجي  -.ط 1مزيدة ومنقحه  -.الحلة :
مكتبة الغسق 1122,
121ص ؛11سم
 -2العشائر العربية – العراق ( المحاده الدليمية
) أ -العنوان
113
الدليمي  ,كامل حسن
المحامده الدليميه في بابل والفرات االوسط  :قيم
وطنية وتراث خالد  /تاليف كامل حسن الدليمي –
كرباء  :مطبعة الطف 1122,
513ص ؛11سم
 -2العشائر العربية – العراق ( المحامدة الدليمية
) أ -العنوان
111
الربيعي  ,عماد غانم
الشجرة المباركة  :نسب فخذ ال طحان الرفاعية
المكية الهاشمية واالفخاذ  ..الخ /عماد غانم
الربيعي  -.الموصل  :مكتب البقيع 1122,
51ص؛12سم
-2االنساب العربية ( قبيلة ال طحان)
أ -العنوان
115
الرد كتاب اسرة ال عوض في الحلة  /بقلم هادي
ناصر عوض العباسي  ...واخرون  -.بغداد :
مطبعة الكوثر 1122,
11ص ؛11سم
-2القبائل العربية  -1ال عوض ( قبيلة ) -5
العباسي  ,هادي ناصر عوض(م.م)
112
الزويدي  ,عبد الرزاق ال زعبال
الدالئل الحقيقية في الرد كتاب الخمسينية  /عبد
الرزاق ال زعبال الزويدي  -.النجف االشرف :

030

مطبعة الهمام 1122,
231ص؛ صور شخصية ؛11سم
 -2العشائر العربية – العراق أ -العنوان
111,1
ش115

111,1
ش211

111,1
ش211

111,1
ش211

111,1
ط151

111
الشريفي  ,ابراهيم عكاب
مشجرات بطون العرب  /تاليف ابراهيم عكاب
نايف الشريفي  -.بغداد  :طبع في مطبعة وجدي
1122,
211ص ؛11سم
-2االنساب العربية ( عشيرة الشريفات البطين)
أ -العنوان
151
الشمري  ,علي حسين فرحان عزيز
دراسات عز قبائل حمير العربية في العراق /
تاليف علي حسين فرحان عزيز الشمري  -.بغداد
 :مطبعة النخيل 1122,
115ص ؛11سم
أ_ العنوان
 -2القبائل العربية

152
الشمري  ,علي حسين فرحان عزيز
العشائر واالسر العلوية في محافظة بابل  /تاليف
علي حسين فرحان عزيز الشمري  -.بغداد :
مطبعة النخيل 1122,
251ص11,سم
-2القبائل العربية  -1االسر العلوية أ -العنوان
151
الشمري  ,علي حسين فرحان عزيز
موسوعه قبائل شمر  /تاليف علي حسين فرحان
عزيز الشمري  -.بغداد  :مطبعة النخيل 1122,
ج131(1ص) ؛11سم
-2القبائل العربية أ -العنوان
155
الطرفي  ,عزيز جفات
من تراث العشائر العربية  /عزيز جفات الطرفي

035

_ -.د.م) ( :د.ن) 1122,
111ص ؛11سم
 -2العشائر العربية – العراق أ -العنوان
111,1
ع111

111,1
ف215

111,1
ك112

111,1
م521

111,1
م125

151
الع5اني  ,نوري عبد الحميد
ال ابو ريشه الموالي في العراق  /نوري عبد
الحميد العاني  -.بغداد ( :د.ن) 1122,
132ص ؛11سم
 -2العشائر – العراق ( عشيرة ابو ريشة )
 -1العراق – تاريخ أ -العنوان
153
الفلوجي  ,شالل عبيد
عشيرة السادة الفلوجيين  :عشيرة وتاريخ /
شالل عبيد الفلوجي  -.بغداد  :دار البادية
1122,
213ص ؛51سم
 -2العشائر العربية -العراق ( عشيرة
السادة الفلوجيين) أ -العنوان
151
كاظم امين عوض
اسرة ال عوض في الحلة  :ماضيها وحاضرها (
وثيقة تاريخية )  /كاظم امين عوض  -.ط1
مزيدة ومنقحة  -.الحلة  :مكتبة الغسق 1122,
155
محمد عجاج جرجيس
نواميس العشائر دساتير فاعلة لم تكتب بعد :
دراسة ميدانية  ...الخ  /محمد عجاج جرجيس -.
الشرقاط ( :د.ن) 1122,
222ص ؛11سم
 -2العشائر العراقية – العراق أ -العنوان
152
مخلف شريدة
دليل العشائر في المحافظات  /مخلف شريدة _.
بغداد  :دار البادية 1122,
11ص ؛12سم (_.سلسلة العشائر والمستقبل)

036

 -2العشائر – العراق أ -العنوان ب -السلسلة
111,1
م125

111,1
م125

111,1
م125

111,1
م125

111,1
م125

151
مخلف شريدة
مشجرة انساب البادية  :مشجرات القبائل
العدنانية والقحطانية وانساب القبائل المعاصرة
الزييدية والطائية مع ملحق يحتوي على
مجموعه مشجرات عشائر زوبع في العراق /
مخلف شريدة  -.بغداد  :دار البادية 1122,
51ص ؛51سم
 -2القبائل العربية أ -العنوان
121
مخلف شريدة
شيخ العشيرة  :ماله وماعليه  /مخلف شريده -.
بغداد  :دار البادية 1122,
11ص ؛12سم
 -2العشائر أ -العنوان ب -السلسلة
122
مخلف شريدة
العشائر والديموقراطية مشروع مقترح لتطوير
العمل العشائري في العراق  /مخلف شريدة -.
بغداد  :دار البادية 1122,
11ص ؛11سم  ( -.سلسلة العشائر والمستقبل )
 -2العشائر العربية – العراق أ -العنوان ب-
السلسلة
121
مخلف شريدة
العشائر والمستقبل  :دراسات عشائرية  /مخلف
شريدة  -.بغداد  :دار البادية 1122,
212ص ؛12سم
أ -العنوان
 -2العشائر العربية
125
مخلف شريدة
مجلس العشيرة خطوة على طريق التطور /
مخلف شريدة  _.بغداد  :دار البادية 1122,
22سم ؛11سم ( -.سلسلة العشائر والمستقبل )

037

 -2العشائر
111,1
م125

111,1
م125

111,1
م121

90910
ن090

111,1
ي131

أ -العنوان ب -السلسلة
121

مخلف شريده
الميثاق  :نصوص من العرق العشائري المعاصر
 /مخلف شريدة  -.بغداد  :دار البادية 1122,
15ص ؛11سم( -.سلسلة العشائر والمستقبل)
 -2العشائر العربية – العراق أ -العنوان
ب -السلسلة

123
مخلف شريدة
النظام العشائري نقد وتصحيح  /مخلف شريدة -.
بغداد  :دار البادية 1122,
11ص ؛12سم ( -.سلسلة العشائر والمستقبل)
-2العشائر (انظمة) أ -العنوان ب-السلسلة
121
المعموري  ,علي عبيد خضير
اضواء على قبيلة السادة المعامرة الموسويه /
اعداد علي عبيد خضير المعموري  -.الحلة  :دار
االرقم 1122,
231ص ؛11سم
 -2العشائر العربية –تااليخ ( قبيلة نبهان)
أ -العنوان
987
النبهاني  ,حسن ماضي ال حسن
صفحات من تاريخ قبيلة نبهان  /حسن ماضي ال
حسن النبهاني  -.ط -. 5كربالء  :مكتبة الحكمة
1122,
12ص ؛12سم
 -2القبائل العربية – تاريخ ( قبيلة نبهان )
ا_ العنوان
122
الياسري ,ياسين طاهر
التاريخ الزاهر لحمولة ال مناف من ال ياسر /

038

ياسين طاهر الياسري  -.ط -.5بيروت  :المطبعة
العربية 1122,
ج511(2ص) ؛11سم
-2العشائر – العراق ( ال ياسر) أ -العنوان
151
ف111

153
ع111

153,12
ق132

153,15
أ121

111,12
ن321

121
الفتيان  ,احمد مالك
دراسات في التاريخ القديم  /احمد مالك الفتيان -.
بغداد  :مكتبة عادل 1122,
111ص ؛11سم
 -2العالم القديم – تاريخ أ -العنوان
111
العبيدي  ,شاكر محمود اسماعيل
مملكة الحضر العربية  /شاكر محمود اسماعيل
العبيدجي  -.جامعة ديالى ( المطبعه المركزية
1122,
112ص ؛11سم
 -2العراق –تاريخ ( مملكه الحضر) أ -العنوان
112
قاسم محمد غريب
اصل السومريين الحقيقي  :رؤيا جديدة  /قاسم
محمد غريب -.بغداد (:د.ن) 1122,
131ص ؛11سم
-2العراق –تاريخ قديم – العصر السومري -1
السالالت البشريه أ -العنوان
111
ادمون السو
شيرو مكلثا  :اثر واسطورة  /ادمون المو -.
نينوى  :مطبعة نيصيبين 1122,
32ص ؛11سم
-2العراق – تاريخ قديم (عصر االمبراطورية
االشورية أ -العنوان
115
النشمي  ,علي
النهضة االوربية حسب منهج وزارة التعليم
العالي  /تاليف علي النشمي  -.بغداد  :مكتب د.

039

علي النشمي لالستثمارات العلمية والثقافية
1122,
53ص ؛11سم
 -2اوربا – تاريخ – عصر النهضة أ -العنوان
135
د212

135
ز121

135
م521

135
م111

135
م111

111
الدليمي  ,ياسين مهدي صالح
الدور الحضاري المنشود للمسلم المعاصر بين
عوامل النجاح وعوائق التحدي  /ياسين صالح
الدليمي  -.جامعة ديالى  :المطبعة المركزية
1122,
321ص ِ +ملحق  1-2؛11سم
 -2الحضارة االسالمية أ -العنوان
113
الزركاني  ,خليل حسن
دراسات في التراث العربي  /خليل حسن
الزركاني  -.بغداد  :مكتب الغفران 1122,
251ص ؛11سم
 -2التاريخ االسالمي – دراسات أ -العنوان
111
محمد عصفور سلمان
صفحات من تاريخ العرب الحديث - 2132
 2121م /محمد عصفور سلمان  -.ديالى :
المطبعة المركزية 1122,
212ص ؛_11سم
 -2العرب -تاريخ حديث أ -العنوان
115
المطيري  ,مهنا رباط الويش
الموسوعه العربية التاريخية واالقتصادية
والسياسية  :العصر العثماني االول  :نشاة الدولة
العثمانية  /مهنا رباط الدويش المطيري -.
كربالء المقدسة  :مطبعة الزوراء 1122,
ج152(1ص) ؛11سم
 -2الدولة العثمانية –تاريخ أ -العنوان
112
المطيري  ,مهنا رباط الدرويش
الموسوعه العربية ألتاريخية واالقتصادية

004

والسياسية  :العصر العثماني الثاني (-111
2211هـ  /مهنا رباط الدرويش المطيري -.
كربالء المقدسة  :مطبعة الزوراء 1122,
ج331( 12ص) ؛11سم
 -2التاريخ االسالمي  -1العصر  -العثماني الثاني
أ -العنوان
135
م111

111
المطيري  ,مهنا رباط الدرويش
الموسوعة العربية التاريخية واالقتصادية
والسياسية  :الموجات التركمانية الشيعية الثالثة
( الصفوية و االمنشاريه والقاحارية ) والدولة
الفغانية ..الخ  /مهنا رباط الدرويش المطيري -.
كربالء المقدسة  :مطبعة الزوراء 1122,
ج511(21ص) ح11سم
-2التاريخ االسالمي – الموجه التركمانية
 -5الشيعة ا -العنوان

135
م111

المطيري  ,مهنا رباط الدرويش
الموسوعة العربية التاريخية واالقتصادية
والسياسية  :الموجات التركمانية الشيعية الثالثة
( الصفوية و االمنشاريه والقاحارية ) والدولة
الفغانية ..الخ  /مهنا رباط الدرويش المطيري -.
كربالء المقدسة  :مطبعة الزوراء 1122,
ج511( 25ص) ح11سم
-2التاريخ االسالمي – الموجه التركمانية
 -5الشيعة ا -العنوان

2111

135
م690

المطيري  ,مهنا رباط الدرويش
الموسوعة العربية التاريخية واالقتصادية
والسياسية  :الموجات التركمانية الشيعية الثالثة
( الصفوية و االمنشاريه والقاحارية ) والدولة
الفغانية ..الخ  /مهنا رباط الدرويش المطيري -.
كربالء المقدسة  :مطبعة الزوراء 1122,
ج112( 21ص) ح11سم
-2التاريخ االسالمي – الموجه التركمانية
 -5الشيعة ا -العنوان

2112

135
م155

2111
موفق سالم نوري
محنة الفكر امام السلطة في الحضارة االسالمية /

00,

موفق سالم نوري  -.الموصل  :دار ابن االثير
للطباعة والنشر 1122,
211ص ؛15سم
 -2الحضارة االسالمية أ -العنوان
135,11
ج111

135,113
س115

135,15
ع132

135,15
ن112

2115
الجوهري  ,احمد بن عبد العزيز (515-111هـ)
السقيفة وخدك  /تصنيف احمد عبد العزيز
الجوهري ؛ تحقيق باسم مجيد الساعدي -.
كربالسء المقدسة  :قسم الشؤون الفكرية
والثقافية 1122,
122ص ؛11سم
 -2التاريخ االسالمي – عصر صدر االسالم أ-
الساعدي  ,باسم مجيد ( محقق) ب -العنوان
2111
السويج  ,حيدر الموسوي
صفين والتحكيم  /حيدر الموسوي السويج -.
الجزائر  :اصدارات مركز اهل البيت الثقافي
1122,
211ص ؛11سم
 -2التاريخ االسالمي ( معركة حنين )
أ  -العنوان
2113
عاصم اسماعيل كنعان
الخالفة االموية ( 11-12هـ)  :دراسة في
االحوال السياسية واالدارية والمالية  /عاصم
اسماعيل كنعان  -.جامعة ديالى  :المطبعة
المركزية 1122,
511ص ؛11سم
 -2التاريخ السالمي العصر االموي -دراسات
أ -العنوان
2111
النعيمي  ,وئام عدنان عباس
الخالفة االموية من 251 -213هـ 531-511/م
 :دراسة في اوضاعها السياسية واالدارية  /وئام
عدنان عباس النعيمي  -.بغداد  :جامعة بغداد ,
1122
531ص ؛11سم

000

 -2الدولة االموية – تاريخ ا -العنوان
135,151
ح311

135,152
س121

135,1522
س113

135,151
م311

2115
الحسيني القزويني  ,عبد الكريم
الوثائق الرسمية لثورة االمام الحسين  /تاليف
السيد عبد الكريم الحسيني القزويني  -.ط مزيدة
ومنقحة  -.كربالء  :قسم الشؤون الفكرية
والثقافية ..الخ 1122,
112ص ؛11سم (_.قسم الشؤون الفكرية
والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة )12,
 -2الترليخ االسالمي – العصر االموي ( واقعه
الطف) أ -العنوان ب -السلسلة

,448
السامرائي  ,عبد الحميد حسين احمد
تاريخ الفكر االندلسي في العلوم النقليه  /عبد
الحميد حسين احمد السامرائي  -.جامعة الموصل
 :دار ابن االثير 1122,
111ص ؛11سم  (-.سلسلة الكتاب الجامعي
؛11
 -2االندلس – تاريخ  -1الحضارة العربية
أ -العنوان ب -السلسلة
2111
سادسة حالوي حمود
دراسات في تاريخ المغرب واالندلس  /سادسة
حالوي حمود  -.واسط  :طبع وتصميم مكتبة
جامعة واسط 1122,
121ص ؛11سم
 -2التاريخ االسالمي – االندلسي – دراسة
أ -العنوان
2121
المشهداني  ,محمد جاسم حمادي
نشاة وتطور التدوين التاريخي عند العرب في
التاريخ االسالمي  :مدرسة العراق ( التاريخية
انموذجا  /تاليف محمد جاسم حمادي المشهداني
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 -.ط -. 1بغداد  :مطبعة انوار دجلة 1122,
251ص ؛11سم
 -2التاريخ االسالمي – بحوث  -1المدارس
التاريخية أ -العنوان
135,155
م111

135,1552
س121

135,151
ع111

135,1511
ج111

2122
المشهداني  ,محمد جاسم حمادي
تاريخ  :مادة بين منقذ العربية ( 331-151هـ)
 /تاليف محمد جاسم حمادي المشهداني _.ط-.1
بغداد ( :د.ن) 1115,
15ص ؛11سم
 -2بل الشام – التاريخ االسالمي – امارة بني
منقذ أ -العنوان
2121
سامي حمود الحاج جاسم
الفاطميون في صقلية  :دراسة في التاريخ
السياسي والعسكري والفكري  /سامي حمود
الحاج جاسم ؛ منال حسن عكله  -.بغداد ( :د.ن)
1122,
231ص ؛11سم
 -2صقلية – التاريخ االسالمي – العصر الفاطمي
(312-115هـ) أ -العنوان
2125
العبيدي  ,احمد مطر خضير
ففتح بالد ماوراء النهر واقليم الرحاب  /احمد
مطر خضير العبيدي  -.ديالى  :جامعة ديالى :
المطبعة المركزية 1122,
212ص ؛11سم
 -2الفتوحات االسالمية  -1ايران – التاريخ
االسالمي أ -العنوان
2121
الجنابي  ,خلود مسافر نعمة
اثر االقاليم المجاورة للحضارة العربية االسالمية
في رفد االشعاع الحضاري ..الخ /خلود مسافر
نعمة مصر الجنابي  -.بغداد ك مطبعة حيدر ,
1122
 -2فرغانه – التاريخ االسالمي أ -العنوان

000

135,152
ز111

135,211
م131

135,1
م311

135,32
ج111

135,1
ر111

2123
الزهاوي  ,عباس عبد الستار عبد القادر
السياسية الداخلية والخارجية للدولة االيخانية
(عهد اباقاخان)  /عباس عبد الستار عبد القادر
الزهاوي  -.ط -.1بغداد :دار الفراهيدي 1122,
111ص ح11سم  (_.دراسات ؛)31
 -2المعول  -1الوطن العربي – تاريخ –
العصر العباسي الخامس أ -العنوان
ب -السلسلة
2121
الموسوي  ,جواد مطر
مقومات دولة مدينة المدينة  /جواد مطر  -.بغداد
 :بيت الحكمة 1122,
12ص ح12سم ( _.السلسلة السياسية)
 -2المدينة المنورة ( يثرب) – التاريخ االسالمي
أ -العنوان ب -السلسلة
2125
المشهداني  ,محمد جاسم حمادي
تاريخ ظفار حتى ستة 512هـ2511/م  /محمد
جاسم حمادي المشهداني  -.بغداد  :انوار دجلة
1122,
15ص ؛11سم
 -2عمان – تاريخ (ظفار ) أ -العنوان

2122
الجابري  ,خليل حمود عثمان
ابو ظبي  : 2152-2113دراسة تاريخية في
االوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية /
خليل حمودعثمان الجابري  -.بغداد  :المؤسسة
مصر مرتظى للكتاب العراقي 1122,
 511ص ؛11سم
-2ابو ظبي – تاريخ  -1ابو ظبي – االحوال
السياسية أ -العنوان
2121
الربيعي  ,محمد كامل محمد
دراسات عن تاريخ قطر المعاصر  /محمد كامل
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محمد الربيعي  ,عادل سهيل نجم التميمي -.
بغداد ( :د.ن) 1122 ,
11ص ؛11سم
 -2قطر – تاريخ – دراسات أ -التميمي  ,عادل
سهيل نجم ( م.م) ب -العنوان
131
م521

131,1
ال 211

131,5
ع111

131,511
ظ111

محمد عصفور سلمان
لمحات من تاريخ الوطن العربي المعاصر  /محمد
عصفور سلمان  -.جامعةت ديالى  :المطبعه
المركزية 1122,
211ص ؛11سم
 -2الوطن العربي – تاريخ أ -العنوان

2111

2112
ال كعود  ,اسراء شريف
لبنان  :من االجتياح السرائيلي لبيروت الى مابعد
 /اسراء شريف ال كعود  -.بغداد ( د.ن) 1122,
511ص؛11سم
 -2لبنان – تاريخ  -1لبنان – االحوال
السياسية أ -العنوان
2111
العراق  .وزارة التربية
تاريخ العراق المعاصر للصف الخامس معاهد
اعداد المعلمين  /تاليف لجنة في وزارة التربية -.
بغداد  :وزارة التربية  ,المديريه العامة للمناهج
1122,
112ص ؛11سم
 -2العراق -تاريخ حديث أ -العنوان
2115
الظاهر  ,جواد
تاريخ العراق السياسي الحديث  :منذ تاسيس
الدولة العراقية عام-. 2112ط -.1بيروت :
مؤسسة الصفاء للمطبوعات 1122,
ج311(2ص) ؛11سم
يتضمن الجذور التاريخية للعراق
 -2العراق – تاريخ ( )2115-2112أ -لبنان
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131,511
ي131

513,131
ع111

131,513
ك111

131,512
ح31

131,512
ن112

2111
ياسين طه ظاهر
دار االعتماد البريطانية وتكوينالحكم الوطني في
العراق  : 2151-2111دراسات تاريخية
سياسية  /ياسين طه ظاهر .بغداد  :مكتب احمد
الدباغ 1122,
152ص ؛11سم
-2العراق – تاريخ – االنتداب البريطاني
أ -العنوان
2113
عاتي  ,كرم مراد
محمد نجيب الر بيعي  :رئيس جمهورية العراق
في العهخد الجمهوري االول  /كريم مراد عاتي -.
بغداد ( :د.ن) 1122,
251ص ؛11سم
 -2العراق – تاريخ أ -العنوان
2111
الكردي  ,حيدر زكي عبد الكريم
الجمهورية العراقية االولى : 2115-2132
دراسة تاريخية  /تاليف حيد ر زكي عبد الكريم
الكردي  -.دمشق  :دار نينوى 1122,
231ص ؛11سم
 -2العراق – تاريخ حديث ( )2115-2132
أ_ العنوان
2115
الحسن  ,طالب
بعث العراق من البداية حتى النهاية الغريبة /
طالب الحسن  -.بيروت  :دار اور 1122,
321ص ؛11سم
 -2العراق – تاريخ حديث أ -العنوان
2112
نورمان  ,روجر
تشريع العنف  :تحليل نقدي لحرب الخليج /
روجر نورمان  ,كريس  :اف جوشنيل ؛ ترجمه
خالد ناجي السامرائي  -.بغداد :دار الفراهيدب
1122,
22ص ؛11سم
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-2حرب الخليج  -1العنف أ --اف جو شنيل ؛
ب -السامرائي  ,خالد ناجي ج -العنوان
131,511
ج111

2111
الجبوري  ,سحر خليفة سالم
الصراع الدعائي االمريكي – العراق في حرب
الخليج الثالثة  / 1115سحر خليفة التصريحات
بين صدام وبوش  /سحر خليفة سالم الجبوري -.
بغداد  :السفير ناشونال للنشر والتبادل العلمي
1122,
 -2العراق – تاريخ ( حرب الخليج الثالثة
1115
 -1االعالم الدولي أ -العنوان

131,511
ن115

131,511
ن115

131,511
ن115

131,52
م112

2151
نايف محمد صالح
احتالل العراق المعلن والمخفي ى ,نايف محمد
صالح  -.بغداد  :مطبعة ديانا 1122,
ج112(1ص) ؛12سم
 -2الغزو االمريكي – العراق أ -العنوان

2152
نايف محمد صالح
احتالل العراق المعلن والخفي  /نايف محمد
صالح  -.بغداد  :مطبعة الخيال 1122,
ج115(5ص) ؛12سم
-2الغزو االمريكي على العراق أ -العنوان
2151
نايف محمد صالح
احتالل العراق المعلن والمخفي  /نايف محمد
صالح  -.بغداد  :مطبعة ديانا 1122,
ج152(1ص) ؛12سم
 -2الغزو االمريكي على العراق أ -العنوان
2155
المندالوي  ,جمال حسن
الكورد الفيليون االمس والغد  :ملخص تاريخ
الكورد الفييين في العراق  /جمال حسن

008

المندالوي  -.بغداد  :دار جيا للطباعة والنشر
1122,
ج212(2ص) ؛11سم
 -2االكراد – تاريخ أ -العنوان
131,522
ا321

131,522
أ321

131,522
ر111

131,522
و321

131,521
ك122

2151
ال زكريا  ,معن عبد القادر
الوجيز الموسوعي في تاريخ اهل الموصل في
سبعة عقود  :رموز ابنائها ووقائعها احداثها /
معن عبد القادر ال زكريا -.دمشق  :دار بعل
1122,
ج551(2ص) ؛11سم
 -2العراق – تاريخ  -1الموصل – تاريخ
ا -العنوان
2153
ال زكريا  ,معن عبد القادر
الوجيز الموسوعيفي تاريه اهل الموصل في
سبعه عقود  :رموز ابنائها ووقائع احداثها بين
اول من واقدم من  / 2112-2152معن عبد
القادر ال زكريا  -.دمشق  :دار بعل 1122,
ج3-1(1ص ) ؛11سم
 -2العراق – تاريخ  -1الموصل – تاريخ أ-
العنوان
2151
الربيعي  ,عماد غانم
بيوتات موصليه  /عماد غانم الربيعي -.
الموصل :مكتب البقيع 1122,
ج121(1ص) ؛11سم  ( -.تاريخ الموصل
المحلي ؛)3
-2الموصل – تاريخ أ -العنوان ب -السلسلة
2155
الوسمي  ,سلطان محمد
القيارة بين الماضي والحاضر ( تاريخ وتراث
)/سلطان محمد الوسمي  -.بغداد :مطبعة الكرم
1122,
122ص ؛11سم
-2الموصل – تاريخ ( القيارة) أ -العنوان
كركوك وحملة التحيث -1111كركوك
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قسم االعالم والعالقات 1122,
131ص ؛صور ملونه ؛51سم
-2كركوك – تاريخ
131,512
ص511

131,512
م111

131,512
م131

131,511
س111

131,511
ب111

2152
الصفار ,رفعت مرهون
محالت بغداديه قديمه في الذاكرة  /رفعت مرهون
الصفار  -.بغداد  :دار الشؤون الثقافية 1122,
525ص ح11سم ( -.سلسلة مدن عراقية ؛)5
 -2بغداد – تاريخ أ -العنوان
2151
منذر كالك
تكريت ...ذاكرة ومدينة  /منذر كالك  -.دمشق :
تموز 1122,
112ص  +صور ح11سم
 -2تكريت – تاريخ أ -العنوان
2111
موسوعه التراث الثقافي لمدن محافظة صالح
الدين  /نخبة من الباحثين  -.دمشق  :رند
1122,
152ص  +مالحق الصور ؛51سم
 -2صالح الدين – تاريخ – موسوعات
2112
ستار عبدي مام ولي
لكي الننسى مندلي  :تحليل مفصل التاريخ مدينة
عريقة  /تاليف ستار عبدي مام ولي  -.بغداد
:مكتبة الفضلي 1122,
ج135(5ص) ؛11سم
 -2العراق -تاريخ أ -العنوان
2111
البياتي  ,طه محمد عبد اللطيف
حديثة الفرات  /المؤلف طه محمد عبد اللطيف
البياتي  -.بغداد  :د.ن ن1122
251ص ؛15سم
-2حديثة – تاريخ أ -الفرات

054

131,513
ج121

131,513
ع111

131,515
ش111

131,512
م151

131,512
م121

2115
الجيالوي  ,محسن
حلقات حليه  :اخبار وارقام من ايام زمان /
محسن جياد  -.جامعة بابل  :مركز بابل
للدراسات الحضارية والتاريخية 1122 ,
111ص ؛11سم
 -2الحلة – تاريخ أ -العنوان
2111
عبد الرضا عون
الحلة واحكامها ( االمراء  ,الحكام  ,الصدور /
المتصرفون  ,المحافظون ) منذ تاسيسها 113هـ
 /عبد الرضا عون  -.الحلة  :دار الفرات للثقافة
واالعالم 1122,
215ص ؛11سم ( -.سلسلة تراث الحلة ؛)21
 -2الحلة – تاريخ أ -العنوان ب -السلسلة
2113
الشيباني  ,عبد الكريم حسين عبد
اضواء على حركة لدغارة 2211م  /عبد الكريم
حسين عبد الشيباني  -.بغداد  :مكتب احمد الدباغ
1122,
32ص ؛11سم
 -2العراق ( الديوانية ) – تاريخ أ -العنوان

2111
المظفر  ,محسن عبد الصاحب
مدينة النجف عبقرية المعاني وقدسية المكان /
محسن عبد الصاحب المظفر  -.بغداد  :الشؤون
الثقافية العامة 1122,
152ص ؛11سم ( -.سلسلة مدن عراقية ؛)1
 -2النجف – تاريخ أ -العنوان ب -السلسلة
2115
المؤمن  ,حامد
صور من الحياة الشعبية النجفية في الجيل
الماضي  /اعداد حامد المؤمن  -.النجف االشرف
 :جمعية منتدى الشعر 1122,
215ص ؛12سم ( _.كتاب النجف ؛)1

05,

 -2النجف – تاريخ أ -العنوان ب -السلسلة
131,552
خ111

131,552
أ221

2112
الخارطة االستثمارية لمحافظة المثنى (
 / )1121_1122اعداد حامد المؤمن  -.النجف
االشرف  :جمعية منتدى الشعر 1122,
215ص ؛12سم ( -.كتاب النجف ؛ )1
 -2النجف – تاريخ أ -العنوان ب -السلسلة
2111
ال مليه  ,نعيم محمد علي حسن مصطفى
الصيد في ميسان  :قديما وحديثا  /نعيم محمد
حسن مصطفى ؛ تحقيق وتنقيح قاسم سلمان
جعفر ال مليه  -.العمارة  :رابطة على ورق
1122,
111ص ؛12سم
 -2ميسان ( العمارة – 1تاريخ أ -ال مليه ,
قاسم سلمان جعفر ( محقق) ب -العنوان
2131

131,555
م521

131,11315
م131

131,1155
س111

محمد ضايع حسون
البصرة  :دراسة في اوضاعها السياسية
واالجتماعية (  131-115هـ - 2133 /
 / )2132محمد ضايع حسون  -.الحلة  :دار
الفرات للثقافة واالعالم 1122,
111ص ؛11سم
 -2البصرة – تاريخ أ -العنوان
2132
مازن لطيف
يهود العراق  :تاريخ وعبر  /اعداد وتقديم مازن
لطيف  -.بغداد  :مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي 1122,
151ص ؛11سم
2131
السوداني  ,صادق حسن
يهود الواليات المتحدة االمريكية – دراسة
تاريخية – سياسية  /صادق حسن السوداني -.
بغداد  :مكتب احمد الدباغ 1122,
251ص ؛11سم
 -2اليهود في امريكا أ -العنوان

050

111,2
م521

111,215
ط111

2135
محمد علي هاشم
الصحراء الغربية  :دراسة تاريخية وسياسية /
محمد علي داهش  -.الموصل  :جامعة الموصل :
دار ابن االثير 1122,
111ص ؛11سم
 -2الصحراء الغربية – تاريخ أ -العنوان
2131
الطائي  ,عمار محمد علي حسين
تاريخ االحتالل الفرنسي لجزيرة مدغشقر وحركة
المقاومة فيها ( / )2111-2213تاليف عمار
محمد علي حسين الطائي  -.بغداد  :جامعة
القادسية 1122,
231ص ؛12سم
 -2مدغشقر – تاريخ ( االحتالل الفرنسي
 )2111-2213أ -العنوان

053

كشاف المؤلفين
حرف األلف
االبراهيمي ,صبيح

132

ابن عربي ,محي الدين (311هـ 152 -هـ )

155

ابن القاض ,احمد بن محمد بن يعقوب(111 – 553هـ )

121

أبو جادو ,صالح محمد

51

األتروشي ,فوزي

512

أثير محمد شهاب

152

احمد أبريهي علي

113

ا حمد بن عبد بن حسين

11

أحمد طه أحمد

521

احمد عريبي عودة

115

احمد فرامرز قراملكي

11
221, 153

احمد مطلوب
احمد ناهم

223

آدمون السو

115

األديب ,حيدر

153

اديب قاسم شندي

513

االربلي ,حسام داود خضر

511

050

ازدهار سلمان

255

ازهار صبيح غنتاب

25

األزيرجاوي ,ماجدة فاخر شامخ

111

اسارى فالح حسن

11

أسبوسيتو ,جون1ل1

25

اسحار حكمت صالح

115

االسدي ,سعيد جاسم

121, 111

االسدي ,عباس سعيد

111

االسدي ,عبد السالم نعمة

522

االسدي ,عبد الكريم جواد لطمان

215

االسدي ,محمد

511

اسراء حسين جابر

111, 151

اسراء ياسين حسن

12

اسماعيل ابراهيم عبد

211

اسماعيل عارف علي

152

اسماعيل عزيز كاظم

521

أسماعيل علي طه سكيري

111

األعرجي ,حميد جواد

113

األعرجي ,سناء حمود

522

األعسم ,باسم

311
551, 522, 151

األعسم ,خليل ابراهيم

055

525, 521, 151

األعظمي ,حسين الظريفي
أفرام سليمان متي

125

افيستناخان

111

آل أطيمش ,سناء نعيم بدر

551, 111

آل زكريا ,معن عبد القادر

2121, 2123

ال فتاح  ,شكيب راشد

111

آل كعود ,اسراء شريف

2112

آل معتز ,عبد االمير محسن

115

آل مليه ,نعيم محمد علي حسن مصطفى

2151

آل نصر ,عليوي سعدون الحسناوي الثرواني

152
251, 252

آل ياسين ,محمد حسن
أم حازم

131

األمارة ,عبد الزهرة

151
212, 33

األميري ,شهاب محسن عباس
األميري ,نجم

252

األنباري ,صباح صادق جعفر

125

انيس عطا

521

اندرتيش ,أيفو

152

األنصاري ,أبو أحسان

211

أألنصاري ,أبو محمد

122, 213

056

111, 211, 222

األنصاري ,صبيح عبد الرحمن
انور عبد العزيز

222

آيات يوسف صالح

252

اياد عبد اللطيف سالم

511

ايهاب عبد السالم محمود

111

حرف الباء
بارت ,روالن

151

باركنسن ,س1نورثكوت

351

باسل يحيى عبد اهلل

111

الباقالني ,محمد بن الطيب(115 -552هـ)

222

بان عبد الرحمن ابراهيم

315

الباوي ,اياد ابراهيم فليح

111

البجاري ,غانم

111

البجاري ,يونس طركي سلوم

511

البحار ,حسن علي عبد الحسين

251

البخاتي ,رحيم الموسوي

112

البدران ,عبد االمير

11, 22

البدراني ,احمد خزعل صالح

211

البدراني ,هشام عبد الكريم

221

البدري ,جمال قاسم محمد

112

057

البدري ,مجيد حميد شهاب

131

براميل ,كيت

311

البرزنجي ,كوسرت حسين امين

551

البرقعاوي ,وحيد

151

بشرى شاكر

904

بشرى عبد عطيه

115

البطاط ,عوده

223, 215

البغدادي ,عبد اهلل

15

البغدادي ,علي

111

البكري ,حازم

111

البكري ,ياسين

113

البلداوي ,محمد هذال

325

بهنام عطا اهلل

125

بوالنو ,وبيرتو

211

البياني ,طه محمد عبد اللطيف

2113

البيضاني ,كاظم عبد

155

058

حرف التاء
تحسين حميد مجيد

123, 151

التميمي ,اكرم مهدي عباس

523

التميمي ,فاضل عبود

112

التميمي ,ياسين عبد الصمد عمر كريدي

2

تيرزاني ,تيزيانو

215

حرف الثاء
251

ثامر امين

حرف الجيم
الجابري ,حيدر

221

الجابري ,خليل حمود عثمان

112

الجابري ,عبد الرحيم نور

111

الجابري ,كاظم كريم رضا

523

جاسم خلف

153

جاسم عاصي

211

059

جاسم غريب هوليري

215

جامعة االنبار

112

جامعة األنبار 1كلية التربية للبنات

112

جامعة كركوك

111

جبار جاسم مكاوي

55

جبار عبد الرزاق رجب

21

الجبوري ,ابراهيم علي

521

الجبوري ,حامد

151

الجبوري ,حسين

51

الجبوري ,حسين علي

255

الجبوري ,حسين علي عوقي

251, 525

الجبوري ,سحر خليفة سالم

2111

الجبوري ,سلمان

522

الجبوري ,عبد الجبار عبد الوهاب

113

الجبوري ,صبحي ناجي عبد اهلل

513

الجبوري ,محمد احمد عبد

111

الجبوري ,ناصر حسين

211

الجبوري ,نصيف جاسم محمد علي

311

الجدوع ,نجم عبد الواحد

111

الجراح ,باسل

322

الجزائري ,كريم جاسم

151

064

جمال احمد سيدو

13

جمال جاسم امين

521

الجميل ,سرمد كوكب

112, 111

جميل فرنسيس زورا

511
511, 512

الجميلي ,مؤيد

515

الجنابي ,حسين حسان

122,112

الجنابي ,خالد محمد
الجنابي ,خلود مسافر نعمة

111

الجنابي ,دريد داود سلمان

511

الجنابي ,شيماء حسين فليح

521

الجنابي ,عبد الحسين

511

الجنابي ,كريم برهان

513

الجنابي ,نبيل مهدي

111

الجناحي ,مازن

155

جواد كاظم حميد

113
211, 252, 251

الجوذري ,عبد العظيم عباس
الجوراني ,كاظم

511

الجوهري ,احمد بن عبد العزيز(515 -111هـ)

152

الجيالوي ,ماجد هـ

311

الجيالوي ,محسن

2111

06,

حرف الحاء
11, 15, 11, 12

الحاتم ,أسامة
حارث معد

515

حافظ ابراهيم محمود

221

الحبوبي ,عبد الغفار

512

الحجاج ,كاظم

511

الحجامي ,عبد الجبار

251
115, 151

الحجي ,عبد الحق احمد محمد
الحداد ,كفاح

32

الحديثي ,خديجة

211

الحديثي ,خلف دلف

552, 551

الحديثي ,ماهر دلي

121

حسن جعفر حسن

111

الحسن ,طالب

2115

حسن عبد الحميد

111

الحسن ,عدنان سدخان

525
1

حسن علي خلف
الحسن ,ماجد

555, 551

حسن متعب

212

الحسناوي ,احمد هاشم جواد

112

060

الحسناوي ,محمد سعد جبر

211

الحسني ,رغد زكي غياض

111, 115

حسين سبهان صخي

111

حسين مروان عمر

311

الحسينان ,خالد

225

الحسيني ,فالح ابو شعيره

13

الحسيني القزويني ,عبد الكريم

125

الحسيني ,مهدي ابراهيم اسماعيل

155
211, 213

الحسيني ,نبيل

111

الحسيني ,وليد العريضي
حكمت صالح

225, 551

الحكيم ,احمد فوزي

111, 12

الحلبوسي ,ثامر عبد الحميد عباس عنزي

152

الحلفي ,عبد الجبار

251

الحلو ,محمد علي

121, 211
111

الحلي ,احمد
الحلي ,مسلم حمود آل العالم(2112 -2551هـ)
الحمداني ,بشرى

151, 151
21
311, 111

الحمداني ,سمير ابراهيم عبد اهلل

13

الحمداني ,نوافل يونس

063

الحمدي ,صبري فالح

151

الحمراني ,جواد

553

حمه كريم عارف

155

الحنظل ,ابراهيم محمد

111

حنون مجيد

111

الحيدر ,عبد العزيز

551
551, 551, 553

الحيدري ,جمال ابراهيم

121

الحيدري ,وديع

حرف الخاء
555, 111

الخال ,ياسراسماعيل عبد الرحمن
خالد احمد فرحان

111

خالد حامد حسن

315

خالد رحيم

113

خالد عبد الجبار

152

الخالدي ,احمد

552, 151

الخباز ,علي حسين

211

الخزاعي ,احمد خنجر

521

الخزاعي ,عباس فاضل جابر

125

الخزرجي ,لفته عبد النبي

151

060

الخزعلي ,عباس فاضل جابر

312

الخزعلي ,محمود الكاظمي

121

خضير جاسم درويش

251

الخطاط ,رحيم

551

الخفاجي ,احمد حسين عبود

255

الخفاجي ,خضر عبد الرضاجاسم

251
211, 115

الخفاجي ,رضا
الخفاجي ,فاضل عبد علي

511

الخفاجي ,فائز جرمط فيصل

125

الخفاجي ,فؤاد

223

الخفاجي ,محمود

111
512, 55

الخفاف ,ايمان عباس

122

خليل ابراهيم عبد اللطيف

512, 225

الخواجه ,محمد لقمان

115

خوان ياسر
الخياط ,باسل يونس ذنون

131, 133

خيري عبد الرزاق جاسم

111

الخيون ,احمد عزيز جايد

511

065

حرف الدال
داخل حسن جربو

522

الداغري ,فاخر(ابو ايوب)

11

داود سلوم

213

الدباس ,فضال

225

دبان عبد الرحمن ابراهيم

121

دريد عبد القادر نوري

112

دالل محمود

115

الدلوي ,عادل تركي حسن

115

الدليمي ,حميد لطيف

513, 515

الدليمي ,عباس فاضل

21

الدليمي ,عبيدة عامر توفيق

251
111, 511

الدليمي ,كامل حسن
الدليمي ,ياسين مهدي صالح

111

الدولعي ,ايمان مهدي

22

حرف الراء
الراشد ,رائد امير عبد اهلل

15

الربيعي ,بلقيس عيدان لويس

122
2125, 112

الربيعي ,عماد غانم

515

الربيعي ,فرحان صبري علي

066

الربيعي ,مائدة حسن

215, 213

الربيعي ,محمد كامل محمد

111, 135

الربيعي ,محمود داود

111

رحيم حسن سلطان

112

رزاق جبار علوان

513

الرشتي ,حبيب اهلل

211

الرشتي ,كاظم بن قاسم(2131-2121هـ)

252

الرفاعي ,محمد فيصل

511

الركابي ,عبد االمير

133

رمزية محمد علي

111

الرمضاني ,يوسف الواعظ

211

روتكيرخ ,كريستينا

111

رياض محمد سليمان

513

حرف الزاي
الزبيدي ,قصي طارق جاسم

313

الزبيدي ,محمد حسين

221

الزبيدي ,مصطفى صالح

311

الزبيدي ,نضال احمد باقر

113

الزبيدي ,وسن عبد المنعم ياسين

132

067

151, 311

الزركاني ,خليل حسن

511

الزركاني ,هاشم

121,113

الزهاوي ,عباس عبد الستار عبد القادر
زهير صالح جلميران

511

زهير كاظم

213

زهير مجيد مغامس

211

الزويدي ,عبد الرزاق آل زعباك

115

زياد عادل هبابة

123

زياد نجم عبد

312

الزيادي ,حيدر

215

الزبيدي ,راجحة

513

الزيدي ,علي عبد النبي

211

الزيدي ,مثنى علوان

231

الزيدي ,محمد

121

الزيدي ,يونس

211

زين العابدين ,علي بن الحسين بن ابي طالب(11-52هـ)

11

زينب صافي عباس

515

حرف السين

068

121, 125

سادسة حالوي حمود
الساعدي ,تغريد حنون علي

21

الساعدي ,جاسب حميد

512

الساعدي ,عباس

213

الساعدي ,عبد الهادي فنجان

253

السالم ,عالء

212

سالم محسن

511

سالم محمد عبود

311,313,311,315,551

السالم ,وارد بدر

151

سالي محسن لطيف

315

سامر الياس سعيد

113

السامرائي ,احمد غازي

353

السامرائي ,باسم محمد علي

115 ,221

السامرائي ,حارث مثنى اكرم

11

السامرائي ,خالد ناجي

121

السامرائي ,رعد شاكر

531

السامرائي ,عبد الحميد حسين احمد

122
115, 121, 122

السامرائي ,مجيد ملوك دهدي الحسني
السامرائي ,هند

532

سامي حمود جاسم

111

سامي عبد الحميد

211, 221, 315

069

السباب ,ازهار محمد مجيد نصيف

51

السبتي ,علي

121

ستار عبدي مام ولي

2111

ستار كاظم زبون

313

السردار ,فارس سعد الدين

211
215, 531

السعبري ,زينب جاسم
السعد ,سامي جبر

535

سعد سعيد

212
155, 121, 525

سعد علي زاير
سعد عمر محمد امين

121

سعد مطر عبود

515

سعدون  ,خالدة رشيد

121

سعدي بدر الزم

251

سعدي ثامر يوسف

112

السعدي ,عباس زياد كامل

215

السعدي ,محمد صالح

352

السعدي ,هاني سعود

115

سعود بليبل

531

السعيدي ,حميد خلف

121

السعيدي ,علي حسين الثامر

513

074

112

السلطاني ,طالب خليف جاسم
سلمان عبيد عبد اهلل

552, 555

سلوم برغوث سالم

323

سليمان جمعة حمادي

352

سماكه ,عدنان

31

السماوي ,باقر

533

السماوي ,نصير حسن

211

السنجاري ,مصطفى حسين

531

السنجري ,علي موسى

122

السندي ,بدرخان

211

سهيلة شفيق

111

السوداني ,صادق حسن

2153

السوداني ,مناف محمد

511, 151

السوداني ,نعمة

535

سوزان سامي جميل

532

سوالف محمود

355

السويج ,حيدر الموسوي

121

السويطي ,محمد حسين علي

121

سيرين حسين كاظم

125

سيمبسون ,جيمس

111

07,

حرف الشين
الشاطي ,خالد نعمة

531

شاكر عواد سلمان

221
235, 231

الشاوي ,اياد اسعد ذنون(أبوريان)
الشاوي ,مهند حسن

511

الشباني ,علي

121

الشحتور ,مرتضى

132

الشحماني ,علي الصياح مهيدي

115

شذى حسين حسن

351

شذى صبحي محمد

115

الشريف الرضي ,محمد بن الحسين بن موسى(111-531هـ)

51

الشريفي ,ابراهيم عكاب نايف

111

الشريفي ,زين العابدين خلف موسى

131

الشكاكي ,خالد عبد اهلل

512

شكيب كاظم

111

الشالل ,نسيمه

231

الشاله ,عبد االمير شمخي

111

الشاله ,محمد سناء

511

الشماع ,عامرة محمود

255

الشماع ,محمد نوري

155

الشمري ,حافظ محمد عباس درويش

121

070

الشمري ,حسن هادي
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الشمري ,شهيد

511

الشمري ,صبيح بشير عذاب

111
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الشمري ,علي حسين فرمان عزيز
الشمري ,عماد مطير خليف
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الشمري ,فائق
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الشمري ,محمد

511

شهاب محسن عباس

111

الشيباني ,عبد الكريم حسين عبد
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الشيخلي ,صباح ناجي

حرف الصاد
صادق شاهين
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صالح ياسر حسن

515

صباح حسين علوان
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صباح لعيبي

232

صباح نوري حافظ
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صبحي صبري
الصبيحاوي ,حيدر فرحان حسين

115

الصحن ,صالح

311
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صدام محمد محود

315

الصفير ,صادق نعيم

521

الصفار ,رفعت مرهون

2111

الصفار ,عادل

231

الصفار ,فاضل خضر

112

صالح الدين خليل

235

الصالحي ,اياد كريم
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الصوفي ,عبد المجيد عبد الخالق مجيد

152

حرف الضاد
513

ضيف يزن يونس

حرف الطاء
طارق حرب

555, 515, 511
512,

طالب حسن

511

طالب موسى ناصر

115

الطاهر ,علي جواد

112

الطائي ,ذنون

511

الطائي ,رجاء خماس ابراهيم

551
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الطائي ,شهيد

515

الطائي ,عدنان

121, 112, 52, 51

الطائي ,عدنان مهدي خضير
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الطائي ,علي حسين صادق

112

الطائي ,عمار محمد علي حسين
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الطائي ,ناصر حمد ناشر

111

الطرفي ,عزيز جفات
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طه حماد مخلف
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211, 212, 215

طه سالم

115, 215, 52, 31

الطيب ,احمد محمد

حرف الظاء
2115

الظاهر ,جواد

حرف العين
عاتي ,كريم مراد

2113

عاصم اسماعيل كنعان
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عامر فاخر سغاتي
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العاني ,سميرة عبد الرزاق عبد اهلل
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العاني ,نوري عبد الحميد
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العائذي ,صالح شافي
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العبادي ,احمد محمد

511

العبادي ,حطاب جبار
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عباس فاضل عباس
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العباسي ,فتحي زكريا
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العباسي ,يحيى سلوم
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عبد اهلل ثائر احمد

511

عبد اهلل عباس
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عبد االمير حسين عالوي
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عبد االمير خليل مراد
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عبد الجبار محمد جرجيس

111

عبد الخالق زغير عدل
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عبد الرضا عوض

551

عبد الرضاعون

2115

عبد الرضاغالي

121

عبد الستار طاهر
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عبد الصمد عليوي حسن

115

عبد العظيم عبد العباس راهي

231

عبد علي عوض

511

عبد القادر جبار
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عبد الكريم سليم علي
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عبد اللطيف حسن شومان

121

عبد الهادي حميد مهدي

123

عبد الهادي نعمة خليفة

312, 311

العبرة ,احمد جميل عبود
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العبود ,فاضل اسماعيل خليل
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العبودي ,عثمان سلمان غيالن

511, 511

العبيدي ,احمد مطر خضير

115

العبيدي ,ازهر

115

العبيدي ,اياد محمد علي
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العبيدي ,حنان
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العبيدي ,سمير ياس دهش

113

العبيدي ,شاكر محمود اسماعيل
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العبيدي ,عماد عبود شهاب
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العبيدي ,قيس حمادي

111

العبيدي ,معتمد مجيد حميد
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العتابي ,احمد جواد

551, 222

العتابي ,هادي دويج
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العجلي ,شمران
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532, 535,
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العجيلي ,لفته هامل
عدنان علي شجر
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عدنان محمد قاسم
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عدنان مناتي صالح

115

عدويه عثمان
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العراق 1وزارة العدل 1مجلس شورى الدولة
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العراق 1وزارة العمل والشؤون االجتماعية
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عربي سلمان بريوتي
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العزاوي ,ابراهيم دكس
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العزاوي ,خالد جواد محمد
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العزاوي ,عادل كتاب نصيف

121

العزاوي ,عقيد خالد حمودي
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العزاوي ,كيالن خضير
العزاوي ,نعمة رحيم
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العزي ,بهيجه

551
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عصام سرحان ذياب
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عصام عيسى عمران
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العطار ,رياض ابراهيم
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العطار ,مؤيد خليل
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العفون ,نادية حسين يونس

112

عقيل مهدي يوسف

315

العقيدي ,ابراهيم محمد
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العقيلي ,ميسون محي هالل

351

العقيلي ,ناظم

215

العكيدي ,علي

521, 111

العكيلي ,حسن منديل
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العكيلي ,رحيم حسن

511

العكيلي ,رحيم حسن جريو
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511, 512

عالء حسين علي
عالء الدين جعفر محمد علي

123

العالق ,عبد الهادي

511

العالئي ,أبي سعيد ابراهيم بن ابي سعيد

315

العلوي ,محمد جمال الدين
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علي اسمر كوين

151, 115

علي حسن علي
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العلي ,ذاكر

511
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113,221

علي سعد
علي سعد عمران
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علي سلوم جواد

5

علي صباح ابراهيم
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العلي ,عبد الباقي محمد

315

علي عودة عبد الجليل

12

علي كاظم داود

551

علي لفته سعيد

251

عماد سعيد دعيبا

115

عمار باسل جاسم

511

عمر زهير علي
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العميري ,عمران طربوش

555

العميري ,ماهر

552

العنبكي ,عبد الحسين محمد

515

العنزي ,دخيل هادي

21

العنزي ,عبد الرزاق

212
551, 121

العودة ,منذر

521

العويس ,محسن
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حرف الغين
الغازي ,جمال صحن عطية

55

الغالبي ,كريم سالم حسين

511

الغراوي ,ابراهيم دكسن

233

الغراوي ,محي كاظم

12

الغريري ,احمد ناجي

125

الغوار ,علي

111

حرف الفاء
فارس عزيز مسلم

522

الفاسي ,حنان

521

فاضل خليل ابراهيم

525

فاضل دوالن

111

الفتالوي ,حسن علي سبتي

152

الفتلي ,حميد

212

الفتيان ,احمد مالك

111

الفحام ,ايمان

525

الفخري ,محمود امين

211

فراي ,كرستوفر

221

08,

الفريجي ,نعمة عبد علي

125

الفلوجي ,شالل عبيد

131

فليح سوادي

52

الفهد ,رياض

235

فؤاد مطلب

521

الفياض ,عباس

35

الفياض ,عبد الجبار

523

الفياض ,نزار

155

الفيصلي ,طاب ادهيم

521

الفيضي ,عبد اهلل بن احمد

131

حرف القاف
قاسم محمد غريب

111

القاسمي ,بهيجة البقالي

525

القائني ,مجتبى

211

قبس ناطق محمد

112
522, 351, 112
521,

القريشي ,علي صالح
القره غولي ,محمدعلي علوان

351

قرياقوس أيثور فوكا

213

القريشي ,امجد محسن

511

080

القريشي ,فاضل طالل

232, 111

القزاز ,فهمي احمد عبد الرحمن

232, 215

القصاب ,ميعاد ناظم رشيد

311

قصي اسعد عبد الحميد

211

القصير ,علي

215

قيس عايد حمد

225

القيسي ,حكمت جاسم محمد

311

القيسي ,عامر ياس خضير

123

القيسي ,فراس يوسف

352

القيسي ,هناء محمود

111

حرف الكاف
الكاتب ,عفاف عبد اهلل

112

كاظم امين عوض

132

كاظم سعد الدين

125

الكاظمي  ,عماد

231, 11

الكبيسي ,جميل ابراهيم

122

الكبيسي  ,صدام عبد الحميد

121

الكبيسي ,محمود مهاوش

51

083

الكربالئي ,كاظم الحلفي

111

الكردي ,حيدر زكي عبد الكريم

2111

الكرعاوي ,فارس حنون

211

الكرم ,عبد الرزاق غافل

51

الكرماني ,ابو القاسم خان االبراهيمي

53

الكرماني ,محمد كريم خان

255, 251, 253
221, 251, 252,
211

الكرماني ,محمد خان

كريستانو ,ماريان رايس

11

كريم صبح

112

كريم طالل مسير

155

كريم محمد حمزة

555

كريمة كوكز خضر ناصر

53

الكعبي  ,داود

122

الكعبي ,سهام مطشر معيجل

112

الكعبي ,عبد الحسين رزيج

313
131, 153

الكعود ,اسراء شريف
كمال عبد الرحمن

155

كمال عبد الفتاح حسن

135

الكميتي ,قصي

515

الكناني ,انور جبار علي

122

الكناني ,طالب شغاتي

555

080

الكناني ,قاسم

251

كوردسمان ,انتوني

135

كيدير ,ماثيو

111

حرف الالم
الالمي ,اسعد

231

الالمي ,علي نجم

512

لطيف جبر كوماني

531

لطيف كريم هشام

153

لويد ,سيتن

312

ليث طه احمد

512

ليلى سلمان محمود

111

حرف الميم
ماجد خليل خميس

121

ماجد عبد الستار

211

الماجد ,مهدي

511

مارتن بني

515

مازن لطيف

2151

085

المالكي ,حمدان طاهر

211

المالكي ,عالء

115
525, 151

المالكي ,هادي نعيم
الماوردي ,علي بن محمد بن حبيب()2132 -131

12

مجبل رفيق مرجان

335

مجيد طارش عبد

11

مجيد كامل

152

محسن ثامر

211

محسن جبار

212

محمد اقبال عروي

511

محمد بن جعفر

211
511, 115

محمد تقي جون علي
محمد حسام عرب

122

محمد درويش

151

محمد سلمان

211

محمد سليم سواري

212

محمد ضايع حسون

2155

محمد طاهر محمد

512, 515, 511, 513

محمد عبد الستار حسين() -2112

511

محمد عبد طعيس

532
2112, 131, 122

محمد عجاج جرجيس

086

2111, 152

محمد عصفور سلمان

2151

محمد علي داهش

121, 121

محمد علي محي الدين
محمد مكي

511

محمد مولود خلف

115
321, 115

محمد هادي
محمد يوسف مهدي

512

محمداوي ,سناء

111

محمود جنداري

252

محمود محي الدين
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المحياوي ,عبد الحسن خضير عبيد

211, 212, 115, 112

مخلف شريدة

151, 111, 152, 15
153, 151, 155,
152, 155, 151,
122, 121, 151,
113, 125, 121,
135, 115, 111,
131, 133, 131,
131, 132, 135,
111,
2552, 31

المدرس ,عالء الدين
المذكوري ,رياض سعد علي خان

222

مسرور اسود محي الدين

551

المرزوك  ,صباح نوري

112

087

المرعشي ,عدنان حسين الهاشمي

211

مزيري ,شعبان

25
531, 515

المشاهدي ,خليل ابراهيم
المشهداني ,فردوس هاشم عبد

111

المشهداني ,كمال علوان خلف

111

المشهداني ,محمد جاسم حمادي

111, 112, 115, 213
115, 112,

المشهداني ,مغاز خليل حمودي

131

المصلوخي ,عبد الواحد

251

مضر خليل عمر

121,123,125

المطبعي  ,حميد

111

المطيري ,مهنا رباط الدويش

153, 151, 155, 151
151,

المظفر ,سامي عبد المهدي

333

المظفر ,محسن عبد الصاحب

2111

معتز عناد غزوان

351

المعروف ,زهير محمود غالب

322

المعموري ,علي عبيد خضير

112, 15

المعموري ,محسن حسن

125

المعموري ,يحيى كاظم

321

المعن ,محمد عباس

131
552, 522

المعهد العراقي لحقوق االنسان

088

المعيني ,عبد الجليل تركي حمادي

151

المفتي ,طورهان

211

المقدادي ,كاظم

111

مكدونا ,دونا

211

مالذ ناطق علوان

112

المليسي ,علي حسين محمد الموسوي

151

مناتي ,حسين ابراهيم

215

المندالوي ,جمال حسن

2121

منذر كالك

2111

مها محمد ايوب ذبيان

521

مها محمد حسن

111, 155

المهدي ,شفيق

311

المهدي ,عبد الكريم محمد جعفر محمد

321

مؤتمر االتحاد البرلماني العربي(: 1112: 25اربيل)

122

المؤتمر السنوي المركزي(: 1بيت الحكمة)

151

المؤتمر العلمي(: 1122: 2ديالى)

111

المؤتمر العلمي لكلية الطب البيطري(: 2133: 21بغداد )

115

المؤتمر العلمي المنعقد في كلية التربية االساسية(1122 : 25
:بغداد)

113

مؤيد عبد القادر

115

موسى جاسب

251

089

الموسوي ,جبار السيد موسى

255

الموسوي ,جواد مطر

111

الموسوي ,رحيم البخاتي

55

الموسوي ,علي سلمان

213, 211

الموسوي ,علي السيد عبد اهلل

251, 51

الموسوي ,كاظم فالح حسين آل السيد حمد

21

الموسوي ,كرار محمد

121

الموسوي ,محمد حسوني

211

الموسوي المشعشعي ,نصيف

111

موفق حماد عبد

535

موفق سالم نوري

155

المولى ,شهاب الدين ابو الفضل احمد حماد

211

المولى ,موفق مجيد

125

موليكي ,هاكيف

112

المؤمن ,حامد

2151

المؤمن ,عبد االمير

113

مؤيد عليوي

131
511, 532, 511

المياحي ,فوزي كاظم

511

ميرشيمر ,جون

حرف النون
135

نادية هنادي سعدون

094

الناشئ ,توفيق جاني سهر

215

نامق عبد ذيب

211
2122, 2121, 131
2125, 2121,

نايف محمد صالح
النبهان ,حسن ماضي

151

النبهاني ,حسن ماضي آل حسن

111

نبيل عزيز قاسم

111

نجاح مهدي شلش

111

النجار ,اخالص باقر

12

النجار ,محمد علي

212

نجم عبودباجي

211

نجم عذوف

215

نجوى عبد اهلل ياسين

112

النداوي ,حسين احمد

121

الندوة العلمية(: 1122: 21بغداد )

135

الندوة العلمية قسم الدراسات التاريخية(: 1122بيت الحكمة)

111
331, 331, 1

نزار عبد الستار عمر
النشمي ,سمير

212, 11

النشمي ,علي

112

النصار ,حسين عبد السيد

111

النصر ,عبد المنعم عزيز

222, 221, 131

09,

311

نصير جاسم خلف
النعمة ,شفاء بن علي

215, 211, 212

النعيمي ,احمد اسماعيل

221

النعيمي ,علي

222
213, 512

النعيمي ,علي احمد محمد يونس
النعيمي ,معد سلمان

312

النعيمي ,هيثم

111

النعيمي ,وئام عدنان عباس

121

النقيب  ,مرتضى حسن
نورماند ,روجر

111
2112

نوري جابر علي

211

النوري ,حسين بن محمد تقي(2511 -2131ق)

251, 15

النوفل ,سلطان احمد خليف

332

نون

51

نوين ,هنري

121

حرف الهاء
225

هادي طه

090

هاشم ادريس عبد اهلل

111

الهاشمي ,علي عبد السالم

221

هبة ثامر محمودعبداهلل

531

هدى جميل عبد الغني

5

هالل علي

215

الهاللي ,عبد الواحد

112

الهنداوي ,فوزي هادي

111

الهيتي ,موفق اسعد محمود

111

الهيتي ,يوسف فواز

511

هيثم صبحي

225

حرف الواو
الواسطي ,وداد

221

وائل محمد اسماعيل

111

الوائلي ,علي عبد الزهرة

112

الونار ,هدى

35

ورقاء اكرم عباس

152

الوسمي ,سلطان احمد

2122

الوسمي ,سلطان محمد

221, 111

093

وليد خالد حمدان

512

وليد عبد اهلل شناوه

115

ويلي ,جويس

21

حرف الياء
ياسر جاسم قاسم

112

الياسري ,عادل حميد

223

الياسري ,علي عبد العزيز

111

الياسري ,محمد جاسم

115

الياسري ,ياسين طاهر

115, 523

الياسين ,جعفر عبد االمير

521

ياسين طه ظاهر

2111
, 251, 255, 111
211 ,253,212

يحيى صاحب
يحيى قحطان محمود عبد

512

اليوزبكي ,مؤيد

222

اليوسف ,علي محمد

11

الكشاف العناويين

090

ابا الزهراء  :شعر /

112

ابجدية النهر  :مجموعة شعرية /

535

ابحاث في اللغة /

112

ابحاث في النقد التراثي /

135

ابكي العراق وابكى امه العرب /

222

ابن االبار االندلسي  :شاعر الفرودس العربي المفقود
/

115

ابو ظبي  2152-2113دراسة تاريخية في االوضاع
السياسية واالجتماعية واالقتصادية /
االتصاالت  :التدريب العملي الصف االول /

112
113

اتعبني طيبك ربي  :شعال /

525

االثار التربويه للقصه /

352

اثر االدب العربي في االدب الفارسي  :كتاب مثنوي
لجالل الدين الرومي انموذجا /

213

اثر استخدام اسلوبيين من اسليب النقدية الراجعة
الملفوظة والمكتوبة ...الخ/

311

اثر االقاليم المجاورلة للحضارة العربية االسالمية في
رفد االشعاع الحضار  ...الخ /
اثر خالفة الدول في المعاهدات الدولية /

111

اثر برنامج العقبات الست فب تنمية التفكير االبداعي
 ..الخ /
اثر التطور االلكتروني في مبادىء النفطية العامة /
اثر الفكر التنضيدي على الشباب المسلم قراءة
معاصرة /
اثر اليهود والحركة والصهيونية في سياسية الواليات
احتالل العراق المعلن والمخفي /
احزان تحت ضوء الشمس  :مجموعه قصصيه /

095

521
51
511
121
948
2125, 221,212,2121
213

االحصاء االقتصادي حقل العمل /

121

االحصاء التحليلي بين النظرية والتطبيق /

115

احصاء المال واالعمال /

111

احكام حق الميراث واحكام حق االنتقال /

213

احكام قانون التنفيذ رقم  13لسنة / 515

515

احالم مؤجلة  :شعر شعبي عراقي /

153

االحوال الشخصية في قرارات محكمة التمييز
االتحادية /
اختيارات القاضي ابن العربي المالكي في فرق
النكاح في في ضوء كتابة  ...الخ /

511
111

اخضاع الدولة لهيمنة القانون واجب بعدم قبول
...الخ/

512

اخوة يوسف االدانة في الثقافة العربية ازمة هوية /

152

ادارة االزمات في مؤسسات التعليم العالي على ضوء
تقنيات وطرائق التدريس /

115

ادارة االنتاج والعمليات/
ادارة التفاوض  :البدء من الذات لمواجهة التحديات /
ادارة اللوجستيك /

331
332
335

االدارة المالية  :الصف الثالث – الفرع التجاري /

511

االدارة والتنظيم في التربية الرياضية ومؤسساتها/
ادب االطفال للصف الخامس معاهد اعداد المعلمين
ومعاهد الفنون الجميلة /

311
112

ادب الخطاب بين الخالق والمخلوق /

211

االدب القصصي والروائي للصف الخامس معاهد
الفنون الجميلة /...

111

096

االدب والنصوص للصف الثالث المتوسط /

152

ادريس واسحاق وذو الكفل واليسع والياس انبياء اهلل
/

225

االدلة المادية واثرها في االثبات الجنائي /

511

ادوات التقليل والتكبير في العربية  :دراسة داللية
نحوية /

113

ارتعاشات على ضفاف الورق  :مجموعه شعرية
مشتركة /

512

االراء المختلفة او الوضع عند اهل اللسان /
اراء موسى بن طلحه بن عبيد اهلل الفقهية – دراسة
فقهية مقارنة /

151
251

اراء مالحظات في بعض الموضوعات /

15

ارشاد ذزي االحتياجات الخاصة فئة للتعلم /
االرملة  :رواية /

551
231

االرهاب والجريمة والمنظمه  :االسباب – الوقايه –
العالج /

111

االزاهير النديه في مدح العتره النبوية  :شعر /

113

ازمة المسرح /

311

االزهار االرجيه في نسب وتاريخ الساده الحالبسه
الضياغم الحسينية /

152

اساسيات التدريب الرياض /

111

اساسيات علم االقتصاد/

125

اساليب التعليم المبتكرة /

125

االستبصار لحال االختصار /

212

097

االستثمار االجنبي في عالم االقتصاد الحر واالنفتاح
المالي /

113

االستجابات الهرمونية للتمرين = بحوث تجريبية عن
اثر ...الخ /

312

االستخارة الجامعة /

215

استراتيجيات وطرائق تدريس المواد االجتماعية
...الخ /

125

استراتيجيات ونماذج فاعلة في طرائق تدريس
التربية الرياضية /

112

استراتيجية االصالح التربوي في العراق  :مبادىء
وسياسيات مقترحه /

122

استشراق الحروب الصليبيه /
استهالك الشهر القمري  :الطبيعي – المرئي –
االصالحي وتقاويمه /

9,6
151

اسرار الحركة والطاقة /

112

اسرار الصالة على خير االنام طريقك الى الجنة /

225

اسرائيل ودول المحيط – االفرور اسيوية واثيوبيا –
الصين _ باكستان /

111

اسرة ال عوض في الحلة  :ماضيها وحاضرها وثيقة
تاريخية /

132

اسس التربية للصف االول معاهد اعداد المعلمين /

521

اسس الرياضة السباحة وانقاذ العرقي /

111

االسالم منبع /

11

االسالم واالخر  :مجموعه مقاالت وتحليالت حول
االحداث العصر الراهن /

11

098

اسلوب االستدراك بين النحو والبالغة /

111

اسيل  :شعر /

525

االشارات في االتصاالت /

325

اشراط الساعة وااليمان بها /

235

اشرعة الليل  :مجموعه شعرية /

532

اشعار العطار  :شعر /

553

االشغال اليدويه  :فنون تطبيقيه /

321

اشهر الجرائم واالغتياالت والحوادث في محافظة بابل
في القرن العشرين /

551

االصابات الطفيليه والتغيرات المرضية في االسماك
المحلية واسماك التربية /
اصداء الفسلفة  :شعر /

111
151

اصل السومريين الحقيقي  :رؤيا جديدة /

111

االصالح االقتصادي في العراق تنظير لجدوى االنتقال
 ...الخ/
اصوات بوق اسرائيل  :دراسة في الفكر الديني عند
ديستوفسكي /

515
112

اصوات لتفيج في كبرى المتاحات /

51

االصول التمهيديه في المعارف المهداوية  :االمام
المهدي عليه السالم من الغيبه حتى الظهور/

211

اصول البحث والتحليل في العمل الكتابي

946

اصول القبائل العراقيه /

151

اضاءات حياتي بكالم ازرق  :شعر /

211

اضواء على االديان في العالم /

11

099

اضواء على االلعاب الشعبية في الموصل/

111

اضواء على ديوان نقاط على الجديات الحنين /

225

اضواء على قبيلة السادة المعاصرة الموسويه /

112

اطفالك كيف تتعامل معهم وكيف تكسبهم/

351

اطلس في الطب العدلي /

311

اعادة المحاكمة في قانون المرافعات المدنية /

511

اعترافات متاخرة  :شعر /

533

اعترافات مجنونه  :مجموعه شعرية /

531

االعجاز العلمي في القران الكريم /
اعجاز القران للباقالني منهجه – ومسائل واشكالية
بديعه /

221
2222

االعداد البدني في كرة اليد /

115

االعالم  :االبعاد االجتماعية التريويه والنفسية /

111

االعالم البابلي بعد التغير /

115

االعالم الدولي  :تصدع السلطة الرابعه /

111

االعلم العراقي في التشريع ومجلس الطعن واالحكام
القضائية /

555

االعالم المنظور من الحقائق قراءة االعالم قديما
وحديثا /

111

اعمال المؤتمر السنوي المركزي الثاني لبيت الحكمة
( بناء المراءة بناء العراق )

151

اغاريد الفجر  :مجموعه شعرية /

515

اغراءات عيون ليلة  :شعر/

521

344

افاق تطوير تربية االرانب في العراق /

321

افكار وحوار  :بحث فكري – عقائدي /

35

افول ومرايا  :شعر /

521

افتاروايثار /

311

االقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية في النسق
الراسمالي العالمي ...الخ/

515

االقتصاد العراقي  ...الى اين /

513

اقدار معلقة  :شعر /

515

اكبر من كل شي  :قصائد كتبت في سوق الصغة
العصري /

551

اكثر من  2111سنه في اليوم والليلة /

225

ال ابو رشية الموالي في العراق /

111

ال دلف العجلي واماراتهم العربية في اقليم الجبل /

151

الى الناشئين قصائد في الحكم والمواعظ واالوصاف /

521

التزامات رجال الشرطه بمبادءى حقوق االنسان /

551

التماعات ورؤى – مثابات في االدب والفكر –
دراسة

111

العاب التسلية المصغرة بكرة القدم /

125

الف باء رياضة المبارزة على الكراسي /

123

الف ليلة وليلة في السينما والتلفزيون عند الغرب /

311

المن جاي  ,شعر شعبي عراقي /

11

اليك  :شعر /

512

34,

االمام الحسين ( عليه السالم ) حياته ثورته انصاره :
دراسة تاريخية رواية /

255

االمثال الشعبية في محافظة صالح الدين /

111

االمثال الشعبية واالقوال السائدة في العراق /

113

االمن الفدائي في القرن والسنة /

211

االمن المائي في العراق في العراق وسوريا وثاثيرها
على االمن القومي العربي /

115

انا الشعر  :دراسة في اساسات الشعر الجاهلي
وصالحيتها لعصور الشعر العربي /

115

االنتخابات واالحزاب السياسية  :التغير المكاني
لنتائج انتخابات / 1121-1113

151

االنتفاضة الشعبانية  :الطموح واالمل الضائع /

131

انتهاك حقوق العراق في مياه الفرات /

112

انثى المستحيالت  :نصوص شعرية /

521

انساب بعض القبائل الكردية /

113

االنسان بين نفحات الرحمن ومزايا الشيطان /

55

انطباعات قرانية /

211

انعدام الرؤية /

125

انغام على اوتار الحب  :نصوص شعرية /

511

االنفرادية في سياق االلتزامات التعاقدية /

512

انفس البضاعه في عقيدة اهل السنة والجماعه /

251

انفس البضاعه في عقيدة اهل السنه والجماعية /

211

340

انفس حائرة /

513

انكسار المدن  :مجموعه شعرية /

215

انهيار الحضارات والشمس المرتقبة /

511

االنوار الربانية في تجديد الرسالة والحضارة
االسالمية /

51

اهرامات النمو  :المؤلف والنص /

133

اوراق القمر  :مجموعه مقاالت النقدية /

222

اوراق متساقطه  :مذكرات /

122

اوشكت الساعه ان تدق صفرا  :قصص قصيرة /

212

اول الفجيعه الراس  :هوامش لنصوص غير معلنه /

551

االولمبياد الخاص العراقي من االلف الى الياء /

121

اونسا كاميل  :رواية /

231

ايات التعيين في سفر ام البنين ( علفيها السالم ) /

211

االيات المتكررة في فواتح سور القران الكريم /

12

االيديولوجيا العراقية /

111

اينطفىء الذهب  :قصائد منشورة /

حرف الباء
بانوراما الشهادة  :ثورة االمام الحسين خطوة ...
خطوة /
البايو ميكانيك في الحركات الرياضية /

311

بحث حول البصرة /

221

بحث حول الناسخ والمنسوخ براي الطرفين /

15

343

212

5

البحث العلمي ( اساسيات ومناهج اختيار الغرضيات
 /تضم التجارب ) /
بحث في العصمة /

213

بحوث اجتماعية /

121

بحوث المؤتمر العلمي االول لكلية القانون والعلوم
السياسية /

111

بحوث نحوية في الجملة العربية /

111

بحيرة الصمغ  :شعر /

521

بداية اليوم االخر /

231

بدون كبرياء  :شعر /

511

البراءة من اعداء اهلل في الكتاب و السنه /

22

البراهين القطعية رد االفتراءات على المشيخية ...
الخ /
البرنامج االحصائي /

51
111

برنامج ودليل عمل السلطة البيطرية العراقية في
المنافذ الحدودية /

312

البرهان في وجود الرحمن /

15

بريد الفرح  :شعر /

512

البصرة  :دراسة في اوضاعها السيايسة واالجتماعية
/

2155

بصمتي في الحياة /

355

بعث العراق البداية العربية في نهاية الغريبة /

2115

بعدعدنه بخت  :شعر شعبي /

121

بوح في ثنايا البئر  :مجموعه قصصيه /

215

340

بيان االحكام في شرح شرائع االسالم  :شرح وصالة
الجمعه والعيدين /

222

البيان القراني في تفسير اولى ماقبل في ايت التنزيل
الرشيد الخطيب الموصلي /

11

بيت الحكمة  :استراتيجية بناء دولة العراق بعد
االنسحاب االمريكي /

132

بين اسلوب الجاحظ في رسالة التربيع والتدوير
واسلوب ابن زيدون في رسالته الهزلية /

222

بين اورقه الجامعة /

115

بيوتات موصلية /

2125

البيئة والتلوث  :دراسة للتلوث البيئي في العراق /

553

حرف التاء
تاثيرات المسرح في ابجديات التغير /

313

تاريخ االحتالل الفرنسي لجزيرة مدقشر/

2155

تاريخ االدب الشعبي في المنطقة الغربية /

112

تاريخ امارة بني منقذ العربية /...

112

تاريخ التصميم للصف الخامس معاهد الفنون الجميلة
/
التاريخ الزاهر لحمولة ال مناف من ال ياسر/
تاريخ ظفار حتى سنة 512هـ /2511 -

351

تاريخ العراق السياسي الحديث  :منذ التاسيس الدولة
العراقية عام  2112وجذوره /
تاريخ العراق المعاصر للصف الخامس معاهد ( لعداد
المعلمين) /

345

115
115
2115
2111

تاريخ الفكر االندلسي في العلوم النقلية /

122

تاريخ الفن التشكيلي  :القديم والحديث /

355

تاريخ الفن الحديث /

351

تاريخ الفنون الجميلة للصف االول معاهد الفنون
الجميلة /

315

تاريخ الموسيقا العربية والشرقية للصف الخامس
معاهد الفنون الجميلة /

325

تاريخ النقود العراقية /1121-2152

353

تاريخ واسط  :دراسة في الحركة الفكرية خالل
العصر العباسي 131-311هـ/

121

تاريخ واعالم الصحافة العراقية قديما وحديثا :
دراسة تحقيقية وثائقية /

21

تامالت في الوقت الضائع  :شعر /

551

التجارب العلمية للعلوم الطبيعية لمعاهد اعداد
المعلمين /

132

تجربة التنمية  :الصين  ,اليابان  ,مصر  ,السعودية
/
تجميع الحاسوب  :فرع الحاسبات وتقنيه المعلومات
اختصاص شبكات الحاسبات تجميع وصيانة الحاسبات
تحت خشبة المسرح  :مسرحية شعرية /

511
111
111

تحديث الثقافه التراثية  :دراسة نحوية تطبيقية
وتربويه /

151

تحفة االخوان من منيوضات السيد محمد النبهان /

51

التحليل الحركي /

111

تدخل وادخال ودعوة الغير في الدعوى المدنية ...
الخ /

511

346

التدريب الرياضي  :افكاره وتطبيقاته /

113

التدريب العلمي السيارات الصف االغول صناعي /

321

التدريب العملي  :النسيج  .للصف الثاني /

321

التراكم الداللي في النص القراني /

11

ترانيم البوح المقدس  :شعر /

521

التربة والري  :الصف الثاني اعدادية الزراعة /

323

التربية االسرية للصف الخامس االعدادي للبنات /

312

التربية االسرية للصف السادس االعدادي للبنات /

311

تربية الدواجن الصف الثالث الزراعي /

311

التربية الصالحه في مراحل الطفولة /

11

التربية الصحة والشخصية في التربية الرياضية
لطلبة المرحلة الثانية كلية التربية االساسية /
تربية الطفل والعالقات االسرية – الصف الثالث –
الفنون التطبيقية /

315
353

تربية الطفل والعالقات االسرية الصف الثاني – فنون
تطبيقية/

351

التربية الفنية  :االسس النفسية واصول التدريس /

111

التربية نبض هي وفعل انساني متجدد/

113

تربية النحل  :علم وعمل الهواية /

315

تربية وتحسين الطيور الداجنة /

315

ترجمه تسع قصص قصيرة مختارة لالديب اسحق
ليبوشي بيرتس/

111

ترجمه الفلسفية /

53

347

الترجمه واالعالن /

111

ترسيخ النوعية االنتخابية /

552

تزكية النفس واثرها في الدعوة الى اهلل /

13

تسلية المصاب بفقد االحباب /

211

التسليم والتسلم بي الموظفين والحفاظ على
موجودات دوائر الدولة /

512

تشريح العنف  :تحليل نقدي لحرب الخليج /

2112

التشريع اللغوي  :بحوث اخرى /

153

التشيع والسياسية  :دراسات بحثية /

112

التصميم يحاكي الذوق /

352

التصوير الفوت غرافي في للصف االول  :معاهد
الفنون الجميلة /
تطبيقات الحاسوب الصف االول فرع الحاسبات
وتقنية المعلومات /

323
2

تطبيقات ومهارات الحاسوب  :فرع الفنون التطبيقية
الصف الثاني /

115

تطور التمرد العراقي (/ )1113-1115

135

تطور الري في العراق واثاره االقتصادية
واالجتماعية /2131-2155

321

التطور الوزاري في العراق من عهد الوزير ابي
سلمة انحالل الوزير العباسي االول حتى وزارة
1122م /

515

التعلم و التعليم في التربية البدنية والرياضية /

111

تعليم الرسم لالطفال خطوة – خطوة /

355

348

تفتيت حزب الفهد االسود وكوينشلر ومكتب
التحقيقيات الفدارلي /

112

تفسير ايات مختارة من كتاب اهلل العزيز الحكيم /

11

التقرير االسترتيجي / 1121-1111

151

التقرير السنوي لبيت الحكمة لعام / 1121

151

تقرير السياسية النقدية للبنك المركزي العراقي لعام
/ 1121

331

تقويم االدوية او النتج في التداوي في صفوف
االمراض /
التقويم الفلكي لسنة 2155هـ _/21121

315
111

تكريت  ...ذاكرة ومدينة /

2111

تكنولوجيا االتصال والمعلومات في الصحف
المطبوعه/

21

التكوين النبوي لشارع الرواق /

121

التكوين التاريخي لبلدة الشرقاط وضواحيها /

2121

تلقيح النص بالتلقي  :كتابات نقدية /

131

تمارين التنس /

121

تنزف التراتيل انفاسه  :شعر /

513

التنشئة السياسية في المجتمع االسرائيلي /

112

توجعات نساء االرض  :قصائد /

215

حرف الثاء
الثابت والمتحرك في الخطاب المسرحي باسم االعسم

349

311

/
الثائر زيد الشهيد ( عليه السالم) /

251

ثقافه المتنوع بين المرتكزات والمؤثرات ( دراسة
تحليليه) /

153

ثقافه السجن  :دراسة انثربولوجية /

522

ثقافه الناتو واالفاق المستقبلية /

321

ثمن الحرية /

113

الثواب الجزيل في فضل زيارة االمام الحسين (ع)/

25

حرف الجيم
جامع االدلة /

122

الجاهلية العراقية والعملية السياسية االمريكية ماطبيعتها /

133

جبل الصبر  :ديوان الشعر /

512

جدارية النهرين  :شعر /

511

الجدول التدريبي  .لعام  1122قسم التدريب والبحوث /

122

جدول تقييم الشخصية  :بحث بسط في التربية الزراعية /

52

جدولة البيانات وعرض الشرائح باستخدام الحاسوب /

1

جراحات في نهر الحياة  :شعر /

211

جرائم الموظفين في محافظات الفرات االوسط  :دراسة
ميدانية في علم االجتماع الجنائي /

521

الحرج والتعديل بالجوارح /

215

جريمة غسل االموال في القانون العراقي /

511

3,4

جريمة غسل االموال وخطورتها على االقتصاد الوطني /

551

الجسر  :مسرحية واقعية تسجيليه تؤرخ سيره الشعب
العراقي /

215

الجغرافيا واساليب البحث المعاصرة اساسيتها وتطبيقاتها في
جغرافية النقل /

122

الجغرافية ودراستها التطبيقية االقتصادية /

121

جماليات السياق القراني في الدرس البالغي /
جمهرة الشعر في موقد الحزن  :قراءات نقدية /

15
515

الجمهورية العراقية االولى  :دراسة تاريخية /

2111

جهاد الرسول ( صلى اهلل عليه وسلم ) لليهود تاريخ صدر
االسالم /

115

الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب معجم البلدان/

121

الجوانب القانونية لالعالم العراقي  :المبادْْْْى االساسية /

551

جواهر الكالم للنبي واله الكرم /

212

الجيش العراقي والسياسه /2135-2112

552

حرف الحاء
حضارات الشرق واثرها /

115

حفيد اوروك  :قراءات في ادب زيد الشهيد /

948

حقوق االنسان في داساتير العراق المعاصر واشكالية
التطبيق/
حقوق االنسان في الفكر االسالمي  :دراسة في الفكرين
الوضعي /

521

3,,

21

الحكايات الشعبية الموصلية باللهجتين الفصحى والعامية /

115

حكايات قلب/

515

حكايات ماما نونو /

112

حكايات واسفار بالد اهلل  :ديوان شعر/

221

حكاية حب من وقائع القرية سين  :مسرحية شعرية /

255

الحكاية الشعرية  :الموروث في الشعر الشعبي على هامش
ضفاف الغراف/
حكم االمام الصادق ((عليه السالم)) /

112
211

حكمة الشعر وتاثيرها على الذوق والوجدان الصوفي/

151

الحكمة الكردية  :جمهرة من االمثال والحكم /

211

الحلة وحكامها االمراء  ,الحكام  ,الصدور  ,القائم قامون /

2115

الحب في قريتي  :المجموعه الشعرية االولى/

521

حبات المطر  :شعر /

213

الحجز االحتياطي وانماط النشاط القضائي  :تطبيقات قضائية
في الحجز االحتياطي والتظلم /

511

الحداثة االربعه الشعرية في العراق  :نقد /

211

الحداثه الرابعه مابعد العولمة  :دراست جدلية /

121

الحديث النبوي الشريف وعلوم المرحلة الرابعه معاهد اعداد
المعلمين /

211

حديثه الفرات/

2113

الحر بن يريد الرياحين /

212

حرب اللغات  :الصراع اللغوي في مجتمع االعالم الجديد
والعولمة /

111

3,0

الحركة االسالمية الشيعية في العراق /

21

حروف على جدار الصمت /

221

حسابات الكلف الصف الخامس معاهد الفنون الجميلة قسم
التصميم/

311

الخسجة في بطون التاريخ وافواه المعمرين /
حصاد االبداع االعمال الفائزة بمسابقة دار الشؤون الثقافه
العامة لعام/1111

151
111

حصاد السنين /

31

حلقات حلية  :اخبار وارقام من ايام زمان /

2111

حلم جميل /

252

الحليب الخام واستثماراته  :الجاموس وتربية الحديثة/

311

الحماية المدينة تستهلك في التجارة االلكترونية  ...الخ/

535

حوار الفصول/

115

حوار قصص وسط في الدعوة اليمانية و المباركة /

211

الحياة االدارية في العراق نسبة / 1121

511

حياة حبيب بن مظاهر االسدي /

215

حينما تحتضر الكلمات  :شعر /

522

حرف الخاء
الخاتم الثمين /

111

الخارطة االستثمارية لمحافظة المثنى (/)1121-1122

112

الخبائث واثارها لسياسية على ضوء الطلب والشريعه /

112

3,3

213,211

خديجة بنت خويلد امة جمعت في امراءة /
خروج النهي عن التحريم في الكتاب والسنة /

233

خصائص االسلوب في شعر البحتري /

132

الخصومة القضائية امام االستئناف /

532

الخط العربي والزخرفه للصف االول والثاني معاهد الفنون
الجميلة /
الخطاب االعالمي القومي في العراق/

322
112

الخطة االمنية  :خطة فرض القانون  :النجاح والتحديات/

511

الخالفة االموية (11-12هـ)  :دراسة في االحوال السياسية
واالدارية /

122

الخالفة االموية من 251-213هـ121/

121

خلجات متفرقة /

115

خلق االنسان وتطوره  :رؤية معاصرة للنص القراني على
وفق الحديث /
الخناقون ورسيس القتل الطقسي  :رسالة في تالقح الديانات /

12
255

خواطر الدموع  :مجموعه شعرية /

512

خواطر مضيئة /

511

خواطر عراقية /

551

الخوف  :الفاظه وسباقته في القران الكريم :دراسة لغوية /

222

الخير الكثير في زيارات االمير علي بن طالب ( عليه السالم)
/
خيول مشاكسه  :شعر /

21

3,0

555

حرف الدال
دار االعتماد البريطانية وتكوين الوطني في العراق / 2151-2111

2111

الدارمي او غزل البنات /

121

دبلوما سيون عراقيون  :دراسة في الفن الدبلوماسي /

151

الدر المكنون في ثنايا
البطون  :بحث تاريخي عن ال حمزة وال الجعفر ومالحق بهم /

152

دراسات تحليلية في موسيقى المقام العراقي /

322

دراسات عن تاريخ قطر المعاصر /

111

دراسات عن قبائل حمير العربية في العراق /

113

دراسات في االلفاظ والموروثات الموصليثه /

111

دراسات في التاريخ القديم /

111

دراسات في تاريخ المغرب واالندلس /

125

دراسات في التحكيم مع دراسه تحليليلة لنصوص التحكيم في قانون
المرافعات المدنية /

513

دراسات في التحليل االقتصادي /

511

دراسات في التراث العربي/

151

دراسات في القصة العراقية المعاصرة /

251

دراسات نقدية في ديوان رحلة الدفوف والمرايا للشاعر حكمت صالح
/

222

دراسات نقدية في ديوان على عتبات الجنة السمراء للشاعر حكمت
صالح /

111

دراسة فلسفية  :فلسفة وتطبيقاتها/

52

دراسة في حقيقية التصوف االسالمي /

121

3,5

الدردبيس  :مجموعه قصصيه/

251

الدرر النقية في بحر االبودية  :شعر شعبي عراقي/

122

دروس في العقيدة االسالمية  :المرحلة الخامسة معاهد اعداد
المعلمين/

212

دروس في العقيدة االسالمية  :المرحلة الرابعه معاهد اعداد المعلمين/

232

درويك وانا وجهه للتنهيد  :شعر /

215

دفع االشتباه والريب في الرد علة رسالة محمد حسن الطالقاني في
الشيخية  ...الخ/

251

الدالئل الحقيقية في الرد على كتاب الخميسيه /

115

دالئل القبلة في معرفة اصول االرض وعصائبها/

121

دالالت االبنيه /

115

دليل االتحاد العام للشعراء الشعبيين في العراق فرع بابل /

121

الدليل االرشادي لطالبات كلية التربية للبنات /

112

دليل التدريب  :اليات تعامل مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومات
المحلية /

151

دليل التدريب المهني /1122

521

دليل التشريح العدلي للمشرحين /

111

دليل دراسة الميدانية في الجغرافيا/

9,019,5

الدور االقليمي لتركيا في الترتيبات االمنية الجديدة واثرها في االمن
القومي العربي/
الدور الحضاري المنشود للمسلم المعاصر بين عوامل النجاح وعوائق
التحدي /
الدور الرسالي للصحافه النجفية في نشر الثقافه االسالمية /

11

دور الشعر في الهداية ومحاربة اهل الفواية /

152

3,6

131
111

دور الصحافه في اثار العراق/

21

دور فكر االمام جعفر الصادق( عليه السالم) في االوضاع السياسية
واالقتصادية للدولة االسالمية /

251

دور القاضي في اثبات الدعوى المدنية /

511

ديكو يتزوج جيجي /

111

ديوان اني للحسين ناصر /

111

ديوان التاريخ الشعري /

212

ديوان مضاجع كربالء /

111

حرف الراء
رائحه السماء/

864

رجال حول علي ( عليه السالم)  :صمود وتحدي /

,00

رحلة النعيم في  ...تلك الجنة /

,50

الرد على كتاب اسرة ال عوض في الحلة /

111

رسالة الحقوق /

11

رسالة في اداب المجاورة  :مجاورة المشاهد المقدسة /

15

رسائل بالعنوان/

225

رسائل الدكتور مصطفى جواد الى االب انشاس ماري /

221

الرسم الصناعي  :الصناعات الغذائية ؛ المرحلة الثانية/
رطب وعنب  :خمس مسرحيات

111
213

رفائيل بطي اديبا/

121

3,7

رفقا بال قوارير /

35

الرقابة البرلمانية /
رقعه الشطرنج الشرق اوسطيه /

533
111

رؤى حزينة  :مجموعه قصصيه /

231

رؤوس واحذية /

253

الروز  :ملكة الزهور عبر العصور /

322

الرومانتكية /

111

رؤية تربوية مستقبلية في التعليم العراقي /

121

الرياح القادمة  :مجموعه نصوص شعرية /

551

رياح وسفن  :قصص/

231

حرف الزاي
زاوية الرؤية /

152

الزخرف في القرانم الكريم  :دراسة في التطور الداللي /

225

الزمن المسحور  :رواية /

232

الزهراء ( عليها السالم ) فكر نابض من التاريخ /

255

زور -واوية  :مسرحية شعبية /

212

زيد بن حارثة /

252

حرف السين
3,8

ساعي البريد /

111

سنتبين الصبر ياامي ( شعر) /

211

السجن الملعون  :مجموعه قصصيه /

152

السجود على االرض او ما انبتت/

221

سحم بن وثيل سحيم بن عمر الرياحي اليربوعي بن وثيل الرياحي /

125

سد العازة لتجهيز الجنازة الجنازة /

215

سعيد مثل االري  :مسرحية شعرية /

211

سفر الحوراء زينب  :مسرحية شعرية /

115

سقوط الحق االجرائي في قانون المرافعات والقانون المدني/

512

السقيفة وخدك /

152

سلسلة القضاء االد\اري عدد رقم (/ )1

513

سلوك االحتجاج االجتماعي والثورة  :دراسة في التوجهيات السلوكية
لالحتجاج االجتماعي /

122

سليل النبوة  :سليل السجدين  :االمام زين العابدين (ع) /

251

سناء  :قصص قصيرة /

211

سومريه الوطن وخواطر السنين  :قراءة فنية في متجرل الدكتور
محمد مكية /

351

السياسة االمريكية اتجاه ليبيا ( : ) 2112-2132دراسة تاريخية /

121

السياسية الداخلية والخارجية للدولة االيلخانية عهد ( اباقاخان ) /

113

السيد عبد العظيم الحسيني  :دراسة علمية جغرافية تارخية /

115

سيو لوجيا االغتراب  :قراءة نقدية منهجية في فلسفة االغتراب /

11

3,9

حرف الشين
شاعر العقيدة  :الكميت بن زيد االسدي ( رحمه اهلل) /

515

الشاي / Blak tea :

331
111,115

شجرات النسب لقبائل العرب /
شجرة انساب البادية  :شجيرات القبائل الكنانية والقحطانية /

131

الشجرة المباركة  :تنسب فخذا لطحان الرفاعية /

131

شجرة المر  :رواية /

212

شجرة اليقين  :شعر/

531

شجون امراءة  :ديةان شعر /

552

شخصية االنبياء اولي العزم في القصص القراني /

221

شذرات تربوية  :قصائد /

531

شذرات الحق لالمام زين العابدين (ع) /

251

شرح  :حكام القسم الخاص من قانون العقوبات  :الجرائم المنخلة
بالثقة العامة  ...الخ/

553

شرح نظم الغرر في سللك الدرر/

211

الشركات التجارية  :دراسة قانونية مقارنة /

531

شطريات الزيدي  :شعر شعبي عراقي /

121

شظايا الصدى المنكسر /

551

شعر االندلسي في ظل بني صفا /

511

304

شعر التفعيالت وقضايا اخرى  :دراسة في خطاب مشتاق عباس معن
الشعري /

131

شعر الثورات العلوية بين االبرضيه والفن العصر االموي /

511

الشعر الشعبي العربي في دراسة معاصرة /

151

شعر محيي الدين بن عبد الظاهر (111-111هـ) /

121

شعر المخضرمات في الجاهلية واالسالم /

113

شعراء في ذاكره الزمن /

111

شغف الرؤيا :قصص/

213

شفاء الغليل من شرح ابن عقيل/

111

شالل العبير  :شعر /

552

شموع الخواطر  :ديوان اشعار النبي واله االطهار /

115

شهداء الرافدين  :مشهد من صدر االسالم يتكرر/

115

شوق الحبيب  :شعر شعبي عراقي/

125

شيخ العشيرة  :ماله وماعليه /

133

شيرو ملكتا  :اثر واسطورة /

115

شيالن  :قصص كردية /

212

حرف الصاد
511

صباح الخير ايتهاالعافية  :شعر /

30,

الصحابي الجليل اسامة بن زيد حياته وسيرته في االسالم /

213

الصحابي رشيد البصري (رض) /

211

الصحافه الدينية في العراق  :ببليوغرافيا شامله خالل قرن من -2111
/1111

23

الصحراء الغربية  :دراسة تاريخية وسياسية /

2151

الصحفي بين االحتواء  ...واغتيال الرأي /

22

صدى االعماق /

511

صدى االيام  /قصائد

212

صدى المنتديات  :مختارات ادبية يومية في الف يومين /

12,11,15,11

صدى النظرات  :المجموعه الشعرية االولى /

515

صديق العائلة  :الوجيز الجامح والشامل الغلب المهن الصناعية والفنية
/

13

صديق المحامي في دعاوي االحوال الشخصية ..الخ/

511

الصراع الدعائي االمريكي – العراقي في حرب الخليج الثالثة /

2111

صرخات في البرية  :شعر /

555

صفحات في الحب ( مجموعه شعرية/

511

صفحات من تاريخ العرب الحديث /2121-2132

152

صفحات من تاريخ قبيلة نبهان م

111

صفين والتحكيم /

121

الصالح القويم في خطبة الشهيد محمد محمد صادق الصدر (قدس) /

33

صوت االباء في خطب سبايا عاشوراء /

32

صور من الحياة الشعبية النجفية فيث الجيل الماضي /

300

2151

الصورة الذهنية لالحزاب االسالمية لدى الجمهور العراقي /

115

صورة شخصية لبيدق الملك :شعر /

521

صورة المؤمن في التعبير القراني  :دراسة فنية /

13
2151

الصيد في ميسان  :قديما وحديثا /

حرف الضاد
ضفاف سمرد  :قصص /

232

ضوء على حافه عتمة  :قصص قصيرة /

211

حرف الطاء
طرائق تدريس التربية االسالمية الصف الخامس معاهد اعداد
المعلمين /

232

طرائق تدريس التربية الفنية للصف الخامس معاهد اعداد
المعلمين /
طرائق تدريس الرياضيات للصف الخامس معاهد اعداد المعلمين
/
طرائق التدريس العامه /
طرائق تدريس العلوم معاهد اعداد المعلمين المرحلة الخامسة /

311
111
513
131

طرائق تعليم القراءة والكتابة للمبتدئين للصف الخامس معاهد
اعداد المعلمين فرع اللغة العربية /

511

الطريق الى الجودة الشاملة في التعليمى الجامعي والعالي /

121

الطريق الصعب نحو دائرة الضوء /

123

303

طريق الهدى والرشاد /

213

طريقك الى التفوق /

52

الطعن باالستنئناف في قانون المرافعات المد\نية وتطبيقاتها
القضائيه /

535

الطفل بين القطا ميت ظاهرة انحراف االهداف ودور المدرسة في
المعالجة  ...الخ/

351

طقوس اللوحه  :شعر /

511

حرف الظاء
ظاهرة االجازة في الشعر العباسي /

511

الظاهرة الحسينية /

121

ظواهر مناخية الفته/

112

حرف العين
عالم الجن وتلبس االنس والعالج بالقران الكريم والسنة النبوية
المطهرة/

55

العالم الحجري  ..مأسي ومهازل /
العالم غير المنظور رؤية نقدية في ضوء النصوص الدينية
والحقائق العلمية /

211
231

عبرات من الطريق /

251

العبير والسندس /

551

العترة الطاهرة وبعض االدعية التي يحتاجها المؤمنين/

215

300

عثرات الجاحظ في كتاب الحيوان  :كتاب يبحثفي االدب واللغة
والنحو/
عشتار ومراجيح بغداد /
العراق الجديد ( بيت الحكمة انموذجا :التقرير االداري لعام
/1121
العرب في مسرح شكسبير  :دراسة مقارنة للمقارتيين النصية
واالخراجية /

151
122
155
211

عرض بالعربي  :مسرح /

211

العشائر الديمقراطية مشروع مقترح لتطوير العمل العشائري في
العراق /

131

العشائر واالسر العلوية في محافظة بابل /

111

العشائر والمستقبل  ..دراسات عشائريه /

135

عشر بالماي  :شعر شعبي عراقي /

121

عشق االزل  :شعر شعبي/

151

عشك الفخاني  :المجموعه الشعرية االولى  :شعر شعبي عراقي/

155

عشيرة البيضان وفروعها  :دراسات تاريخية معاصرة /

155

عشيرة السادة الفلوجين  :عشيرة وتاريخ /

131

عصافير ضوء/

221

عقد بيع المباني تحت االنشاء  :دراسة قانونية مقارنة /

511

عقد المفارسة  :دراسة مقارنة بين القانون المدني وقانون
االصالح الزراعي/

531

عقود التجارة االلكترونية  :دراسة مقارنة /

531

العقود الهندسية/

515

عقول الناس تحت السنت اقالمهم /

51

305

على اعتاب ظل االسى وقصائد اخرى  :شعر/

551

على ضفتي شط العرب/

215

العالقات االمريكية – العراقية في ضوء مناقشات مجلس
النواب(/)2132-2113

151

العالقات االيرانية االلمانية امراض القرن التاسع عشر /2155

153

العالقات العراقية السورية / 2111-2122

155

العالقات المغربية االسبانية صراع تعاون /

152

العالقة بين تقلبات اسعار االسهم والتضخم والتوقعات في اسواق
اسهم ناشئة  ...الخ/

111

العالمة التجارية  :المفهوم والحماية المدنية /

532

علم االجرام المعاصر /

551

علم االلوان وسرها في القران /

221

علم االنساب واثره في التدوين التاريخي في التاريخ االيالمي /

112

علم التدريب الرياضي  :نظم الناشئيين للمستويات العليا/

111

علم التفسير للصف الخامس لمعاهد اعداد المعلمين /

215

علم التفسير المرحلة الرابعه معاهد اعداد المعلمين قسم التربية
االسالمية /

211

علم العقاب الحديث /
علم النفس التربوي /

551
521

علم النفس التطوري الطفولة والمراهقة /

51

العلوم الصناعية  :االتصاالت ~( الصف الثاني)/

121

العلوم الصناعية تكييف الهواء والتثليج المرحلة الثالثة /

311

العلوم الصناعية  :تكييف الهواءوالتثليج  :المرحلة الثالثة /

312

306

العلوم الصناعية  :صناعات غذائية الصف االول /

335

العلوم الصناعية  :النسيج للصف الثاني /

325

العلوم الطبيعية /

131

علوم القران للصف الرابع  :معاهد اعداد المعلمين /

11

عن حشرة االرضة /

115

عناصر واسس العمل الفني للصف االول معاهد الفنون الجميلة /

311

عندما توقف الزمن  :سلسلة حوارات االدباء وفنانين من نينوى /

113

عندما يغيب القمر  :قصه /

211

عنصر الكروم ودوره في الحياة /

122

العنف في السلوك البشري  :قراءة من منظور ااالتغرد /

112

العنف في الصحافه العربية الدولية /

25

عنقاء كثرما تنبعث  :مسرحية شعرية/

21

عودة الطائر غير المهاجر  :قصص
/
عيد نوروز العالمي /

252
111

حرف الغين
الغروب يشبه الفجر  :المجموعه  :شعر /

511

غصن الورد  :نصوص /

511

غليان االفكار خواطر وافكار الجدل السياسي /

113

الغوالي  :شعر /

511

الغول  :مسرحية شعرية /

251

307

الغيبة  :مفهوما واسبابا /

211

غيوم التمطر  :شعر /

513

حرف الفاء
فاجعه شهر رمضان  :فضل االمام علي بن ابي طالب ( عليه السالم) /

115

الفاخر والمستخرج في تاريخ الخزرج /

151

الفاطميون في صقلية  :دراسة في التاريخ السياسي والعسكري
والفكري /
فايروسات النبات /

111
111

فتح بالد ماوراء النهر واقليم الديلم واقليم الرحاب /

115

الفحوصات التحليلية للمياه والتربة /

125

الفريسة  :روايه/

211

فضل شهر رمضان واعماله/

212

فضل واعمال شهر رجب/

212

فضل واعمال شهر شعبان/

211

الفعل الخماسي النقى والتقيت به  :دراسة لغوية /

152

الفضه المرحلة الثالثة /

255

الفكر االقتصادي البي االعلى المودودي  :دراسة تحليلية /

111

فلسفه ادارة الجودة في التربية والتعليم العالي واالساليب والممارسات /

111

فلسفة الفن عند شوبنها ور ونيتشد واثرها على فلسفة مابعد الحداثة /

315

308

فن االلقاء في االذاعة والتلفزة /

221

فن االناقة واالزياء  :الصف االول والثالث  .فنون تطبيقية /

321

الفن بعد الحرب /

313

الفن البيئي للصف الخامس  :معاهد الفنون الجميلة /

355

فن التمثيل للصف االول معاهد الفنون الجميلة /

312

فن الشرق االدنى القديم /

312

فوائد فقهيه وعبادية /

223

في احزان قبائل الوحش علي مصري الحسين /

251
1,211

في انتظار الضفاف البعيدة /
في التعايش السلمي وفهم االخر :مختارات لعددمن الدراسات والمقاالت
حول السلم واالخر/

521

في الثقافة الديمقراطية /

113

في شعرية النص القصصي  :مقاربات نقدية /
في قانون الخدمة المدنية  :النقل واالعارة وانتهاء الخدمات /

151
511

في ماهية العملية االنتخابية  :المعاني  ..االليات  ,النتائج /

111

في النقد االدبي والحديث /

112

الفيزياء العامة  :كتب جامعي  :الحرارة – الحركة الموجبة – الصوت
– الضوء /

152

حرف القاف
القادة الهداة ( ع) مسابقات اسالمية االمام الحسين بن علي (ع) سيد

309

253

الشهداء /
القاسم  :نجل االمام الموسى الكاظم (ع)  :سيرة امام وتاريخ مدينة /

252

قال لي العراف  :اشعار /

215

قالت لي العراقية  :قصص قصيرة وقصائد نثرية /

215

قانون الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخلي رقم( ) 22لسنة /1122

551

قبس من الذكر الكريم  :مجموعة شعرية تتضمن اسماء اهلل الحسنى /

111

القتل افة االنسانية /

111

قداسنا في رموزه  :دليل تعليمي للصغار /

123

قديم المسرح جديدة  ..وجديد المسرح قديمة /

315

قراءات نقدية في فلسفة الدولة – الدين – المجتمع /

111

قراءة في ليل حزين  .مجموعة شعرية /

523

القرابين والنذور في العراق القديم /

121

قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة لعام /1121
القران الكريم والتالوة والحفظ للصف الخامس معاهد اعداد المعلمين /

121
211

قصائد  :شاعر بالقصيدة /

211

قصائد في حب اهل البيت (ع) /

132

قصائد وادبيات  :شعر/

525

قصائد والواقع الملونة  :ديوان شعر /

555

قصة مؤمن ال فرعون بين التفسير التجزيئي والتفسير الموضوعي /

212

قصص بال رتوش  :القصة االولى ( راكب في يوم الماطر) /

215

قصص علمتني الحياة /

212

قصص قصيرة من ابن باجي/

211

334

قصص قصيرة من االدب العالمي/

153

قصص مختارة من االدب العالمي الحديث /

151

قصص مختارة من االدب العبري الحديث /

115

قصص من االدب النسوي االفريقي /

111

القصيدة التائه الكبرى /

155

القضاء االداري العراقي المقارن /

515

القضاء الشعبي في االسالم والنظم القضائية /

111

القضاء والمجهر السري في المرحلة الذهنية شواهد حقيقية /

155

قضايا تربوية ونفسية  :مقاالت تحليلية في التربية والتعليم وطرائق
التدريس /

525

قطتي تتعلم االرقام /

351

قطع العالقات الدبلوماسية /

151

القمر الوردي  :شعر /

551

قمم المعارف /

12

قواعد التنظيم الدبلوماسي والقنصلي في العراق  :دراسة قانونية /

522

قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق االنسان المدنية والسياسية
وتطبيقاتها في العراق/

521

قواعد اللغة العربية توضيح واعراب /

112

قواعد اللغة العربية للصف الثالث المتوسط /

111

قواعد اللغة العربية للصف الخامس  :معاهد اعداد المعلمين ومعاهد الفنون
الجميلة /

115

القول المبين في النهي عن ايذاء المسلمين /

211

33,

القول الواضح في العفو والتسامح من هدي العران الكريم والسنة النبوية
الشريفة/

11

القيارة بين الماضي والحاضر تاريخ وتراث /

2122

قيد وطن  :شعر/

511

حرف الكاف
111

كاريزما االساتذة الجامعيين /
كتاب ادب الدنيا والدين /

0,

كتاب بال حدود/

904

كتاب في عوامل الجسر/

151
253,251,255,252,251,221

الكتاب المبين /
كتاب المستقبل  :قصص/

135

كتابات في الديمقراطية و الليبراليه /

111

كتابات في عمر الزمن /

11

كتابات مثوعه على ضفاف نهر دجلة /

252

كتابات الوقت الضائع /

251

كثير عزة بين نافدية قديما وحديثا /

121

كراسة انشاء قواعد البيانات /

331

كراسة التصميم المعماري لمنزل ثالثي االبعاد /

352

كراسة تصميم وتحليل االبنيه الخرسانية باستخدام
برنامج /

311

330

الكرة الطائرة  :تعليم وتدريب _ بناء وقيادة
الفريق التغذيه /

122

الفكرة الطائرة  :تعليم – تدريب /

121

الكرة الطائرة  :الخطط الدفاعية – والهجومية
والقواعد الرسمية /

121

كركوك وحملة التحديث /11112

2121

كشف االستار عن وجه الغائب من االبصار/

251

الكشكول  :حكايات /

211

كيف تحفظ حقلك خاليا من االدغال /

325
1

كيف تكتب بحثا وتؤلف كتاب /
كالم المرايا  :قراءات نقدية/

155

الكلمة الطيبة في الالعقيدة السلمية  :شرح نفح
الطيب في عقيدة اهل السنة/

115

كنز الحكايات  :حكايات شعبية مختارة /
كواليس القيامة  :نصوص عراقية /

112
212

الكورد الفيليون االمس والغد  :ملخص تاريخ
الكورد الفيلين في العراق /

2121

كيف ندرس /

515

333

حرف الالم
233

الجيء من بغداد :روايه /
الشيء يتبعني سراي  :شعر /

511

الالمركزية في المحافظات وااالمركزية في االقاليم /

511

لبنان  :من االجتياح االسرائيلي كبيرون الى مابعد اكفاف
الطائف /

2112

لحظة في الخلود  :قصائد نثر /

223

لحن الوفاء  :شعر /

511

لست شاعرا /

512

لعيني اروى  :شعر /

535

اللغة العربية الصف االول – المهني/

151

اللغة العربية للصف الثالث – المهني/

152

اللغة والمعنى  :دراسة في فلسفة لودفيج فتغنشتاين
المتاخرة /

11

لقاء الضمير في قطاف الحكمة /

225

للقصب الف حنجرة  :شعر /

522

لكي التنسى مندلي  :تحليل مفصل لتاريخ مدينة عريقة /

2111

لمحات من تاريخ الوطن العربي المعاصر /

2111

لمن ابوح بهواي ( شعر) /

225

اللوبي االسرائيلي والسياسة االماليكية حيال الشرق
االوسط /

511

للورد  ..وانت شعر /

223

330

اللؤلؤة اليتيمة /

111

ليست نبؤه  :شعر /

512

الليل باك الشمس  :شعر شعبي /

125

حرف الميم
ماذا بعد الحب ؟ مجموعة قصص شعرية /

255

مأساة سحيم  :مسرحية شعرية /

253

مامال الخانقين في مناق ابن السبطين االمام علي بن ابي طالب ( ع) /

215

مايرادف النخيل  :قصائد /

511

مباحث في االحوال الشخصية على ضوء القران والسنة النبوية /

211

مبادءىاالاتصاالت استقبال االقمار الصناعية تناظري – رقمي /

125

المبادءى االساسية في الدوائر الكهربائية للصف االول  :فرع الحاسبات
وتقنية المعلومات /

321

المبادىء االساسية للحاسوب  :فرع الحاسبات وتطبيق المعلومات /

1

المبادءى االساسية للدوائر الكهربائية ( نظري )  :فرع الحاسبات
وتقنية المعلومات للشبكات وصيانة وتجميع الحاسوب /

322

مبادءى التدريب الرياضي وتدريبات القوة /

115

المبادءى القانونية في قانون التجارة العراقي قرارات محمكمة التمييز /

531

المبادءى النظرية في تعليم المبارزة /

121

مبادءى واسس علم الفسيولوجية الرياضية /

321

مجلس العشيرة خطوة على طريق التطور /

132

335

مجنون رغما عنه ( مونددراما ) مسرحيات ذات الفصل الواحد م

251

المحاسبة االدارية االسس الفكرية والعملية محاسبة التكاليف /

311

محاسبة الشركاتت للصف الثالث التجاري /

311

محاسبة المنشأت المالية ( الصف الثاني التجاري ) /

312

المحاسبة ومواكبة التطور االقتصادي والتكنولوجي/

315

محاضرات في علوم القران /

221

محاضرات في اللغة العربية وادابها  :المرحلة االولى /

115

المحامدة الدليمية في بابل والفرات االوسط /

111

محالت بغدادبة قديمة الذاكرة /

2111

محمد نجيب الربيعي  :رئيس جمهورية العراق في العهد الجمهوري
االول

2113

محنة الفكر امام السلطة في الحضارة االسالمية /

155

المختار في االحوال الشخصية /

515

المختار من قضاء محكمة التمييز – قسم االحوال الشخصية /

513

المختار من فضاء محكمة التمييز االتحادية  :القسم الجنائي /
المختار من قضاء محمكمة التمييز االتحادية  :القسم المدني /

555,552
532

مختارات من اجمل قصص العالم /

155

المختصر في اداب المتحضر /

231

مختصر وادي السالم /

23

المخلوق العجيب  :مسرحية /

252

المدارس الموصل ومعليها  :نماذج منتخبة /

511

المدخل الى ادارة االعمال /

312

336

مدخل الى االسواق المالية /

111

المدخل الى االسواق المالية  :نظريات وتطبيقات /

112

مدخل الى الترجمة /

131

مدخل الى محاسبة التكاليف البيئية /

311

المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق االنسان /

525

المدن الدنيية  :دراسة تحليلية في جغرافية المدن /

21

مدنية الزاهرة حاضرة الدولة العامرية في االندلس  ...الخ /

121

مدينة الشعر /

522

مدينة النجف عبقرية المعاني وقدسية المكان /

2111

مرارات  :شعر /

511

المرافىء الدافئة  :مهبط ادم ( السالم عليه) /

11

مرسى الشواطيء  :شعر شعبي عراقي/

152

مدن لتأسيس مؤسسات المجتمع المدني مع ملحق بنماذج الوثائق
والتشريعات ذات العاالقة كافة /

111

مرشد مدرس الفيزياء للصف الرابع العلمي /

121

مركز االجنبي في القانون العراقي /

523

مسألة الوحدة والتغريب بين المذهبية السمحة واالستقطاب الطائفي /

552

مستجاب الدعاء واهل العراق  :سيرة حياة ( الصحابي الجليل ) سعد بن
ابي وقاص ( رضي اهلل عنه ) /

211

المسرح العربي الصف الخامس قسم الفنون المسرحية معهد الفنون
الجميلة /

311

مسرحية الخدعة /

211

337

مسرحيتان من كوسوفو /

112

مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا العدالة /

525

المسؤولية الدولية وفعاليتها في حماية حقوق االنسان /

521

مشارق االنوار  :قصائد بين يدي الرسول الكريم ( ص) والعترة
الطاهرة /

112

مشاهدات علمية من الواقع التمهيد /

155

مشاهدات علمية من الواقع  :حساب الؤشرات /

122

مشاهدات علمية من الواقع  :خط النظر والحركة المستقيمة /

155

مشاهدات علمية من الواقع  :الدواليب /

151

مشاهدات علمية من الواقع  :السرعة والرؤية /

151

مشاهدات علمية عن الواقع /

151

مشاهدات علمية من الواقع  :مجال الرؤية /

151

المشاهدة الصفية والتطبيق العملي لطلبة اقسام اللغة العربية /

151

مشبرات بطون العرب /

111

المشروع االستراتيجي ( التعليم في العراق ) /

121

مشكالت ادراك الرموز الحجمية /

125

مشكلة االندماج الوطني في الجزائر /

111

مشكلة الفقر وانعكاساتها االجتماعية في العراق /

551

مشكلة المعاد في الفكر الفلسفي االسالمي  :دراسة تحليلية /

15

مشكلة مياه اهوار جنوب العراق /

111

المصطلحات الشائعة في االعالم والسياسية لدبلوماسية /

111

338

مصطلحات في الهندسة الوراثية /

311

مصطلحات واحاديث وروايات من عالم الشيطان /

235

مصعب بن عمير /

251

المصفط والمخربط  :سمات  ,اصل  ,حصان /

112

مطبخ الشيف فراس /

352

مطر البارحة  :قصص قصيرة /

211

مظاهر وتبعات عسكرة المجتمع في العراق /

111

المعترضون على خلفاء اهلل /

212

المعتضد بقاهلل  :الخليف العباسي /

123

معتقل بوكا االمريكي  :الوجه الثاني لغوانتامو /

521

معجز احمد _ قمة معاهدة معاصرة /

511

معجم االوهام واالخطاء في صيغ االسماء /

155

المعرفة للتنمية المتدامة /

522

معركة احد /

211

معروف الرصافي  :حياته واراؤه السياسية /2113-2253
المعلومات وصناعة القرارات /

125
131

المعنى الثالث مقاالت اخرى /

151

مفاتيح السعادة /

51

المفارقة في الشعر الجاهلي  :دراسة تحليلية /

112

المفعول به غير الصريح في القران الكريم /

12

مفهوم الوجود والعدم في مسرحيات شكسبير /

212

339

المفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة /

125

مقاربات في تحنيس الشعر ونقد التفاعلية /

135

مقال مار افرام في ربنا /

211

مقاالت في االدب والنقد الفرنسي /

211

مقاالت في الثقافة  ...والسياسية /

251

مقاالت في الشعر والنقد والدراسات المعاصرة /

221

مقاالت ممنوعة /

115

المقاهي والفرق الشعبية البابلية /

321

مقدمة في الجبر المجرد /

111

المقريزي  :منهجه وموارده في كتاب اتعاظ الحنفا باخبار االئمة
الفاطميين الخلفاء/

122

مقومات دولة مدينة المدينة /

111

مقومات نشوء الدولة الكبرى /

12,111

مكافحة االرهاب في مفهموم القانون الدولي /

555

المكتبات الجامعية العراقية مستقبلة /

22

المكمالت الغذائية وبديل المنشطات /

311

المالكمة تعليم  /تدريب  ,تحكيم /

125

المالكمة الحديثة  :االسس الفنية /

122

اللمزمة االترائية للتربية الدينية للصف الثالث االبتدائي /

31

اللمف التدريبي الشامل للطفل غير العادي /

512

ملوك واعيان بني نيهان /

151

304

مملكة الحضر العربية /

113

من اهم المبادىء القانونية لمجلس شورى الدولة /

512

من تراث العشائر العربية /

112

من سفر االالءات  :شعر /

511

من قبل ومن بعد /

523

من كل بحر  ..قطرة /

51

من يتكلم باسم االسالم ؟ ماذا يتكلم مليار مسلم /

25

من يدري  :شد /

531

مناهج البحث التربية وعلم النفس  :االسس واالدوات  ..الخ /

523

مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها /

155

مناهج واساليب الرقابة والتدقيق البيئي البين الفنظرية والتطبيق /

551

موسوعة اعالم وعلماء العراق/

111

موسوعه العربية التاريخية واالقتصادية والسياسية /

251

موسوعة قوانين الخدمة المدنية /

515

موسوعة الكاشف العشائر البيان في العراق /

155

موسوعة كرة اليد العالمية /

648

الموسيقا واالنشاد للصفين االول والثاني معاهد الفنون الجميلة /...

586

الموقف االمريكي من الحرب اليابانية غير المعلنة على الصين /

07,

30,

الموقف العراقي من المتغيرات السياسية في مصر / 2112-2155

112

موقف النجاة من االحتجاج بالحد يث الشريف /

211

 211سؤال وجواب ( معلومات عامة ) /

12

مياه العراق ارقام ومتغيرات /

111

الميثاق  :نصوص من العراق العشائري المعاصر /

131

المئذنة  :مسرحية من فصل واحد /

251

الميراث في الشريعة االسالمية  :علم الفرائض /

211

حرف النون
نازك المالئكة  :دراسات في شعرها /

221

نجمة بعيدة  :رواية /

211

نجمة الوقت  :شعر

511

ندوة حسينية ابن ادريس العامة في الحلة /

55

نرجسة الونر  :شعر /

531

نزعات الشعراء الشعبية في العصر العباسي االول من (251هـ-
551هـ)

513

نساء الطفوف/

32

300

نشاة وتطور التدوين التاريخي عند العرب في التاريخ االسالمي م

111

نشوء الهمة في معرفة والسنة وطريعة العمل بها /

221

نصائح تعليمية عملية للمدرسين المدرسات /

525

نصرة النبي المختار واالل االطهار من خوارج العصر الوهابية االشرار
/

21

نصف متر مربع  :قصصم

231

نصوص مسرحية  :ثالث نصوص مسرحية لالطفال /

211

نصوصمنوعة وابيات متفرقة  :شعر /

552

نصف الشمس  :شعر /

211

النظام االقتصادي في دولة االمام المهدي ( عج) /

113

النظام الداخلي للعائلة  :اراء ومقترحات م

152

النظام العشائري  :نقد وتصحيح /

111

نظرات في االديان /

13

نظرة الى التراث الفلكي في النجف /

113

نظرية الجدار الكوي /

115

نظريةالفضاءات  :مفاهيم ابتكارية /

111

نظرية النظام اللغوي للقران الكريم /

11

303

نظم االنتاج النباتي والحيواني في قارتي امريكا الجنوبية واستراليا /

511

نظم ونظريات التكاليف  :مدخل معاصر/

313

النفايات  :اساليب التعامل معها وطرق االستفادة او التخلص منها /

551

نفح الطيب في عقيدة اهل سنة الحبيب /

215

النفحة العلوية في السادة الموسويه الحسينية العلوية وسيرة االمام
علي الهادي ( عليه السالم) /

111

النفط/

512

نفق تحت سينالك البراق /

551

نفي رؤية اهلل في الكتاب في السنة والعقل /

231

النقد بين البناء والهدم  :رؤية اسالمية /

15

نقد المسرحية وهوامش السرد /

315

نقف بال تجربة  :لماذا الخط واالحمر م

132

نقود ومصارف م

115
133,131

النمذجة الماركونية مع تطبيقات عملية م
النمو االقتصادي بين النظرية االقتصادية والقران الكريم /

123

نهارات مشمشة  :قراءة في عدد من التجارب االبداعية /

251

نهج البالغة  :المختار من كالم امير المؤمنين ابو الحسن محمد بن ابي
محمد الشريف الرضي /

51

300

النهر الجميل  :قصص لالطفال /

115

نوارس بلون الفضة  :قصص قصيرة/

215

نواميس العشائروساتير فاعله لم تكتب بعد /

131

نوري جعفر رجل النهضة واالصالح /

حرف الهاء
هند التراب المر  ..حبيبي  :شعر شعبي /

121

هذيان رقم واحد  ..نصوص شعرية /

525

هكذا تكلم البيرماني /

513

همس الروح  :شعر /

511

همسات الروح وخلجات النفس /

212

الهند ومستقبل عالقاتها الدولية /

131

هندسة االنتاج للصف الخامس معاهد الفنون الجميلة /

332

الهندوس يصعدون الى السماء  :رحلة الى جبال الهماليا الهندية /

151

حرف الواو
واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون الوظيفة
العامة /

305

511

واحات ثقافية /

151

الوارثات من النساء في الفقهين الحنفي والجعفري /

215

الواقع التربوي والتعليمي في العراق /

121

الوثائق الرسمية لثورة االمام الحسن /

125

وجهة النظر في السرد النسوي  :القصة القصيرة انموذجا /

111

الوجيز في الوزارة العراقية /

512

الوجيز الموسوي في تاريخ اهل الموصل /

211

وراء كل كلمة قصة /

11

الوسائل التعليمية للصف الخامس معاهد اعداد المعلمين قسم التربية
الفنية /

515

وشل الذكريات /

512

الوصايا النافعة للرسول والعترة الطاهرة /

212

الوصية والوصي احمد الحسن /

215

وضح الرؤية /

125

الوعد وااللتزام بحقوق االنسان اساس لتحقيق الديمقراطية /

522

المؤتمر الثالث عشر والدورة الخمسون لالتحاد البرلماني العربي /

122

المؤتمر العلمي العاشر بكلية الطب البيطري /

115

وقائع الندوة العلمية التي عقدها قسم الدراسات التاريخية

111

وقائع الندوة العلمية الثانية عشر  :العلوم بين التراث والمعاصرة /

135

وقد الوجدان  :لمحات شعرية/

511

وقعة صفين واحوال امير المؤمنين

151

وقفات في رحاب الثقافة الكردية /

155

306

وقفة الزمن  :في رثاء النبي محمد ( صلى اهلل علية وسلم واله الكرام)

131

وقفة عى شواطىء النور  :شعر /

515

وقفة للقلق  :رواية /

235

الواليات المتحدة والعوامل المؤثرة في اتجاهاتها السياسية /

115

والية الفقية والحكومة االسالمية في عصر الغيبة  :شبهات وردود/

121

الوليمة الجائعة  :شعر /

512

ومضات في وقت متاخر  :شعر /

515

307

الصحف والمجالت
اال تجاه الثقافى

,
جريدة
بغداد:تصدرها وزارة الثقافه:رئيس التحريرعبدالعال مامون :
اسبوعية تعنى بالشؤون الثقافية

االتحاد

جريدة
بغداد :يصدرها االتحاد الوطنى الكردستانى رئيس التحرير  /فرياد
راوندوزى:يومية سياسية عامة الصحيفة المركزية لالتحاد الوطنى
الكردستانى

االحرار

جريدة
بغداد :تصدرها مؤسسة السجناء السياسيين فى العراق رئيس
التحرير طه العلوى :اسبوعية عامة

3

اخبار الحدباء

جريدة
الموصل  :مكتبة الضحى :رئيس التحرير /د.عالء الدين االمام:يومية
عامة مستقلة.

1

اخبار الصباح

جريدة
بغداد :شركة انس للطباعة رئيس التحرير/محمد عبد حمد:اسبوعية
سياسية ثقافية مستقلة.

3

االستقامة

جريدة
بغداد :يصدرها مكتب الثقافة واالعالم:رئيس التحرير/عادل
الجبورى:يومية سياسية عامةالصحيفة المركزية للمجلس االعلى
االسالمى

1

اشراقات الصدر

جريدة
بغداد:رئيس التحرير /فتاح الشيخ:يومية سياسية مستقلة

5

اشور

جريدة
بغداد مطبعة البحر :رئيس التحرير/ادريس حسين اسماعيل :اسبوعية
عامة مستقلة .

2

308

0

االقتصاد

جريدة
بغداد :يصدرها مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل_ قسم
االعالم:رئيس التحرير/منال كامل :اسبوعية خيرية اقتصادية اعالنية

اقالم

جريدة
صالح الدين:تصدرها رئاسة جامعة تكريت:رئيس التحرير سعد سلمان
عبد اهلل:شهرية تعنى بشؤون الجامعة والمجتمع

الوان

جريدة
ديالى :تصدرها رئاسة جامعة ديالى :رئيس التحرير/منصور خضير:
نصف شهرية جامعية.

االمة العراقية

جريدة
بغداد :رئيس التحرير/طارق جابر االعصم :يومية سياسية عامة.

انوار كربالء

جريدة
كربالء:تصدرها محافظة كربالء:رئيس التحرير /عالء
الكتبى:اسبوعية مستقلة

اور

بابليون
بابليون مع الحدث

البا شا

البداية

بدر

جريدة
ذى قار :تصدرها جامعة ذى قارـقسم االعالم :رئيس التحرير/د.عباس
حسين الجابرى:نصف شهرية ثقافية عامة
جريدة
بابل:تصدرها محافظة بابل:رئيس التحرير/عبد الرضا عيسى عبد
الرضا:يومية مستقلة
جريدة
بابل:تصدرها محافظة بابل:رئيس التحرير/عايدمحمد منصور:يومية
عامة تصدر كل ثالثاء مؤقتة وناطقة بلسان الحكومة المحلية واهالى
بابل
جريدة
بغداد:ر.التحرير/محمد جار اهلل الباشا:يومية سياسية ثقافية عامة
مستقلة تصدر اسبوعيا بشكل مؤقت
جريدة
بغداد:تصدرها مؤسسة الصدى للصحافة واالعالم:رئيس
التحرير/د.فاضل الحجام :يومية مستقلة عامة
جريدة
بغداد:تصدرها منظمة بدر:رئيس التحرير/كريم النورى:يومية سياسية
عامة
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جريدة
بغداد:شركة البصائر للنشر واالعالن:رئيس التحرير/حارث حمودى
االزدى:اسبوعية سياسية عامة
جريدة
بغداد تصدرهاحركة الوفاق الوطنى:رئيس التحرير/على خصباك:يومية
سياسية
جريدة
بغداد:تصدرها وكالة انباءبغداد الدولية :رئس التحرير /فراس
مبارك:يومية سياسيةدولية عامة
جريدة
بغداد:مطبعة الشعب:رئس التحرير/روفائيل بطى:يومية سياسية جامعة

البصائر

03

بالدى اليوم

جريدة
بغداد:رئيس التحرير/عبد الرزاق الكاظمى:يومية عامة

00

البورصة

جريدة
بغداد:رئس التحرير/فالح عباس هادى:سياسية اقتصادية ثقافية فنية
عامة
جريدة
بغداد:رئيس التحرير/عبد الوهاب جبار:يومية سياسية مستقلة عامة.

بغداد

بغداد االخبارية

البالد

البينة الجديدة

التاخى

تجديد

تراك

تكست النص

الثقافية

جريدة
بغداد:تصدرهادار التاخى للطباعة والنشر :رئيس التحرير/د.بدر خان
السندى :يومية.
جريدة
بغداد:تصدرها قائمة التجديد/رئيس مجلس االدارة/طارق الهاشمى
:اسبوعية سياسية ثقافية عامة.
جريدة
المثنى:يصدرها مركز السماوة لتطوير المشاريع الصغيرةـ غرفة
تجارة المثنى:نصف شهرية اقتصادية اعالنية
جريدة
البصرة:الشركة العراقية الحرةللطباعة:رئيس التحرير/د .عادل
الثامرى:شهرية ثقافية مستقلة.
جريدة
بغداد:تصدرهاالهيئة الثقافية العليا لمكتب السيد الشهيد
الصدر(قدس):رئيس التحرير/حميد المختار :اسبوعية.
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34

3,

الثقافية

الجزيرة

الجماعة

الحدباء

الحوار الحر

الحياة الجديدة

الخبر

الخليج

الخيمة

خيمة العراق

الداعى

دجلة

جريدة
كركوك:تصدرها وزارة الثقافةـ دائرة العالقات الثقافية العامةـ البيت
الثقافى :رئيس التحرير/جعفر نجم عباس :شهرية ثقافية عامه
جريدة
بغداد :مطابع شركة االنس للطباعة والتصميم:صاحب االمتياز رئيس
التحرير/احمد الراشد:يوميةمستقلة عامة تصدر اسبوعيا
مؤقتا
جريدة
الموصل:تصدرها االمانة العامة لجماعة علماء ومثقفى العراق/رئيس
التحرير/احمد حامد المولى :يومية سياسية عامة تصدر اسبوعيا
مؤقتا.
جريدة
نينوى:تصدرها محافظة نينوى :رئيس التحرير /صباح االطرش
:يومية ادبية ثقافية عامة.
جريدة
بغداد:مطبعة اليرموك:رئيس التحرير /احمد البياتى:اسبوعية مستقلة
عامة
جريدة
نينوى:مكتبة زهرة نينوى:رئيس التحرير /قرياقوس منصور
كوركيس :يومية سياسية ثقافية اجتماعية مستقلة تصدر اسبوعيا
مؤقتا
جريدة
بغداد:تصدرها الجامعة االسالمية:كلية االعالم:رئيس التحرير/د.هاشم
تحيمش:شهرية
جريدة
بغداد:رئيس التحرير/كريم حمد الشويلى :اسبوعية ساسية مستقلة
جريدة
بغداد:دار الخيمة:رئيس التحرير/الشيخ وثاب شاكر:اسبوعية دولية
مستقلة
جريدة
بغداد:تصدرها وزارة الدفاع:رئيس التحرير/محمد العسكرى :عامة
عسكرية
جريدة
بغداد:يصدرهاالمكتب االعالمى لحزب الداعى:رئيس التحرير/سعد
جاسم التميمى:اسبوعية سياسية عامة
جريدة
بغداد:رئيس التحرير/رياض عزيز الحيالى :يومية سياسية ثقافية
اجتماعية مستقلة تصدر اسبوعيا مؤقتا
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00

03

الدستور

الدعوة

ديوان العرب

ديوانية الغد

الرابط

الرأى الجامعى

الرواس

الزمان

زهرة الموصل

السلطة الرابعة العراقية

سوق المال

السومرية

جريدة
بغداد:مطابع دار الدستور للصحافة والنشر:يومية سياسية عامة
مستقلة
جريدة
بغداد:يصدرها حزب الدعوة االسالميةـ تنظيم العراق:رئيس
التحرير/حسن السعيد:يومية سياسية
جريدة
بغداد:تصدرهامؤسسة اذاعة اليوم :يحى ادريس:تصدر ثالث مرات فى
الشهر :اقتصادية مصرفية ثقافية ومنوعة
جريدة
الديوانية:تصدرها محافظة الديوانية:رئيس التحرير/باسم حبس:يومية
تصدر اسبوعيا مؤقتا
جريدة
نينوى:مطبعة االخوة:رئيس التحرير/عبد اهلل عباس الطائى:اسبوعية
عامة تهتم باألعالنات والقضايا التجارية
جريدة
محافظة المثنى:تصدرها جامعة المثنىـ قسم االعالم :رئيس
التحرير/أ.د عقيل مسلم الخفاجى:جامعية عامة
جريدة
الموصل:تصدرها مؤسسة االمام الرواس:رئيس التحرير/الشيخ حازم
محمد عبد الرزاق الموصلى:يومية ثقافية دينية اجتماعية
عامةمستقلة تصدر اسبوعيا مؤقتا
جريدة
بغداد:مطبعة االديب:رئيس التحرير/سعد البزاز:يومية سياسية عربية
دولية مستقلة
جريدة
الموصل:مطبعة االنتصار:رئيس التحرير/ميساء يحى الطائى:نصف
شهرية تعنى بشؤون المرأة
جريدة
بغداد:مطبعة مهند:رئيس التحرير/عبد االمير ناصر حسين
العبدولي:اسبوعية ثقافية مستقلة
جريدة
بغداد:يصدرهاسوق العراق لألوراق المالية:رئيس التحرير/طه احمد
عبد السالم:اسبوعية اقتصادية
جريدة
بغداد:رئيس التحرير/باسم الفاضلي:يومية سياسية مستقلة .
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50

53

50

55

السيادة الجديدة

جريدة
بغداد:رئيش التحرير/حسين العبيدي يومية سياسية مستقلة

شباب الديوانية

جريدة
الديوانية:يصدرها تجمع شباب الديوانية:رئيس التحرير/عالء
عمار:اسبوعية ثقافية
جريدة
بغداد:مطابع شركة االندلس للطباعة والنشر رئيس التحرير/عبد
الرسول زيارة:يومية دولية سياسية عامة مستقلة
جريدة
بغداد :تصدرها شبكة االعالم العراقي:يومية سياسية عامة

59

الصباح الجديد

جريدة
بغداد:رئيس التحرير/اسماعيل زاير:يومية سياسية مستقلة

64

الصباح الرياضي

جريدة
بغداد:تصدرها شركة االعالم العراقي

6,

الصحة والناس

جريدة
محافظة المثنى:تصدرها دائرة صحة المثنىـ شعبة االعالم:رئيس
التحرير/نواف الشعالوي:نصف شهرية
جريدة
الديوانية:يصدرها مجلس محافظة الديوانية:رئيس التحرير/هدى
الخزاعي :عامة
جريدة
بغداد:يصدرها حزب الشعب العراقي الموحد:رئيس التحرير/سعد
لطيف الحمد:سياسية عامة
جريدة
الموصل:مطبعة ابن االثير:رئيس التحرير/احمد عواد عبد
اهلل:اسبوعية مستقلة
جريدة
بغداد:تصدرها الجمعية العالمية للحريات الصحفية:رئيس التحرير/د.
عمر عبد اهلل العزيز:يومية دولية سياسية عامة مستقلة
جريدة
بغداد:رئيس التحرير/بهنام عطا اهلل:ثقافية ادبية عامة مستقلة

الشرق

الصباح

صدى الديوانية

صدى الشعب

صدى العدالة

صدى العراق الحر

صوت بخديد
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56

57

58

60

63

60

65

66

67

صوت بغداد

جريدة
بغداد:مدير التحرير/نجاح الركابي:يومية عامة

صوت الديوانية

جريدة
الديوانية:يصدرها مجلس محافظة الديوانية:رئيس التحرير/هدى
الخزاعي :عامة
جريدة
الموصل:مطبعة االنتصار:رئيس التحرير/عبد الهادي محمد
صالح:يومية تصدر اسبوعيا بشكل مؤقت
جريدة
بغداد:رئيس التحرير/السيد حسين الصدر:اسبوعية عراقية

صوت الشباب العراقي

صوت الكاظمية

صوت المتنبي

جريدة
المثنى:تصدرها مجلس محافظة المثنىـالمكتب االعالمي:رئيس
التحرير/شهيد البركات ضياء حسين علي:نصف شهرية عامة
جريدة
المثنى:يصدرها المكتب االعالمي لمجلس محافظة المثنى:رئيس
التحرير /عبد الزهرة الزيادي:نصف شهرية عامة
جريدة
بغداد:يصدرها عدد من النقاد العراقيين:رئيس التحرير/مهدي
عباس:اول جريدة متخصصة بالفن السابع
جريدة
بغداد :رئيس التحرير/عادل عبد المهدي :يومية سياسية عامة

العراق

جريدة
بغداد :تصدرها مؤسسة العراق للصحافة والنشر :يومية سياسية
دولية مستقلة
جريدة
بغداد:تصدرها وكالة انباء العراق الدولية:رئيس التحرير/د.فاضل آل
حجام:يومية مستقلة عامة
جريدة
بغداد:تصدرها شركة العراق اليوم للطباعة النشر المحدودة:رئيس
التحرير/د.اسراء شاكر:يومية عامة مستقلة
جريدة
بغداد:رئيس التحرير/ناصر الزبيدي:اسبوعية سياسيةمستقلة عامة

صوت المثنى

عالم السينما

العدالة

العراق االن

العراق اليوم

العراقية والعالم
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68

69

74

7,

70

73

70

75

76

77

78

79

العرب اليوم

جريدة
بغداد:يصدرها مركز بغداد الدولي للثقافة واالعالم:رئيس
التحرير/شاكر محمود حسين الزبيدي:يومية مستقلة
جريدة
بغداد:مطبعة الكلمة الحرة:رئيس التحرير/نجاح مهدي
الدعمي:اسبوعية تعنى بشؤون العشائر
جريدة
بغداد:مطبعة الصباح:رئيس التحرير/خليل كنه المحامي:يومية سياسية

عيون بغداد

جريدة
بغداد:مطبعة العين:رئيس التحرير/ايمان الخزرجي:اسبوعية سياسية
عامة مستقلة
جريدة
بغداد:رئيس التحرير /زياد حرب :سياسية عامة

80

الغد

جريدة
بغداد:رئيس التحرير/فيصل المحمداوي:يومية سياسية عامة

85

الفارابي

جريدة
النجف االشرف:تصدرها مؤسسة الفارابي للتقدم العلمي:رئيس
التحرير/شاكر القزويني:ثقافية اكاديمية علمية مستقلة
جريدة
بغداد:مطبعة السالم:رئيس التحرير/جبار االمي:اسبوعية مستقلة

87

الفجر الجديد

جريدة
بغداد:رئيس التحرير/خميس الربيعي:يومية سياسية مستقلة عامة

88

الفجر المستقلة

جريدة
بغداد:تصدرها مؤسسة الفجر للنشر والتوثيق االعالمي:رئيس
التحرير/جبار الالمي:اسبوعية مستقلة عامة
جريدة
بغداد:تصدرها شبكة فعل المدينة العراقية:رئيس التحرير/علي حسين
جاسم:نصف شهرية سياسية مستقلة
جريدة
االنبار:تصدرها وزارة الثقافةـ دائرة العالقات الثقافية العامةـ شعبة
البيت الثقافي في الفلوجة:رئيس التحرير/مؤيد سليمان
مشوح الجميلي:شهرية ثقافية عامة

عشاير

العهد

الغبش

الفجر

فعل

الفلوجة الثقافية

355

84

8,

80

83

86

89

94

9,

الفيحاء

جريدة
بابل:تصدرها شبكة االعالم العراقي:رئيس التحرير/علي
الربيعي:يومية سياسية عامة
جريدة
بغداد:يصدرها ديوان الوقف الشيعي:رئيس التحرير/عادل
الكناني:اسبوعية ثقافية دينية

كل االخبار

جريدة
بغداد  :رئيس التحرير  /سمير عواد  :يومية عراقية سياسية مستقله
.

13

كل العراق

جريدة
بغداد  :رئيس التحرير  /غالب الركابي  :يومية مستقلة عامة .

11

كل الوزارات

جريدة
بغداد  :مطبعة دار الزهير  .رئيس التحرير م حبيب عبد المجيد
يومية  .مستقلة

15

كالسيكو

جريدة
بغداد  :تصدرها شركة مدبابوكس  :رئيس التحرير  /عصام الحسيني
 :اسبوعية

12

الكلمة الحرة

جريدة
بغداد  :مطبعة الوفاء  :رئيس التحرير  /جعفر معن الزركوشي :
فصلية

11

كهرمانة

جريدة
بغداد  :رئيس التحرير  /ظافر اسماعيل  :اسبوعية فنية ثقافية
سياسية مستقلة

211

الكوثر

جريدة
النجف االشرف  :تصدرها مؤسسة الكوثر االعالمية  :رئيس التحرير
 /كاظم عطشان العطوني  :اعالمية .

212

لنبدأ

جريدة
بغداد  :رئيس التحرير  /قاسم البديري  :اسبوعية مؤقتة تعنى بالشعب
والوطن

211

قطوف

356

90

93

المتقاعد والمجتمع :

جريدة
بغداد  :تصدرها الجمعية العامة للمتقاعدين من االسرى والجرحى
واسر الشهداء  :رئيس التحرير  /اميرة المنصور  :اسبوعية عامة .

215

المجلس

جريدة
ميسان  :يصدرها مجلس محافظة ميسان  :رئيس التحرير  /ملوح
المطوكي  :نصف شهرية

211

المحافظة

جريدة
المثنى  :محافظة المثنى  :يصدرها قسم العالقات واالعالم  :رئيس
التحرير  /سعد عويد  :شهرية

213

المحور

جريدة
بغداد  :رئيس التحرير  /حسين العبيدي  :يومية مستقلة

211

المدى

جريدة
بغداد  :رئيس التحرير  /فخري كريم  :يومية مستقلة .

215

المدينة

جريدة
الموصل  :مطبعة الموصل  :رئيس التحرير  /علي عصمت  :اسبوعية
ثقافية مستقلة .

212

مدينتي

جريدة
الموصل  :مطبعة االنتصار  :رئيس التحرير  /قتيبة ابراهيم حسين :
يومية ثقافية مستقلة  :تصدرها اسبوعيا مؤقتا.

211

المراقب العراقي :

جريدة
بغداد  :تصدرها مؤسسة االثر للتنمية الثقافية  :رئيس التحرير /علي
يودة  :يومية عامة.

221

المسار الجديد

جريدة
الموصل  :مطبعة االنتصار  :رئيس التحرير  /عمار غانم  :يومية :
ثقافية سياسية مستقلة /

222

المستشار

جريدة
بغداد  :رئيس التحرير  /علي الحاج  :يومية عامة مستقلة .

221

357

المستقبل

جريدة
بغداد  :تصدرها مؤسسة المستقبل للنشر  :رئيس التحرير  /د.فؤاد
غازي  :يومية سياسية مستقلة .

225

المستقبل العراقي

جريدة
بغداد  :تصدرها مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والطباعة والنشر
 :رئيس التحرير  /علي الدراجي ك يومية سياسية مستقلة .

221

المستقبل اليوم

جريدة
بغداد  :تصدرها مؤسسة المستقبل العراقية للصحافة والنشر
والطباعه  :رئيس التحرير  /علي الدراجي  :يومية مستقلة .

223

المشرق

جريدة
بغداد  :تصدرها مؤسسة المشرق لالستثمارات االعالمية والثقافية :
رئيس علي الدراجي  :يومية مستقلة.

221

المصير :

جريدة
ديالى  :مطبعة ديالى المختلطة  :رئيس التحرير  /د .اسامة ناظم
ابراهيم  :شهرية مستقلة تصدر من قبل التركمان مع وحدة العراق

225

المعارف :

جريدة
ميسان  :تصدرها جامعة ميسان  -قسم العالقات واالعالم  :رئيس
التحرير  /سعد جلوب حسين  :شهرية ثقافية .
جريدة
بغداد  :تصدرها اللجنة االولمبية الوطنية العراقية  :رئيس التحرير /
عادل العتابي  .يومية

222

الممهدون :

جريدة
بغداد :يصدرها مكتب السيد الشهيد الصدر ( قدس)  :رئيس التحرير /
محمد العبودي  :شهرية ثقافية .

المنار العراقية

جريدة
بغداد  :تصدرها دار المنار العراقية للصحافة والنشر  :رئيس التحرير
 /ناظم عيدان عيسى  :يومية سياسية مستقلة .

المالعب :

221

211

358

212

مهد الخليل

جريدة
ذي قار  :يصدرها مجلس محافظة ذي قار  :رئيس التحرير  /اكرم
محمد التميمي  :دورية مستقلة عامةز

211

المواطن

جريدة :
بغداد  :رئيس التحرير  /علي عمار الغريفي  :يومية سياسية مستقلة
.

215

المؤتمر

جريدة
بغداد  :رئيس التحرير  /عبد االمير العبودي  :يومية مستقلة شاملة .

211

الموصل اليوم

جريدة
الموصل  :مطبعة االنتصار  :رئيس التحرير  /سفيان حاتم  :يومية
تصدر اسبوعية حاليا .

213

مونديال

جريدة:
بغداد  :مطبعة اليرموك  :رئيس التحرير  /علي رياح طارش :
رياضية  :كل ثالثة ايام االحد والثالثاء والخميس .

211

الميزان

جريدة
الموصل  :مطبعة الجيل العربي  :رئيس التحرير المحامي ذاكر خليل
العلي  :يومية قانونية مستقلة.

215

النبأ االقتصادي

جريدة
بغداد مطبعة اركان الربيعي  :رئيس التحرير ثائر عبد السادة  :نصف
شهرية تعنى باشأن االقتصادي .

212

نبض الشباب

جريدة
بغداد  :رئيس التحرير  /علي كريم حسن  :يومية سياسية عامة .

211

نبض العلم

جريدة
بغداد  :تصدرها كلية مدينة العلم الجامعة  :رئيس التحرير  /هادي
علي الزيادي  :شهرية علمية ثقافية مستقلة.

251

النبطا

جريدة :
بابل  :تصدرها جبهة انتفاضة العراق الموحدة عام  : 2112رئيس
التحرير  /سيف جواد  :نصف شهرية.

252

359

النداء

جريدة :
بغداد  :يصدرها تجمع العراق الجديد  :رئيس التحرير  /سرور
خسرو رستم  :يومية سياسية عامة.

251

النماء

جريدة :
بغداد  :رئيس التحرير  /مهدي عباس  :ثقافية علمية منوعة.

255

النهار

جريدة:
بغداد  :مطبعة ماجد اسد  :رئيس التحرير  /حسن جمعه  :يومية
سياسية معتمدة لدى نقابة الصحفيين بالرقم .11

251

نور العراق

جريدة
بغداد :تصدرها مؤسسة النور للثقافة واالعالم  :رئيس التحرير /
جواد كاظم اسماعيل  :اسوعية ثقافية سياسية عامة .

253

نيبوميديا

جريدة
ديالى ك يصدرها مكتب دار االركان  :رئيس التحرير زيد عبد تايه :
اسبوعية .

251

الواسطي

جريدة
واسط  :تصدرها جامعة واسط رئيس التحرير  /جواد الموسوي ك
شهرية .
جريدة
بغداد  :مطبعة النخيل  :رئيس التحرير  /عادل عبد االمير ظاحي :
اسبوعية تعنى بشؤؤن السياحه .

255

عيد العراق

252

المجالت
ابداع

اداب الفراهيدي

مجلة
بغداد  :مطبعة شاكر  :رئيس التحرير اكرم جبر الغزي  :شهرية
مستقلة تعنى باالدب الشعبي والثقافة والفنون .

251

مجلة

211

364

صالح الدين  :تصدرها جامعة تكريت – كلية االداب  :رئيس
التحرير  /د .محمد خليل ابراهيم  :نصف سنوية علمية محكمة .
مجلة
بغداد  :تصدرها الدار العراقية لالزياء  :رئيس التحرير  /شيرين
محمد عارف  :فصلية اصدر كل ثالثة اشهر .

212

ازياء

استان حسين

مجلة
تصدرها العتبة الحسينية الشريفة  :رئيس التحرير السيد محمد
حسين العميدي  :فصلية دينية .

211

استثمار المثنى

مجلة
محافظة المثنى  :تصدرها هيئة استثمار المثنى – قسم العالقات
العامة  :رئيس التحرير المهندس عادل داخل الياسري  :شهرية
.
مجلة
محافظة المثنى  :تصدرها هيئة استثمار المثنى – قسم العالقات
العامة  :رئيس التحرير المهندس عادل داخل الياسري  :شهرية

215

االستثمار والتنمية

االشعاع الجامعي

اضواء

افاق ادبية
اقتصاديات االعمال

اقالم

211

مجلة
محافظة المثنى  :تصدرها جامعة المثنى – قسم العالقات العامة
 :رئيس التحرير  /د.ا قبل مسلم الخفاجي  :تصدر كل شهرين

213

مجلة
النجف االشراف  :تصدرها مؤسسة االنوار النجفية للثقافة
والتنمية  :رئيس التحرير  /نصير الحسناوي  :فصليه ثقافية
اجتماعية عامة.

211

مجلة :
بغداد  :مطبعة الشؤون الثقافية العامة  :رئيس التحرير  /نوفل
ابو رغيف  .فصلية تعنى بشهد االبداع واالدب
مجلة
بغداد  :مطبعة الجامعة رئيس التحرير  /عماد عبد سالم :
فصلية علمية تعنى بنشر البحوث المتخصصة المجاالت ذات
العالقة بلعلوم االقتصادية واالدارية والمحاسبة .

215

مجلة
بغداد  :تصدرها دار الشؤون الثقافية رئيس التحرير  /حاتم
الصكر  :تعنى باالدب والحديث

36,

212

211

اقالم قرانية

مجلة
الديوانية  :مطبعة دار الضياء  :رئيس التحرير  /مصطفى لفته
العبادي :شهرية

231

الف بغداد

مجلة
بغداد  :تصدرها دائرةالعالقت واالعالم  :رئيس التحرير  /حكيم
عبد الزهرة  :شهرية شاملة

232

االمناء

مجلة
بغداد  :يصدرها حزب المحافظين االمناء العراقي  :رئيس
التحرير رفعت مرهون الصفار  :فصلية تصدر كل ثالثة اشهر .

231

االنفتاح

مجلة
النجف االشرف  :تصدرها مؤسسة االنوار النجفية في مكتب
الشيخ بشير النجفي  :رئيس التحرير  /نصير سامي الحسناوي
 :شهرية .

235

االنوار النجفية

نشرة
النجف االشرف  :تصدرها مؤسسة االنوار النجفية في مكتب
الشيخ بشير النجفي  :رئيس التحرير  /نصير سامي الحسناوي
 :شهرية

231

اوراق

مجلة
واسط  :تصدرها جامعة واسط  :رئيس التحرير طه زرباطي :
شهرية .

233

مجلة
بغداد  :تصدرها جمعية الفرسان لالنسان والثقافة  :رئيس
التحرير  /كاظم ال حميد  :شهرية

231

الباحث

مجلة
كربالء  :تصدرها جامعة الفرسان لالنسان ال حميد  :شهرية .

235

براعم الخير

مجلة
كربالء  :تصدرها مدرسة االمام الحسين ( عليه السالم) الدنية
في الصحن الشريف  :رئيس التحرير  /عالء سعيد االسدي .
شهرية .

232

مجلة :
بغداد  :دار الشروق للطباعة  :رئيس التحرير  /عبد الكريم

231

بابل

البيارق

360

سلمان الالمي  :شهرية اجتماعية ثقافية عامة .
التجارة الدولية

مجلة
بغداد  :تصدرها مؤسسة الناطق العربي للنشر واالعالن :
رئيس التحرير  /سامي محسن الموسوي الميموتي  :شهرية
شاملة .

211

التجهيزات الزراعية

مجلة
بغداد  :تصدرها الشركة العامة للتجهيزات الزراعية  :رئيس
التحرير  :د 1سعد عبد اهلل مصطفى  .شهرية

212

تراثنا

مجلة
صالح الدين  :يصدرها مركز وثائق تراث صالح الدين  :رئيس
التحرير د 1مهند ماهر جاسم  :فصلية .

211

جامعة االكاديميين العرب

مجلة
بغداد  :مطبعة الرثل  :رئيس التحرير  /د .طالب مهدي الخفاجي
 :فصلية محكمة تعنى بالدراسات االكاديمية العلمية والتربوية
العامة .

215

للعلوم القانونية والسياسية  :مجلة  :تصدرها جامعة االنبار :
رئيس التحرير حمدي صالح مجيد  :دورية تصدر كل ثالثة
اشهر .

211

مجلة
ذي قار  :تصدرها جامعة ذي قار – كلية الهندسة  :رئيس
التحرير  /د 1خضير سالم مشتت ك نصف شهرية علمية محكمة

213

جامعة االنبار

جامعة ذي قار
للعلوم الهندسية
دراسات تنموية

دراسات علمية

مجلة
ديالى  :تصدرها المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير  :رئيس
التحرير أ.د عباس فاضل الدليمي  :فصلية .

,66

مجلة
النجف االشرف  :تصدرها المدرسة العلمية (االفندي الصغرى)
 :رئيس التحرير  /السيد جواد الغريفي  :فصلية تصدر حاليا

215

363

الدنانير

ديالى

ديالى التربوية

الديوانية

مجلة
بغداد  :مطبعة الجامعة االسالمية  :رئيس التحرير  /د .حكمت
فارس طعان  :فصلية علمية محكمة تعنى بنشر البحوث االدارية
واالقتصادية والمحاسبة والمالية والمعلوماتية .

,68

مجلة
ديالى  :تصدرها الجامعة االسالمية قسم االعالم  :رئيس
التحرير  /سميرة الشبلي  :شهرية .

,69

مجلة
ديالى تصدرها المديرية العامة لتربية ديالى  :رئيس التحرير /
جعفر معن الزركوشي ك فصلية .

,74

مجلة
النجف االشرف  :مطبعة النبراس  :رئيس التحرير  /ثابت مبدر
مزهر  :تصدر كل نصف شهر عامة مستقلة .

252

رحلة السندباد الثامنة

رصد

زهور الجوادين

مجلة
البصرة  :مطبعة نخيل رئيس التحرير  /عالء عبد الغالي قنديل
العلي  :شهرية .

251

نشرة
بغداد  :يصدرها المركز العلي العراقي  :رئيس التحرير  /د.
متعب مناف  :شهرية.

255

مجلة
بغداد  :يصدرها االمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ك رئيس
التحرير  /عامر عزيز عبد االنباري  :شهرية.

251

360

السفير

مجلة
النجف االشرف  :تصدرها امانة مسجد الكوفة واالدارات رئيس
التحرير  /حيدر حمد عبد اهلل  :شهرية .

253

سلطانة السالم

مجلة
بغداد  :تصدرها كنيسة انتقال مريم العذراء  :رئيس التحرير /
االب روبرت سعيد جرجيس  :فصلية دينية ثقافية .

251

شباب الجوادين

مجلة
بغداد  :تصدرها العتبة الكاظمية المقدسة  :رئيس التحرير /
جالل علي محمد  :شهرية فكرية ثقافية تعنى باشباب .

255

الصحة

مجلة
ديالى  :تصدرها دائرة صحة ديالى  :رئيس التحرير  /د .نبيل
فاضل  :فصلية.

252

صحة السماوة

مجلة
محافظة المثنى  :تصدرها دائرة صحة المثنى – شعبة االعالم :
رئيس التحرير  /نواف المشعالوي :شهرية.

251

الصحة للجميع

مجلة
كركوك  :تصدرها دائرة صحة كركوك  :رئيس التحرير  /حسين
صابر حجية في  :شهرية صحية عامة .

,84

صدى االهوار

مجلة
ذي قار  :تصدرها جامعة ذي قار – مركز ابحاث االهوار :
رئيس التحرير  /محمد اسماعيل عيد  :فصلية

222

صدى النهرين

مجلة
بغداد  :يصدرها ديوان االقاف المسيحي والديانات االخرى :
رئيس التحرير  /فريد وليم كليان داود  :فصلية .

221

365

الصناعة والمستهلك

صوت ثقافتنا

مجلة
بغداد  :مطبعة الشروق :رئيس التحرير  /حسن محسن
الميموني  :شهرية تعنى بالتطور الصناعي وبالتنمية واالستثمار
.
مجلة
بغداد  :تصدرها دار جيا للطباعة صاحبة االمتياز
ورئيس التحرير م د .شعبان مزيري  :فصلية باللغتين الكردية
والعربية تعنى بلشؤون الثقافية فقط.

225

221

الطب والحياة

مجلة
االنبار  :تصدرها جامعة االنبار كلية التربية الرياضية  :رئيس
التحرير  /وعد عبد الرحيم فرحان  :شهرية طبية .

223

الطبية

مجلة
ديالى  :تصدرها جامعة ديالى – كلية الطب  :رئيس التحرير /
كريم عاصي عبد الحميد الحمداني  :شهرية

221

مجلة
النجف االشرف  :مطبعة النبراس  :رئيس التحرير  /عبد الجواد
جابر الكوطر  :شهرية ثقافية عامة.

225

مجلة
كربالء  :تصدرها العتبة المقدسة  :رئيس التحرير  /محمد
العبيدي  :شهرية باللغة االلمانية

222

العائلة المسلمة

مجلة
كربالء  :تصدرها العتبة الحسينية المقدسة  :رئيس التحرير /
سامي جواد كاظم شهرية دينية .

221

الفتية الخير

مجلة
كربالء  :تصدرها العتبة المقدسة الحسينية الشريفة المقدسة :
رئيس التحرير  /علي مكي العصامي  :شهرية ثافية دينية .

211

الفرات

مجلة
بابل  :مطبعة جامعة بابل  :رئيس التحرير /اسماعيل كاظم حجام
فصلية تعنى بشؤون العلوم الزراعية .

212

ظالل الخيمة

العائلة الحسينية المسلمة

366

نشرة
محافظة ميسان  :تصدرها جامعة ميسان – كلية القانون –
الوحدة البحثية  :رئيس التحرير /أ.م.د صادقزغير محسن :
شهرية .

211

قراءات قانونية وسياسية

القضائية

بغداد  :يصدرها مجلس القضاء  :رئيس التحرير مدحت
المحمود  :تصدر كل شهرين قضائية.

215

كربالء للعلوم للصيدالنية

مجلة
كربالء  :تصدرها جامعة كربالء – كلية الصيدلة  :رئيس
التحرير  /احمد شهاب حمد  :نصف سنوية .

211

مجلة
كركوك  :تصدرها مكتبة اعالم محافظة كركوك  :رئيس التحرير
 /دلير حمد شواني  :شهرية .

213

الكلية االسالمية الجامعة

مجلة
النجف االشرف  :تصدرها الكلية االسالمية الجامعة  :رئيس
التحرير  /عمار عبد االمير السالمي  :فصلية .

211

كلية اصول الدين

مجلة
بغداد  :تصدرها الجامعة العراقية  :رئيس التحرير  /أ.د شاكر
محمود الهيتي  :نصف سنوية علمية محكمة .

215

كلية التربية للبنات

مجلة
بغداد  :تصدرها جامعة بغداد – كلية التربية للبنات  :رئيس
التحرير  /دز عبد المجيد كامل  :فصليه

212

كلية الحكمة

مجلة
دمشق  :تصدرها كلية الحكمة الجامعة  :رئيس /أ.م.د راسم
مسير جاسم الشمري  :سنوية علمية انسانية .

211

مجلة
بغداد تصدرها كلية دجلة الجامعة  :رئيس التحرير /د.محي هالل
 :نصف سنوية علمية محمكة .

111

كركوك نيوز

كلية دجلة الجامعة

367

كلية الشريعة

مجلة
بغداد  :تصدرها كلية الشريعة – شعبة الشؤون العلمية ك رئيس
التحرير /د .عبد المنعم خليل الهيتي  :نصف شهرية علمية
محكمة.

112

الكوفه لعلوم التمريض

مجلة
النجف االشرف  :تصدرها جامعة الكوفه عمادة كلية التمريض :
رئيس التحرير /د .عبد عمادة كلية التمريض  :رئيس التحرير
/د -عبد الكريم عبد اهلل محمود  :تصدر كل ثالث مرات في
السنة باللغتين العربية واالنكليزية .

111

المثنى

مجاة
المثنى  :تصدرها جامعة المثنى – كلية االدارة واالقتصاد :
رئيس التحرير  /أ .م .د ف ارس كريم بريهي  :علمية اقتصادية
.

115

مجلة
المثنى  :مطبعة الضياء  :رئيس التحرير  /أ.م.د علي حسين
حنوش  :تصدر كل ثالثة اشهر متخصصة باالبحاث الزراعية
المختلفة .

111

المثنى للعلوم الهندسية

مجلة
المثنى مطبعة المثنى  :رئيس التحرير /د .رياض عبد الرضا
الغرة  :فصلية علمية تعنى بالبحوث العلمية الهندسية .

113

المجالس البغدادية

مجلة
بغداد  :تصدرها رابطة المجالس البغدادية  :رئيس التحرير /
عادل العرداوي  :فصلية ثقافية.

111

مدار االداب

مجلة
بغداد  :تصدرها الجامعة االسالمية  -.كلية االسالمية  :كلية
االداب  :رئيس التحرير  /د .عبد اهلل حسن حميد الحديثي :
فصلية تصدر كل ثالثة اشهر من السنة علمية محكمة .

115

مديات الثقافة والفكر

مجلة
الناصرية  :مطبعة الصادق  :رئيس التحرير  /سعدي عوض
الزيدي  :تصدر كل شهرين ثقافية فكرية .

112

المثنى للعلوم الزراعية

368

نشرة
ميسان  :تصدرها مديرية بلديةالعمارة  :رئيس التحرير  /عبد
الكريم حيدر مساعد.

111

مدينتنا

مرأة التربية

مجلة
محافظة المثنى ك تصدرها الديرية العامة للتربية – قسم االعالم
 :رئيس التحرير  /أ .عبد نور منشد  :زيارة  :ثقافية عامة.

121

مركز بابل للدراسات
االنسانية

مجلة
بابل :ح تصدرها جامعة بابل  :مركز بابل للدراسات الحضارية
والتاريخية  :رئيس التحرير /د.بدر ناصر حسين  :شهرية .

122

مجلة
الموصل  :تصدرها هيئة االستثمار  :رئيس التحرير  /موفق
يونس قاسم  :فصلية .

121

مجلة
كربالء  :تصدرها العتبة الحسينية المقدسة _ وحدة المسرح
الحسيني  :رئيس التحرير  /رضا الخفاجي ك فصلية دينية تهتم
بالشان المسرحي الحسيني الخاص.

125

المصافي

مجلة
تصدرها شركة مصافي الشمال  :رئيس التحرير  /سفر عبد
المجيد ياسين  :فصلية .

121

المعرفة

مجلة
الديوانية  :يصدرها منتدى المعرفة الثقافي  :الرئيس التحرير /
محمد عبد العظيم الخويداي  :شهرية مستقلة .

123

المستثمرون

مسرح الحسيني

369

نقطة الحفظ

مجلة
بغداد  :رئيس التحرير  /اميل رزق اهلل سليمان  :فصلية تصدر
كل ثالثة اشهر تعنى بقصص االطفال .

121

الهدى

مجلة
بغداد  :تصدرها الهيئة الثقافية العليا لمكتب للسيد الشهيد
الصدر (قدس)  :رئيس التحرير  /حميد المختار  :فصلية تعنى
بالثقافة واالداب والعلوم.

125

وحي الحج

مجلة
بغداد  :تصدرها هيئة الحج والعمرة  :رئيس التحرير  /الشيخ
مرتضى احمد الساعدي  :فصلية دينية .

122

374

كشاف الصحف والمجالت

ابداع  :مجلة

251

االتجاه الثقافي :جريدة

2

االتحاد :جريدة

1

االحرار  :جريدة

5

اخبار الحدباء :جريدة

1

اخبار الصباح :جريدة

3

اداب الفراهيدي :مجلة

11

ازياء :مجلة

212

استان حسين :مجلة

211

استثمار المثنى :مجلة

215

االستثمار والتنمية :مجلة

211

االستقامة  :جريدة

1

اشراقات الصدر :جريدة

5

االشعاع الجامعي :مجلة

213

اشور :جريدة

2

اضواءك مجلة

211

افاق ادبية  :مجلة

215

37,

االقتصاد :جريدة

1

اقتصاديات االعمال  :مجلة

212

اقالم :جريدة

21

اقالم  :مجلة

211

اقالم فراتية  :مجلة

231

الف بغداد  :مجلة

232

الوان  :جريدة

22

االمة العراقية :جريدة

21

االمناء  :مجلة

231

االنفتاح  :مجلة

235

انوار كربالء :جريدة

25

االنوار النجفية  :نشرة

231

اور  :جريدة

21

االوراق  :مجلة

233

بابل  :مجلة

231

بابليون  :جريدة

23

بابليون مع الحدث  :جريدة

21

الباحث  :مجلة

21

الباشا  :جريدة

25

البادية  :جريدة
بدر  :جريدة

22
21

370

براعم الخير  :مجلة

232

البصائر  :جريدة

11

بغداد  :جريدة

12

بغداد االخبارية  :جريدة

11

البالد  :جريدة

15

بالدي اليوم  :جريدة

11

البورصة  :جريدة

13

البيارق  :مجلة

231

البينةالجديدة  :جريدة

11

التاخي  :جريدة

15

التجارة  :الدولية

211

تجديد  :جريدة

12

التجهيزات الزراعية  :مجلة

212

تراثنا  :مجلة

11

تراك  :جريدة

51

تكست النص :جريدة

52

جامعة االكاديميين العرب  :مجلة

215

جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية  :مجلة

211

جامعة ذي قار للعلوم الهندسية  :مجلة

213

373

الحدباء  :جريدة

55

الحوار  :جريدة

51

الحياة الجديدة  :جريدة

55

الخبر  :جريدة

52

الخليج  :جريدة

51

الخيمة  :جريدة

11

خيمة العراق  :جريدة

12

الداعي  :جريدة

11

دجلة  :جريدة

15

دراسات تنموية  :مجلة

211

دراسات علمية  :مجلة

215

الدستور  :جريدة

11

الدعوة  :جريدة

13

دنانير  :مجلة

212

370

ديالى  :مجلة

211

ديالى التربوية  :مجلة

251

ديوان العرب  :جريدة

11

الديوانية  :مجلة

252

ديوانية الغد  :جريدة

15

الرابط  :جريدة

12

الراي الجامعي  :جريدة

11

رحلة السندباد الثامنة  :مجلة

251

رصد  :نشرة

255

الرواس  :جريدة

31

الزمان  :جريدة

32

زهرة الموصل :جريدة

31

زهور الجوادين  :مجلة

251

السفير  :مجلة

253

سلطانة السالم  :مجلة

251

السلطة الرابعة العراقية :جريدة

35

سوق المال  :جريدة

31

السومرية  :جريدة

33

السيادة الجديدة  :جريدة

31

شباب الجوادين  :مجلة

255

الشرق :جريدة

35

الشرق  :جريدة

32

الصباح  :جريدة
الصباح الجديدة  :جريدة

375

31
11

المسرح الحسيني  :مجلة

125

المصافي  :مجلة

121

المصير  :جريدة

225

المعارف  :جريدة

222

المعرفة  :مجلة

123

المالعب  :جريدة

221

الممهدون  :جريدة

211

المنار العراقية  :جريدة

212

مهد الخليل  :جريدة

211

المواطن  :جريدة

215

المؤتمر  :جريدة

211

الموصل اليوم  :جريدة

213

مونديال  :جريدة

211

الميزان  :جريدة

215

النبا االقتصادي  :جريدة

251

نبض العلم  :جريدة
النبط  :جريدة

252
252

النداء  :جريدة

251

نقطة الحفظ  :مجلة

121

النماء  :جريدة

255

النهار  :جريدة

251

376

نور العراق  :جريدة

253

تيبوميديا  :جريدة

251

الهدى  :مجلة

125

الواسطي  :جريدة

255

وحي الحج  :مجلة

122

يد العراق  :جريدة

252

377

