
 

 

 

 

 

 المعارؾ العامة

 

 

 

 

 

 



00104 
 284س 

 
 السامرائ0ًٌوسؾ طارق

المٌسر فً المنهج البحث وتحمٌك النصوص/تالٌؾ 
بؽداد:دار الرصافة -ٌوسؾ طارق السامرائً:

 2015للطباعة0
 سم  24ص ؛ 177

 ـطرق البحث    أـاحمد عبد الستار كامل)جامع(   1
 العنوان -ب
 

1  

0004 
568ج  

 
 مثنىالجشعم0ًشذى 

-اخاللٌات البحث العلمً/شذى مثنى الجشعمً:
 2015بؽداد:جامعة دٌالى 0

 سم  24ص ؛  271
 أـالعنوان     ـالبحث العلم1ً
 

2  

001042 
284س  

 
 السامرائ0ًاٌاد صالح

محاظرات منهج البحث العلمً وتحمٌك المخطوطات/اعداد 
سامراء:جامعة -اٌاد سالم صالح السامرائً:

 2015سامراء0
 سم24ص؛ملحك؛ 184

 أـالعنوان        ـالمخطواطات 2ـالبحوث 1
 

3  

001042 
823ص  

 
 الصالح0ًاٌاد كرٌم

منهج بحث ومكتبات :كتاب منهجً لطالب المرحلة الولى 
بؽداد:مإسسة -فً السام الفلسفة /اٌاد كرٌم الصالحً :

 2015ثائر العصام0ً
 سم24ص؛121

 أـالعنوان    ـدراسات2ـالبحوث 1
 

4  

001042 
258هـ  

 
 

 
 الهاشل0اسماعٌل الزم

التطبٌك العلمً االسالٌب البحث العلمً/تالٌؾ اسماعٌل 
 2015بؽداد:مطبعة انوار دجلة0-الزم الهاشل:

 سم24ص؛157
 العنوان-أ         ـالبحوث العلمٌة1
 

5  

001044 
942س  

 
 السودان0ًعماد كاظم

/عماد كاظم 2014-1901موسوعة جوائز نوبل 
 2015بؽداد:مإسسة ثائر العصام0ً-:السودانً 

6  



 سم 24ص؛صور ملونه؛0494 1ط
 حائزه نوبل للطب

 العنوان-أ    الجوائز والمكافؤت-ـ الطب2ـ جائزة نوبل 1
 

001044 
942س  

 
 السودان0ًعماد كاظم

/عماد كاظم  2014-1901موسوعة جوائز نوبل 
 2015بؽداد:مإسسة ثائر العصامً،-السودانً :

 سم 24(؛صور الملونه؛338)2ج
 جائزة نوبل للكٌمٌاء  2ج
 الجوائز والمكافات-ـ الكٌمٌاء2ـ جائزة نوبل 1
 أـ العنوان 

 

7  

001044 
942س  

 
 السودان0ًعماد كاظم

/عماد كاظم  2014-1901موسوعة جوائز نوبل 
 2015بؽداد:مإسسة ثائر العصامً،-السودانً :

 سم 24(؛صور الملونه؛380)3ج
 نوبل للفٌزٌاءجائزة  3ج
 أـ العنوان    الجوائز والمكافات-ـالفٌزٌاء2 ـ جائزة نوبل1
 

8  

001044 
942س  

 
 السودان0ًعماد كاظم

/عماد كاظم  2014-1901موسوعة جوائز نوبل 
 2015بؽداد:مإسسة ثائر العصامً، -السودانً :

 سم 24(؛صور الملونه؛356)4ج
 جائزة نوبل لالداب  4ج
 أـ العنوان     الجوائز والمكافات-االداب-2ـ جائزة نوبل 1
 

9  

001044 
942س  

 
 السودان0ًعماد كاظم

/عماد كاظم  2014-1901موسوعة جوائز نوبل 
 2015بؽداد:مإسسة ثائر العصامً، -السودانً :

 سم 24(؛صور الملونه؛322)5ج
 جائزة نوبل للسالم  5ج
 أـ العنوان  الجوائز والمكافات-ـ االسالم2ـ جائزة نوبل 1
 

11  

001044 
942س  

 
 السودان0ًعماد كاظم

/عماد كاظم  2014-1901موسوعة جوائز نوبل 
 2015بؽداد:مإسسة ثائر العصامً، -السودانً :

 سم 24(؛صور الملونه؛180)6ج
 جائزة نوبل  االلتصادٌة 6ج

11  



 أـ العنوان  الجوائز والمكافات-ـااللتصاد2ـ جائزة نوبل 1
 

005013 
549أ  

 
 االسدي0عباس حنون حسن

 Etroduction toممدمة الى لؽة البرمجة جافا:
JAVA…etc عباس حنون االسدي/

 2015:بؽداد:)د.ن(0
 سم24ص؛326

 ـلؽات البرمجة )الحاسبات االلكترونٌة(لؽة جافا 1
 نأـ العنوا

 

12  

005013 
389ت  

 
تحلٌل مشاكل االنحدار باستخدام برمجٌة 

EVIEWS8.1 دمحم ...واخ:/تالٌؾ احمد سلطان-
 2015دٌالى:المطبعة المركزٌة0جامعة دٌالى،

سم)سلسلة تعلٌم البرمجة بلؽة 24(؛543)2ج
EVIEWS 8.1  

 ـ لؽات البرمجة )حاسبات االكترونٌة(1
 العنوان      –ب      احمد سلطان دمحم )م.م(  -أ

       

13  

005013 
924ز  

 
 زٌاد دمحم عبود

 ++cاساسٌات الماتالب و لؽة 
الهندسٌة و الرٌاضٌات /تالٌؾ زٌاد دمحم عبود ؛ولٌد  اللسام

 2015بؽداد : دار الدكتور للعلوم 0-رشٌد حمود:
 سم24ص؛ 132

 ++cلؽة –لؽات البرمجة )الحاسبات االلكترونٌة( -1
 العنوان-ب       ولٌد رشٌد حمود )م.م( - أ

  

14  

005013 
894و   

 
 ولٌد رشٌد حمود

لطلبة الجامعات ) المرحلة االولى / c أساسٌات لؽة ++ 
 تؤلٌؾ ولٌد رشٌد حمود ، زٌاد دمحم عبود  

 2015بؽداد : دار الدكتور للعلوم ، 
 سم  24ص ( 176)  1ج 
لؽات البرمجة ) حاسبات الكترونٌة ( م . زٌاد دمحم  – 1

 العنوان –ب         عبود ) م . م ( 
 

15  

00503 
924ز   

 

 
 زٌاد دمحم عبود 

محاضرات فً معالجة الصور ) بؤستخدام الماتالب ( / 
 زٌاد دمحم عبود ، أمل عباس كاظم 

 2015بؽداد : الجامعة المستنصرٌة ، 

16  



 سم 24، (  3ص + ا 42)  1ج 
 ) برامج ماتالب (  –برامج  –الحاسبات االلكترونٌة -1
 العنوان –ب       أمل عباس كاظم ) م . م (  –ا 
 

00503 
349ع   

 

 
 عبد الحسٌن محسن عبدهللا

 ممدمة فً النظرٌة االحتسابٌة 
البصرة : شركة الؽدٌر  –عبد الحسٌن محسن عبدهللا 
 2015للطباعة والنشر المحدودة ، 

 سم  24ص ،  313
 العنوان  –ا        برامج الحاسبات االلكترونٌة -1
 

17  

005042 
498أ   
 

 
 أدهم محسن سعٌد

 mangenunt systemsنظم أدارة لواعد البٌانات : 
data bose   تالٌؾ أدهم محسن سعٌد ، صادق عبد

بؽداد : دار الخوارزمً للكتاب العلمً ،  –العزٌز مهدي 
2015 
 سم 24ص ،  187

صادق عبد  – 1 نظم  –الحاسبات االلكترونٌة  – 1
 العنوان–.ب    العزٌز مهدي ) م . م ( 

 

18  

00606 
549أ   

 
 االسدي ، عباس حنون حسن

 c  ++ =cالرسم بالحاسوب بؤستخدام لؽة البرمجة ++
compnter  craphics with 

) د  –عباس حنون حسن االسدي : هند رستم دمحم شعبان 
 2015، ( ،  -. م : د 

 سم 24ص ،  210
 الرسم البرافٌكً –الحاسبات االلكترونٌة  – 1
ـ برامج الحاسبات االلكترونٌة أ . هند رستم دمحم شعبان 2

 ب . العنوان     . م () م 
 

19  

011075 
294س   

 
 ساهر محمود كاظم

مستخلصات الرسائل الجامعٌة المنجزة فً لسم علوم 
/ أعداد ساهر محمود  2015 – 2005الحٌاة للفترة من 

 2015دٌالى : جامعة دٌالى ،  –كاظم 
 سم  26ص ،  195

 العنوان –أ     ببلوؼرافٌا  –الرسائل الجامعٌة  – 1
 

21  

011075 
 372 ع

 
العراق . وزارة الثمافة . دار الكتب والوثائك ببلوؼرافٌا 

21  



/ دار الكتب والوثمائك .  2011الرسائل الجامعٌة لسنة 
 547)  1ق  10ع  2015بؽداد : دار الكتب والوثائك / 

 سم  24ص ( ، 
 العنوان –أ        ببلوؼرافٌا –الرسائل الجامعٌة  – 1
 

011075 
 372 ع

 
العراق . وزارة الثمافة . دار الكتب والوثائك ببلوؼرافٌا 

/ دار الكتب والوثمائك .  2011الرسائل الجامعٌة لسنة 
 383)  2ق  10ع  2015بؽداد : دار الكتب والوثائك / 

 سم  24ص ( ،  226ص + 
 العنوان –أ       ببلوؼرافٌا –الرسائل الجامعٌة  – 1
 

22  

011075 
 824 ع

 
 صالحعمار باسم 

 –كشاؾ الرسائل واالطارٌح / اعداد عمارباسم صالح . 
 2015بؽداد : وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، 

 سم 22ص ،  258
 العنوان –أ         ببلوؼرافٌا –الرسائل الجامعٌة  – 1
 

23  

0150567 
998س   

 
 سهٌلة شفٌك

/ اعداد  2010اصدارات دار الشإون الثمافٌة العامة لعام 
. بؽداد : دار الشإون الثمافٌة العامة ،  -لة شفٌك سهٌ

2015  
 – 1(  2سم .. ) معاجم وموسوعات ،  21ص ،  143

 السلسلة –العنوان ب  –العراق أ  –الببلوؼرافٌا الوطنٌة 
 

24  

0150567 
998س   

 
 سهٌلة شفٌك

-2004اصدارات دار الشإون الثمافٌة العامة ألعوام 
. 2ط  –/ اعداد سهٌلة شفٌك  2007 - 2006 – 2005

  2015بؽداد : دار الشإون الثمافٌة العامة ، 
 – 1(  4سم .. ) معاجم وموسوعات ،  24ص ،  191

 السلسلة –العنوان ب  –العراق أ  –الببلوؼرافٌا الوطنٌة 
 

25  

01607914 
459م   

 
 المرزون ، عامر صباح

دراسة المسرح فً الوطن العربً ثبت ببلوؼرافًٌ عن 
م /  2010رسائل الماجستٌر والدكتوراه حتى نهاٌة عام 

 عامر صباح المرزون 
 سم 24ص ،  276 2015الحلة : دار الفرات الثمافٌة ، 

الرسائل الجامعٌة  – 2ببلوؼرافٌات  –المسرح  – 1
 العنوان –أ          ببلوؼرافٌات 

26  



 

0160812 
384م    

 
 دمحم خضر محمود

النشاط المسرحً االكادٌمً فً كركون / دمحم خضر 
 25 2015كركون : معهد الفنون الجمٌلة )  –محمود 
 سم  21ص ، 

 العنوان –أ       ببلوؼرافٌا –المسرحٌات العرالٌة  – 1
 

27  

025 
698ن   

 
 النعٌمً ، مازن ابراهٌم 

االدعٌة النمطٌة االستخدامٌة للذاكرة الخارجٌة / مازن 
بؽداد : دار شمس للطبع والنشر ،  –ابراهٌم النعٌمً 

 سم  23ص ،  126،  2015
 العنوان –أ           الوثائك ، علم – 1
 

28  

02503414 
698ن   

 
 النعٌمً ، مازن ابراهٌم 

المالمح المادرت تسجالت المحاكم الشرعٌة العثمانٌة  / 
بؽداد : دار شمس للطباعة،  –مازن ابراهٌم النعٌمً 

 سم  21ص ، صور ،  147،  2015
 العنوان –أ      الوثائك العثمانٌة  – 1
 

29  

026021 
698ن   

 
 النعٌمً ، صباح ٌاسٌن

من روافد العربٌة والتلٌم فً االسالم المكتبات االسالمٌة / 
 2015بؽداد : مكتبة االداب ،  –صباح ٌاسٌن النعٌمً . 

 سم 24ص ،  65
 العنوان –أ      المكتبات االسالمٌة    – 1
 

31  

0600285 
944ح   

 
 حٌدر شاكر نوري

دراسات فً اثر المعرفة وتكنولوجٌا المعلومات فً 
المنظمات / تؤلٌؾ حٌدر شاكر نوري محمود حسن جمعة 

 2015جامعة دٌالى ، المطبعة المركزٌة ،  –.. دٌالى 
 سم 24ص ،  224

محمود حسن جمعة  –المنظمات ) معالجة بٌانات ( أ  – 1
 العنوان –ب       ) م . م .(    

 

31  

070041 
384أ   
 

 
 أحمد مطلوب

دٌالى : المطبعة  -.مع اآلخر / تالٌؾ أحمد مطلوب 
 .  2015المركزٌة / جامعة دٌالى ، 

 سم 25ص ،  579

32  



 العنوان   -أ          الممابالت الصحفٌة   – 1
 

070041 
 499 ق

 
 المروي ، جمانة

 –ألمار عرالٌة فً سماء المنانً : مجموعة ممابالت 
 :بؽداد -.صحفٌة مع مبدعٌون ... الخ ( جمانة المروي 

 2015دار الرواد المزدهرة ، 
 سم 24ص ،  155

 تراجم  –االدباء  – 2 الممابالت لصحفٌة – 1
 العنوان  -أ 
 

33  

07004432 
599ح   

 
 
 

 
 الحسٌنً ، سٌؾ حٌدر

  -.جرؾ الصخر شهادات أعالمٌة / سٌؾ حٌدر الحسٌنً 
 2015 0الحلة : مإسسة دار الصادق الثمافٌة

 سم 21ص ، صور  146
الحلة ) جرؾ الصخر  – 2االعالم السٌاسً     – 1

 العنوان –االحوال السٌاسٌة      أ 
 

34  

0700449796 
  284خ 

 
 خالد جاسم

التؤرٌخ لن ٌبدأ ؼداً ... حمائك واسرار وخفاٌا فً 
) بؽداد  –ٌة ... الخ / تالٌؾ خالد جاسم . ظالصحافة الرٌا

 .2015( : شركة االنس للطباعة والنشر ، 
 سم 24ص ( صور ،  391)  1ج  
 العنوان –أ       ٌة ظالصحافة الرٌا – 1
 

35  

0700449796 
284خ   

 
 خالد جاسم

حمائك وأسرار وخفاٌا فً الصحافة الرٌاضٌة كواكب 
 –ونجوم فً سماء األعالم الرٌاضً / تالٌؾ خالد جاسم . 

 .2015) بؽداد ( : شركة االنس للطباعة والنشر ، 
 سم 25ص ( صور ،  338)  2ج  
 تراجم  –الصحفٌون  – 2الصحافة الرٌاصٌة  – 1
 العنوان –أ  

 

36  

070.9567 
268ؾ   

 
 سلومًفاطمة 

التطور فً الصحافة العرالٌة المتخصصة المرأة انموذجاً / 
 .2015بؽداد : مكتب دار األرلم ،  -.فاطمة سلومً 

 سم 21ص ،  26
 العنوان –الصحافة العرالٌة      أ  – 1
 

37  



079056 
822ا   

 
 أسماء هاشم سالم

دراسة فً الصحافة العربٌة والعالمٌة / أسماء هاشم سالم 
 2015بؽداد : دار عٌون المها ،  –. 

 سم. 27ص ،  64
 العنوان –أ      –دراسات  –الصحافة العربٌة  – 1
 

38  

079056704 
649ش   

 

 
 الشطري ، شاكر مجٌد ناصر

أعالم وألالم فً مراٌا الصحافة العرالٌة / شاكر مجٌد 
2015بؽداد : مكتب العٌن للطباعة ،  -ناصر الشطري .  

(23سلسلة العمٌد ، سم .. )  24ص ،  271  
العنوان  –مماالت أ  –ـ الصحافة العرالٌة 1   

السلسلة –ب   
 

39  

079056704 
459م   

 

   
 المخزومً ، عادل

2015بؽداد : )د.ن( 0-الٌوم/ عادل المخزومً. عراق   
سم 26ص ، 234  

العنوان –أ        مماالت –الصحافة العرالٌة  -1   
 

41  

079056714 
823ؾ   

 

 
أوؼلوفالح بازار   

 – 2003دلٌل الصحافة التركمانٌة العرالٌة للفترة ) 
كركون : -م ( / فالح بازار أوؼلو  2011  

سم 24ص ،  82. 2015مكتبة نرجس للطباعة ،    
العنوان –أ        –كركون  –الصحافة العرالٌة  – 1  
  

41  

081 
529ع   

 
 العزاوي ، تركً علً محمود

مماالت فً كتاب من التراث والتارٌخ والطب البدٌل / 
بؽداد : مطبعة  -.تؤلٌؾ تركً علً محمود العزاوي 

2015السجاد ،   
المجموعات العامة العربٌة  – 1سم  24ص ،  206  

العنوان –أ   
 

42  

081 
282ؾ   

 

 
 الفتالوي ، علً جبار حسٌن

الحلة  -.لراءات ادبٌة فكرٌة ثمافٌة / علً جبار الفتالوي  
  02015 : المركز الثمافً للطباعة

سم 24ص ،  236  
العنوان –أ         المجموعات العربٌة العامة  –1  
 

43  



081 
292و   

 
 وتوت ، كاظم موسى

حدٌث رجل على لارعة الطرٌك مشاهدات ، وجهات نظر  
بؽداد : المطبعة العصرٌة  -.كاظم مولى وتوت  /مالحظات

 ،2015  
سم 21ص ،  135  

العنوان –أ        المجموعات العامة العربٌة  – 1  
  

44  

09101 
242أ   

 
 ابراهٌم خورشٌد أرسالن 

مسردر لٌمات المخطوطات والمصورات فً المجمع 
بؽداد : منشورات  – 0العلمً / ابراهٌم خورشٌد أرسالن 

2015المجمع العلمً ،   
سم 24ص ،  297   

العنوان -أ        المخطوطات العربٌة  – 1   
 

45  

  



 

 

 

 

 الفلسفة وعلم النفس

 

 

 

 
 



             103 
            694م 
  

 
 المطٌري ، مهنا رباط الدوٌش

الموسوعة الفلسفٌة : األسالم والفلسفة ما وراء الطبٌعة 
كربالء :  –/ تالٌؾ مهنا رباط الدوٌش المطٌري . 

.2015مطبعة الزوراء ،   
سم 24ص ( ،  292)  29ج   
موسوعات  –الفلسفة  – 1  
العنوان -أ        فلسفة  –األسالم  – 2  
 

46  

103 
694م   

 
 المطٌري ، مهنا رباط الدوٌش

الموسوعة الفلسفٌة : األمام علً فٌلسوؾ الكوفة 
 –وعظٌمها / تالٌؾ مهنا رباط الدوٌش المطٌري . 

.2015كربالء : مطبعة الزوراء ،   
سم 24ص ( ،  292)  30ج   
موسوعات  –الفلسفة  – 1  
العنوان -أ       فلسفة –علً بن ابً طالب ) امام (  2  
 

47  

103 
694م   

 

 
 المطٌري ، مهنا رباط الدوٌش

الموسوعة الفلسفٌة : أئمة أهل بٌت الرسول والفلسفة 
االمام الرضا /  –االسالمٌة االمام البالر االمام الصادق 
كربالء : مطبعة  –تالٌؾ مهنا رباط الدوٌش المطٌري . 

.2015الزوراء ،   
سم 24ص ( ،  297)  31ج   
موسوعات  –الفلسفة  – 1  
العنوان -فلسفة أ   –اهل البٌت  –السٌرة النبوٌة  – 2  
 

48  

103 
694م   

 

 
 المطٌري ، مهنا رباط الدوٌش

الموسوعة الفلسفٌة : الثورات الفلسفٌة الدٌنٌة الشهادة 
كربالء :  –... الخ/ تالٌؾ مهنا رباط الدوٌش المطٌري . 

.2015مطبعة الزوراء ،   
سم 24ص ( ،  358)  32ج   
العنوان -أ           موسوعات  –الفلسفة  – 1  
 

49  

103 
694م   

 

 
 المطٌري ، مهنا رباط الدوٌش

الموسوعة الفلسفٌة : نظرٌة الوجود بالكثرة وفرضٌة 
 –ممكن بالوجود / تؤلٌؾ مهنا رباط الدوٌش  المطٌري . 

.2015كربالء : مطبعة الزوراء ،   
سم 24ص ( ،  326)  33ج   
العنوان -أ       الوجود– 2موسوعات  –الفلسفة  – 1  

51  



 

103 
694م   

 

 
 المطٌري ، مهنا رباط الدوٌش

الموسوعة الفلسفٌة : نظرٌة الوجود بالكثرة وفرضٌة 
 –ممكن بالوجود / تؤلٌؾ مهنا رباط الدوٌش  المطٌري . 

.2015كربالء : مطبعة الزوراء ،   
3ج  4   (3 33 سم 24ص ( ،    

الوجود -2 موسوعات  –الفلسفة  – 1  
العنوان -أ    

 

51  

107 
859و   

 

 
 ولسون ، كولن

المستمبل / كولن ولسون : مابعد الالمنتمً ، فلسفة 
ترجمة ٌوسؾ شرودو ، عمر ٌمك .. بؽداد : مإسسة 

2015ثائر العصامً ،   
سم 24ص ،  289  

ٌوسؾ شرودو ) مترجم  –) دراسات أ  –الفلسفة  – 1
العنوان –عمر ٌمك ) مترجم . م ( ح  –( ب   

 

52  

108 
898ت   

 
 التمٌمً ، عماد 

 –رسائل فً الفلسفة / تصحٌح وضبط عماد التمٌمً . 
 2015بؽداد : ) د . ن ( ، 

 سم 24ص ،  380
 العنوان –أ       رسائل  –الفلسفة  – 1

 

53  

111085 
952ج  

 
 الجزانً 0حسن جار هللا

التربٌة الجمالٌة والبرنامج التعلٌمً فً العمل 
بؽداد:الفتح -الفنً/تالٌؾ حسن جار هللا الجٌزانً:

 2015للطباعة،
 سم24ص؛236

 ـ العنوان  3   ـ الفن2  ـ الجمال 0علم1
 

54  

121 
296ر  

 
 الربٌع0ًحسن كرٌم ماجد

البحث المعرفً جداوه 0مفاهٌمه مناهجة 0تطبٌماته/حسن 
 2015بؽداد:مطبعة الثملٌن؛-كرٌم ماجد الربٌعً:

 سم24ص؛155
 أـ العنوان    ـالعرفة1
 

55  

128 
894ح  

 
 ؼافل الكرمالحمٌري0عبد الرزاق 

56  



-االنسان والمجتمع /عبد الرزاق ؼافل الكرم الحمٌري:
 2015بؽداد:مكتب دار الكوثر0

 سم24ص ؛53
 فلسفة -ـ االنسان1

 أـ العنوان
 

128 
894ح  

 
 الحمٌري0عبد الرزاق ؼافل الكرم

-االنسان والمجتمع /عبد الرزاق ؼافل الكرم الحمٌري:
 2015بؽداد:مكتب دار الكوثر0

 سم24ص ؛40
 فلسفة -ـ االنسان1

 أـ العنوان
 

57  

12802 
594ن  

 
 نصٌر صفاء

بؽداد:دٌوان -كٌؾ تكون عمولنا اكثر تعلما /نصٌر صفاء:
 2015الولؾ السنً 0

سم.)سلسلة الدراسات االسالمٌة 24ص ؛338
 (296المعصرة0

 ـ العمل فلسفة أـ العنوان 1
 ب ـ السلسلة

 

58  

13908 
643أ  

 
 االعرجً 0زهٌر طالب

الحسن بن علً علٌة السالم/تالٌؾ زهٌر طالب االمام 
كربالء:لسم الشإون الفكرٌة والثمافٌة فً -االعرجً:

 2015العتبة العباسٌة الممدسة ،
 سم )العتبة العباسٌة الممدسة 24ص؛540

اهل –ـ السٌرة النبوٌة 2ـ الحسن بن علً المشتبه ع 1
 البٌت أـ العنوان ب ـالسلسلة

 

59  

14105 
694س  

 
 السعٌدي0شنشٌل لفته

-رسالة الحٌاة الشخصٌة/شنشٌل لفته السعٌدي:
 2015بؽداد:مطبعة السماء

 سم24ص1120
 أـالعنوان        ـ الشخصٌة فلسفة 1
 

61  

142078 
389م  

 
 محمود شمال حسن

الوجودٌة وعلم النفس :محاولة لبلورة الفلسفة الوجودٌة 
بؽداد:دار ومكتبة -فً علم النفس/محمود شمال حسن :

61  



 2015عدنان0
 سم22ص ؛ 49

 أـ العنوان          ـ علم النفس2الوجودٌة 
 

14905 
599ح  

 
 حسٌن عزٌز دمحم

 لفالسفة بٌن التفاإل والتشاإم/
عالم المعرفة بؽداد:مكتب -تالٌؾ حسٌن عزٌز دمحم:

02015 
 سم24ص؛72
 أـالعنوان         ـ التشاإم2ـالتفاإل 1
 

62  

150 
294ع  

 
 العبودي0طارق دمحم بدر 

علم النفس االٌجابً )رإى معاصرة( طارق دمحم بدر 
 -العبودي؛علً الرحٌم صالح :

 2015بٌروت معالم الفكر 0
 سم24ص؛238

 العنوانـ علم النفس أـ علً الرحٌم صالح)م.م( ب ـ 1
 

63  

 150 
923م  

 
 المٌاحً،جعفر عبد الكاظم

 -علم النفس العام/تالٌؾ جعفر عبد كاظم المٌاحً:
 2015بؽداد:مكتب الٌمامه 0

 س24ص5150
 اـ العنوان        ـ علم النفس 1
 

64  

152 
898ج  

 
 الجمٌل0ًسعد خضٌر

سٌكولوجٌة االوران وتنمٌة مهارات التصمٌم االبداعً  
 2015بؽداد:)د.ن(  -/تالٌؾ سعد خضٌر الجمٌلً:

 سم24ص؛183
 أـ العنوان         ـ االوران1
 

65  

15203 
922ب  

 
 البٌات0ًعلً ٌوسؾ حسٌن

 Advدراسات متمدمه فً علم النفس الرٌاضً:
ahced studiesih..ect تالٌؾ علً ٌوسؾ حسٌن/

 2015النجؾ دار الضٌاء للطبعة0 -ً:البٌات
 سم24ص2960

 أـالعنوان        ـ علم النفس الرٌاضً 1
 

66  

15203  67  



982خ  الخٌكانً 0عامر سعٌد 
علم النفس الرٌاضً؛للمرحلة الرابعة فً كلٌات التربٌة 

البدنٌة 0عبد هللا هزاع الشافعً 0دار الضٌاء للطباعة 
 2015والتمٌٌم0

 سم24ص؛324
 الرٌاضً أـالشافعً عبدهللا هزاع)م.م(ـ علم النفس 1

 الراحلً علً حسٌن هاشم)م.م(-ب 
 

152 
982ش  

 
 شٌماء علً خمٌس

ساٌكولوجٌة الكرة الطائرة/تالٌؾ شٌماء علً 
النجؾ -خمٌس0رائد عبد االمٌر عباس:

 2015:للطباعة والتعمٌم4Dاالشرؾ:
 سم30ص ؛ 321

 العنوانأـ         ـكرة الطائرة2ـ علم النفس الرٌاضً 1
 

68  

15203 
384م  

 
 دمحم جسام عرب

علم النفس الرٌاضً بٌن النظرٌة والتطبٌك/دمحم جسام 
 2015دٌالى:جامعة دٌالى0-عرب0فراس عبد المنعم:

 أـ فراس عبد المنعم )م.م(     ـ علم النفس الرٌاضً 1
 ب ـ العنوان

 

69  

152024 
294ر  

 
 رائد صبار

فً الحٌاة /رائد  االرتماء:مسار السعادة والخلود الحمٌمً
 2015بؽداد:جمعٌة العلم والمعرفة 0-صبار:
 سم24ص؛135

 أـالعنوان        ـ السعادة 1
 

71  

15303 
495ق  

 
 المرٌش0ًعامر شمران

-االبداع نظرٌة وتطبٌك/عامر شمران المرٌشً:
 2015واسط:مكتبة جامعة واسط 0

 سم24ص؛175
 أـ العنوان         ـاالبداع 1
 

71  

15502 
924ج  

 
 الجوادي،حسن علً

بناء الشخصٌة بٌن الحمٌمة والوهم/تالٌؾ حسن علً 
الجوادي..كربالء:العتبة العباسٌة الممدسة لسم الشإون 

 2015الفكرٌة والثمافٌة0
 (1سم..)سلسلة الشخصٌة 210ص1120

72  



 ب ـالسلسة    أـ العنوان   ـ الشخصٌة1
 

155،2 
288س  

 
 سالم نوري صادق

-سالم نوري صادق: سٌكولوجٌة الشخصٌة/تالٌؾ
 2015دٌالى:جامعة دٌالى 0

 أـ العنوان    ـ الشخصٌة 1
 

73  

15502 
595ع  

 
 عزٌز جبر ٌوسؾ

تداخل جمالٌات الرمز للشخصٌة السامٌة بٌن النص 
بؽداد:دار -الدرامً والمران الكرٌم/عزٌز جبر ٌوسؾ:

 2015المرتضى 0
 سم25ص؛145

 أـ العنوان       ـ الشخصٌة1
 

74  

15502 
923م  

 
 المٌاحً،جعفر عبد الكاظم

علم نفس الشخصٌة /تالٌؾ جعفر عبد الكاظم 
بؽداد:مكتب -المٌاح0ًهٌلة عبد الرضا عسكر :

 2015الٌمامه0
 سم34ص2080

  ـ الشخصٌة أـسهٌلةعبد الرضا عسكر )م.م(1
 ب ـ العنوان 

 

75  

155023 
 924ج

 
 الجوادي0حسن علً

اختر شخصٌتن 0تحلٌل للشخصٌة االٌجابٌة 
كربالء:العتبة العباسٌة -والسلبٌة/حسن علً الجوادي:

 2015الممدسة0
 سم21ص؛123

 (3-)سلسلة بناء الشخصٌة الناجحة 
 ب ـ السلسلة  أـ العنوان    ـ الشخصٌة1
 

76  

1550916 
 898ج

 
 الجمٌل0نادٌة جودت حسن 

 OF SPeeiaساٌكولوجٌة ذوي االحتٌاجٌات الخاصة 
ineeds psychotogy جودت الجمٌل /تالٌؾ نادٌة

 2015النجؾ االشرؾ:مطبعة الثملٌن0-:
 سم24ص؛240

 أـ العنوان        علم النفس-ـ المعولون1
 

77  

160  78  



 عبد الكرٌم رشٌد شمٌد 849ع
اٌضاح وحلول اسئلة دروس فً علم المنطك/عبد الكرٌم 

النجؾ:معهد الزهراء للدراسات -رشٌد شمٌد:
 2015االسالمٌة0

 سم21ص؛302ف0ًحج 22 1ج
 أـ العنوان        ـالمنطك 1
 

160 
 442ع

 
 العرباوي0نعمه دمحم ابراهٌم

الصناعات الخمس:دراسة فً ضوء علم المنطك/تالٌؾ 
النجؾ:المٌزان -نعمه دمحم ابراهٌم العرباوي:

 2015للطباعة0
 سم24ص؛234

 أـ العنوان         ـ المنطك 1
 

79  

170 
 894ح

 
 الحمٌري0عبد الرزاق ؼافل الكرم

-االخاللٌة/عبد الرزاق ؼافل الكرم الحمٌري: المٌم
 2015بؽداد:دار الكوثر0

 سم24ص؛40
 أـ العنوان          ـاالخالق0علما1
 

81  

177 
 1998ش

 
 الشوٌل0ًمصطفى فلٌح

استعراض لبعض الظواهر السلبٌة -ومضات اجتماعٌة :
-التً ٌعانً منا مجتمعنا/مصطفى فلٌح الشوٌلً:

 2015بؽداد:دار الجواهري0
 سم21ص،103

 أـ العنوان   ـ السلون االجتماعٌة2ـاالخالق االجتماعٌة 1
 

81  

18901 
 898ت

 
 التمٌم0ًعلً

بابل:دار -دمحم بالر الصدر وزارة المعرفة /علً التمٌمً :
 2015الفرات للثمافة 0

 سم21ص؛81
 ـ الصدر 0دمحم رجل دٌن 2ـ الفلسفة االسالمٌة 1

 أـ العنوان
 

82  

18901 
 894ح

 
 الحمٌداوي0دمحم

التعددٌة الدٌنٌه لراءة فً المرتكزات واالسباب/دمحم 
 سم22بؽداد:دار ومكتبة عدنان 0-الحمٌداوي :

 اـ العنوان           ـالفلسفة االسالمٌة1

83  



 

18901 
 998خ

 
 الخوٌلدي0زهٌر

اشكال من الخطاب الفلسفً العربً حركٌة فً الفكر 
بٌروت:دار -دي:وتجارب من كتابة مختلفة/زهٌر الخوٌل

 2015ومكتبة البصائر للطباعة0
 سم25ص؛399

 أـ العنوان   ـ الفلسفة االسالمٌة 1
 

84  

18901 
 398د

 
 الدجٌلً،حسن عداي

اطفالٌن بٌن الجبر واالخبار:كتاب علمً دٌنً كالمً 
بؽداد:مطبعة -فلسفً/الدجٌل0ًحسن عداي الدجٌلً:

 2015الكلمة ،
 سم24ص1460

 أـ العنوان           الفلسفة االسالمٌة 
 

85  

1980107 
 394م

 
 مجٌد خلؾ طراد 

جوانب من لتراث العلمً الفالسفة االسالم/مجٌد مخلؾ 
 2015جامعة بؽداد:مركز احٌاء التراث0-طراد:
 سم24ص؛156

 أـالعنوان            دراسات-ـالفلسفة االسالم1ً
 

86  

1890107 
 459م
 

 
 المخزوم0ًعادل

-ٌرحلوا/عادل المخزومً:روافد فلسفة راحلون لم 
 (2015بؽداد:)د.ن(0)

 سم(14ص>177) 1ج
 أـالعنوان      ـ المعتزلة2 دراسات-ـ الفلسفة االسالمٌة1
 

87  

1890107 
 459م

  
 المخزوم0ًعادل

-روافد فلسفة مفكرون خالدون/عادل المخزومً:
 (2015بؽداد:)د.ن(0)

 سم(14ص>114) 1ج
 أـالعنوان      المعتزلةـ 2 دراسات-ـ الفلسفة االسالمٌة1
 

88  

191007 
 225ع

 
 عباس حمزه جبر

الزمان والظهور دراسة فً دٌموٌة االنبثاق فً الفلسفة 
بؽداد:مكتبة  -الؽربٌة المعاصرة/عباس حزة جبر:

 2015عدنان0

89  



 سم24ص؛274
 أـ العنوان          دراسات-ـ الفلسفة الؽربٌة1
 

192 
 194ش

 
 الشٌخ0حسٌن عبد الزهرة

الفلسفة النفعٌة عند جون ستٌوارت مل/حسٌن عبد 
 2015بؽداد:مإسسة ثائر العصام0ً -الزهرة الشٌخ:

 سم24ص؛254
ـ مل0جون ستٌورات)فٌلسوؾ 2ـالفلسفة االنكلٌزٌة 1

 أـ العنوان      انكلٌزي (
 

91  

193 
 598ر

 
 رسول دمحم رسول

العالمة الجسد االختالؾ تامالت فً فلسفة مارتن 
 2015بؽداد:مكتبة عدنان0-دمحم رسول:هٌدؼر/رسول 

 سم21ص؛120
 ـ الفلسفة االلمانٌة 1
 أـ العنوان         ـ هٌدؼر0مارتن)فٌلسوؾ المانً( 2
 

91  

196 
 598ر

 
 رسول دمحم رسول

فلسفة العالمة من جون سانت توماس الى جٌل 
 2015دولوز/رسول العامه ،

 (8سم..)فلسفات؛24ص؛383
 ب ـ السلسلة    أـ العنوان     تمالٌةـالفلسفة البر1
 

92  

 

 

 

 



 

 

 

 

 الدٌانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21101 

 225ع 

 
 
 

 
 عباس صادق عبد الصاحب 

هللا ممال فً فلسفة اللماء / عباس صادق عبد الصاحب 
 2115بؽداد : دار المدٌنة الفاضلة ،  ._

 سم  23ص ،  51

 العنوان –فلسفة أ  –الدٌن  – 1

 

93 

 

214 

952ج   

 

 
 ، رحمن حسٌن علًالجٌزانً 

التموى التالزم بٌن المفهوم واألثر / رحمن حسٌن علً 

 2115بؽداد : مكتب المنار ،  ._الجٌزانً 

 العنوان –االٌمان باهلل أ  – 1سم  24ص ،  224

 

94 

 

215 

928ن   

 

 
 نوال هادي حسن

 أٌام ؼٌر ألٌفة / نوال هادي حسن
 ( 2115) د . ب ( : ) د . م ( ، ) 

 سم 18ص ،  92

 العنوان –الدٌن والعلم أ  – 1

 

95 

2110161 

999ث   

 
 ناهض عبدهللا سلمان

الجوانب الطبٌة فً الحكم التشرٌعٌة / ناهض عبدهللا 
 2115الثوٌنً . البصرة : مدٌرٌة الولؾ السنً ، 

 1(  1سم ) شعبة البحوث والدراسات ،  24ص ،  116
 السلسلة –ب    العنوان  –أ    االسالم والطب –
 

96 

21101 

944ح   

 

 
 حٌدر حسٌن سوٌدي

ماهو الدٌن ؟ : حوارٌة فكرٌة فلسفٌة تفتح االفاق ... 
الخ / حٌدر حسٌن سوٌدي .. بؽداد مإسسة ثائر  

 2115العصامً ، 

 سم 21ص ،  211

 العنوان –أ     فلسفة  –االسالم  – 1

 

97 

21101 

699ع   

 
 العطٌة حامد

ومنهج التطور نحو جوهر األسالم معرفة ؼاٌات الخلك 
فهم جدٌد للدٌن / حامد العطٌة .. بؽداد : مإسسة ثائر 

 2115العصامً ، 

 سم 24ص ،  111

 العنوان –أ       فلسفة  –األسالم  -1 

98 

 



 

21104 
922ج   

 
 الجنابً ، ابراهٌم طه عبدهللا
والشرع /  –األخطاء  –دراسة حول المرأة المسلمة 

 تؤلٌؾ 
بؽداد : ) د . ن (  –واعدادأبراهٌم طه عبدهللا الجنابً . 

 ،2115 

 سم 21ص ، 134

 العنوان –ا         المرأة فً األسالم  – 1 

 

99 

21104 

929ز   

 

 
 الزهاوي ، مٌسون عبد الرحمن جلبً احمد

المرأة ودورها فً الدعوة الى هللا / مٌسون عبد  
دٌوان الولؾ بؽداد :  ._الرحمن جلبً احمد الزهاوي 

 2115السنً ، 

سم ..) سلسلة الدراسات االسالمٌة  25ص ،  315

 (  291المعاصرة ، 

 الدعوة االسالمٌة  – 2المرأة فً االسالم  – 1

 السلسلة –ب    العنوان  –أ 
 

111 

21106 

288ز   

 

 
 الزاملً ، فاهم سلٌمان زعنون

نشاط مإسسة السادة األشراؾ فً العراق والعلم 
/ اعداد وتؤلٌؾ فاهم سلمان زعنون الزاملً ،  االسالمً
2115 

 سم 18ص ،  81

 المإسسات االسالمٌة  -1 

 العنوان –أ 
 

111 

21107 

294ج   

 

 
 الجبوري ، صباح مهدي

 –ألرأ .. أنه علم للساعة / صباح مهدي الجبوري . 
 2115بؽداد : مكتب رضا التمٌمً ، 

 سم 18ص ،  163

 العنوان –أ       دراسات  –األسالم  – 1

 

112 

21108 

898ت   

 
 التمٌمً ، علً

الهداٌة عبر التارٌخ / تؤلٌؾ علً التمٌمً .. بابل : دار 
 2115الفرات للثمافة واألعالم ، 

 مجموعات –األسالم  – 1سم  24ص ،  242

 العنوان –أ  

113 



 

21108 

294ج   
  

 
 الجبوري ، حسٌن علً

مهزلة العمل الدٌنً : ٌا أمة ضحكت!! / حسٌن علً 
 2115بؽداد : بٌت الوراق ،  –الجبوري . 

 سم 21ص ،  218

 العنوان –أ        مماالت –األسالم  – 1

 

114 

21108 

243ح   

 
 حارث خالد حسٌن

 من اجل حوار ناجح 
الضوابط االخاللٌة فً أبداء وجهات النظر وبٌان اآلراء 

كربالء الممدسة لسم  –/ تؤلٌؾ حارث خالد حسٌن 
2115الشإون الفكرٌة والثمافٌة فً العتبة العباسٌة ،   

سم 24ص ،  48  

العنوان -أ    حوارات –االسالم  – 1   

 

115 

 

21108 
289خ   

 
 الخامنئً ، علً

دام ظله ( فً عٌد النوروز / علً كلمة األمام الخامنئً ) 
الخامنئً ..ز بؽداد المركز الثمافً للجمهورٌن االسالمٌة 

2115االٌرانٌة   

( 1سم .. ) االصدار ،  12ص ،  32  

األعٌاد عٌد نوروز – 2الخطب الدٌنٌة  – 1   

السلسلة –ب     العنوان –أ    
 

116 

21108 

528ر   

 
رسالة االمام المائد السٌد علً الخامنئً دام ظله الى 

جمٌع الشباب فً اوربا وامرٌكا الشمالٌة / اعداد المراكز 
 الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

2115بؽداد : المركز الثمافً ،   

سم  12،  11ص + أ  11)   

الرسائل الدٌنٌة – 1مكتوبة باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة   

 

117 

21108 

249س   

 
 الساري ، حسٌن محٌبس جاسم

)  –جامع المائس / حسٌن محٌبس جاسم الساري . 
.2115بؽداد ( : ) د . م ( :   

العنوان –أ          االسالم مجموعات – 1  

 

118 

21108 

89ق   

 
هـ (  381 – 11الممً ، دمحم بن علً )   

119 



مختصر علل الشرائح / ابً جعفر دمحم بن علً بن 
بابل :  –الحسٌن الممً ، اعداد أم رفل آل كمال الدٌن . 

2115دار الفرات للثمافة والعلم ،   

سم. 24ص ،  169  

آل كمال الدٌن ، أم رفل  –أ     مجموعات  –السالم  – 1

العنوان  -ب          ) معد (  
 

21108 

426م   

 
هـ ( 436 – 355المرتضى ، علً بن الحسٌن )   

من رسائل السٌد المرتضى : ممدمة فً األصول  
األعتمادٌة مسائل وجٌزة فً الؽٌبة / علً بن الحسٌن 

بؽداد  – 2ط  –المرتضى ، تحمٌك دمحم حسن آل ٌاسٌن . 

2115: األمانة العامة للعتبة الكاظمٌة الممدسة ،   

سم 21ص ،  76  

علم الكالم آل ٌاسٌن ، دمحم  – 2 –رسائل  –األسالم  – 1

السلسلة –ج   العنوان  –ب  (   حسن ) محمك  
 

111 

21108 

569م   

 
 المسعودي ، حمٌد حسون ٌحٌة

بابل :  –ما لل ودل / حمٌد حسون ٌحٌة المسعودي . 
.2115المركز الثمافً للطباعة   

مجموعات  –األسالم  – 1سم .  24ص ،  237  

العنوان –أ   
 

111 

212 

294ج   

 
 الجبوري ، عبد المحسن علً دمحم

التهذٌب فً التزكٌة والسلون / عبد المحسن علً دمحم  
دٌالى : جامعة دٌالى ،  –الجبوري ، أبو عبد العرالً . 

2115  

 سم .  25ص ،  254

العرالً ، أبو عبد ) م . م (  –األخالق األسالمٌة أ  – 1

 العنوان –ب 
 

112 

212 

922ج   

 
 الجنابً ، كامل حسٌن علً 

صلة الرحم ودورها فً بناء وتنمٌة المجتمع / كامل 
النجؾ : العالمٌة الحدٌثة ،  –حسٌن علً الجنابً . 

2115 

(  9سم _ ) سلسلة التشمٌؾ والتوجٌه ،  21ص ،  78

 السلسلة –ب    العنوان  –األخالق السالمٌة  أ  – 1

 

113 

212  114 



894ج   الحمٌري ، عبد الرزاق فاضل الكرم  
االخالق والمجتمع دراسات اجتماعٌة ونفسٌة فً 

 –المجتمع / تؤلٌؾ عبد الرزاق فاضل الكرم الحمٌري . 

 2115بؽداد : المركز التمنً للطباعة ، 

 سم 24ص ،  25

 العنوان –أ        االخالق االسالمٌة  – 1 

 

212 

894ج   

 
 الحمٌري ، عبد الرزاق فاضل الكرم 

العمل والملب والروح / تؤلٌؾ عبد الرزاق فاضل الكرم 

 2115بؽداد : المركز التمنً للطباعة ،  –الحمٌري . 

 سم 24ص ،  74

 العنوان –أ      االخالق االسالمٌة  – 1 

 

115 

212 

432س   

 
 السرحان ، سمٌر عبدهللا

 الضمٌر االخاللً / سمٌر عبدهللا السرحان 
 2115النجؾ : مإسسة النبراس ، 

 سم 17ص ،  111

 العنوان –أ       االخالق االسالمٌة – 1

 

116 

212 

248ع   

 
 العادلً ، صبحً

االخالق المرآنٌة : دراسة أخاللٌة فً المرآن الكرٌم 
كربالء : األمانة  –والسنة ... الخ / صبحً العادلً . 
 .2115العامة للعتبة الحسٌنٌة الممدسة ، 

 سم 24ص ،  224

 العنوان –أ          االخالق االسالمٌة – 1

 

117 

212 

268ن   

 
 كاظم عبادة 

أزكى طعاماً / كاظم عبادة كربالء : لسم الشإون الفكرٌة 
 2115والثمافٌة فً العتبة العباسٌة الممدسة ، 

 سم 21ص ،  175

 العنوان – 1      االؼذٌة – 2االخالق االسالمٌة  – 1

 

118 

212 

268ن   

 
 الكاظمً ، سلطان الطائً 

بؽداد  –كتاب ألفٌة الكاظمً / سلطان الطائً الكاظمً . 
 2115: مإسسة ثائر العصامً ، 

 سم 24ص ،  294

 العنوان –أ            االخالق االسالمٌة – 1

119 



 

21202 

924ج   

 
 حسن علًالجوادي ، 

الصداله فً عالمها الواسع / تؤلٌؾ حسن علً الجوادي 
.. كربالء الممدسة : لسم الشإون الفكرٌة فً العتبة 

 2115العباسٌة الممدسة ، 

  (سم ) سلسلة الشخصٌة الناجحة 23ص ،  119

 السلسلة –ب     العنوان –أ     االخالق االسالمٌة – 1

 

121 

212 

922ج   

 
 طه عبدهللا الجنابً ، أبراهٌم

بر الوالدٌن وصلة الرحم / تؤلٌؾ ابراهٌم طه عبدهللا 
 2115بؽداد : ) د . ن ( ،  –الجنابً 

 سم 21ص ،  228

 العنوان –أ       االخالق االسالمٌة ) برالوالدٌن (  – 1

 

121 

21205 

288ظ   
 

 
 الظالمً ، حسٌن خضم الظالمً

 –حموق اآلباء واالبناء / تالٌؾ حسٌن خضر الظالمً 
 2115النجؾ االشرؾ : دار البذرة ، 

 سم 25ص ،  384

 العنوان –أ          اآلباء واالبناء  – 1

 

122 

213 

359أ   

 
 أبو حسنٌن علً مهدي

سراج الصالحٌن / جمع واعداد أبو حسنٌن علً مهدي . 
 .2115بؽداد : مكتبة المتنبً ،  –

 سم . 25ص ،  291

 اهل البٌت  –السٌرة النبوٌة  – 2   الوعظ واالرشاد – 1

 العنوان  –أ 
 

123 

213 

797ش   

 
 شفٌك حسان دمحم

الحسن واالحسن فً التشرٌع االسالمً / شفٌك حسان 
 2115بؽداد : دار االٌام للطباعة ،  –دمحم . 

 سم. 17ص ،  64

 العنوان –أ         الوعظ واالرشاد – 1

 

124 

 213  

223ص   

 

 
 صباح عباس ؼنوز

نهج البالؼة صوت الحمٌمة : دراسة أثباته فً ضوء 
النص النملً وماهٌة المنجز الفنً / صباح عباس ؼنوز 

125 



 .2115.. كربالء : العتبة الحسٌنٌة الممدسة ، 

 ( 1) سلسلة الكتب العلمٌة ،  –سم .  24ص ،  177

 البالؼة العربٌة  – 2الوعظ واالرشاد  – 1

 السلسلة. –ب      العنوان –أ 
 

213 

869ع   

 
 عبد اللطٌؾ الهمٌم

 االمة بٌن التفكٌر والتكفٌر : تحرٌم التكفٌر / 
بؽداد : مطبعة الولت  –تؤلٌؾ عبد اللطٌؾ همٌم . 

 2115الحدٌثة ، 

 سم 24ص ،  318

 العنوان –أ       التطرؾ الدٌنً  – 1

 

126 

213 

228ؾ   

 
 الفتال ، علً

أضواء على نهج البالؼة بشرح أبن ابً الحدٌد فً 
كربالء  –استشهاداته الشعرٌة / تالٌؾ علً الفتال . 

 2115الممدسة : العتبة الحسٌنٌة الممدسة ، 

) سلسلة الكتب العلمٌة ،  –سم .  24ص (  314)  2ج 

2  

اآلدب  – 3البالؼة العربٌة  – 2 الوعظ واالرشاد – 1

 السلسلة –ب    العنوان  –أ     العربً
 

127 

213 

228ؾ   

 
 الفتال ، علً

أضواء على نهج البالؼة بشرح أبن ابً الحدٌد فً 
كربالء  –استشهاداته الشعرٌة / تالٌؾ علً الفتال . 

 2115الممدسة : العتبة الحسٌنٌة الممدسة ، 

) سلسلة الكتب العلمٌة ،  –سم .  24ص (  312)  3ج 

2  

األدب  – 3البالؼة العربٌة  – 2 الوعظ واالرشاد – 1

 السلسلة –ب    العنوان  –العربً أ 
 

128 

213 

228ؾ   

 
 الفتال ، علً

أضواء على نهج البالؼة بشرح أبن ابً الحدٌد فً 
كربالء  –استشهاداته الشعرٌة / تالٌؾ علً الفتال . 

 2115الممدسة : العتبة الحسٌنٌة الممدسة ، 

) سلسلة الكتب العلمٌة ،  –سم .  24ص (  256)  4ج 

2  

اآلدب  – 3البالؼة العربٌة  –2الوعظ واالرشاد  – 1

 السلسلة –ب    العنوان  –أ    العربً

129 



 

213 

228ؾ   

 
 الفتال ، علً

أضواء على نهج البالؼة بشرح أبن ابً الحدٌد فً 
كربالء  –استشهاداته الشعرٌة / تالٌؾ علً الفتال . 

 2115الممدسة : العتبة الحسٌنٌة الممدسة ، 

) سلسلة الكتب العلمٌة ،  –سم .  24ص (  236)  5ج 

2  

اآلدب  – 3البالؼة العربٌة  – 2 الوعظ واالرشاد – 1

 السلسلة –ب   العنوان  –أ  العربً 
 

131 

213 

228ؾ   

 
 الفتال ، لٌس

)  –سراج العابدٌن ) مواعظ وحكم ( / لٌس الفتال . 
 .  2115بؽداد ( : ) د . ن ( 

 سم  22ص ،  251

 العنوان –أ         الوعظ واألرشاد – 1 

 

131 

213 

959م   

 
 الموسوي ، حٌدر الفلوجً.

الشواهد المرىنٌة فً خطبة الزهراء ) علٌها السالم ( 
بابل : دار الفرات ،  –تؤلٌؾ حٌدر الفلوجً الموسوي . 

2115. 

 سم  24ص ،  162

فاطمة بنت دمحم ) بنت النبً (  – 2  الخطب الدٌنٌة  – 1

 العنوان –أ        اهل البٌت  –السٌرة النبوٌة  – 3

 

132 

213 

959م   

 

 
 الموسوي ، رحٌم البخاتً

منٌه الطالب فً تهذٌب السلون وانجاح المطالب / رحٌم 
) بؽداد ( : مطبعة المهٌمن ،  –البخاتً الموسوي . 

2115 

 سم  25ص ،  232

 العنوان –أ            الوعظ واالرشاد – 1

 

133 

213 

959م   

 
 الموسوي ، عبد النافع

عبد  / مفاتٌح الدارٌن فً وصٌة امٌر المإمنٌن ) ع (
بؽداد : العتبة الكاظمٌة الممدسة ،  –النافع الموسوي . 

2115 

(  24) دٌوان الولؾ الشٌعً ،  –سم .  25ص ،  191

 علً بن ابً طالب ) امام (  – 2الوعظ واالرشاد  – 1

134 



 السلسلة. –ب        العنوان  –أ 
 

214 

528آ   
 

اآلستنكار فً فكر االمام الخامنئً )دام ظله( / اعداد 
 المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

االسسالمٌة االٌرانٌة  بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة
2115 

 ( 31) االصدار رلم  –سم .  12ص ،  48

 – 3االسالم والسٌاسة  – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 الخامنئً ، علً ) رجل دٌن (
 

135 

214 

589أ   

 
األسلوب األدبً للشهٌد دمحم بالر الصدر ) لدس سره ( 

أعداد المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 
 2115بؽداد : المركز الثمافً ، 

 ( 4) االصدار ،  –سم .  12ص ،  41

الصدر ، دمحم بالر ) رجل  – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –فكر أ  –االسالم  – 3دٌن ( 

 

137 

214 

682أ   
 

االعالم فً فكر االمام الخامنئً )دام ظله( / اعداد المركز 
 الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسسالمٌة االٌرانٌة 
2115 

) سلسلة افكار االمام الخامنئً ،  –سم .  14ص ،  64

21) 

ً ، الخامنئ – 3   االعالم– 2  الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –أ         علً الحسٌنً ) رجل دٌن (
 

138 

214 

828أ   

 
 

 
االمام الخامنئً دام ظله والنهج االسالمً لتحرٌر 

فلسطٌن / اعداد المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة 
 2115بؽداد : المركز الثمافً  –االٌرانٌة . 

 سم .. ) سلسلة افكار االمام الخامنئً ) دام 12ص ،  47

   المضٌة الفلسطٌنٌة  -2  الثمافة االسالمٌة -1(  17ظله ، 

 (  الخامنئً ، علً ) رجل دٌن  – 3

 السلسلة –أ 
  

139 

214 

828أ   

 
 

 
بؽداد :  –االمام المهدي فً فكر االمام  الخامنئً . 

 2115المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة ،

االمام الخامنئً ، سم .. ) سلسلة افكار  13ص ،  64

141 



25 ) 

المهدي دمحم بن الحسن ) امام (  -2الثمافة االسالمٌة -1 

 السلسلة –الخامنئً ، علً الحسٌنً  ) رجل دٌن أ  – 3

  

214 

953أ   

 
االنسجام االسالمً فً خطاب وموالؾ خلٌفة االمام 

الراحل / اعداد المركز الثمافً بؽداد : المركز الثمافً ، 
2115 

سم .. ) سلسلة افكار االمام المائد السٌد  12، ص  32

 علً الخامنئً

 – 3الخطب الدٌنٌة  – 2الثمافة االسالمٌة – 1 – 1

 السلسلة –الخامنئً علً ) رجل دٌن ( أ 
 

141 

214 

64ب   

 
البعد المعنوي والسٌاسً لثورة االمام الحسٌن ) علٌه 

لثمافً السالم ( فً فكر االمام الخامنئً . بؽداد المركز ا

 2115للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

) سلسلة افكار االمام الخامنئً ،  –سم  13ص ،  64

26 ) 

الخامنئً  – 3معركة الطؾ – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –علً ) رجل دٌن ( أ 
 

142 

214 

349ت   

 
تحدٌات العالم االسالمً وااللٌات كما ٌراها االمام 

الخامنئً ) دام ظله ( اعداد المركز الثمافً للجمهورٌة 
 2115بؽداد : المركز الثمافً  –االسالمٌة االٌرانٌة . 

سم .. ) سلسلة افكار االمام المائد السٌد  12ص ،  31

 علً الخامنئً
الخامنئً ،  – 3وعظ وارشاد – 2الثمافة االسالمٌة  – 1

 السلسلة –علً ) رجل دٌن أ 
 

143 

214 

629أ   
 

التعبئة فً فكر االمام الخامنئً )دام ظله( / اعداد المركز 
 الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

2115 

) سلسلة افكار االمام الخامنئً ،  –سم .  12ص ،  64

23 ) 

الخامنئً  – 3الوعظ واالرشاد– 2الثمافة االسالمٌة  – 1

 السلسلة –، علً ) رجل دٌن (أ 
 

144 

214  145 



924ج  الجهاد فً فكر االمام الخامنئً )دام ظله( / اعداد المركز  
 الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

للجمهورٌة االسسالمٌة االٌرانٌة بؽداد : المركز الثمافً 

2115 

 (22)افكار االمام الخامنئً ،  –سم .  14ص ،  64

الخامنئً ، علً  –الجهاد – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –أ    الحسٌنً ) رجل دٌن (
 

214 

797ح   
 

حموق االنسان فً فكر االمام الخامنئً )دام ظله( / اعداد 
 المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسسالمٌة االٌرانٌة 
2115 

) سلسلة افكار االمام الخامنئً ،  –سم .  12ص ،  48

18 ) 

 –سان حموق االن 3االسالم– 2الثمافة االسالمٌة  – 1

 السلسلة –أ      الخامنئً ، علً ) رجل دٌن (
 

146 

214 

495د   
 

دروس وعبر من حٌاة أمٌر المإمنٌن  فً فكر االمام 
 الخامنئً )دام ظله( / 

بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 
2115 

) سلسلة افكار االمام الخامنئً ،  –سم .  13ص ،  39

15) 

(  3علً بن ابً طالب )االمام– 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –الخامنئً ، علً الحسٌنً ) رجل دٌن (أ  –
 

147 

214 

999ر   

 
رإٌة االمام المائد لعوائل التفرلة بٌن المسلمٌن / اعداد 

 المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 
االسالمٌة االٌرانٌة بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة 

2115 

 (11)االصدار رلم ،  –سم .  21ص ،  41

الصدر ، دمحم بالر ) رجل دٌن – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –أ      (
 

148 

214 

994ش   
 

الشهٌد والشهادات فً فكر االمام الخامنئً )دام ظله( / 
 اعداد المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسسالمٌة االٌرانٌة 
2115 

151 



) سلسلة افكار االمام الخامنئً ،  –سم .  12ص ،  64

29) 

الشهادات ) اركان االسالم – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 –الخامنئً ، علً الحسٌنً ) رجل دٌن (أ  – 3(

 السلسلة
 

214 

829ص   

 
الصالة فً فكر االمام الخامنئً )دام ظله( / اعداد المركز 

 الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 
بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسسالمٌة االٌرانٌة 

2115 

) سلسلة افكار االمام الخامنئً ،  –سم .  13ص ،  64

14) 

ً الخامنئً ، عل – 3االعالم– 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –الحسٌنً ) رجل دٌن (أ 
 

151 

214 

  88ع 
 

علم الكالم المعاصر لراءة منهجٌة فً التجربة الكالمٌة 
للشهٌد دمحم بالر الصدر لدس سره / اعداد المركز 

 الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 
بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسسالمٌة االٌرانٌة 

2115 

 (9)االصدار ،  –سم .  12ص ،  48

الصدر ، دمحم  – 3علم الكالم – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –أ      بالر  ) رجل دٌن (
 

152 

214 

928ع   
 

عوامل التفرلة بٌن المسلمٌن  فً فكر االمام الخامنئً 
)دام ظله( / اعداد المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة 

 االٌرانٌة 
: المركز الثمافً للجمهورٌة االسسالمٌة االٌرانٌة  بؽداد

2115 

 (21)افكار االمام الخامنئً ،  –سم .  14ص ،  41

الخامنئً ،  – 3الطائفٌة – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –أ        علً الحسٌنً ) رجل دٌن (
 

153 

214 

857ؾ   

 
فلسفة الدٌممراطٌة والٌاتها فً فكر الشهٌد دمحم بالر 

الصدر لدس سره / اعداد المركز الثمافً للجمهورٌة 
 االسالمٌة االٌرانٌة 

 2115بؽداد : المركز الثمافً 

 (7)االصدار ،  –سم .  12ص ،  24

154 



االصدر دمحم  – 3الدٌممراطٌة – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –أ        بالر ي ) رجل دٌن (
 

214 

45ق   
 

المدس فً فكر االمام الخامنئً )دام ظله( / اعداد المركز 
 الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسسالمٌة االٌرانٌة 
2115 

) سلسلة افكار االمام الخامنئً ،  –سم .  12ص ،  48

27) 

الخامنئً ، علً  – 3المدس– 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –أ           الحسٌنً ) رجل دٌن (
 

155 

214 

  22ن 
 

كتب الشهٌد دمحم بالر الصدر) لدس سره(عالجت البنى 
الفكرٌة العلٌا لالسالم  / اعداد المركز الثمافً للجمهورٌة 

 االسالمٌة االٌرانٌة 
للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة بؽداد : المركز الثمافً 

2115 

 (8)االصدار ،  –سم .  14ص ،  24

الصدر ، دمحم بالر  ) رجل  – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –أ        الفكر االسالمً – 3دٌن ( 

 

156 

214 

882ن   

 
كلمة االمام الخامنئً ) دام ظله ( بمناسبة ٌوم العامل 

  2115/  4/  31بتارٌخ 

بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 
2115 

 ( 11)االصدار رلم ،  –سم .  17ص ،  31

 – 3االعٌاد ) عٌد العمال (– 2الثمافة االسالمٌة  – 1

 السلسلة –أ     الخامنئً ، علً الحسٌنً ) رجل دٌن (
 

157 

214 

882ن   

 
وسط كلمة السٌد حسٌن نصر هللا حول احداث الشرق اال

) د . م ( : المركز الثمافً  –.  2115أٌار  5بتارٌخ 

 2115للدراسات االسالمٌة ، 

 ( 4سم ) االصدار رلم ،  17ص ،  32

حسن نصر هللا ) سٌاسً (  – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –أ         الخطب السٌاسٌة – 3

 

158 

214  
سعود على  كلمة السٌد حسٌن نصر هللا حول عدوان أل

159 



882ن  اعداد المركز الثمافً 2115/  3/  27الٌمن بتارٌخ  

بؽداد : المركز الثمافً ، 2115للدراسات االسالمٌة ، 

2115 

 ( 1سم ) االصدار رلم ،  14ص ،  32

حسن نصر هللا ) سٌاسً (  – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –أ     االسالم و السٌاسٌة  – 3

 

214 

979ن   

 

 
كٌفٌة تشخٌص العدو من وجهة نظر لائد الثورة 

االسالمٌة  / اعداد المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة 
 االٌرانٌة 

بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 
2115 

) سلسلة افكار االمام المائد السٌد  –سم .  12ص ،  32

 علً  الخامنئً ،(
الخامنئً ،  – 3وعظ وارشاد– 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة/  -أ       علً ) رجل دٌن (
 

161 

214 

993م   

 
المنهج الشمولً والمشروع السٌاسً فً فكرالشهٌد 
دمحم بالر الصدر) لدس سره( / اعداد المركز الثمافً 

 للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 
ة بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌ

2115 

 (3)االصدار رلم ،  –سم .  14ص ،  24

الصدر ، دمحم بالر  ) رجل  – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –أ           االسالم والسٌاسة – 3دٌن ( 

 

161 

214 

993م   

 
منهج الشهٌد دمحم بالر الصدر) لدس سره(فً اثبات 

اصول الدٌن المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة 
 االٌرانٌة 

بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 
2115 

 (6)االصداررلم  ،  –سم .  146ص ،  24

 – 3االسالم والفلسفة  – 2الثمافة االسالمٌة  – 1 

 السلسلة –أ       بالر  ) مرجع دٌنً (الصدر ، دمحم
 

162 

214 

254ن   

 
 الناصر ، ؼالب

 البناء االجتماعً والثمافة الحسٌنٌة
النجؾ االشرؾ : دار الضٌاء للطباعة ،  –ؼالب الناصر 

163 



2115 

 سم 24ص ،  264

   االسالم والمجتمع  – 2الثمافة االسالمٌة – 1

 العنوان –أ 
 

214 

649ن   

 
المرآنٌة فً معالجة االنحراؾ االجتماعً / اعداد النظرٌة 

 2115المركز الثمافً .. بؽداد المركز الثمافً ، 

سم .ز) سلسلة افكار االمام المائد السٌد  12ص ،  32

 علً الخامنئً 

 المرآن الكرٌم مباحث عامة  – 2 الثمافة االسالمٌة – 1

 السلسلة –أ 
 

164 

214 

649ن   

 
والتولد الذاتً عند الشهٌد دمحم بالر / نظرٌة المعرفة 

المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة . بؽداد : 

 2115المركز الثمافً 

الثمافة  – 1(  5سم .. ) االصدار رلم ،  13ص ،  48

الصدر ، دمحم بالر  – 3الفلسفة االسالمٌة  – 2االسالمٌة

 السلسلة –أ        ) مرجع دٌنً (
 

165 

 214 

829و                             
 

والٌة الفمٌه والحكومة االسالمٌة فً فكر االمام الخامنئً 
. بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة ، 

2115 

) سلسلة أفكار األمام الخامنئً  –سم .  13ص ،  64

19 . ) 

 األمامة ) فمه الشٌعة ( – 2الثمافة األسالمٌة  – 1

 السلسلة –أ       الخامنئً ، علً ) رجل دٌن ( – 3

 

166 

214 

625م   

 
 معتصم سٌد احمد

فلسفة التكامل شمولٌة فً فهم االسالم ومعٌار للممارنة 
بٌروت : مإسسة  –بٌن المذاهب / معتصم سٌد احمد . 

 2115العرفان االسالمٌة ، 

 سم 22ص ،  251

 العنوان –أ        االسالم والفلسفة – 1

 

167 

2140138 

248ع   

 

 
 عادل أسماعٌل خلٌل

الفراسة فً تراث العربً االسالمً / تؤلٌؾ عادل 
 2115بؽداد : دار الفٌحاء للطباعة ،  –أسماعٌل خلٌل . 

168 



 سم . 24ص ،  177

 العنوان –أ           األسالم والفراسة – 1

 

214032 

89ع   

 
 علً دمحم علوان

مالعاصر / تالٌؾ علً دمحم السلطة فً الفكر االسالمً 
  2115 0بؽداد  : ) د . ن ( -.علوان

 – 2االسالم والسٌاسة  – 1سم  25ص ،  247

 العنوان –السلطات الثالث أ 
 

169 

214034 

395ج   

 
 الجحٌشً ، عدنان برهان محمود

حك االنتفاع وتطبٌماته المعاصرة : دراسة ممارنة بٌن 
الفمه االألسالمً والمانون العرالً / عدنان برهان 

بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  ._محمود الجحٌشً 
2115. 

) سلسلة الدراسات األسالمٌة  –سم  25ص ،  379

294 ) 

 السلسلة . –ب    العنوان  –االسالم والمانون أ  –أ  
 

171 

 

214034 

254ي   

 
 مهند ٌاسر صائب خورشٌد

حكمها فً المسإولٌسة التمصٌرٌة بٌن حاالت التعدي و
الفمه األسالمً والمانون العرالً / تؤلٌؾ ٌاسر صائب 

 2115جامعة دٌالى : المطبعة المركزٌة ،  –خورشٌد 

 سم 21ص ،  33

 ا – 1

 العنوان –ألسالم والمانون أ 
 

172 

214036273 

279ص   

 
 الصافً ، محمود

كربالء : االمانة فؤما الٌتٌم فال تمهر / محمود الصافً 
 .2115العامة للعتبة الحسٌنٌة الممدسة ، 

 سم 21ص ،  62

 سم . 21الٌتامى ،  – 1 

 العنوان –أ         الٌتامى فً األسالم – 1

 

173 

214037 

893ؾ   

  

 
 الفلوجً ، حٌدر راجً

حٌدر  /منهج التربٌة عند أهل البٌت ) علٌهم السالم ( 
النجؾ االشرؾ :  ._راجً الفلوجً الموسوي الحسٌنً 

.2115آٌة للطباعة ،   

174 



سم . 24ص ،  19  

اهل البٌت –السٌرة النبوٌة  – 2االسالم والتربٌة  – 1  

العنوان  -أ    
 

214039841 

582أ   

 
االسالم فً مواجهة الخرافات / النخبة من الباحثٌن .. 

2115بٌروت : مإسسة العرفان للثمافة االسالمٌة ،   

سم 24ص ، 418  

األسالم والخرافات – 1  

 

175 

21405 

529ج   

 
 الجزائري ، علً فاخر محسن

محاربة اكتساب العلم لدى الرسول دمحم ) ص ( و تصنٌؾ 
االهداؾ التعلٌمٌة االمٌركً  . دراسة ممارنة / علً فاخر 

محسن الجزائري كربالء الممدسة : مركز كربالء 
2115للدراسات والبحوث ،   

 6سلة الرسائل واالطارٌح ، ) سل –سم .  24ص ،  251
) 
 – 3دمحم بن عبدهللا ) نبً (  – 2االسالم والعلم  – 1 

السلسلة –ب     العنوان  –أ     امٌركا –التعلٌم   
 

176 

21406132 

668أ   

 
 االعظمً ، فاضل عباس

فاضل عباس  /أسرار الؽذاء فً االسالم وتاكٌد الؽرب له
2115بؽداد : مطبعة السٌماء ،  –االعظمً .   

سم 24ص ،  91  

العنوان –أ            االسالم واالؼذٌة – 1  

 

177 

21505 

828آل   

 
 آل مال هللا عبد االمٌر

 –الطرٌك الى كربالء / تؤلٌؾ عبد االمٌر آل مال هللا . 
2115بؽداد : دار الجواهري ،   

سم24ص ،  174  

كربالء تارٌخ  – 2كربالء الممدسة  –المزارات  – 1  

العنوان –أ   
 

178 

21505 

526خ   

 
 الخزاعً ، ماجد حٌاد

زٌارة عاشوراء وأسرارها الؽٌبٌة / تؤلٌؾ ماجد جٌاد 
2115دار التوحٌد ،  :النجؾ األشرؾ  –الخزاعً .   

 2زٌارات  –العتبات الممدسة  – 1سم .  24ص ،  279
العنوان –أ       الحسٌن بن علً ) ع ( ) أمام ( –  

179 



 

21505 

288م   

 
 المالكً ، حٌدر سالم

 زٌارة األمام الحسٌن ) ع ( سنة أم بدعة ؟
بجواز زٌارة المبور عند المذاهب األربعة / تؤلٌؾ حٌدر 

2115) د . ن ( ، :بؽداد -.سالم المالكً   

سم . 24ص ،  226  

العنوان –أ       العتبات الممدسة كربالء  – 1  

 

181 

21509567 

899ع   

 
 العلوي ، امٌن علً عبد االئمة حمزة

مرالد احفاد العباس بن علً بن ابً طالب ) علٌهما 
السالم ( فً العراق / امٌن علً عبد االئمة حمزة العلوي 

2115) د . م ( ) د . ن ( ،  –العباسً .   

سم  24ص : صورة ملونة ،  23  

العنوان –العراق أ  –المزارات االسالمٌة  – 1  

 

181 

2150956721 

925أ   

 

 
 انتصار احمد حسن حمٌد

مرالد األئمة واألولٌاء الصالحٌن فً بؽداد ) للمدة من 
م لؽاٌة 762هـ /  145  

سم . 25ص ،  654   

العنوان –أ        بؽداد –المزارات األسالمٌة  – 1  

 

182 

2150956721 

296ر   

 
 الربٌعً ، علً ناجً

موسى الكاظم ) مرلد السٌد ابراهٌم ووالدته حفٌد األمام 
بؽداد : مكتب زاتً ،  –تؤلٌؾ علً ناجً الربٌعً .  /ع (

2115 

(  2سم ) سلسلة المرالد الممدسة ،  2ص ، صور،  56  

اهل  –السٌرة  – 2بؽداد  –المزارات االسالمٌة  – 1

السلسلة –ب      العنوان –أ     البٌت  
 

183 

  ه
 الحسٌنً ، حٌدر موسى وتوت

مزارات الحلةى الفٌحاء ومرالد علمائها / تالٌؾ موسى 
2115النجؾ : دار التوحٌد ،  –وتوت الحسٌنً .   

) لسم الدراسات والبحوث فً  –سم .  24ص ،  395

الحلة –جمعٌة الهداٌة االسالمٌة   
السلسلة –ب  –العنوان  –أ    
 

184 

216  185 



723خ   الخفاجً ، صاحب سعد عبد الرضا 
بٌن األسالم والمسلمٌن أسبابه وأربابه /  التطرؾ .... !

تؤلٌؾ صاحب السعد .ز الحلة : دار الفرات للثمافة 

2115واالعالم ،   

سم 24ص ،  211  

العنوان –أ       األسالم والتطرؾ الدٌنً – 1  

 

216 

949ز   

 
 الزٌدي ، علً

الرد الهام على كتاب شكوى األمام ! كتاب ٌنالش كٌفٌة 
المهدي ) ع ( على العالم وأسثاب االمور سٌطرة المام 

له / علً الزٌدي . . بٌروت : جٌكو ااطباعة والنشر ، 
2115.  

سم . 22ص ،  251  

المهدي ، دمحم بن الحسن )  – 2األسالم دفع مطاعن  – 1

العنوان –أ       أمام (  
 

186 

216 

569م    
 

 المسعودي ، هادي ناجً
رفع الشبهات عن المعتمدات / تؤلٌؾ هادي ناجً 

.2115الكوفة : دار التوحٌد ،  –المسعودي .   

فمه  – 2 –رفع مطاعن  –سم . األسالم  21ص ، 115

العنوان –أ        الشٌعة  
 

187 

219 

493ح   

 
 الحدٌثً ، خالد عبد حسٌن

عمد الُصلح : دراسة ممارنة / تؤلٌؾ خالد عبد حسٌن 
بٌروت : منشورات الحلبً الحمولٌة ،  –الحدٌثً . 

2115.  

سم . 24ص ،  272  
الصلح ) فمه اسالمً ( – 1  

العنوان –أ      الصلح ) لانون مدنً ( – 2  
 

188 

221 

922ج   

 
 الجنابً ، سٌروان عبد الزهرة هاشم

تؤرٌخ المرآن وعلومه / سٌروان عبد الزهرة هاشم 
 298.  2115 النجؾ األشرؾ : ) د . ن ( ، –الجنابً . 

سم . 23ص ،   

تارٌخ أ  –المرآن الكرٌم  – 2علوم  –المرآن الكرٌم  – 1

العنوان –  
 

189 

221  191 



922و   وهاب كرٌم الثامر 
األفاق المعرفٌة فً اآلٌات المرآنٌة / تالٌؾ وهاب كرٌم 

. 2115بؽداد : دار الجواهري ،  –الثامر   

سم . 25ص ،  312  

العنوان  -أ        المرآن الكرٌم ، علوم – 1  

 

22103 

898د    

 
 الدلٌمً ، دمحم طه ٌاسٌن

معجم المرطبً اللؽوي / جمع وتؤلٌؾ دمحم طه ٌاسٌن 

. 2115بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –الدلٌمً .   

سم ) سلسلة الدراسات  25ص ( ،  527)  1ج 

( . 324األسالمٌة ،   

المرطبً ، دمحم بن أحمد )  – 2معاجم  –المرآن الكرٌم . 

السلسلة –ب      العنوان  –أ    مفسر (   
 

191 

22103 

898د    

 
 الدلٌمً ، دمحم طه ٌاسٌن

معجم المرطبً اللؽوي / جمع وتؤلٌؾ دمحم طه ٌاسٌن 
. 2115بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –الدلٌمً .   

سم ) سلسلة الدراسات  45ص ( ،  512)  2ج 

( . 324األسالمٌة ،   

 –المرآن الكرٌم  – 2معاجم  –المرآن الكرٌم .  - 1

المرطبً ،ابو عبدهللا  دمحم بن أحمد بن ابً   -3معانً 

السلسلة –ب    العنوان –أ     بكر االنصاري  ) مفسر (  
 

192 

22103 

898د    

 
 الدلٌمً ، دمحم طه ٌاسٌن

معجم المرطبً اللؽوي / جمع وتؤلٌؾ دمحم طه ٌاسٌن 
. 2115بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –الدلٌمً .   

سم ) سلسلة الدراسات  24ص ( ،  491)  3ج 

( . 324األسالمٌة ،   

المرطبً ، دمحم بن أحمد )  – 2معاجم  –المرآن الكرٌم . 

السلسلة –ب    العنوان  –أ  مفسر (   
 

193 

22107 

393ب   

 
 –بحوث لرآنٌة / أعداد لسم الشإون الفكرٌة والثمافٌة . 

. 2115النجؾ : دٌوان الولؾ الشٌعً ،   

) أمانة مسجد الكوفة والمزارات  –سم .  24ص ،  245

( . 39الملحمة به ،   

دراسات . –المرآن الكرٌم  – 1  

  

194 



22107 

242ع   

 
العراق . وزارة التربٌة . المرٌدٌة العامة للمناهج المرآن 
الكرٌم والتربٌة االسالمٌة للصؾ الثالث المتوسط / لجنة 

بؽداد : المدٌرٌة العامة  –متخصصة فً وزارة التربٌة . 
  2115للمناهج ، 

سم . 24ص ،  163  

العنوان –أ       دراسة وتدرٌس –المرآن الكرٌم  – 1  

 

195 

 22107  

  82ع 

 
بؽداد : األمانة العامة للعتبة الكاظمٌة  –مائدة المرآن . 

2115الممدسة ،   

(  133سم ) لسم الشإون الفكرٌة  22ص ،  116  

السلسلة . –أ     دراسات  –المرآن الكرٌم  – 1  

 

196 

22107 

282غ   

 
 ؼالب الناصر

السرد والتارٌخ والمجتمع ، السمات الداللٌة والخصائص 
النوعٌة للسرد والمصصً والتارٌخ الموافً .. الخ / 

بؽداد : مجتمع المإسسات الرضوان ،  –ؼالب الناصر . 
2115 

سم 24ص ،  296  

المرآن الكرٌم  – 2دراسات  –المرآن الكرٌم  – 1 

العنوان –أ          ولصص  
 

197 

22107 

328ؾ   

 
 الفتال ، علً

 –العمل والملب فً الرإٌة المرآنٌة / علً الفتال . 
. 2115النجؾ األشرؾ : دار التوحٌد ،   

سم . 24ص ،  151  

العنوان –العمل أ  – 2 –دراسات  –المرآن الكرٌم  – 1  

 

198 

22107 

429ق   

  
المرآن الكرٌم والتربٌة األسالمٌة للصؾ السادس 

 ._االعدادي / تؤلٌؾ لجنة متخصصة فً وزارة التربٌة 
. 2115بؽداد : وزارة التربٌة   

سم . 24،  184  

  المرآن الكرٌم . ) دراسة وتدرٌس ( – 1

 

199 

22107 

567م   

 
 مصطفى كرٌمً

جامعة المرآن الكرٌم : بحث فً الحدود الموضوعٌة 
للمراءت / مصطفى كرٌمً ، تمرٌب مإسسة العرفات 

211 



2115للثمافة االسالمٌة ،   

سم 24ص ،  411  

تفسٌر  –المرآن الكرٌم  -2دراسات –المرآن الكرٌم  – 1

العنوان –دراسات أ  –  
  

22107 

925هـ   

 
 هوزان عبد الوهاب محمود

دراسة أسلوبٌة /  –الربط بٌن الجمل فً السور المكٌة 
بؽداد : دٌوان الولؾ  ._تؤلٌؾ هوزارن عبد الوهاب 

.2115السنً ،   

 313سم ) سلسلة الدراسات االسالمٌة ،  25ص ،  355

) 
 –العنوان ب  –أ     دراسات –المرآن الكرٌم  – 1 

 السلسلة
 

211 

22109 

849ش   

 
 الشمري ، فائد كاظم نون

والحدٌث ) العاللة مع الحوار الحضاري فً ضوء المرآن 
بٌروت  -/ فائد كاظم نون الشعري .اهل الكتاب انموذجاً (

2115: دار المحجة البٌضاء ،   

سم 24ص ،  224  

 –الحدٌث الشرٌؾ  – 2دراسات  –المرآن الكرٌم  – 1

العنوان –أ        دراسات  
 

212 

224 

42هـ   

  
 هدى هشام أسماعٌل

األسالٌب اللؽوٌة لتحفٌز االستماع فً المرآن الكرٌم / 
ز2115بؽداد : مكتب زاكً ،  –هدى هشام أسماعٌل .   

الفاظ  –المرآن الكرٌم  – 1سم 24ص ،  81  

العنوان –ا   
 

213 

22402 

989خ   

 

 
خولة عبٌد خلؾ    
داللٌة ( /  –الجمع فً المرآن الكرٌم ) دراسة صرفٌة  

دٌالى : المطبعة المركزٌة ،  –خولة عبٌد خلؾ . 
2115 .  

سم. 24ص ،  89  

العنوان –أ           النحو  –المرآن الكرٌم -1  
 

214 

22402 

64س   

 
 السعد ، عامر .

داللة األنسان البنائٌة فً التركٌب المرآنً / عامر السعد 

215 



.2115البصرة : شركة الؽدٌر ،  –.   

سم 24ص ،  311  

أعراب  –المرآن الكرٌم  – 1  

العنوان –أ   
 

22402 

297ض   

 
 الضاٌؾ ، لطٌفة عبد الرسول 

النص المرآنً وأفاق الدالئلٌات / لطٌفة عبد الرسول 
.2115دمشك : دار تموز ،  –الضاٌؾ .   

سم . 24ص ،  271  

المرآن الكرٌم ،  – 2 –أعراب  –المرآن الكرٌم  – 1

العنوان –مباحث أ   
 

216 

 

22402 

294ع   

 
رعد هاشمالعبودي ،   

تعدد الخٌر والنعت فً المرآن الكرٌم : دراسة داللٌة / 

 2115بؽداد : حروؾ عرالٌة ،  –رعد هاشم العبودي . 

) سلسلة العرالٌة ، تطبع ( –سم .  24ص ،  157.   

 –العنوان ب  –أ  –أعراب  –المرآن الكرٌم  – 1 

 السلسلة
 

217 

22402 

694م   
 

شالكةالمطٌري ، عبد االمٌر وداعة   
االعراب الممارن بٌن االلفاظ والتفصٌل ألٌات المرآن 
الكرٌم : دراسة تطبٌمٌة فً لواعد النحو والصرؾ / 

بؽداد ن المنٌر  –تؤلٌؾ عبد االمٌر وداعة المطٌري . 
.2115للطباعة ،   

سم 24ص ( ،  338)  1ج   

العنوان –أ  –اعراب  –المرآن الكرٌم  – 1  

 

218 

22402 

949م   

 
صالح سلطانمهدي   

الداللة والتكرار : انظار لسانٌة فً آٌات وسور لرآنٌة / 
بؽداد : دار ومكتبة عدنان ،  –مهدي صالح سلطان . 

2115 

سم 21ص ،  186  

العنوان -أ          عراب  -المرآن الكرٌم  -1   

 

219 

22403 

898ج   

 
 الجمٌلً ، صالح حٌدر علً

الدروس الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة فً المراءات 
المرآنٌة كتاب الموضع فً وجوه المراءات وعللها ألبن 

211 



هـ ( انموذجاً / صالح  565أبً مرٌم الشٌرازي ) ت بعد 

بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –حٌدر علً الجمٌلً . 
2115 

سم  24ص .  342   
( 274سلسلة الدراسات األسالمٌة المعاصرة ،   ) 

 –المرآن الكرٌم  – 2أعراب  –المرآن الكرٌم  – 1 

 –الشٌرازي ، ابً مرٌم ) خطٌب ( أ  –لراءات أ 
السلسلة –العنوان ب   

 

225 

944ح   

 
 حٌدر عذاب حسٌن

جمالٌات التركٌب اللؽوي فً السور الطوال فً المرآن 
بؽداد : دار الفراهٌدي ،  –الكرٌم / حٌدر عذاب حسٌن . 

2115.  

سم 24ص ، 218  

العنوان –أ         بالؼة –المرآن الكرٌم -1  
 

211 

225 

723خ   

 
 الخفاجً ، تومان ؼازي

علم عروض النشر الفنً من المرآن الكرٌم / تومان 
بؽداد : دار ٌنسبور للطباعة ،   ._ؼازي الخفاجً 

2115 

سم 24ص ،  411  

العنوان –أ      بالؼة –، الكرٌم نالمرآ-1  
 

212 

225 

395م   

 
 المحٌاوي ، عبد الحسن خضٌر عبٌد

األٌماع والداللة فً اآلٌات المرآنٌة مشروع عروضً 
بؽداد :  –جدٌد / عبد الحسن خضٌر عبٌد المحٌاوي . 

.2115مإسسة ثائر العصامً ،   

المرآن الكرٌم ، بالؼة -1سم  24ص ،  214  

العنوان  -أ    
 

213 

227 

582أ   

 
 أسماء دمحم عباس

الجوانب التربوٌة فً كتاب " فً رحاب التفسٌر "  
( / تالٌؾ  1996 – 1923للشٌخ عبد الحمٌد كشن ) 

بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –أسماء دمحم عباس . 
2115 

سم ) سلسلة الدراسات االسالمٌة  24ص ،  516

( . 318المعاصرة ،   

214 



 – 3رحاب التفسٌر  – 2-تفسٌر  –المرآن الكرٌم  – 1

السلسلة –العنوان ب  –عبد الحمٌد كشن ) م . م ( أ   
 

227 

722أ   

 
 البال وانً نجم

) بعد الترابطً فً المرآن الكرٌم " دراسة تفسٌرٌة " 
كربالء الممدسة : العتبة الحسٌنٌة  –البال وانً نجم 

2115الممدسة ،   

سم 24ص ،  321  

العنوان–أ            تفسٌر –المرآن الكرٌم -1  
 

215 

227 

922ج   

 
 الجنابً ، ابراهٌم طه عبدهللا دمحم

تفسٌر الجنابً : تفسٌر كالم الرحمن تفسٌر عظٌم 
وموجز زمختصر للمرآن الكرٌم / ابراهٌم طه عبدهللا دمحم 

.2115بؽداد : مكتبة الشروق ،  –الجنابً .   

سم . 24،  5 – 1ج   

العنوان –أ          تفسٌر –المرىن الكرٌم  – 1  

 

216 

227 

64ر   

 
 رعد عبد السادة علً

آٌة ورواٌة ، تساإالت وتامالت فً كالم المرىن والعترة 
) بؽداد ( : ) د . ن ( ،  –/ رعد عبد السادة علً . 

2115.  

سم . 24ص ،  278  

االمامة ) فمه الشٌعة(  – 2تفسٌر  –المرآن الكرٌم  – 1

العنوان –أ   
 

217 

227 

94ز   

 
 زٌد مجٌد رشٌد

الجهود البالؼٌة فً تفسٌر المرآن العظٌم لعلم الدٌن 
بؽداد :  –هـ ( م زٌد مجٌد رشٌد .  643السخاوي ) ت 

2115دٌوان الولؾ السنً ،   

سم . ) سلسلة الدراسات األسالمٌة  25ص ،  413

(  315المعاصرة   

السخاوي ، علً بن دمحم  – 2تفسٌر  –المرآن الكرٌم  -1

السلسلة – العنوان ب –) فمٌه ( ا   
 

218 

227 

284ش   

 
 شاكر عواد سلمان

الؾ سنة خمٌس عاماً ن دالالت ومعانً / شاكر عواد 
2115بؽداد : مكتب رٌاض ،  –سلمان .   

219 



سم 24ص ،  371  

العنوان –أ       تفسٌر –ن الكرٌم المرا-1  
 

227 

284ش   

 
 شاكر عواد سلمان

الرٌح والرٌاح فً المرآن الكرٌم / شاكر عواد سلمان .  
2115بؽداد : مكتب رٌاض ،  –  

سم 21ص ،  168  

العنوان –أ      تفسٌر –المرآن الكرٌم -1  
 

221 

227 

284ش   

 
 شاكر عواد سلمان

الملب والفإاد فً المرآن الكرٌم / شاكر عواد سلمان .  
2115بؽداد : مكتب رٌاض ،  –  

سم 24ص ،  397  

العنوان –أ    تفسٌر –المرآن الكرٌم -1  

 

221 

227 

297ص   

 
 الصاٌػ ، أمٌر كرٌم

المناهج التفسٌرٌة للنص المرآنً عند األمام الصادق 
علٌه السالم / امٌر كرٌم الصاٌػ النجؾ : امانة مسجد 

(  36الكوفة والمزارات الملحمة به 0   

جعفر الصادق ( )  –تفسٌر أ  –المرآن الكرٌم  -1
السلسلة. –العنوان ب  –أمام ( أ   

 

222 

227 

299ط   

 
 الطائً ، صالح

معالم األٌمان فً تفسٌر المرآن / صالح الطائً بؽداد : 
. 215مإسسة معالم األٌمان للعلوم المرآنٌة ،   

  125ج 

سم. 24( ص ،  317)   

العنوان –أ        تفسٌر –المرآن الكرٌم  – 1  

 

223 

227 

299ع   

 
 العانً ، حٌدر شكري حمودي

نظرات على األسرائٌلٌات فً التفسٌر / حٌدر شكري 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –حمودي العانً . 

2115.  

سم ) سلسلة الدراسات األسالمٌة  24ص ،  295

( . 288المعاصرة ،   

 –_ األسرائٌلٌات أ 2تفسٌر –المرآن الكرٌم  -1

السلسلة –العنوان ب   

224 



 

227 

849ع   

 
 عبد الكرٌم وتوت

الدٌانة واألسالم والرسالة المٌادٌة / تؤلٌؾ عبد الكرٌم 
2115بؽداد : مكتب العٌن (  –وتوت .   

(. 11) سلسلة النور المبٌن ،  –سم  24ص ،  294  

السلسلة.–العنوان ب  –تفسٌر أ  –المرآن الكرٌم   
 

225 

227 

295ن   

 
ٌاسٌنالكبٌسً ، ابراهٌم عبد السالم   

التفسٌر التحلٌلً : سورة الفرلان انموذجاً / ابراهٌم عبد 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –السالم ٌاسٌن الكبٌسً . 

2115.  

سم . ) سلسلة الدراسات األسالمٌة  24ص ،  472

( .  314المعاصرة ،   

السلسلة. –العنوان ب  –تفسٌر أ  –المرآن الكرٌم   
 

226 

227 

959م   

 

 
، فاضلالموسوي   

تفسٌر سورة الفاتحة / فاضل الموسوي الجابري تحمٌك 
كربالء الممدسة : األمانة  –جاسم البوحمد الموسوي . 

.2115العامة للعتبة الحسٌنٌة الممدسة ،   

 1) سلسلة افالٌتدبرون المرآن ،  –سم  25ص ،  242
تفسٌر –المرآن الكرٌم  -1(   

الموسوي جاسم البوحمد ) محمك ( -أ   
السلسلة. –ح           العنوان –ب   

 

227 

227 

929هـ   
 

 
 الهٌتً ، لوام الدٌن عبد الستار دمحم

صفات الصحابة العلٌة كما ٌصورها المرآن / لوام الدٌن 

 2115بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –عبد الستار دمحم . 

. 
) سلسلة الدراسات األسالمٌة  –سم .  24ص . ،  354

م (  29المعاصرة ،   

الصحابة -2تفسٌر  –المرآن الكرٌم -1  

السلسلة. –العنوان ب  –أ    
 

228 

227017 

822أ   

 
هـ ( 749 – 679أبن اللبان ، دمحم بن أحمد )   

متشابه المرآن والحدٌث / تؤلٌؾ شمس الدٌن دمحم بن  
احمد ابن اللبان ، تحمٌك احمد عدنان صالح الحمدانً . 

.2115بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –  

229 

 



) سلسلة أحٌاء التراث األسالمً ،  –سم  25ص ،  287

دراسات أ الحمدانً ، أحمد  –المرآن الكرٌم  –1(  129

السلسلة   –العنوان ج  –عدنان صالح ) محمك ( ب   
 

227017 

896ب   

 
 البكوع ، محمود عبد الخالك ٌحٌى

المرآن واالٌمان واثرهما فً الولاٌة من االمراض 
 –النفسٌة وعالجها / محود عبد الخالك ٌحٌى البكوع 

2115الموصل . الوسام لالستنساخ والخدمات ،   

سم 24ص ،  146  

العنوان –دراسات أ  –تفسٌر  –المرآن الكرٌم -1  
 

231 

227017 

59ح   

 
 الحسن طالل

 –مراتب ضمن المرآن الكرٌم / تالٌؾ طالل الحسن . 
. 2115بٌروت : مإسسة العرفان الثمافٌة االسالمٌة   

سم 24ص ،  695  

العنوان –أ    دراسات  –تفسٌر  –المرآن الكرٌم -1  
 

231 

22703 

698ن   

 
 النعٌمً ، أحمد عبد الكرٌم عبد الجبار

أسرار سورة الفاتحة / تالٌؾ احمد عبد الكرٌم عبد 
  2115بؽداد : مكتبة اآلداب  –الجبار النعٌمً 

سم 24ص، 86  

المرآن  -2تفسٌر ) سورة الفاتحة ( –المرآن الكرٌم  -1 

العنوان -أ          الكرٌم ، فضائل  
 

232 

227042 

922ج   

 
 الجنابً ، سٌروان عبد الزهرة 

فكر أئمة أهل البٌت ) ع ( فً حل االشكاالت التفسٌرٌة 
 –للنص المرآنً / تؤلٌؾ سٌروان عبد الزهرة الجنابً . 

كربالء الممدسة : االمانة العامة العتبة الحسٌنٌة 
2115الممدسة ،   

سم 24ص ،  275  

 سلسلة االصدارات العلمٌة 
العنوان–أ       المرآن الكرٌم تفسٌر االمامٌة-1  

 

233 

227742 

426خ   

 
 الخزاعً ، محسن

أثر نهج البالؼة فً تفاسٌر األمامٌة فً المرن الخامس 
كربالء الممدسة ن العتبة  –الهجري / محسن الخزاعً . 

.2115الحسٌنٌة الممدسة ،   

234 



(  3سم . ) سلسلة الرسائل الجامعٌة،  24ص ،  236

نهج البالؼة أ  -3األمامٌة  -2تفسٌر  –المرآن الكرٌم  -1

السلسلة . –العنوان ب  –  
  

228 

225ع   

 
 العباسً ، نجم عبد شلش الحسٌنً

االء الرحمن فً تالوة المرآن / نجم عبد شلش العباسً 
البصرة : شركة الؽدٌر للطباعة والنشر  –الحسٌنً 

2115 

سم 24ص ،  157  

العنوان –أ        تالوة –المرآن الكرٌم -1  
 

235 

228 

99ن   

 
محمودزٌنب شامل   

االحتجاج اللؽوي عند األزهري ) دراسة فً كتاب علل 
 المراءات 

 –ب   العنوان –أ   األزهري ، دمحم بن احمد ) لؽوي ( -2

 السلسلة.
 

236 

22801 

284س   

 
 السامرائً ، صباح عالوي 

االعجاز واالٌجاز فً التوجٌه النحوي للمراءات المتواترة 
سامراء : دار الرسالة ،  –/ صباح عالوي السامرائً . 

2115.  

سم 24ص ،  178  

العنوان –المراءات . أ  –الرآن الكرٌم   
 

237 

22803 

288ع   

 
 عبدهللا وزٌر صابر ) ابو اسراء (

التبسٌط فً فن التجوٌد ن برواٌة حفص لمراءة عاصم 
من طرٌك الشاطبٌة / اعداد وتمدٌم عبدهللا وزٌر صابر ) 

.2115) بؽداد ( : ) د . ن ( ن  –ابو براء ( ز   

سم 24ص ،  149  

الحٌالً ،  –المراءات ) العشرة ( أ  –المرآن الكرٌم -1 

العنوان  -ب         عامر باهر ) مصحح (  
 

238 

22806 

493م   

 
 مدٌحة صالح مهدي 

المراءات الشاذة األصول والفرش والحجة للمراء األربعة 
بؽداد ن ) د .  –بعد العشر / اعداد مدٌحة صالح مهدي . 

سم . ) سلسلة التجوٌد  24ص ،  281. 2115ن ( ، 

( 1والمراءات ،   

239 



المراءات الشاذة –المرآن الكرٌم  -1   

السلسلة .  -ب     العنوان–أ    
 

22809 

879ق   

 
الملمٌلً ، دمحم بن أحمد بن دمحم بن احمد بن ابراهٌم بن 

هـ ( 912مفلح ) ت بعد   

ؼنٌة المزٌد لمعرفة االتمان والتجوٌد / تؤلٌؾ دمحم بن  
احمد بن دمحم بن احمد بن ابراهٌم بن مفلح الملٌمٌلً ، 

كركون : مكتبة  –تحمٌك خلؾ حسٌن صالح الجبوري . 
.2115. امٌر ،   

سم. 24ص ،  541  

الجبوري خلؾ حسٌن  –أ  –تجوٌد  –المرآن الكرٌم 
العنوان –صالح ) محمك ( ب   

  

241 

22809 

959م   

 
 الموسوي ، عالء جبر دمحم

نحو معٌارٌة صوتٌة فً تالوة الممرئٌن العرالٌٌن دراسة 
صوتٌة مختبرٌة الصوائب ز/ عالء جبر دمحم الموسوي . 

. 2115بؽداد : دار األثٌر للطباعة  –  

سم. 24( ص ،  225)  1ق   

المرآن الكرٌم . دراسات -2تجوٌد –المرآن الكرٌم   

العنوان –أ    
 

241 

229 

296ر   

 
 الربٌعً ، ناظم

شذرات من وحً المرآن الكرٌم أو األلوان فً المرآن 
النجؾ األشرؾ  –الكرٌم وبحوث اخرى / ناظم الربٌعً . 

. 2115: مإسسة حروؾ عرالٌة ،   

(  121) سلسلة العرالٌة تطبع ،  –سم  24ص ،  126

السلسلة.–العنوان ب  –المرآن الكرٌم ، مباحث أ  -1  

 

242 

 

22901 

999ث   

 
 ثوٌنً / حمد ادم

بحوث أسالمٌة ولرآنٌة / تؤلٌؾ حمٌد أدم ثوٌنً . بؽداد 
2115مكتب النور ،   

سم 24ص :  343  

العنوان–أ          مباحث عامة –المرآن الكرٌم -1  
 

243 

22902 

426أ   

 
كربالء : األمانة العامة  –أربعون حدٌثاً فضائل المرآن 

2115للعتبة الحسٌنٌة الممدسة ،   

سم. 9ص ،  45  

244 



المرآن الكرٌم ، فضائل-1  

 

22902 

882س   

 
 السلمان ، شاكر عواد

ألؾ سنة / خمسٌن عاماً : دالالت ومعانً / شاكر عواد 
.2115بؽداد : مكتب الرٌاض للطباعة ،  –السلمان .   

سم 24ص :  371  

العنوان –أ         أعجاز –المرآن الكرٌم -1  

 

245 

22902 

247ص   

 
 الصادق ، جعفر بن دمحم.

منافع المرآن العظٌم / جعفر بن دمحم الصادق ، تحمٌك 
كربالء : األمانة العامة  -. 3ط –علً موسى الكعبً . 

.2115للعتبة الحسٌنٌة الممدسة ،   

سم. 21ص ،  119  

الكعبً ، علً موسى  –أ   المرآن الكرٌم ، فضائل-1

العنوان –) محمك ( ب   
 

246 

22902 

629ؾ   

 
كربالء : العتبة الحسٌنٌة  –فضائل السور المرآنٌة . 

. 2115دار المرآن الكرٌم ،  –الممدسة   

سم . 14،  ص 78  

المرآن الكرٌم ، فضائل-1  

  

247 

22903 

492أ   

 
 األرناإوطً ، سهٌل.

اآلثار الكاظمٌو لالمام ) علٌه السالم ( أدعٌة ، حكمة ، 
سهٌل األرناإوطً  /رسائله ووصاٌاه ) جمع وتصنٌؾ ( 

.2115بؽداد : دار عٌوم المها ،  –.   

سم 24ص ،  62  

العنوان –األدعٌة واالوراد أ -1   

 

248 

22903 

898ت   

 
 التمٌمً ، عبد الحسٌن عوفً حسن

األدعٌة فً المرآن العظٌم / عبد الحسٌن عوفً حسن 
.2115بؽداد : مطبعة الرسا ،  – 2ط  –التمٌمً .   

سم . 18ص ،  145  

العنوان–أ      االنبٌاء -2 –األدعٌة واالوراد -1  

 

249 

22903 

296ر   

 
 الربٌعً ، علً ناجً

 –علً ناجً الربٌعً .  /العاملٌن لحفظ المجاهدٌنأوعٌة 

251 



2115بؽداد : مركز الهدؾ للدراسات ،   

سم  21ص ،  231  

العنوان -أ        االوعٌة واالوراد-1  

 

22903 

262س   

 
 الساعاتً ، ابً احمد حسن بن احمد

مختصر رسالة المناجاة ) ولال ربكم أدعونً أستجب لكم 
( / ابً احمد حسن بن احمد بن عبد الرحمن الساعاتً ، 

اختصرها وعلك علٌها وخرج احادٌثها عبد المحسن 
دٌالى :  –علً دمحم الجبوري ، ابو عبدهللا العرالً . 

.2115جامعة دٌالى ،   

سم. 25ص ،  73  

وري ، عبد المحسن علً الجب –األدعٌة واالوراد أ -1

 –العرالً ، ابو عبدهللا) معلك ( ح –دمحم ) معلك ( ب 
 العنوان

 

251 

22903 

894ع   

 
 العمٌري ، علً سلمان.

منهاج المإمن االبتدائً وأدعٌة فً لصص / علً 
النجؾ : دار الضٌاء للطباعة ،  –سلمان العمٌري . 

2115.  

سم. 21ص ،  245  

العنوان-أ    األدعٌة واالوراد-1  

 

252 

22903 

944م   

 
 المنذري ، سامً جواد

الصحٌفة السجادٌة حمٌمٌة / تؤلٌؾ سامً جواد المنذري 
2115كربالء : العتبة الحسٌنٌة الممدسة ،  -الكاظمً .  

سم 25ص ،  146  

السجاد ، علً بن الحسٌن ) امام -2-االدعٌة واالوراد -1

العنوان -أ       االسالم، رفع مطاعن عن-3(   

 

253 

2290436273 

492ع   

 
 عدنان دمحم لاسم

منزلة الٌتٌم فً المرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ / تؤلٌؾ 

.2115بؽداد : مكتب النور ،  -عدنان دمحم لاسم .  

سم. 24ص ،  31  

     الحدٌث الشرٌؾ  -2المرآن الكرٌم والٌتامى -1

العنوان –أ   
 

254 

2290457638 

982ن   

 
، رعد شمس الدٌن الكٌالنً  

255 



أصل االنسان :دراسة فً نصوص لرآنٌة ممارنة مع 
 -نظرٌات علمٌة / اعداد رعد شمس الدٌن الكٌالنً .

2115بؽداد : مطبعة اوفٌت ،   

العنوان –أ        المرآن الكرٌم وأصل االنسان -1  

  

22905 

34ب   

 
 بحر العلوم ، دمحم رضا

 – رضا بحر العلوم . لممان الحكٌم ووصاٌاه / تؤلٌؾ دمحم
كربالء : مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسٌة الممدسة 

 ،2115.  

سم .  24ص ،  551  

الوعظ -3 –االنبٌاء ) لممان (  -2لصص االنبٌاء -1

العنوان. -أ       واالرشاد  
 

256 

22905 

389م   

 
 محمود عبد حسٌن

صوتٌة الخطاب والحوار فً المصى الٌوسفً / محمود 
بابل : المركز الثمافً للطباعة والنشر ،  -حسٌن.عبد 

2115 

سم21ص ،  167  

العنوان –أ           دراسات –لصص المرآن -1  

 

257 

22906 

268ن   

 
 الكاظمً ، صالح

العنكبوت  –الذباب  –النحل  –األمثال فً المرآن : النحل 
 /الحمار من نكر السٌد ابً عبدهللا الحسنٌن المحطانً  –

بٌروت ن دار المحجة  –اعداد صالح الكاظمً ز 
.2115البٌضاء   

سم 24ص ،  212  

المحطانً ابً عبدهللا -2االمثال  –المرآن الكرٌم -1

العنوان–أ          الحسنٌن ) رجل دٌن (  
 

258 

2290615 

643أ   

 
 األعرجً ، حٌد أحمد

االٌمان فً االستشفاء بالمرآن / اعداد وتحمٌك حٌدر 
2115بؽداد : مطبعة احمد الدباغ ،  –أحمد االعرجً .   

سم 24ص ،  183  

العنوان–أ         العالج بالمرآن الكرٌم-1  

 

259 

22907 

668أ   

 
 األعظمً ، فاضل عباس

 –النبات  –االعجاز العلمً فً الكائنات الحٌة ) االنسان 

261 

 



المٌاه ( / تؤلٌؾ فاضل عباس االعظمً . بؽداد : مطبعة 
.2115السٌماء ،   

سم 24ص ،  62  

العنوان -أ           أعجاز –المرآن الكرٌم -1  

 

22907 

274ب   

 
 البالر ، هادي ناصر سعٌد

األعجاز العلمً فً المرآن الكرٌم / اعداد هادي ناصر 
متطوعٌن بؽداد : منظمة ال – 3ط -سعٌد البالر .

.2115االنسانٌة للسالم االخضر العرالٌة ،   

( 2) السلسلة العمائدٌة ،  –سم  24ص ،  115  

السلسلة -ب    العنوان -ا    أعجاز–المرآن الكرٌم -1   

 

261 

22907 

462ع   

 
 عبد الرضا عبٌداوي

التصوٌر الحسً والوجدانً فً المرآن الكرٌم/ عبد 
حروؾ عرالٌة ، النجؾ االشرؾ  -الرضا عبٌداوي

2115 

سم : ) سلسلة العرالٌة تطبع ( 24ص ،  259  

السلسلة -ب    العنوان -أ  اعجاز–المرآن الكرٌم -1   

 

262 

22907 

282ؾ   

 
 الفتالوي ، دمحم كاظم حسٌن

االعجاز فً المرآن الكرٌم : دراسة فً التؽٌر العلمً 
النجؾ  -لالٌات الكونٌة / دمحم كاظم حسٌن الفتالوي .

  2115االشرؾ ن مطبعة الثملٌن ، 

سم 24ص ،  248  

العنوان –أ      أعجاز-المرآن الكرٌم-1  

 

263 

231 

952أ   

 
 االنصاري ، عاصؾ دحام سالم الخزرجً 

تارٌخ البلدان وفضلها فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ / 
بؽداد :  -تؤلٌؾ عاصؾ دحام سالم االنصاري الخزرجً .

.2115دٌوان الولؾ السنً ،   

 278) سلسلة الدراسات األسالمٌة -سم . 25ص ،  688

 -العنوان ب –أ   الشرٌؾ –الحدٌث النبوي  -1( 

 السلسلة
 

264 

231 

898ح   

 
 الحكٌم ، حسن عٌسى

مذاهب االسالمٌٌن فً علوم الحدٌث تؤلٌؾ حسن عٌسى 

.. بؽداد جمعٌة الفارابً  2.. ط 2ط  –الحكٌم . 

265 



2115االكادٌمٌة ،   

سم سلسلة اصدارات مركز الفارابً  24ص ،  366

 –علومؤ  –الحدٌث الشرٌؾ  -1للبحوث والدراسات 

السلسلة -العنوانب  
 

231 

294ل   

 
 الالٌذ ، طاهر ابراهٌم

من أحادٌث البشٌر النذٌر مع بحوث وتعمٌبات / طاهر 
البصرة : ) د .  -منمحة ومزٌدة . 2ط  –ابراهٌم الالٌذ . 

.2115ن (   

سم 24ص ،  211  

العنوان –أ      الحدٌث الشرٌؾ-1  
 

266 

231 

379م   

 
 محفوظ فرج ابراهٌم

تؤلٌؾ محفوظ فرج  /فً أسلوب الحدٌث النبوي الشرٌؾ
2115ابراهٌم..بؽداد : البسملة للكتاب ،   

سم 21ص ( ،  93)  2ج   

العنوان -أ       شرح–الحدٌث الشرٌؾ -1  

 

267 

23103 
898هـ   

 
 الهمٌم عبد اللطٌؾ .

الموسوي الحدٌثٌة : المسند المحٌط المحلل / تؤلٌؾ عبد 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –اللطٌؾ الهمٌم . 

2115.  

سم ) موسوعة الحدٌث  31،  24 – 23ج  12مج 

 الشرٌؾ (
موسوعات. –الحدٌث الشرٌؾ -1  

السلسلة.-ب          العنوان-أ  
 

268 

23103 
898هـ   

 
 الهمٌم عبد اللطٌؾ .

الموسوي الحدٌثٌة : المسند المحٌط المحلل / عبد 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –اللطٌؾ الهمٌم . 

2115.  

سم ) موسوعة  31ص (  411() 28 – 27)ج  14مج 

 الحدٌث الشرٌؾ (
موسوعات. –الحدٌث الشرٌؾ -1  

السلسلة.-ب        العنوان-أ  
 

269 

23103 
898هـ   

 
 الهمٌم عبد اللطٌؾ .

271 



الموسوي الحدٌثٌة : المسند المحٌط المحلل / تؤلٌؾ عبد 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –اللطٌؾ الهمٌم . 

2115.  

سم ) موسوعة الحدٌث  31،  32 – 31ج  16مج 

 الشرٌؾ (
موسوعات. –الحدٌث الشرٌؾ -1  

السلسلة.-ب       العنوان-أ  
 

23103 
898هـ   

 
 الهمٌم عبد اللطٌؾ .

الموسوي الحدٌثٌة : المسند المحٌط المحلل / تؤلٌؾ عبد 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –اللطٌؾ الهمٌم . 

2115.  

سم ) موسوعة الحدٌث  31،  34 – 33ج  17مج 

 الشرٌؾ (
موسوعات. –الحدٌث الشرٌؾ -1  

السلسلة.-ب       العنوان-أ  
 

271 

23103 
898هـ   

 
 الهمٌم عبد اللطٌؾ .

الموسوي الحدٌثٌة : المسند المحٌط المحلل / تؤلٌؾ عبد 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –اللطٌؾ الهمٌم . 

2115.  

سم ) موسوعة الحدٌث  31،  36 – 35ج  18مج 

 الشرٌؾ (
موسوعات. –الحدٌث الشرٌؾ -1  

السلسلة.-العنوان ب-أ  
 

272 

23103 
898هـ   

 
 الهمٌم عبد اللطٌؾ .

الموسوي الحدٌثٌة : المسند المحٌط المحلل / تؤلٌؾ عبد 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –اللطٌؾ الهمٌم . 

2115.  

سم ) موسوعة الحدٌث  31،  38 – 37ج  19مج 

 الشرٌؾ (
موسوعات. –الحدٌث الشرٌؾ -1  

السلسلة.-العنوان ب-أ  
 

273 

23103 
898هـ   

 
 الهمٌم عبد اللطٌؾ .

الموسوي الحدٌثٌة : المسند المحٌط المحلل / تؤلٌؾ عبد 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –اللطٌؾ الهمٌم . 

274 



2115.  

سم ) موسوعة الحدٌث  31،  41 – 39ج  21مج 

 الشرٌؾ (
موسوعات. –الحدٌث الشرٌؾ -1  

السلسلة.-العنوان ب-أ  
 

23103 
898هـ   

 
 الهمٌم عبد اللطٌؾ .

الموسوي الحدٌثٌة : المسند المحٌط المحلل / تؤلٌؾ عبد 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –اللطٌؾ الهمٌم . 

2115.  

سم ) موسوعة  29(382، )  ص 31 – 29ج  15مج 

 الحدٌث الشرٌؾ (

موسوعات. –الحدٌث الشرٌؾ -1  

السلسلة.-ب        العنوان-أ  
 

275 

23107 

922ج   

 
 الجنابً ، عبدهللا جاسم كردي

تهذٌب أحادٌث االحكام من سبل السالم ، على وفك ممرر 
المرحلة الرابعة لسم الشرٌعة والمانون / عبدهللا جاسم 

.2115دٌالى : جامعة دٌالى ،  –كردي الجنابً   

سم . 25ص ،  215  

العنوان-أ        دراسات -الحدٌث الشرٌؾ-1  
 

276 

23107 

59ح   

 
 حسن طاهر ملحم

 4ط –المدخل لدراسة علوم الحدٌث / حسن طاهر ملحم 
2115النجؾ االشرؾ الجامعة االسالمٌة ،  -.  

سم ) اصدارات وحدة الدراسات والبحوث  24ص ،  231

 ،7 )  

دراسات –الحدٌث الشرٌؾ -1  

السلسلة -ب     العنوان-ا  
 

277 

23107 

59ح   

 
 حسن طاهر ملحم

 –المدخل لدراسة مناهج المحدثٌن / حسن طاهر ملحم 
النجؾ االشرؾ مكتبة دار السالم ،  -منمحة ومزٌدة . 3ط

2115 .  
سم ) اصدارات وحدة الدراسات والبحوث  24ص ،  215

 ،7 )  

العنوان -ا     دراسات –الحدٌث الشرٌؾ -1  

278 



 

23107 

379م   

 
 محفوظ فرج ابراهٌم

بعض االحادٌث النبوٌة : دراسة من المالمح الفنٌة فً 
فً الصورة والبنٌة والداللة / تؤلٌؾ محفوظ فرج ابراهٌم 

2115بؽداد : مكتب رٌاض للطباعة ،   

سم 24ص ،  323  

العنوان-أ        دراسات –الحدٌث الشرٌؾ -1  

 

279 

23109 

599ح   

 

 – 918حسٌن الحارثً ، حسٌن بن عبد الصمد بن دمحم ) 

984  )  

االخٌار الى أصول األخبار / تالٌؾ حسٌن بن عبد وصول 
الصمد الحارثً العاملً ، تحمٌك جعفر المجاهدي ، 

كربالء : االمانة العامة للعتبة  -عطاء هللا الرسولً .
2115الحسٌنٌة الممدسة ،   

 -1( .  19سم ) أصدارات المجمع ،  24ص ،  343
الحدٌث الشرٌؾ جمع -2تارٌخ  –الحدٌث الشرٌؾ 

الرسولً ، -المجاهدي ، جعفر ) محمك ( ب-ٌن أوتدو
السلسلة. -العنوان ء -عطاء هللا ) محمك ( ج  

 

281 

232 

842ب   

 
 مهدي دخٌل مهدي

تؽٌٌر حدٌث العشرة المبشرة بالجنة بحث تحلٌلً على 
ضوء الكتاب والسنة من المصادر االسالمٌة المعتبرة / 

:  ) د . م ( -تؤلٌؾ مهدي دخٌل مهدي البلداوي .
2115المهٌمن ،   

سم 25ص ،  117  

العنوان-أ        اسناد –الحدٌث الشرٌؾ -1  

 

281 

232 

299ط   

 
 الطائً ، ورلاء ٌونس ٌحٌى

الجوانب االلتصادٌة والمالٌة فً كتاب ) صحٌح ابن 
هـ / تؤلٌؾ ورلاء ٌونس ٌحٌى  254حٌان ( توفً 

2115الطائً ز بؽداد : مكتبة عادل   

سم. 24ص ،  385  

ابن  –أسنادأصحٌح ابن حٌان ب  –الحدٌث الشرٌؾ  -1

العنوان  -حٌان ، دمحم بن احمد ) محدث ( ج   
 

282 

232 

288ع   

 
 العاملً ، علً بن الحسٌن بن ابً الجامع

المختار من اخبار االئمة األبرار / تؤلٌؾ علً بن  

283 



الحسٌن بن ابً الجامع العاملً ، تحمٌك عبدالحلٌم 
كربالء  -عوض الحلً ، خالد الؽرٌمً الموسوي .

ز2115الممدسة : مركز كربالء للدراسات والبحوث ،   

 1) اصدارات المجمع ،  –سم  24ص ( ،  586)  1ج 
.) 
أهل  –السٌرة النبوٌة -2أسناد –الحدٌث الشرٌؾ -1

 -عبدالحلٌم عوض الحلً ) محمك .م ( ب-البٌت أ
 –العنوان ء  –الؽرٌمً خالد الموسوي ) محمك . م ( ح 

 السلسلة.
 

232 

288ع   

 
 العاملً ، علً بن الحسٌن بن ابً الجامع

المختار من اخبار االئمة األبرار / تؤلٌؾ علً بن  
لعاملً ، تحمٌك عبدالحلٌم الحسٌن بن ابً الجامع ا

كربالء  -عوض الحلً ، خالد الؽرٌمً الموسوي .
.2115الممدسة : مركز كربالء للدراسات والبحوث ،   

 2) اصدارات المجمع ،  –سم  24ص ( ،  536)  2ج 
.) 
أهل  –السٌرة النبوٌة -2أسناد –الحدٌث الشرٌؾ -1

 -عبدالحلٌم عوض الحلً ) محمك .م ( ب-البٌت أ
 –العنوان ء  –الؽرٌمً خالد الموسوي ) محمك . م ( ح 

 السلسلة.
 

284 

232 

288ع   

 
 العاملً ، علً بن الحسٌن بن ابً الجامع

المختار من اخبار االئمة األبرار / تؤلٌؾ علً بن  
الحسٌن بن ابً الجامع العاملً ، تحمٌك عبدالحلٌم 

كربالء  -عوض الحلً ، خالد الؽرٌمً الموسوي .
.2115الممدسة : مركز كربالء للدراسات والبحوث ،   

 3) اصدارات المجمع ،  –سم  24ص ( ،  452)  3ج 
.) 
أهل  –السٌرة النبوٌة -2أسناد –الحدٌث الشرٌؾ -1

الؽرٌمً  -احلً ، عبد الحلٌم عوض )محمك م( ب-البٌت أ
السلسلة. –العنوان ء  –،خالد الموسوي  ) محمك  ( ح   

 

285 

232 

88ع   

 
 علم بن سٌؾ بن منصور

كنز جامع الفوائد ودافع المعاند/ تؤلٌؾ علم بن سٌؾ بن 
-منصور ، تحمٌك عمٌل عبد الحسٌن الربٌعً. كربالء ; -

.2115الممدسة : العتبة الحسٌنٌة الممدسة ،   

 16) أصدارات المجمع ،  –سم  24ص ( ،  449)  1ج 

الربٌعً عمٌل عبد  –أسناد أ  –الحدٌث الشرٌؾ  -1( 
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السلسلة –العنوان ج  -الحسن ) محمك ( ب  
  

232 

88ع   

 
 علم بن سٌؾ بن منصور

علم بن سٌؾ بن كنز جامع الفوائد ودافع المعاند/ تؤلٌؾ 
-منصور ، تحمٌك عمٌل عبد الحسٌن الربٌعً. ) د . م ; -

.2115( : العتبة الحسٌنٌة الممدسة ،   

 17) أصدارات المجمع ،  –سم  24ص ( ،  483)  2ج 

الربٌعً عمٌل عبد  –أسناد أ  –الحدٌث الشرٌؾ  -1( 

السلسلة –العنوان ج  -الحسن ) محمك ( ب  
  

287 

23301 

828س   

 
 السالمً ، عباس

 -الدراٌة فً منهج الرجال والرواٌة / عباس السالمً .
.2115السلٌمانٌة : ذوي المرى ،   

سم. 24ص ،  713  

العنوان –أ            رواٌة –الحدٌث الشرٌؾ -1  

 

288 

23406 

294ع   

 
 عبٌدة عامر توفٌك

أراء أبً عبٌدة بن عبدهللا بن سعود الفمهٌة . دراسة 
) د . م ( :  –فمهٌة ممارنة . تؤلٌؾ عبٌدة عامر توفٌك . 

.2115شركة دار األحمدي للطباعة ،   

  -1سم. 24ص ،  62
أبً عبٌدة بن سعود ) فمٌه ( -2تراجم  –الرواة   

العنوان–أ   
 

289 

234081 

384أ   

 
 احمد شاكر محمود

منهج المحدثٌن والفمهاء فً دفع التعارض بٌن االخبار 
بؽداد :  –دراسة تطبٌعٌة .. / أحمد شاكر محمود .  –

.2115جامعة بؽداد ،   

سم. 24ص ،  95  

العنوان-المختلؾ والمإتلؾ أ –الحدٌث الشرٌؾ -1  

 

291 

235 

295ن   

 
 الكبٌسً ، أٌمن عبد الحافظ

المولوفات عن سٌدنا عمر بن الخطاب ) رض ( فً 
الكتب السنة : دراسة حدٌثٌة تحلٌلٌة / تؤلٌؾ أٌمن عبد 

.2115الحافظ الكبٌسً . بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،   

) سلسلة الدراسات األسالمٌة  -سم ز 24ص .  363

(  295المعاصرة ،   

291 



عمر بن الخطاب ) -2الكتب السنة –الحدٌث الشرٌؾ -1

السلسلة . -العنوانب -ض ( ) خلٌفة راشدي (أر  
 

23501 

294ج   

 
 الجبوري ، مثنى جاسم دمحم عبد

الحذؾ والتمدٌر فً الوال النبً ) ص ( فً صحٌح 
بؽداد :  -البخاري / تؤلٌؾ مثنى جاسم دمحم عبدالجبوري .

.2115دٌوان الولؾ السنً ،   

األسالمٌة ) سلسلة ( الدراسات  -سم . 24ص ،  313

(  34المعاصرة ،   

-الكتب الستة أ -الحدٌث الشرٌؾ-2صحٌح البخاري-1

السلسلة -العنوانب  
 

292 

23501 

726ر   

 
 الرفاعً ، منال طه عبد الرزاق

االسالٌب االنشائٌة فً الحدٌث النبوي فً صحٌح 
الرفاعً  الرفاعً ، منال طه عبد الرزاق  /البخاري  

2115بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –.   

سم 24ص ، 337  

( 19) سلسلة الدراسات االسالمٌة المعاصرة ،   

الحدٌث الشرٌؾ دراسات -2صحٌح البخاري-1  

السلسلة-العنوان ب -أ  
 

293 

23501 

288م   

 
 المالكً ، حٌدر سالم

لرة العنٌن بذكر المناكٌر والمجاهٌل فً الصحٌحٌن / 
2115المالكً بؽداد : دار الكوثر ، تؤلٌؾ حٌدر سالم   

سم 24( ص ،  287)  2-1ج   

العنوان –أ   صحٌح مسلم -2صحٌح البخاري -1  

 

294 

23504 

894ص   

 
 الصمٌدعً ، لحطان عدنان عبد الواحد

الدرس النحوي فً شرح االمام العٌنً على سنن أبً 
 –داود / تؤلٌؾ لحطان عدنان عبد الواحد الصمٌدعً . 

.2115بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،   

سم . ) سلسلة الدراسات األسالمٌة  24ص ،  282

( 292المعاصرة ،   

العٌنً ، بدر -3سنن أبً داود -2المسانٌد  –الحدٌث -1

السلسلة -العنوان ب -الدٌن ) شارح ( أ  
 

295 

236 

529ع   

 
 العزاوي ، خمٌس محروس علً محمود

296 



بن سعد الساعدي ) رض مروٌات الصحابً الجلٌل سهل 
( فً مسند االمام أحمد وموطؤ مالن وسنن الرامً : 

2115بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  -دراسة تحلٌلٌة.  

سم ) سلسلة الدراسات األسالمٌة  24ص ،  292

( 231المعاصرة ،   

دراسات أ  –الحدٌث النبوي -2اسناد  –الحدٌث -1

 -ان ج العنو –الساعدي سهل بن سعد ) م 0 م ( ب 
 السلسلة 

 

23707 

999ن   

 

هـ ( 676 -631النووي ، ٌحٌى بن شرؾ )   

 متن األربعٌن النووٌة : من األحادٌث النبوٌة الصحٌحة
AN-Nawawi,s forty Hadi ths محً الدٌن ابً  

زكرٌا ٌحٌى ابن شرؾ النووي ، أعداد عالء الدٌن 
.2115بؽداد : ) د . ن ( ،  -عباس .  

سم. 24ص ،  54  

 " الكتاب باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة "
عالء الدٌن -2الحدٌث الشرٌؾ ) االربعون حدٌثاً ( -1

العنوان -عباس ) معد ( ب  
 

297 

239 

952ج   

 
 الجٌزانً ، رحمن حسٌن علً

أصحاب الشجرة : بٌن الحدث والرمز / رحمن حسٌن 
.2115بؽداد : مكتب النار ،  -علً الجٌزانً .  

سم 24ص ،  221  

العنوان -أ         السٌرة النبوٌة-1   

 

298 

239 

599ح   

 
 حسٌن عبد الزهرة حسٌن

مائة وخمسون معجزة للنبً األعظم دمحم ) صلى هللا علٌه 
بابل : دار  -وآله وسلم ( / حسٌن عبدالزهرة حسٌن .

2115الفرات للثمافة واألعالم ،   

سمز 21ص ،  176  

العنوان -أ         السٌرة النبوٌة -1  

 

299 

239 

254ر   

 
 الراشدي ، ٌاسر دمحم عبدهللا

الجانب التوعوي عند ابن المٌم فً كتابه زاد المعاد / 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -ٌاسر دمحم عبدهللا الراشدي .

 ،2115.  

) سلسلة الدراسات األسالمٌة  -سم . 25ص ،  511

( . 286المعاصرة ؟،   

311 



ابن لٌم الجوزٌة ،دمحم بن  -2الشرٌفةالسٌرة النبوٌة -1

السلسلة. -العنوان ب-ابً بكر ) فمٌه ( أ  
 

239 

596ع   

 
 العراق دٌوان الولؾ الشٌعً

ممامات النبوة وسٌرة المصطفى / دٌوان الشٌعً / 

.2115األمانة العامة للمزارات الشٌعٌة الشرٌفة ،   

سم. 24ص ،  214  

العنوان-أ          السٌرة النبوٌة الشرٌفة-1  

 

311 

239 

594م   

 
 المشهدانً ، انٌسة دمحم جاسم

السٌرة النبوٌة من خالل كتاب تارٌخ الدولة العربٌة من 
سة دمحم جاسم ظهور األسالم الى نهاٌة ...الخ / أنٌ

.2115د . ن ( ،  بؽداد) -المشهدانً .  

سم. 21ص ،  76  

 -تارٌخ الدولة العربٌة ..الخ ب-السٌرة النبوٌةأ-1

العنوان  -ح       فلعوزن : ٌولٌوس ) م . م (   
 

312 

239017 

449ب   

 
 البدري ، سامً.

المدخل الى دراسة مصادر السٌرة النبوٌة والتارٌخ 
بؽداد : دار طور  – 2ط  -السالمً / سامً البدري .

.2115سنٌن ،   

) بحوث فً السٌرة والتارٌخ ،  –سم .  24ص ،  658

1 . )  

-2دراسات –السٌرة النبوٌة  -1
 -العنوان ب -التارٌخاالسالمً أ

 السلسلة
 

313 

23908 

598أ   

 
 األشٌمر ، دمحم علً ٌوسؾ

األمام الحسن بن علً ) علٌه السالم ( رائد السالم فً 
النجؾ األشرؾ :  -األسالم / دمحم علً ٌوسؾ األشٌمر.

2115للطباعة والنشر ، دار التوحٌد   

سم . 23ص ،  151  

السٌرة  -2الحسن بن علً ) علٌه السالم ( ) أمام (-1

العنوان -أ           اهل البٌت –النبوٌة   
 

314 

23908 

898ت   

 
 التمٌمً ، احمد عباس برٌسم

االمام الحسن " علٌه السالم " معز المإمنٌن تؤلٌؾ 

315 



بؽداد : دار الفراهٌدي  –احمد عباس برٌسم التمٌمً 
،2115  

سم . 24ص ،  248  

الحسن بن علً -1) سلسلة العرالٌة تطٌع ( .  -

العنوان  -بن ابً طالب ) امام ( ) اهل البٌت ( أ
السلسلة. –ب  –  

 

23908 

898ت   

 
 التمٌمً ، علً

األمام الحسن ) علٌه السالم ( ونظرٌة األمامة والشكل 
بابل : دار الفرات  -التمٌمً .المعرفً / تالٌؾ علً 

ز2115للثمافة واألعالم ،   

سم 21ص ،  93  

اهل  –السٌرة النبوٌة  -2الحسن بن ابً طالب ) امام (-1

العنوان -البٌت أ  
 

316 

23908 

592ح   

 
 الحسناوي ، نجم عبد آل مكوطر

صلح األمام الحسن ) علٌه السالم ( تمرد أمة ولرار 
بابل :  -الحسناوي .معصوم / نجم عبدآل مكوطر 

. 2115مإسسة دار الصادق   

سمز 21ص ،  131  

السٌرة النبوٌة اهل البٌت -2الحسن بن علً ) امام ( -1

العنوان-أ  
 

317 

23908 

599ح   

 
 الحسٌنً ، ولً بن نعمة هللا الحائري

كنز المطالب ) علٌه السالم ( تؤلٌؾ ولً بن نعمة هللا 
 -الكاظم عوفً .الحسٌنً الحائري ، تحمٌك علً عبد 

كربالء : األمانة العامة للعتبة الحسٌنٌة الممدسة ، 

2115.  

-1(  13سم . ) اصدارات المجمع ،  24( ،  359)  1ج
علً عبد الكاظم عوفً )  -علً بن ابً طالب ) امام ( ا

السلسلة . –العنوان ج  -محمك ( ب  
 

318 

23908 

599ح   

 
 الحسٌنً ، ولً بن نعمة هللا الحائري

كنز المطالب ) علٌه السالم ( تؤلٌؾ ولً بن نعمة هللا 
 -الحسٌنً الحائري ، تحمٌك علً عبد الكاظم عوفً .
كربالء : األمانة العامة للعتبة الحسٌنٌة الممدسة ، 

2115.  

-1(  14سم . ) اصدارات المجمع ،  24( ،  359)  2ج

319 



علً عبد الكاظم عوفً )  -علً بن ابً طالب ) امام ( ا
السلسلة . –العنوان ج  -( بمحمك   

 

23908 

599ح   

 
 الحسٌنً ، ولً بن نعمة هللا الحائري

كنز المطالب ) علٌه السالم ( تؤلٌؾ ولً بن نعمة هللا 
 -الحسٌنً الحائري ، تحمٌك علً عبد الكاظم عوفً .
كربالء : األمانة العامة للعتبة الحسٌنٌة الممدسة ، 

2115.  

-1(  15سم . ) اصدارات المجمع ،  24( ،  359)  3ج
علً عبد الكاظم عوفً )  -علً بن ابً طالب ) امام ( ا

علً عبد  -اهل البٌت أ –السٌرة النبوٌة -2محمك (

السلسلة . –العنوان ج  -الكاظم عوفً ) محمك ( ب  
 

311 

23908 

599ح   

 

( - 1962الحسٌنً ، طه ٌاسٌن الدٌباج )   

متٌن فً اعماب أمٌر المإمنٌن / جمع طه المختصر ال
 ٌاسٌن الدٌباج الحسٌنً 

.2115بؽداد : دار ومكتبة عدنان للطباعة ،   

علً بن ابً -1) دراسات ( . -سم . 24ص ،  114

السلسلة. -العنوان ب-النساب أ-2طالب ) امام (   

 

311 

23908 

89ح   

 
 الحلً ، مٌثاق عباس الخفاجً

كربالء دمحم االصؽر ابن االمام ٌتٌم عاشوراء من انصار 
علً ) علٌه السالم ( المكنى بابً بكر / دراسة وتحلٌل 

كربالء الممدسة : العتبة  -مٌثاق عباس الخفاجً الحلً .
2115الحسٌنٌة ،   

) لسم الشإون الفكرٌة والثمافٌة ،  -سم . 24س ،  127

دمحم االصؽر بن االمام علً بن ابً طالب ) امام -1(  162

السلسلة.-العنوانب -اهل البٌتؤ-السٌرة النبوٌة-( أ  
 

312 

23908 

723خ   

 
 الخفاجً ، عباس محسن

االمام علً بن موسى الرضا علٌه السالم ومنهجه فً 
الحلة :  -تفسٌر المرىن الكرٌم / عباس محسن الخفاجً .

2115دار الصادق الثمافٌة ،   

سم 24ص ،  228  

اهل –السٌرة النبوٌة -2علً بن موسى الرضا ) امام (-1

العنوان -البٌت أ  
 

313 

23908  314 



926خ   الخٌاط ، عباس ٌحٌى محسن 
السٌد ابراهٌم الؽمر ومحنة آل األمام الحسن ) علٌه 

طبعة فرٌدة  -السالم ( / عباس ٌحٌى محسن الخٌاط .

.2115) د . م ( : ٌادمان امٌر علً ) ع ( ،  -ومنمحة .  

الؽمر، ابراهٌم بن اتلحسن أهل -1سم. 24ص ،  224

العنوان -التارٌخ االسالمً أ -2البٌت (   

  

23908 

984د   

 
 الده مرجً ، هاشم

الٌمٌن بمصص رإٌة العٌن فً كرامات المام الحسٌن " 
علٌه السالم " / تالٌؾ هاشم الده مرجً ، طه جدو 

.2115النجؾ : المطبعة العالمٌة ،  –البرزنجً .   

سم. 21ص ،  167  

اهل –السٌرة النبوٌة -2 –الحسٌن بن علً ) امام ( -1

العنوان -البرزنجً ، طه جدو ) م . م ( ب -البٌت أ  
 

315 

23908 

949ز   

 

 
 الزٌدي ، علً 

بٌروت  -دفاع عن فاطمة الزهراء ) ع ( / علً الزٌدي .
2115: هٌكور للطباعة والنشر،   

 -الشٌعة أ-2فاطمة بنت دمحم ) بنت الرسول ) ص ( -1

 العنوان.
 

316 

23908 

429س   

 
 السراي ، حسٌن علً جثٌر .

امامة الجواد والضالالت السٌاسٌة . دراسة تحلٌلٌة / 
بٌروت : معالم  –تؤلٌؾ : حسٌن علً جثٌر السراي . 

.2115الفكر ،   

سم. 24ص ،  163  

-2دمحم الجواد ، علً بن موسى بن جعفر ) امام ( -1
العنوان  -األمامة أ  

 

317 

23908 

242ش   

 
 شاذان الممً ، شاذان بن جبرٌل بن أسماعٌل الممً

الفضائل ومستدركاتها / تالٌؾ سدٌد الدٌن شاذان بن 
كربالء :  -جبرائٌل الممً ، تحمٌك عبدهللا الصالحً .

ز2115العتبة الحسٌنٌة الممدسة ،   

( 12) اصدارات المجمع ،  -سم . 24ص ،  735  

الصالحً ، عبدهللا )  -اهل البٌت أ –السٌرة النبوٌة -1 

السلسلة -العنوان ج -محمك ( ب  
 

318 

23908  319 



289ش   الشامً ، أبو زٌد كاظم 
المادمة من الؽرب .. السٌدة نرجس ام االمام صاحب 

بؽداد : النبراس  -الزمان ) ع ( / أبو زٌد كاظم الشامً .

.2115للطباعة ،   

سم. 24ص ، صور ،  119  

 -تراجم أ –النساء -2السٌرة النبوٌة ) اهل البٌت (-1

 العنوان
 

23908 

279ص   

 
 الصافً ، عبد الحسٌن حسن

جوهرة العصمة وفرٌدة الكمال والرحمة فاطمة الزهراء 
صلوات هللا علٌها / تؤلٌؾ عبد الحسٌن حسن الصافً 

15ذ21النجؾ : مإسسة النبراس للطباعة ،   

سم 24ص ،  414  

السٌرة -2فاطمة بنت دمحم بن عبدهللا ) بنت النبً -1

العنوان -اهل البٌت أ–النبوٌة   
 

321 

23908 

299ط   

 
 الطائً ، صالح

علً ) علٌه السالم ( األمامة المنسٌة / تؤلٌؾ الحسن بن 
كربالء الممدسة : العتبة العباسٌة  -صالح الطائً .

.2115الممدسة ،   

سم 24ص ( ،  794فً أمج)  2-1ج   

اهل 1السٌرة النبوٌة -2الحسن بن علً ) أمام ( -1 

العنوان -البٌت أ  
 

321 

23908 

225ع   

 
 عباس صادق عبدالصاحب

أبو طالب وبنوه : دراسة فً سٌمٌائٌة الناصر / عباس 
بؽداد : دار المدٌنة الفاضلة ،  –صادق عبد الصاحب . 

2115.  

سم. 22ص ،  47  

أبو طالب ) عم النبً ( أ -2اهل البٌت–السٌرة النبوٌة -1

العنوان –  
 

322 

23908 

424ع   

 
 العذاري ، فٌصل حسن ؼضبان

الصؽرى زٌنب بنت شذرات مضٌئة عن حٌاة الصدٌمة 
علً ) علٌهما السالم ( ومجمع الطؾ / فٌصل حسن 

2115بؽداد . مكتبة المعرفة ،  -ؼضبان العذاري .  

سم 24ص ،  159  

 -2) بنت األمام (  –زٌنب بنت علً بن ابً طالب -1. 

323 



العنوان -اهل البٌت أ –السٌرة النبوٌة   
 

23908 

496ع   

 
 العرٌض ، بٌان عبٌد

االمام الحسن ) ع ( / تؤلٌؾ بٌان عبٌد  نساء فً عصر
كربالء : لسم الشإون الفكرٌة والثمافٌة فً  -العرٌض .

.2115العتبة العباسٌة الممدسة ،   

سم  24ص ،  253  

 -المرأة المسلمة أ -2الحسن بن علً ) أمام ( -1

 العنوان
 

324 

                
23908 

624ع                                                                                                                                                               

 
 العطار لٌس بهجت

ممتل األمام الحسٌن على لسان جده رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( من 
كربالء  -ٌؾ لٌس بهجت العطار .كتب العامة / تؤل

.2115الممدسة : مجمع األمام الحسٌن العلمً ،   

(  4سم ) اصدارات المجمع ،  24ص ،  128  

السلسلة.-العنوان ب-الحسٌن بن علً ) أمام ( أ-1  

  

325 

23908 

698ع   

 
 العظٌمً ، سالم ناصر والً

دور آل عمٌل بن ابً طالب ) علٌهم السالم ( فً والعة 
كربالء :  -/ تالٌؾ سالم ناصر والً العظٌمً . الطؾ

.2115مركز كربالء للدراسات ،   

(  9) سلسلة األصدارات العلمٌة ،  –سم  21ص ،  32

السٌرة -3معركة الطؾ -2عمٌل بن ابً طالب ) امام (-1

اهل البٌت –  
السلسلة -العنوان ب-أ  
 

326 

23908 

952ع   

 
 العٌسى ، عالء الزم.

أوالد . أبً الفضل العباس أبن أمٌر المبسوط فً 
المإمنٌن " علٌهما السالم " وأحفاده تؤلٌؾ عالء الزم 

.2115البصرة : مركز تراث البصرة ،  -العٌسى .  

سم . 24ص ،  114  

-2العباس بن علً بن ابً طالب " ع " ) امام ( -1
العنوان-أ –السٌرة النبوٌة ) اهل البٌت (   

 

327 

23908 

994ع   

 
ي ، مجتبىالؽٌور  

كربالء  –الخصائص الحسنٌة /تؤلٌؾ مجتبى الؽٌوري 
.2115الممدسة : مجمع األمام الحسٌن العلمً ،   

328 



( 11) اصدارات المجمع ،  -سم . 25ص ،  239  

اهل  –السٌرة النبوٌة  -2الحسن بن علً ) امام (-1

السلسلة . -العنوان ب-البٌتؤ  
 

23908 

495ق   

 
 المرٌشً ، صاحب صالح

 -المدارس الحسٌنٌة / تؤلٌؾ صاحب صالح المرٌشً .
.2115النجؾ األشرؾ : مطبعة المٌر ،   

سم. 24( ص ،  176) 1ج  

اهل  –السٌرة النبوٌة -2الحسٌن بن علً ) امام (-1

العنوان  -أ -التارٌخ األسالمً-2البٌت  
 

329 

23908 

268ن   

 
 كاظم عبادة

أضاءات من سٌرة العباس ) علٌه السالم ( سٌد الماء : 
كربالء  -حٌاة العباس بن علً علٌه السالم/ كاظم عبادة .

: لسم الشإون الفكرٌة والثمافٌة فً العتبة العباسٌة 
.2115الممدسة ،   

سم. 25ص ،  283  

العنوان -العباس بن علً بن طالب ) ع (أ-1  

 

331 

 

23908 

392م   

 
 مثنى حسن مهدي

) د  -حسن مهدي . االمام علً راٌة الحك / تالٌؾ مثنى
2115.م ( : ) د . ن ( ،   

سم 24ص ،  295  

السٌرة -2العنوان –علً بن ابً طالب ) امام ( أ -1

 النبوٌة ) اهل البٌت (
 

331 

23908 

594م   

 
 المزٌدي ، هاشم حسن مهدي المطاعتً الحسنً الحلً 
أسنى المطالب فً اعماب العباس بن األمام علً بن ابً 

تؤلٌؾ هاشم حسن مهدي المطاعتً طالب ) ع ( / 
بابل : دار الفرات للثمافة واالعالم ،  -الحسنً الحلً .

2115.  

سم. 24ص ،  317  

السٌرة -2العباس بن علً بن ابً طالب ) امام ( -1

العنوان-اهل البٌت أ–النبوٌة   
 

332 

23908 

569م   

 
 المسعودي ، هادي ناجً .

( / تؤلٌؾ  شذرات من سٌرة الزهراء ) علٌها السالم

333 



النجؾ ن المطبعة عالمٌة  -هادي ناجً المسعودي .
.2115الحدٌثة ،   

سم . 24ص ،  342  

السٌرة  -2-فاطمة بنت دمحم بن عبدهللا ) بنت النبً ( -1

العنوان -أ –اهل البٌت –النبوٌة   
 

23908 

959م   

 
 الموسوي ، رحٌم البخاتً

واسط : )  -لٌالً عاشورٌة ، رحٌم الموسوي البخاتً .

2115د . ن ( ،   

سم. 24ص ،  262  

المجالس الحسٌنٌة-1  

العنوان-أ  
 

334 

23908 

959م   

 
 الموسوي ، دمحم عباس الشوشتري الجزائري

مدح سابع األئمة  –ونزع ٌده فاذا هً بٌضاء للناظرٌن  
الكرام حضرة موسى بن جعفر علٌهما الصالة والسالم / 

دمحم عباس الموسوي الشوشتري الجزائري ، تحمٌك 
بؽداد : االمانة العامة للعتبة  -ؼزوان سهٌل الكلٌدار .

. 2115الكاظمٌة الممدسة ،   

) لسم الشإون الفكرٌة واالعالم ،  –سم  22ص ،  72

السٌرة النبوٌة -2) ع ( امام  موسى بن جعفر-1(  137

السلسلة. -العنوان ب -ا-اهل البٌت–  
 

335 

23909 

222ا   

 
أتباع أمٌر المإمنٌٌن من الصحابة فً الكوفة / تالٌؾ 

 -العتبة العباسٌة الممدسة ، وحدة الدراسات والنشر .
.2115الكوفة : أمانة مسجد الكوفة ،   

( 15) امانة مسجد الكوفة ،  -سم . 24ص ،  188  

علً بن ابً طالب ) امام -2الصحابة –السٌرة النبوٌة -1

السلسلة -( ا  
 

336 

23909 

543خ   

 
 الخزرجً ، رحٌم جمعة علً

الصحابً المحدث جابر بن عبدهللا االنصاري الخزرجً / 
بؽداد : دار الشإون  -تؤلٌؾ رحٌم جمعة علً الخزرجً .

.2115المافٌة العامة ،   

( . 44سلسلة دراسات ، )  -سم . 24ص ،  359  

 -العنوان ب-االنصاري ، جابر بن عبدهللا ) صحابً ( ا-1

 السلسلة.
 

327 

 



23909 

469ؾ   

 
 الفرطوسً ، صالح مهدي

خلؾ أسوار الكوفة صفحات من أخبار بعض أصحاب 
أمٌر المإمنٌن ومن سار فً ركابهم / صالح مهدي 

 الكوفة أمانة مسجد الكوفة والمزارات -الفرطوسً .
.2115الملحمة به ،   

) امانة مسجد الكوفة والمزارات  –سم  24ص ،  271

(  42الملحمة به ،   

-العنوان ب-تارٌخ أ–الكوفة -2-الصحابة والتابعون -1

 السلسلة
 

338 

23909 

299هـ  

 
 هانً نمر

ٌزٌد بن مسعود النهشلً البصري : ارادة ومولؾ / 
الممدسة ، مركز البصرة : العتبة العباسٌة  -هانً نمر ز

2115تراث البصرة ،   

( 2) سلسلة كالم بصرٌة ،  –سم  21ص ،  55  

-العنوان ب-النهشلً ، ٌزٌد بن مسعود ) صحابً ( أ-1 

 السلسلة.
 

339 

241 

495د   

 
دروس موجزة فً العمائد والفمه واالخالق / االمانة 

العامة للعتبة الكاظمٌة الممدسة ، شعبة البحوث 
شعبة البحوث  –بؽداد : العتبة الكاظمٌة  -والدراسات .

.2115والدراسات ،   

سم . 24ص ،  131  

الفمه االسالمً -2علم الكالم-1  

 

341 

241 

925هـ   

 
 الهٌازعً ، شوكت ذٌاب

 -الى هللا ) هلالج لج ( / تالٌؾ شوكت ذٌاب الهٌازعً .االنتهاج 
.2115بؽداد : مكتب الٌمامة للطباعة ،   

سم. 24ص ،  436  

العنوان -مجامٌع أ –األسالم -2االلهٌات -1  

 

341 

243 

384ا   

 
 احمد ماجد ؼنً بالل

أحداث اخر الزمان فً بعض المدن والبلدان / احمد ماجد 
.2115. ن ( ، بؽداد : ) د  -ؼنً بالل .  

سم. 24ص ،  128  

العنوان-المهدي المنتظر ) ع ( .أ-2عالمات الساعة  
 

342 



243 

243ح   

 
 حارث خالد حسٌن

التوبه عودة الى مرضاة هللا / حارث خالد حسٌن . 
كربالء الممدسة : لسم الشإون الفكرٌة فً العتبة 

) سلسلة المناهل  -سم.21ص ،  211546العباسٌة ، 

( 9للشباب ، واالخاللٌة   

السلسلة-العنوان ب -االستؽفار أ-2التوبة ) االسالم ( -1   

 

343 

243 

429ع   

 
 العزاوي ، عباس

النشؤة البرزخٌة بٌن العمل والنمل عرض وتحلٌل / 
بؽداد مإسسة العرفان للثمافة  –عباس العزاوي 

2115االسالمٌة   

العنوان -االخرةأ-2الموت -1سم 24ص ،  311  

 

344 

243 

589ن   

 
 النشمً ، سمٌر

زلزلة الساعة / تؤلٌؾ سمٌر النشمً بؽداد : مإسسة 

2115ثائر العصامً   

سم 24ص ،  348  

العنوان-حوارات ا–االسالم -2عالمات الساعة -1  

 

345 

246 

589ن   

 
 النشمً ، سمٌر

بؽداد : مإسسة ثائر  -المعتزلة / تالٌؾ سمٌر النشمً

.2115العصامً ،   

سم. 24ص ،  229  

العنوان -المعتزلة ) فرلة اسالمٌة ( . أ-1  

 

346 

247 

549أ   

 
 األسدي ، ناصر حسٌن

شعٌة العراق : دولهم وثوراتهم ناصر حسٌن األسدي . 
2115كربالء الممدسة مكتبة العالمة أبن فهد الحلً ،   

سم 24ص ،  321  

العنوان  -أ         تارٌخ  -العراق-2الشهٌة   
 

347 

247 

287م   

 
 الماحمانً عبدهللا

ازاحة الدسوسة عن تمبٌل االعتاب اتلممدسة / تؤلٌؾ 
عبدهللا الماحماتً ، تحمٌك نزار نعمة الحسن كربالء : 

2115مركز كربالء للدراسات والبحوث ،   

(  8سم . ) سلسلة االصدارات العلمٌة ،  21ص ،  81

348 



العتبات  -2الشٌعة ، الحسن ، نزار نعمة ) محمك (-1

العنوان -بالممدسة   
 

247 

342ب   

 
 البحرانً ، دمحم بن علً آل عبد الجبار

مشكاة االنوار فً اثبات رجعة دمحم واله االطهار ) علٌهم 
الصالة والسالم ( / تؤلٌؾ دمحم بن علً ال عبدالجبار 

كربالء :  -البحرانً ، تحمٌك حامد رحمان الطائً .
.2115االمانة العامة للعتبة الحسٌنٌة ،   

( 2) أصدارات المجموع ،  -سم . 24ص ،  512  

االمانة أ الطائً حامد رحمان ) -2االمام المهدي -1 

السلسلة –العنوان ح  -محمك ( ب  
 

349 

24701 

393ب   

 
بحوث المإتمر الثانً فً األمام المهدي ) عج ( / أعداد 
لسم الشإون الفكرٌة والمافٌة .. الكوفة : امانة مسجد 

.2115والمزارات الملحمة به ، الكوفة   

) امانة مسجد الكوفة والمزارات  -سم . 24ص ،  176

( . 41الملحمة به ،   

-2امام  –المهدي ، دمحم بن حسن العسكري ) عج ( 
السلسلة  -بحوث أ –األسالم   

 

351 

24701 

449ب   

 
 البدري ، سامً

الرد على شبهات احمد الكاتب حول امامة اهل البٌت ) 
السالم ( ووجود المهدي المنتظر ) علٌه السالم ( علٌهم 

) د . م ( : دار  -مزٌدة ومنمحة ز 4ط -/ سامً البدري .

.2115الفمه ،   

سم  24ص ،  567  

العنوان-الفمه الشٌعً أ-2االمامة -1  

 

351 

24701 

94ز   

 
زٌد بن علً بن الحسٌن بن علً بن ابً طالب ) ع ( 

 -تحمٌك ناجً حسن .الصفوة / زٌد بن علً ) ع ( 
كربالء الممدسة : مركز كربالء للدراسات والبحوث ، 

2115 

( 7سم ) اصدارات العلمٌة ،  18ص ، 77  

 –العنوان ح  -ناجً حسن ) محمك ب-االمانة أ-1 

 السلسلة
 

352 

24701 

994س   
 

 السوٌراوي ، عامر ضاحً
353 



االمامة العظمى فً الفكر االسالمً / عامر ضاحً 
. 2115بؽداد : ) د . ن ( ،  -.السوٌراوي   

سم 21ص ،  84  

العنوان –أ  –األمامة ) فمه الشٌعة -1  

 

24701 

229ق   

 
 المبانجً ، دمحم

العمٌدة المهدوٌة فً عصر االمام موسى الكاظم علٌه 
..  2السالم تاجٌل ومواجهة / تالٌؾ دمحم المبانجً .. ط 

2115الممدسة ، بؽداد : االمانة العامة للعتبة الكاظمٌة   

سم .. ) لسم الشإون الفكرٌة والثمافٌة ،  21ص ،  41

( 129شعبة البحوث والدراسات ،   

العنوان -موسى بن جعفر ) امام (ا-2المهدي المنتظر -1

السلسلة-ب  
 

354 

24701 

168ن   

 
 الكاظمً ، صالح 

صاحب الرٌاد السود من فكر السٌد ابً عبدهللا الحسٌن 
الكاظمً .. بٌروت : دار المحجة المحطانً / صالح 

. 2115البٌضاء ،   

سم 24ص ،  255  

المحطانً ابً عبدهللا  -2المهدي المنتظر ) عج (-1

العنوان-الحسٌن ) رجل دٌن ( أ  
 

355 

24701 

496ن   

 
 الكرٌطً ، ابو احمد الموالً 

األمامة والخالفة فً األسالم / أبو احمد الموالً الكرٌطً 
2115ثائر العصامً ، بؽداد : مإسسة  -.  

سم. 21ص ،  136  

العنوان-األمامة ) فمه الشٌعة ( أ-1  

 

356 

249 

959م   

 
 الموسوي ، كرٌم حنون

)  -الموبمات ولرآئن الشرن / كرٌم حنون الموسوي .
2115بؽداد ( : مطبعة العصرٌة   

سم 21ص ،  47  

العنوان -السحر أ-2الشرن باهلل-1  

 

357 

251 

599ح   

 
بتول فاروق دمحم علًالحسون ،   

فلسفة الفمه : دراسة تحلٌلٌة فً االساس النظرٌة فً 
بؽداد  -الفمه االسالمً / بتول فاروق دمحم علً الحسون .

358 



2115: حروؾ عرالٌة للنشر ،   

) العرالٌة تطبع (  -سم . 24ص ،  417  

السلسلة-العنوان ب-الفمه االسالمً أ-1  

 

251 

249ق   

 
 

 
سلطان المسؤلة فً البسملة / تؤلٌؾ  الماري ، علً بن

علً بن سلطان الماري الهروي ، دراسة وتحمٌك انس 
بؽداد : مطبعة انوار  -. 2ط -دمحم جاسم المشهدانً ز

2115دجلة ،   

سم 21ص ،  72  

 -الفمه االسالمً الماري ، علً بن سلطان ) فمٌه ( ب-1

 العنوان
 

359 

25103 

982ر   

 
 الرٌكان ، عمٌل عباس 

األٌضاح بٌان ألهم المصطلحات الفمهٌة المستعملة فً 
) د . م(  -الرسائل العلمٌة / اعداتد عمٌل عباس الرٌكان .

2115: مإسسة العرفان للثمافة األسالمٌة ،   

سم 18ص ، 111  

العنوان-معاجم أ –الفمه األسالمً -1  

 

361 

251 

352أ   

 
 االحسائً ، حسٌن الطرٌبٌلً

األصول مباحث الحجج والصول العملٌة االفادات فً علم 
: الحجج واالمارات تمرٌراً ألبحاث وأفادات سماحة 

العالمة شٌخنا األستاذ عباس السالمً / حسٌن 

2115السلٌمانٌة : ذوي المربى ،  -الطرٌبٌلً الحسائً .  

سم. 24ص ( ،  611)  1ج   

العنوان-أصول . أ -الفمه األسالمً-1  

 

361 

251 

979ح   

 
 الحنفً ، نوري بن أسماعٌل بن دمحم البؽدادي 

ؼاٌة البرار ، شرح متن المنار فً أصول الفمه وضع 
بؤعلى الصفحات فوق الخط كتاب متن المنار لالمام 

عبدهللا بن احمد النسفً / تؤلٌؾ نوري بن أسماعٌل دمحم 
ز2115بؽداد : ) د . ن ( ،  -الحنفً البؽدادي ز  

سم 24( ص ،  353)  2ج  

دراسات –الفمه األسالمً ، أصول -1  

العنوان -النسفً عبدهللا بن احمد ) م . م ( ب-أ  
 

362 

251  
 الخالدي ، حمٌد سلطان

363 



284خ  الوافً فً اصول الفمه : دراسة ممارنة بالمانن الوضعً  
بؽداد : مكتبة السٌسبان ،  -/ حمٌد سلطان الخالدي .

2115 

سم 24ص ،  341  

العنوان-ا اصول–الفمه االسالمً -1  

 

251 

92ر   

 
 رٌا مظفر خلٌل

النهً وداللته األصولٌة كتاب نٌل األوطارللشوكا فً فً 
البٌوع والنكاح انموذجاً : دراسة أصولٌة تطبٌمٌة / 

بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  -تؤلٌؾ رٌا مظفر خلٌل .
2115.  

سم . ) سلسلة الدراسات األسالمٌة  24ص ،  491

( . 399المعاصرة ،   

-3البٌع ) فمه أسالمً ( -2الفمه السالمً ، أصول -1
الشوكانً ، دمحم بن علً ) فمٌه -نٌل األوطار ب -الزواج أ

العنوان-( ج  
 

364 

251 

522ع   

 
 عبدالستار عبد الجبار

علم أصول الفمه وصلته بمماصد الشرٌعة عبد الستار 

ص  67 2115بؽداد : مطبعة أنوار دجلة  -عبد الجبار .

سم  22،   

العنوان -أ–أصول  –الفمه األسالمً -1  

 

365 

251 

445م   

 
 المدرس ، دمحم محروس 

نشار العمول فً علم االصول : محاضرات فً اصول 
بؽداد  –الفمه االسالمً / دمحم محروس المدرس االعظمً 

2115: دار المثنى ،   

سم 24ص ،  451  

العنوان-أ     اصول-الفمه االسالمً-1  

 

366 

251 

579ن   

 
 النسفً ، عبدهللا بن احمد

ابة ؼاٌة االبرار شرح منن المنار فً أصول الفمه وبها كت
ؼاٌة االبرار الذري بن أسماعٌل بن دمحم الحنفً البؽدادي 

2115.. بؽداد ) د . ن ( ،   

سم 24ص ،  353  

البؽدادي نوري بن -اصول أ-2الفمه االسالمً -1

العنوان  -اسماعٌل بن دمحم ) م . م ( ب   
 

367 



25108 

522ع   

 
 عبدالستار عبد الجبار

الخالؾ الفمهً فً النظرٌة والتطبٌك / عبد الستار عبد 

ص ،  76 2115بؽداد : مطبعة أنوار دجلة  -الجبار .

سم  22  

العنوان -أ–نظرٌات  –الفمه األسالمً -1  

 

368 

252 

442ب   

 
 البدرانً ، عماد أبراهٌم مصطاؾ

المواعد الفمهٌة وتطبٌماتها عند االمام ابن دلٌك العبد فً 
احكام األحكام فً بابً الطهارة والصالة / عماد كتابة 

بؽداد : دٌوان الولؾ  -ابراهٌم مصطفاؾ البدرانً .
.2115السنً ،   

 275سم ) سلسلة الدراسات األسالمٌة  25ص ،  487

.) 
ابن دلٌك العبد ، دمحم بن -2العبادات ) فمه أسالمً ( -1

السلسلة-2العنوان -علً بن وهب ) فمٌه ( أ  

  

369 

252 

599ح   

 
 الحسٌنً ، علً

)  -مختصر احكام العبادات / علً الحسٌنً السٌستانً .

.2115بؽداد ( ز العصري ،   

سم. 24ص ،  86  

العنوان -العبادات ) فمه أسالمً ( . أ-1  

 

371 

252 

294د   

 
 تعلٌل العبادات واثره على االحكام الفمهٌة  

بؽداد  داود صالح عبدهللا ، حسن سهٌل عبود الحٌلً .. )
( : المجمع الفمهً العرالً لكبار العلماء للدعوة واالفناء 

 ،2115  

سم 24ص ،  137  

الجمٌلً حسن سهٌل عبود -2العبادات ) فمه اسالمً (-1

العنوان-) م . م ( أ  
 

371 

252 

629ن   

 
 الكعبً ، وفمان خضٌر محسن

 –العبادات  –أحكام السائك فً الشرٌعة األسالمٌة 
الحدود والدٌات ممارنة مع لانون المرور  –المعامالت 

2115العرالً / وفمان خضٌر محسن للطباعة ،   

سمز 24ص ،  211  

لوانٌٌن  –المرور -2-العبادات ) فمه أسالمً ( -1

العنوان-أ –وتشرٌعات   

372 



 

252012 

945ش   

 
 الشهرستناي ، علً

آٌة الوضوء واشكالٌة الداللة بٌن المرءة والنحو المؤثور 
العتبة الحسٌنٌة  –كربالء  -/ علً الشهرستانً .

2113الممدسة ،   

سم 24ص ،  512  

 -تفسٌر أ –المرآن الكرٌم سورة المائدة -2الوضوء 

 العناون
 

373 

25202 

89ح   

 
 الحلو ، رزاق عبد الحسٌن

بؽداد : ) د . ن ( ،  -ؼذاء الروح / رزاؾ الحلو .
2115.  

سمز 21ص ،  37  

العنوان-أ   زٌارة –المبور -2الصالة -1  

 

374 

25202 

927ص  

 
 الصراؾ ، دمحم محمود

بؽداد : منشورات جمعٌة  -/ دمحم محمود الصراؾ ز  
.2115التربٌة االسالمٌة   

سم 17ص ،  188  

العنوان-الصالة أ-1  

 

375 

25202 

959م   

 
الطاهرالموسوي ، لاسم   

أثار وبركات الصالة على دمحم وآل دمحم تؤلٌؾ الطاهر 
بؽداد :  -الموسوي / تالٌؾ لاسم الطاهر الموسوي .

2115مطبعة العمران   

سم 21ص ،  85  

العنوان-أ   الصالة على النبً-1  

 

376 

252027 

492ش   

 
 الشرنباللً ، حسن بن عماد الحنفً

الجنازة بؤم النظم المستطاب لحكم المرآن فً صالة 
الكتاب / تؤلٌؾ حسن بن عمار الشرنباللً الحنفً ، 

بؽداد :  -. 2ط  -تحمٌك أنس دمحم جاسم المشهدانً .

.2115مطبعة أنوار دجلة ،   

المشهدانً ، أنس -صالة الجنازة أ-1سم  24ص ،  132

العنوان-دمحم جاسم ) محمك ( ب  
 

377 

25203  378 



922ج   

 

 الجنابً ، ابراهٌم طه عبدهللا
مفطرات الصٌام للمسلم وبعض أمور الحٌاة ال تفد  

بؽداد : ) د  -الصوم / تؤلٌؾ ابراهٌم طه عبدهللا الجنابً .

.2115. ن ( ،   

سم. 15ص ،  76  

العنوان–الصوم ) فمه أسالمً ( أ -1  

 

596ع  25203   
العراق . دٌوان الولؾ الشٌعً الصوم وتجلٌاته الظاهرٌة 

: االمانة العامة للمزارات الشٌعٌة ،  والباطنٌة / .. بؽداد

2115.  

سم. 21ص ،  76  

العنوان -أ        الصوم-1  

 

379 

25204 

922ج   

 
 الجنابً ، ابراهٌم طه عبدهللا

 -الزكاة الصدلة االحسان / تالٌؾ طه عبدهللا الجنابً .
.2115بؽداد : ) د . ن ( ،   

سم . 21ص،  164  

العنوان-أ        الزكاة-1  

 

381 

252047 

926م   

 
 مناضل حسٌن علً

دٌالى :  -زكاة الفطر وأحكامها / مناضل حسٌن علً .
.2115جامعة دٌالى ،   

سم 21ص ،  17  

العنوان-زكاة الفطرأ-1  

 

381 

25204 

922ج   

 
 الجنابً ، ابراهٌم طه عبدهللا 

 2ط  -صفة العمرة والحج / تالٌؾ طه عبدهللا الجنابً .
.2115،  ) د . م ( : ) د . ن ( -.  

سم. 15ص،  63  

العنوان-العمرة أ-2الحج ) فمه أسالمً (-1  

 

382 

25205 

849ش   

 
 الشمري ، عماد مطٌر

االثر البالً : دراسة فً الجؽرافٌة الحج العرالً / عماد 
2115مطٌر الشمري ) بؽداد( : ) د . ن (   

سم 24ص بالصورة ، 211  

العنوان-الحج أ-1  

383 



 

25205 

288ع   

 
 –العاملً ، جمال الدٌن الحسن بن زٌن الدٌن ) ... 

هـ ( 1111  

تلخٌص المرام فً فمه حج بٌت هللا الحرام ) مناسن  
الحج ( / تؤلٌؾ حمال الدٌن الحسن بن زٌن الدٌن 

كربالء  -العاملً ، تحمٌك هادي المٌسً العاملً .
.2115الممدسة : مجمع األمام الحسٌن العلمً ،   

الحج  -1(  7سم .) أصدارات المجمع ،  24ص ،  196

-العنوان ح -المٌسً ، هادي العاملً ) محمك ( ب-أ
 السلسلة 

 

384 

25206 

599س   

 
 السنوي ، معتصم زكً

 -العمرة بداٌة تموٌم النفس / معتصم زكً السنوي .

.2115بؽداد : مكتب المنار ،   

سم. 22ص ،  113  

العنوان-العمرة أ-1  

 

385 

253 

898د   

 
 الدلٌمً ، دمحم خزعل محمود

اختٌارات االمام الشوكانً الفمهٌة من خالل كتابة نٌل 
االوطار ) فً المعامالت ( / دمحم خزعل محمود الدلٌمً 

2115بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  -.  

) سلسلة الدراسات االسالمٌة  -سم . 24ص ،  642

( 297المعاصرة ،   

الشوكانً ، دمحم بن علً -المً (أالمعامالت ) فمه اس-1

السلسلة-العنوانج-بن دمحم ) فمٌه (ب  
 

386 

253 

959م   

 
 الموسوي ، فاضل كرٌم صبر

ضوابط تصرؾ المدٌن بؤمواله فً الشرٌعة األسالمٌة / 
بؽداد : مكتب األبداع ،  -فاضل كرٌم صبر الموسوي .

2115.  

سم . 25ص ،  181  

العنوان-أ    الدٌون-2المعامالت ) فمه أسالمً ( -1  

 

387 

2530911 

294ج   

 
 الجبوري ، عثمان رحٌم دمحم

 –مخالفات ابن حزم جمهور الفمهاء فً الموارٌث 
دراسة فمهٌة ممارنة وتطبٌمات افتراضٌة لكل مذهب / 

بؽداد : مطبعة السٌماء ،  -عثمان رحٌم دمحم الجبوري .

388 



2115.  

سم . 25ص ،  163  

ابن حزم ، علً -االسالمً ، أصول أالفمه -2الموارٌث -1

العناون-بن احمد بن سعٌد ) فمٌه ( ب  
 

25401 

297ص   

 
 الصائػ ، أمٌر كرٌم

فمه الزواج : دراسة تحلٌلٌة فً أحادٌث األحكام / أمٌر 
2115النجؾ األشرؾ : دار الكفٌل ،  -كرٌم الصائػ .  

العنوان -الزواج ) فمه أسالمً ( ا-1سم  22ص ،  168  

 

389 

256 

285خ   

 
 الخالصً ، دمحم مهدي

الحسام البشار فً جهاد والكفار / تؤلٌؾ دمحم مهدي 
النجؾ االشرؾ مكتب الشٌخ  -الخالصً الكبٌر .

.2115الخالصً ،   

سم 24ص ،  43  

العنوان -الجهاد _أ-1  

 

391 

256 

892ص   

 
 الصمٌانً ، حٌدر

 -موسوعة فً ضالل شهداء الطؾ / حٌدر الصمٌانً .
 2115كربالء : المانة العامة للعتبة الحسٌنٌة الممدسة ، 

. 
) لسم الشإون الفكرٌة  -سم . 24ص ( ،  286)  4ج 

(. 121والثمافٌة ،   

السلسلة -العنوان ب-معركة الطؾ ا-2الشهداء -1  

 

391 

256 

294ع   

 
 عبٌدة عامر توفٌك

أحكام المتلى مجهولً الهوٌة ) دراسة فمهٌة ممارنة ( 
) د .م ( : شركة دار  -عبٌدة عامر توفٌك .ـتالٌؾ 

.2115األحمدي ،   

سم. 24ص ،  45  

العنوان-الشهداء ) فمه أسالمً ( أ-1  

  

392 

256 

268ؾ   

 
 فاضل كرٌم صبر

بؽداد :  –أثر الجهاد فً بناء الذات/ فاضل كرٌم صبر . 
.2115مكتب عامر الشذي ،   

سم. 21ص ،  151  

العنوان-(أالجهاد) فمه أسالمً -1    

393 



 

257 

493ح   

 
 الحدٌثً ، شٌماء دمحم عبد المادر

الجوانب األلتصادٌة والمالٌة فً كتاب االحكام السلطانٌة 
البً ٌعلى الفراء / تؤلٌؾ شٌماء دمحم محمجد عبد المادر 

.2115بؽداد : مكتب الٌمامة ،  -الحدٌثً .  

سم 24ص ،  186  

أبن  -د والسالم أاأللتصا-2الحكام السلطانٌة دراسات -1

العنوان-الفراء دمحم بن الحسٌن بن دمحم ) م . م ( ب  
 

394 

25705 

922ج   

 
 الجنابً ، كرٌم برهان.

)  -التحكم بٌن الشرٌعة والعشٌرة / كرٌم برهان الجنابً .
. 2115بؽداد ( : ) د .ن (   

المضاء فً االسالم  -1سم  24ص ،  216  

العنوان -أ  
 

395 

25705 

922ز   

 
 الزٌباري ، ٌاسٌن رشٌد دمحم 

 – 661هـ ( /  132 – 41االلضٌة فً العصر االموي ) 

م ، دراسة لضائٌة ، فمهٌة ، تارٌخٌة / ٌاسٌن  749

بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  -رشٌد عمر الزٌباري .
2115.  

) سلسلة الدراسات األسالمٌة  -سم . 24ص ،  253

( . 264المعاصرة ،   

العصر  –التارٌخ االسالمً -2سالم المضاء فً األ-1

السلسلة-العنوانب-األموي أ  
 

396 

25705 

479ط   

 
 الطرفً ، عزٌز جفات

التحكٌم عند العرب فً جمٌع ادواره واطوارة تؤلٌؾ 

. 2115الكوفة : دار توحٌد ،  -عزٌز جفات الطرفً .  

سم . 24ص ،  191  

العنوان-المظاء فً السالم أ-1  

 

397 

258052 

42هـ   

 

 
 هدى ودٌع جبار

أثر ظاهرة العدول فً اللؽة عند اهل الظاهر / تؤلٌؾ 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  –هدى ودٌع جبار . 

2115.  

) سلسلة الدراسات األسالمٌة  -سم . 25ص ،  367

( 319المعاصرة ،   

398 



-العنوانب-الفاظؤ –المرآن الكرٌم -2الفمه الظاهري -1

 السلسلة
  

25806 

542أ  

 
أصداء رسالة االمام الخامنئً ) دام ظله ( التارٌخٌة 

للشباب االوربً واالمرٌكً بؽداد : المركز الثمافً 

2115للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة ،   

الفمه الشٌعً-1( 2) االصدار رلم ،  –سم  13ص ،  41  

السلسلة -الوعظ واالرشاد أ  
 

399 

25806 

64ر   

 
 رعد عبد السادة علً 

البداء محوام ألؽاء أم تؽٌٌر ) سإال ملؽوز وجواب مشفر 
 -( : بحث فً عمٌدة . . ألخ / رعد عبد السادة علً .

.2115بؽداد : مكتبة العٌن ،   

سم 24ص ،  182  

العنوان-أ    االسالم والعلم-2فمه الشٌعة -1  

  

411 

25806 

992ر  

 
 -االسالمً .رإٌة االمام المائد لمخاطر التفرلة فً العالم 

بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة ، 
2115 

سم .. ) سلسلة افكار االمام السٌد علً  13سم ،  24

 الخامنئً 
الخامنئً ، علً ) رجل دٌن -3التفرلة-2الفمه الشٌعً-1

السلسلة-شٌعً ( أ  
 

411 

25806 

992ر   

 
بث الشماق  رإٌة المائد لدور األساءة الى الممدسات فً

بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة  -بٌن المسلمٌن .

2115االسالمٌة االٌرانٌة   

سم ) سلسلة افكار االمام علً خامنئً ( 13ص ،  32  

خامنئً ، علً رجل دٌن شٌعً -2الفمه الشٌعً -1

السلسلة -أ الوعظ واالرشاد  -3(  
 

412 

25806 

497ص   

 
الصدٌمة الزهراء ) علٌها السالم ( فً كلمات االمام 

بؽداد : المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة  -الخامنئً .

) سلسلة افكار  -سم . 13ص ،  32 2115االٌرانٌة 

 االمام علً الخامنئً 
فاطمة بنت دمحم ) ابنة النبً -2الفمه الشٌعً -1  

السلسلة-خامنئً علً ) رجل دٌن شٌعً أ-3  

413 



 

25806 

282ط   

 
 طالب عٌسى

المذهب الذاتً فً المعرفة المنجز العرالً األصٌل 
للمفكر العرالً السٌد الشهٌد دمحم بالر الصدر / طالب 

.2115بؽداد : مكتب زاكً ،  -عٌسى .  

سم. 18ص ،  71  

العنوان-المذهب الشٌعً أ-1  

 

414 

259 

945ش   

 
 الشهرستانً ، هبة الدٌن

تحرٌم نمل الجنائز ) رسالة فمهٌة علمٌة أصالحٌة / 
تؤلٌؾ هبة الدٌن الشهرستانً ، تحمٌك محمود الموسوي 

بؽداد : مطبعة  – 4ط -المشعشعً ، علً ناجً الربٌعً .

2115زاكً ،   

سم 24ص ،  182  

-الجنائز ) فمه أسالمً (أ-2الفتاوي الشرعٌة -1

ربٌعً ال -المشعشعً ، محمود الموسوي ) محمك ( ب
العنوان –علً ناجً ) محمك ( ح   

 

415 

259 

522ع   

 
 عبدالستار عبد الجبار

الشذوذ فً الفتوى ماهٌته وأسبابه وعالجه / عبد الستار 
.2115بؽداد : مطبعة أنوار دجلة ،  -عبد الجبار .  

سم . 22ص ،  59  

العنوان -الفتاوي األسالمٌة أ-1  

 

416 

27104 

252ق   

 
 لاسا بٌوس

بؽداد سٌنورس  -الفكر والملم / بٌوس لاشا .عطاء 

2115كنائس الشرق االوسط ،   

سم 24ص ،  213  

العنوان-مماالت أ –المسٌحٌة -1  

 

417 

273035 

294ث   

 
 ثائر ؼازي عبود

األسالم  –المسٌحٌة  –مفهوم روح المدس فً الٌهودٌة 
بؽداد : دٌوان  -: دراسة ممارنة / ثائر ؼازي عبود .

.2115الولؾ السنً ،   

) سلسلة الدراسات األسالمٌة  –سم  24ص ،  347

الدٌانات -2روح المدس  -1( .  312المعاصرة ، 

السلسلة -العنوان ب-الممارنة أ  

418 



 

281 

995ل   

 

 
لوٌس روفائٌل ساكو    

تارٌخٌة / لوٌس روفائٌل ساكو الكنٌسة الكلدانٌة خالصة 
.2115. بؽداد : شركة الدٌوان للطباعة ،   

سم . 24ص ،  113  

العنوان -تارٌخ أ –الكنائس -2الكنائس الكلدانٌة -1  
 

419 

28906 

425د   

 
دراسات فً الفكر االنسانً لجماعة الصاجٌٌن الكوٌكرز 
/ تؤلٌؾ كارٌن ارمستروتػ .. ) آخرون ( مع ، ترجمة 

2115بؽداد : دار الفراهٌدي ،  -عبد الرزاق .عالء   

سم  24ص ،  153  

ارمسترونػ ،  -جمعٌة االخوان ) الكوٌكرز (أ-1

عالء عبد الرزاق ) مترجم ( ج  -كارٌن ) م ( ب
العنوان –  
  

411 

291 

898د   

 
 الدلٌمً ، داود سلمان صالح

نمد أراء أبن كمونة فً كتابة تنمٌح االبحاث للملل الثالث 
الٌهودٌة ، مسٌحٌة ، األسالم ( / داود سلمان صالح 

.2115بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ،  -الدلٌمً .  

) سلسلة الدراسات السالمٌة ،  -سم . 25ص ،  339

311 )  

الدٌانات الممارنة أ]ن كمونة ، سعد بن منصور ) م .  -1 

السلسلة -العنوان ب -تنمٌح األبحاث .. الخ أ-2م (   

  

411 

29403927 

929م   

 
 منتهى طالب سلمان

الزن فً العمٌدة البوذٌة : الٌابان انموذجاً ) دراسة 
بؽداد جامعة بؽداد ،  -تارٌخٌة ( / منتهى طالب سلمان .

2115.  

سم . 24ص ،  129  

العنوان -الٌابان أ -2البوذٌة -1  

 

412 

2960171 

294ع   

 
 العبٌدي ، علً عبد المادر

مدارس االلٌانس األسرائٌلً العالمً واثرها على الطائفة 

( / علً عبد  1951 – 1864الٌهودٌة فً العراق ) 

. 2115دٌالى : جامعة دٌالى  –المادر العبٌدي   

سم  25ص ،  376  

العنوان -المدارس الٌهودٌة أ-1  

413 



  

 

29601215 

422ب   

 
 براء خلؾ حمادي

المسٌحٌة / تؤلٌؾ براء أثر الترجمة السبعٌنٌة فً اآلداب 
(. 2115) بؽدا د(: ) د . ن ( ، )  -خلؾ حمادي .  

سم . 21ص ،  113  

العنوان -الترجمات _ أ –الٌهودٌة -1  

  

414 



 

 

 

 

 العلوم االجتماعٌة

 

 

 
 

 

 

 



311 

 752ع

 
 عاصؾ حمٌد رجب 

الكومونه طالة االنسان )المجتمع االمومً فً تارٌخ 
بؽداد:بٌت الكتاب -رجب:البشرٌه(/عاصؾ حمٌد 

 2115السومري0

 سم21ص؛38

 ـ االجتماع0علم             أـ العنوان1

 

415 

311 

 949ن 

 
 كٌدٌا0سانش

االنثروبولوجٌا التطبٌمٌة:سٌالات التطبٌك ومجاالته 
المتعددة/تحرٌر سانش كٌدٌا وجون فان وٌلجن:ترجمة 

  2115بؽداد:بٌت الحكمة.-هناء خلٌؾ ؼنً:

 سم24ص؛641

ـ جون نان 2ـ االنثروبولوجٌا التطبٌمٌة أـ وٌلجن 1

)محرر.م( ب ـ هناء خلٌؾ ؼنً )مترجم(          ج ـ 
 العنوان

 

416 

312 

 582أ

 
دراسة فً علم النفس االجتماعً فً المجاالت 

بؽداد:مكتب علً -االعالمٌة/اسماء هاشم سالم:
 2115الشندي،

 سم24ص؛81

 أـ العنوانـعلم النفس االجتماعً          1

 

417 

312 

 528خ

 
 الخشال0ًشاكر حسٌن

علوم اجتماعٌة:مجموعة مماالت منشورة على الفٌس 
-/شاكر حسٌن الخشالً:2115عام -بون االصدار الثانً

 2115دٌالى:جامعة دٌالى0

 سم24ص؛151

 ـ السلون االجتماعٌة              أ ـ العنوان1

 

418 

312011 

 498ن

 
 كرٌم دمحم حمزة

-ممدمات تعرٌفٌة/كرٌم دمحم حمزة:-علم االجتماع نظرٌات
 2115بٌروت:دار ومكتبة البصائر،

 سم24ص؛334

 نظرٌات               أالعنوان -ـ االجتماع 0علم1

 

419 

312017 

 264س

 
 الساعدي0جودت حسن خاؾ 

421 



مناهج البحث العلمً فً العلوم العلمٌة واالنسانٌة/زاكً 
 2115للطباعة0

 سم24ص؛161

 العنوان -بحوث          أ–ـ العلوم االجتماعٌة 1

 

3120172 

 94ن

 
 نور حسٌن عبد الرحمن

-تحلٌل المحتوى/تالٌؾ نور حسٌن عبد الرحمن:
ـ البحث االجتماعً             1 2115بؽداد:مكتب الٌمامه0

 أـ العنوان
 

321 

312018 

 452ع

 
 عبد الرزاق جدوع دمحم

اجتماعٌة/تالٌؾ عبد الرزاق من وحً الخاطر:مماالت 
 2115دٌالى:جامعة دٌالى0المطبعة المركزٌة0-جدوع دمحم:

 سم24(؛227) 1ج

 مماالت            أـ العنوان-ـ االجتماع0علم1

 

422 

31202 

 294د

 
بؽداد:دار -كتابات اعالمٌة وؼٌر اعالمٌة/داود امٌن:

 2115المزدهرة،

 االلكترونً (سم:)منشورات مولع الناس 22ص؛194

 العنوان    ب ـ السلسلة -ـ االعالم         أ1

 ـ صحافة االطفال2

 

323 

31202 

 924س

 
 سهاد عادل جاسم

الخطاب االعالمً العربً نحو استراتٌجٌة خطاب 
 2115بؽداد:)د.ن(0-مهنً/سهاد عادل جاسم:

 سم21ص؛36

 دراسات           أـ العنوان-ـ االعالم.العراق1

 

424 

31202 

 689ؾ

 
 الفضل0ًصالح مهدي علً

-التٌار التداول0ًفً االعالم/صالح مهدي علً الفضلً:
 2115بؽداد:مإسسة ثائر العصام0ً

سم.)منظمة االعالمٌٌن العرالٌن السلسلة 24ص؛146

 (1االعالمٌة0

 ـ االعالم         أـ العنوان    ب ـ السلسة1

 

425 

31202  426 



 فٌحان دمحم عبد 384م
مالمح الخطاب البعثً فً االعالم العرالً/دمحم عبد 

 2115بؽداد:مإسسة طروق عرالٌة للطباعة0-فٌحان:

 )سلسلة العرالٌة تطبع(-سم24ص؛171

 العراق         أـ العنوان     ب ـ السلسلة-ـ االعالم1

 

31202 

 938م

 
 مٌثم فالح حسٌن

-نظرٌات االتصال المعاصرة/اعداد مٌثم فالح حسٌن:

 سم24ص؛0172 2115بؽداد:مكتب الٌمامه0

 ـ االعالم          أـ العنوان1

 

427 

312023 

 942هـ 

 
الهندواي0فوزي هادي الصورة فً المٌدٌا:االعالم فً 
-عصر ثمافة الصورة/فوزي هادي الهنداوي0زٌنب لٌث:

 2115بؽداد:دار المصادر للتحضٌر الطباع0ً

 سم( 21ص؛98)

 ـ رسائل االعالم الصور1

 أـ زٌنب لٌث                            ب ـ العنوان
 

428 

313038 

 288س

 
 سالم دمحم عبود

الرائً العام وصناعة المرار السٌاسً/سالم دمحم 
بؽداد:دار الدكتور للعلوم االدارٌة -عبود0مالن خوشناء:

 2115وااللتصادٌة0

 سم24ص؛134

ب  ـ  ـ الراي العام   أـ مالن خوشناء)م.م(           1

 العنوان
 

429 

3130625 

 492أ

 
 -االرهاب داعش انموذجا/اعداد لسم االصدارات:

 2115بؽداد:مركز النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة0

 (2سم.)كراس النهرٌن240ص؛136

امرٌكا       أـ –ـ االستراتٌجٌة السٌاسة 2ـاالرهاب 1

 السلسلة
 

431 

3130625 

 52ج

 
-التارٌخ:دراسة مٌدانٌة:جزء من الحمٌمة شاهد على 

 2115بؽداد: منظمة نساء من اجل السالم0

 سم22ص؛118

 ـ جرائم حمد االنسانٌة1

 

431 



313،625 

 826ج

 
الجماعات التفكٌرٌة لراءة فً البنٌة العمائدٌة 

-والفكرٌة:الرإى والمفاهٌم/مجموعة من الباحثٌن:

 2115بؽداد:مإسسة العرفان للثمافة واالسالمٌة0

 ـ االرهاب1  سم25ص(؛245) 2ج

 

432 

3130625 

 826ج

 
الجماعات التكفٌرٌة لراءة فً البنٌة العمائدٌة 

-والفكرٌة:النشاة والتاهٌل/مجموعة من الباحثٌن:
 2115بؽداد:مإسسة العرفان للثمافة االسالمٌة0

 سم25ص(؛289)1ج

 ـ االرهاب1

 

433 

3130625 

 497ش

 
 الشرٌؾ0عالء

االرمنٌة حمائك ووثائك عن عام على االبارة  111

 الجرٌحة الكبرى.
بؽداد:مإسسة -عالء الشرٌؾ0فكرت البؽدادي:

 2115مسارات0

 سم24ص؛211

ـ االرهاب أـ البؽدادي0فكرت)م.م(         2ـ ابادة الشعوب 1

 أـالعنوان
 

434 

3130625 

 929ن

 
 الكنان0ًضٌاء كاظم

-جرائم االرهاب ووسائل مكافحتها/ضٌاء كاظم الكنانً:
 2115كربالء:دار الكتب0

 سم24ص؛379

 ـ االرهاب                  أـ العنوان1

 

435 

3130625 

 372م

 
المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌةاالٌرانٌة فتوى 
الجهاد والكفائً فً مواجهة االرهاب/اعداد المركز 

-الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة:
 2115بؽداد:المركز0

ـ 1(36سم)سلسلة افكار االمام الخامنئ170ًص؛48

 االرهاب
 ـ الثمافة االسالمٌة3ـ الجهاد 2

 أـ العنوان     ب ـ السلسلة
 

436 

3130625 

 827م

 
 -مكافحة االرهاب واجب وطنً/اعداد لسم االصدارات:

437 



 2115بؽداد: دار الشإون الثمافٌة0

 (1سم )كراس النهرٌن،24ص ؛ 183

 أـ العنوان         ب ـ السلسلةـ االرهاب        1

 

3130625 

 898هـ 

 
 الهمٌم0عبد اللطٌؾ

ادارة الصراع مع التطرؾ واالرهاب فً الشرق االوسط 
بؽداد:دٌوان -العراق انموذجا/تالٌؾ عبد اللطٌؾ الهمٌم:

 2115الولؾ السن0ً

 سم)الموسوعة االسالمٌة(21ص؛89

 لسلسلةـ االرهاب        أـ العنوان      ب ـ ا1

 

438 

31406 

 543خ

 
 الخزرج0ًرعد مفٌد احمد 

التباٌن المكانً لعناصر نمو السكان فً لضاء بعموبة 
-م( /تالٌؾ رعد مفٌد احمد الخزرجً:1987-2111)

 2115بؽداد:مكتب الٌمامه للطباعة والنشر0

 سم24ص؛ملحك؛361

 الجؽرافٌة االجتماعٌة      أـ العنوان-ـ العراق)بعموبة(1

 

439 

315 

 258هـ 

 
-دراسات اجتماعٌة التصادٌة/ترجمة هاشم نعمه فٌاض:

 2115بؽداد:دار الرواد المزدهرة0

 سم24ص؛254

 ـ االحوال االلتصادٌة          2ـاالحوال االجتماعٌة 1

 أ ـ العنوان
 

441 

3150231 

 98و

 
 الوائل0ًاسماعٌل مكً

بحث فً النمو دفاعا عن المراة العرالٌة/تالٌؾ اسماعٌل 

 2115كربالء:مطبعة الطلبة0-مكً الوائلً:

 سم21ص؛61

 ـالمراة فً المجتمع              2نمو  -ـ االطفال1

 أـ العنوان
 

441 

315042 

 258ج

 
 جاسم علً هداد

بؽداد:دار -حموق المراة السٌاسٌة فً الدساتٌر العرالٌة:
 2115الرواد المزدهرة0

 سم24ص؛265

 الدستور         -ـ العراق2ـالمراة فً السٌاسة 1

442 



 أـ العنوان
 

315042 

 894ح

 
 الحمٌدي0عبد الرضا عبود عبدهللا

لمع الجمال فً احوال وخصال ذوات الجهال عبد الرضا 
منفتحة الحلة:دار الصادق  2عبود الحمٌدي:ط

 2115الثمافٌة0

 سم24ص؛381

 أـالعنوانـ المراه                        1

 

443 

315،42 

 842ذ

 
 ذكرى عادل عبدالمادر

رابطة المراة العرالٌة ودورها فً الحركة السنوٌة فً 

-/تالٌؾ ذكرى عادل عبد المادر:1975 -1952العراق 

 2115بؽداد:دار الرواد المزدهرة0

 سم24ص؛صور3830

 ـ المجتمع العرالً       2ـ المراة فً المجتمع 1

 أـ العنوان
 

444 

315042 

 322ر

 
 رجاء دمحم لاسم 

دراسة اجتماعٌة مٌدانٌة فً -المراة وصناعة المرار:
بؽداد:بٌت -تمكٌن المراة/تالٌؾ رجاء دمحم لاسم:

 2115الحكمة،

 سم24ص؛681

 ـ المراءة فً المجتمع            أـ العنوان1

 

445 

315042 

 293ص

 
 صبٌحة داود

العراق/صبٌحة اول الطرٌك الى النهضة النسوٌة فً 

 2115..بؽداد:دار الشإون الثمافٌة العامة20داود:ط

 سم..)علم واثر(24ص؛217

 ب ـ السلسلة  دراسات  أـ العنوان   -المراة العرالٌة ـ1

 

446 

315042 

 294ن

 
 ناهدة عبد الكرٌم حافظ 

المراءة واالسرة لراءات سوسٌولوجٌة فً مشهد عرالً 
بؽداد:مكتب -حافظ:متؽٌر/تالٌؾ ناهد عبد الكرٌم 

 2115النور0

 سم25ص؛249

 ـ المراة فً المجتمع           أـ العنوان1

 

447 



315043 

 249ص

 
 صبري0فالح مزبان

فً ظل  21113لضاٌا المراة العرالٌة مابعد العام 

التحوٌالت والتحدٌات/اعداد صبري فالح مزبان0بٌداء 
 2115بؽداد:الجامعة المستنصرٌة،-محمود احمد:

 سم24ص؛379

ـ المراة فً المجتمع      أـ بٌداء محمود احمد     ب ـ 1

 العنوان
 

448 

316 

 999ت

 
 التمٌم0ًوسام هادي عكار 

-كٌؾ ٌفكر الشعب الٌابانً/وسام هادي عكار التمٌمً:
 2115بؽداد:مكتبة الناعور للطباعة0

 سم21ص؛36

 الٌابان            أـ العنوان-ـ الثمافة1

 

449 

316 

 674ج

 
 جعفر نجم نصر

رإٌة -الذات الشٌعٌة العرالٌة ولضاءات الدٌن والسٌاسٌة
 2115بؽداد:دار ومكتبة عدنان 0-نمدٌة/جعفر نجم نصر :

 سم22ص؛275

ـ المجتمع العرالً       أـ 2العراق   -ـالثالفة العربٌة1

 العنوان
 

451 

316 

 64س

 
 سعد دمحم رحٌم 

-فكرٌة/سعد دمحم رحٌم:روافد النهضة والتنوٌر:روٌات 
 2115بؽداد:دار الشإون الثمافٌة العامة0

 سم)سلسلة دراسات(24ص؛264

 أـ العنوان       ب ـ السلسة الثمافة العربٌة        ـ1

 

451 

316 

 283ص

 
 الصالح0ًشكر حاجم

الحلة:دار الفرات -هذا مالران/شكر حاجم الصالحً :
 2115للثمافة0

 سم24ص؛211

 أـ العنوان                    ـ الثمافة      1

 

452 

316 

 459م

 
 المخزوم0ًعادل

بحوث عن الراحلٌن من دوار مجلس المخزومً الثمافً 

 2115بؽداد:)د.م(0-/عادل المخزومً:2114لسنه 

453 



 سم24ص1750

 العنوان -حوارات             أ–الثمافة  -1
 

316 

 459م

 
 المخزوم0ًعادل 

بؽداد:مجلس المخزومً -المخزومً:التارٌخ ٌتكلم/عادل 
 2115الثماف0ً

 سم24ص؛179

 دراسات-ـ التارٌخ2حوارات     -ثمافةـ ال1

 أـ العنوان
 

454 

316 

 459م

 
 المخزوم0ًعادل 

شً من التارٌخ:نشاط مجلس المخزومً الثمافً لسنه 
 2115بؽداد:)د.ن( 0-/عادل المخزومً:2115

 سم26ص ؛ 834

 أـ العنوان   حوارات        -ـ الثمافة1

 

455 

316 

 459م

 
 المخزوم0ًعادل 

لمحات من تارٌخ العراق والعرالٌن الجدد/عادل 
 2115بؽداد:مجلس المخزوم0ً-المخزومً:

 سم31ص؛481

 تارٌخ                 أـ العنوان-ـ العراق2ـالثمافة  1

 

456 

316 

 459م

 
 المخزوم0ًعادل 

/عادل 2111نشاطات مجلس المخزومً الثمافً لسنه 

 2015د.م( :(بؽداد-المخزومً:

 سم28ص0صور؛265
 ـ الثمافة حوارات               أـ العنوان1
 

457 

316 

 459م

 
 المخزومً 0 عادل

م/عادل 2114نشاطات مجلس المخزومً الثمافً لسنه 

 2115بؽداد:مجلس المخزومً الثمافً ،-المخزومً:

 سم32ص؛471

 ندوات               أـ  العنوان –ـ الثمافة 1

 

458 

316 

 569م

 
 المسعودي0ؼالب
-مكارثٌة جدٌدة ؼالب المسعودي:-المثمفون الؽرب

459 



 2115بابل:المركز الثماف0ً

 سم24ص؛174

 ـ الثمافة                  أـ العنوان1

 

316 

 995ي

 
 ٌوسؾ حبً

نحو الممم:دراسات فً التراث والفكر والحضارة/ٌوسؾ 
 2115بؽداد:مطبعة الموج0-حبً؛اعداد ادسون السو:

 سم24ص؛925

 ـ الثمافة            أـ السو ادمون          ب ـ العنوان1

 

461 

316018 

 459م

 
 المخزوم0ًعادل

-لٌل فً عادل المخزومً/تمدٌم عادل المخزومً:
 2115بؽداد:مجلس المخزومً الثماف0ً

 سم24ص؛صور؛186

المخزومً عادل مإرخ             ـ2مماالت   -ـ الثمافة1

 أـالعنوان
 

461 

31602 

 49ع

 
 عدي فالح حسٌن 

الشراكة الخارجٌة فً النظام السٌاسً العرالً/تالٌؾ 
 2115بؽداد:مكتب الٌمامه0-عدي فالح حسٌن:

 سم24ص؛232

 ـ االجتماع السٌاس0ًعلم                 أـ العنوان1

 

462 

31602 

 49ع

 
 عدي فالح حسٌن 

علم االجتماع السٌاسً:دراسة معاصرة /تالٌؾ عدي 
 2115بؽداد:مكتب الٌمامه للطباعة0-فالح حسٌن:

 سم24ص؛232

 ـ االجتماع السٌاس0ًعلم          أـ العنوان1

 

463 

 

3160362 

 225ع

 
 العباسً،معتز فٌصل

االتجار بالبشر بٌن االهتمام الدولً والنظام المانونً 
بؽداد:صباح صادق جعفر -ً:العراق/معتز فٌصل العباس

 2115االنباري،

 سم)مكتبة المانون والضاء(25ص؛156

 ـ الرفٌك          أـ العنوان            ب ـ السلسة1

 

464 



316044 

 924ز

 
 الزٌادي0حسام دمحم جلوب

علم اجتماع االدب؛دراسة فً المفهوم والمموالت 
بؽداد:دار نٌسبور -االساس/حسام حمد جالب الزبادي:

 2115للطباعة0

 سم22ص؛151

 ـ االجتماع االدبً،علم                 أـ العنوان1

 

465 

316081 

 284ع

 
 العامري0علً محسن ٌاس

االرشاد الزواجً والوراثً/تالٌؾ علً محسن ٌاس 
 2115بؽداد:مكتب زاك0ً-العامري:

 سم24ص؛391

 ـ الزواج                     أـ العنوان 1

 

466 

3170761 

 258ب

 
 باسم دمحم حبٌب

نمد العمل العرالً:لراءات فً المشهد العملً للمجتمع 
-العرالً عبر مختلؾ المراحل التارٌخٌة/باسم دمحم حبٌب:

 2115النجؾ:حروؾ عرالٌة،

 )العرالٌة تضٌع(-سم24ص؛168

 أـ العنوان    ب ـالسلسة تارٌخ   –ـالمجتمع العرالً 1

 

467 

3170761 

 982ش

 
 حسٌنشٌماء حمٌد 

االستدامة االجتماعٌةفً العمارة المحلٌة/شٌماء حمٌد 
النجؾ:حروؾ عرالٌة مإسسة الطباعة -حسٌن:
 2115والنشر0

 سم)العرالٌة تطبع(24ص؛169

 ب ـ السلسلة   دراسات   أـ العنوان -ـ المجتمع العرال1ً

 

468 

3170956 

 922ج

 
 الجناب0ًعبد الستار شنٌن

واصول السكان/عبد  النجؾ دراسة فً طبٌعة المجتمع
 2115لم:دار االعتصام0-الستار شنٌن الجنابً:

 (3)سلسلة دراسات وثائمٌة نجفٌة0-سم21ص؛84

 ب ـ سلسلة النجؾ   أـ العنوان    -المجتمع العرالً ـ1

 

469 

 

3110285 

 859ح

 
 حمزة كاظم عبد الرضا

مداخل الى االحصاء والطرٌمة االحصائٌة وتطبٌماتها 
/تالٌؾ حمزة كاظم عبد الرضا0ازهار spssباستخدام 

471 



بؽداد:جمعٌة الفارابً -سلمان زامل0سعاد فتحً جرجٌس:
 2015االكادٌمٌة،

سم..)سلسلة اصدارات مركز الفارابً 24ص؛205
 للبحوث والنشر(

معالجة البٌانات أـ ازهار سلمان زامل        -ـاالحصاء1
 ب ـالعنوان

 

313092 

 959م

 
 الموسوي0محبوبة

-االمل:مجموعة لصص محبوبة الموسوي:نسٌم 

 2115بؽداد:مإسسة ثائر العصام0ً

 سم21ص؛143

 العراق         أـ العنوان-ـ المصص العربٌة1

 

471 

321 

 248ع

 
 العادل0ًطارق كاظم

مفاهٌم المصطلحات السٌاسٌة ومعانٌها/طارق كاظم 
بؽداد:المركز االعالمً لمنظمات المجتمع -العاظم العادلً:

 2115المدنً،

 سم21ص؛114

 مصطلحات               أـ العنوان-ـالسٌاسة1

 

472 

3210119 

 492أ

 
 االدٌب0علً دمحم الحسٌن

الشخصٌة التسلطٌة وعاللتها بالهوٌة االثنٌة دراسة 
-تحلٌلٌة فً:المواطنه/علً دمحم الحسٌن االدٌب:

 2115بؽداد:مطبعة المؽرب0

 سم25ص؛335

 أـ العنوان  ـ الشخصٌة        2سٌاسً ـ علم النفس ال1

 

473 

3210119 

 898ت

 
 التمٌم0ًمحمود كاظم

علم النفس السٌاسً/محمود كاظم التمٌم0ًمٌثم 
 2115عبدالكاظم هاشم الساعدي:بؽداد:مكتب الٌمامه0

 ـ علم النفس السٌاسً             أـ العنوان1

 

474 

321018 

 528ب

 
 بسام حٌدر

الحربً:االلعاب الحربٌة منذ نشاتها وحتى السجال 
 2115بؽداد:مكتب نحلة0-الحرب الباردة/بسام حٌدر:

 سم21ص؛49

 ـ السٌاسة مماالت             أـ العنوان1

475 



 

321018 

 922ب

 
 البٌاتً،كاظم صبر

-فلٌر تفح الصوت العالٌا/كاظم صبر البٌاتً:
 2115بؽداد:)د.ن(0

 سم24ص؛271

 أـ العنوان                  مماالت-ـ السٌاسة1

 

476 

321018 

 923ج

 
 الجناب0ًحمزة

بابل:المركز -داعش..جناٌة التارٌخة/حمزة الجنابً:
 2115الثمافً للطباعة0

 سم24ص؛163

 ـ االرهاب       أـ العنوان2مماالت  –ـ السٌاسة 1

 

477 

321018 

 999س

 
 السنوي0معتصم

بؽداد:مكتب -السنوي:حٌاتً فً كلماتً/معتصم 
 2115المنار0

 سم24ص؛338

 مماالت                 أـ العنوان–ـ السٌاسة 1

 

479 

321018 

 288ع

 
 عبدهللا راضً حسٌن

على ضفاؾ االشكالٌة السٌاسٌة فً عراق مابعد التؽٌٌر 
بؽداد:مكتب -مماالت ؼٌر ممنوعة/عبدهللا راضً حسٌن:

 2115زاكً للطباعة0

 سم24ص(؛118)2ج

االحوال السٌاسٌة         -ـ العراق2مماالت -السٌاسة ـ1

 أـ العنوان
 

481 

321018 

 384م

 
 دمحم والً وسان

الفالفل اختصاصنا!!اعمده سٌاسٌة ثمافٌة ساخرة/دمحم 
 2115بؽداد:مكتب زاك0ً-والً وسان:

 سم24ص؛46

 نمد         أـ العنوان-ـ السٌاسة1

 

481 

 

321،1 

 724ص

 
 حسٌن مبارنالصفارة0فرح ضٌاء 

سٌاسات تالٌه الحكام/ فرح ضٌاء حسٌن مبارن 

482 

 



 2115المنصور:مكتب الؽفران0-الصفار:

 سم22ص؛111

 ـ السٌاسة                  أـ العنوان2ـ الحكومه 1

 

32101 

 724ص

 
 الصفارة0فرح ضٌاء حسٌن مبارن

سٌاسات حكومات التساكن نحو توصٌؾ جدٌد للنظام 
-ضٌاء حسٌن مبارن الصفار:السٌاسً/تالٌؾ فرح 

 2115المنصور:مكتب الؽفران0

 سم22ص1130

 ـ الحكومة                        أـالعنوان1

 

483 

32105 

 59ح

 
 حسن زؼٌر نرسٌم

النزعة العنصرٌة العرفٌة فً الفكر السٌاسً واالداري 
الحدٌث:دراسة تارٌخٌة بولوجٌة/ حسن زؼٌر 

 02115د.م:د.ن-نرسٌم0فرح باسم ابراهٌم:

 سم25ص؛81

 ـ الفكر السٌاسً اوربا    أـ فرح باسم1

 ب ـ ابراهٌم م.م        ب ـالعنوان
 

484 

32105 

 599ح

 
 الحسٌن0ًدمحم طه

النجؾ:الجامعة -النظم السٌاسٌة/دمحم طه الحسٌنً:
 2115االسالمٌة0

 (66سم:)اصدارت وحده الدراسات250ص؛282

 ب ـالسلسلة   ـالنظم السٌاسٌة        أـ العنوان    1

 

485 

32105 

 928ع

 
 العتبك0ًطه حمٌد حسن

التعلم السٌاسٌة والدستورٌة المعاصرة اسما مكوناتها 
 2115بؽداد:مكتب الؽفران0-وتضٌفاتها/طه حمٌد حسن :

 سم24ص؛338

 النظم السٌاسٌة           أـ العنوان
 

486 

3210956 

 222ب

 
 بابان،عبدالمادر بشٌر

الفكرٌةبعد تورات الربٌع العربً/ عبدالمادر االنفالبات 

 2115بشٌربابان/النجؾ:حروؾ عرالٌة0

 سم..العرالٌة تصٌح24ص؛155

 االحوال السٌاسٌة      أـ العنوان-ـالوطن العرب1ً

 

487 



3217956 

 999س

 
 السنوي0معتصم

دراسات استراتٌجٌة فً الشإون العربٌة/معتصم 

 2115بؽداد:مكتب المنار0-السنوي:

 سم24ص؛339

 االحوال السٌاسٌة          أـالعوان-ـالوطن العرب1ً

 

488 

3210956 

 299ع

 
 العان0ًوسٌم رفعت عبدالمجٌد

الناصرٌة البحث/تالٌؾ -العانً فكرٌة فً بالدنا الشٌوعٌة
بؽداد:مكتب -وسٌم رفعت عبد المجٌد العانً:

 2115وجدي0

 سم24ص؛277

 أـ العنوان    االحوال السٌاسٌة       -ـالوطن العرب1ً

 

489 

3210956 

 898ت

 
 التمٌم0ًعلً

-الماعدة الشٌعٌة واللعبة السٌاسٌة/علً التمٌمً:
 2115بؽداد:دار الفرات للثمافة واالعالم0

 سم19ص؛71

 االحوال السٌاسٌة           أـ العنوان-ـ العراق1

 

491 

3210956 

 284خ

 
 الخالدي0علً كاظم حسن

الطائفٌة -التفسٌر المإامراتً:التفسٌر العلمً ممابل 
بؽداد:دار -والمذهبٌة...الخ/علً كاظم حسن الخالدي:

 2115المرتضى0

 سم24ص؛267

 تارٌخ        –ـالعراق 2االحوال السٌاسٌة -ـالعراق1

 أـ العنوان
 

491 

3210956 

 858ز

 
 زلزلة محمود عباس 

الصور االجتماعٌة الحالٌة والمستمبلٌة للعملٌة السٌاسٌة 
 العراقفً 

Social innaae  current and..ete  زلزلة محمود/

 2115بؽداد:المركز الهندسً للطباعة0-عباس:

 سم24ص؛47

 االحوال السٌاسٌة                أـ العنوان-ـالعراق1

 

492 

3210956 

 264س

 
 الساعدي، بابان،عبدالمادر بشٌر

493 

 



االدارة االستراتٌجٌة للحكومات العرالٌة لبل  
لوالع والطموح/ بابان،عبدالمادر ا2113وبعد

بشٌرالساعدي:بؽداد:دار للعلوم 
 سم24ص؛412)2115االدارٌة0

 ـ االستراتٌجٌة       2االحوال السٌاسٌة-ـالعراق1

 أـ العنوان
 

3210956 

 288س

 
 سالم دمحم عبود

الفوضى الخالفة افكار ام منهج؛تمٌٌم تجربة العراق بعد 

بؽداد:دار الدكتور للعلوم االدارٌة -عبود:/سالم دمحم 2113

 2115وااللتصادٌة0

 سم22ص؛148

ـ العراق تارٌخ حدٌث 2االحوال السٌاسٌة-ـالعراق1

2113 

 أـ العنوان    
 

494 

3210956 

 382ش

 
 الشحمان0ًعلً صباح

 2115بؽداد:د.ن0-وثائك لالجٌال/علً صباح الشحمانً:

 سم21ص؛152

 أـ العنوان     احوال سٌاسٌة     -ـ العراق1

 

495 

321،956 

 245ؾ

 
 فارس كرٌم فارس

مستمبل العراق واثرة على االستمرار االللٌمً/فارس 

 2115بؽداد:دار الرواد المزدهرة 0-كرٌم فارس:

 سم24ص؛366

 تارٌخ        -العراق-2االحوال السٌاسٌة -ـ العراق1

 أـ العنوان 
 

496 

321،956 

 459م

 
 المخزوف0ًعادل

العراق الحدٌث بالعدل ثم بالمملوب او حضارة 
 2115بؽداد:د.ن0-بالشكوب/عادل المخزومً:

 سم24ص؛251

 نمد         -ـ السٌاسة2االحوال السٌاسٌة-ـالعراق1

 أـ العنوان  
 

497 

3210956 

 292م

 
مركز البٌان للدراسات والتخطٌط حصاد البٌان/مركز 

 2115بؽداد:المركز0-البٌان للدراسات والتخطٌط:

498 



 (3سم)سلسلة اصدارات مركز البٌان250ص؛238

ـ الشرق االوسط االحوال 2االحوال السٌاسٌة -ـ العراق1

 اسٌاسٌة   
 أـ العنوان                       ب ـ السلسة

 

3210956 

 292م

 
مركز البٌان للدراسات والتخطٌط حصاد البٌان/مركز 

 2115بؽداد:المركز0-البٌان للدراسات والتخطٌط:

سم)سلسلة اصدارات مركز البٌان 24ص؛265

 (4للدراسات0

ـ الشرق االوسط..االحوال 2ـ العراق..االحوال السٌاسٌة 1

 السٌاسٌة
 أـ العنوان                ب ـ السلسة

 

499 

3210956 

 292م

 
مركز البٌان للدراسات والتخطٌط حصاد البٌان/مركز 

 2115بؽداد:المركز0-البٌان للدراسات والتخطٌط:

سم)اصدارات مركز البٌان للدراسات 24ص؛296

 (2والتخطٌط،

االحوال –ـ الشرق االوسط 2االحوال السٌاسٌة-ـ العراق1

 السٌاسٌة
 أـ العنوان                       ب ـالسلسة

 

511 

3210956 

 292م

 
مركز البٌان للدراسات والتخطٌط حصاد البٌان/مركز 

 2115بؽداد:المركز0-والتخطٌط:البٌان للدراسات 

 (1سم)دراسات ومماالت،24ص؛396

االحوال -ـالشرلالوسط2االحوال السٌاسٌة -ـالعراق1

 السٌاسٌة
 أـ العنوان                     ب ـالسلسة

 

511 

3210973 

 949س

 
 السندي0مهدي حسٌن

امرٌكا ومشروع الشرق االوسط الجدٌد)دراسة 
الكوفة:دار التوحد -السندي:تحلٌلة(/مهدي حسٌن 

 2115للنشر0

 سم25ص؛226

 االحوال السٌاسٌة            أـ العنوان-ـ امرٌكا1

 

512 

3210973 

 78ن

 
 نؽم طالب عبدهللا

التطورات السٌاسٌة الداخلٌة فً الوالٌات المتحدة 

513 



(/نؽم طالب 1789-1783االمرٌكٌة بعد حرب االستمالل)

 2115ن بؽداد:دار مكتبة عدنا-عبدهللا:

 سم15ص؛575

-1783ـ امرٌكا تارٌخ)2االحوال السٌاسٌة -ـ امرٌكا1

1789   ) 

 أـ العنوان
 

3210973 

 254ي

 
 ٌاسر عبدالحسٌن

المٌادة فً السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة بعد الحرب 
بؽداد:دار ومكتبة -الباردة/ٌاسر عبد الحسٌن:

 2115عدنان0

 سم25ص؛548

 ـالحرب الباردة     2االحوال السٌاسٌة -ـامرٌكا1

  أـ العنوان 
 

514 

 

311012 

 294ز

 
 الزبٌدي،لٌث عبدالحسن

الفٌدرالٌة والنظام الفٌدرالً فً العراق/لٌث عبد الحسن 

 2115)د.م(:د.ن0-الزبٌدي:

 سم24ص؛223

 العراق                     أـ العنوان-الفدرالٌة-1

 

515 

321012 

 823ق

 
 فالح اسماعٌل حاجم

اساسٌات الدولة الفٌدرالٌة المعاصرة:دراسة ممارنه/فالح 

 2115بؽداد:دار الرواد المزدهرة،-اسماعٌل حاجم:

 سم21ص؛216

 ـ النظم االتحادٌة              أـ العنوان2ـ الفدرالٌة 1

 

516 

32304 

 948م

 
 المندالوي0احمد الحمد

-الحمد المندالوي:االعتراؾ بالحموق االثنٌة/احمد 

 2115بؽداد:مكتب زاك0ً

 سم24ص؛65

 العراق          أـ العنوان-ـ االللٌات2ـحموق االنسان 1

 

517 

323،4 

 959م

 
 الموسوي،سالمه حسٌن

الحموق فً الدٌانات الثالث بٌن المتشابه فً االسم 
 -والمختلؾ فً العموبه/سالمه حسٌن الموسوي:

 2115بؽداد:مكتب الهدٌل0

518 



 سم24ص؛172

 ـ الدٌانات        أـ العنوان2ـحموق االنسان 1

 

323،4 

 259ي

 
 ٌاسٌن دمحم حسٌن

-حموق االنسان والدٌممراطٌة/ٌاسٌن دمحم حسٌن :
 2115بؽداد:مطبعة الكتاب0

 سم24ص؛218

 ـ الدٌممراطٌة            أـ العنوان2ـ حموق االنسان 1

 

519 

323،443 

 499ح

 
فً المنظومة المانونٌة حرٌة التعبٌر عن الراي 

بؽداد: المركز المدنً -العرالٌة/اٌاد محسن ضمد 0اخرون:
 2115للدراسات واالصالح المانون0ً

 سم21ص؛189

 لوانٌن وتشرٌعات          -ـ حرٌة التعبٌر1

 أـ اٌاد محسن ضمد)م.م(
 

511 

324،256 

 792ع

 
 لوانٌن-العراق

/اعداد 2115لسنه  36لانون االحزاب السٌاسٌة رلم

بؽداد:صباح جعفر -صباح جعفر االنباري:
 2115االنباري0

 )موسوعة الموانٌن(-سم17ص190

 العراق لوانٌن وتشرٌعات –ـاالحزاب السٌاسٌة 1

 أـ العنوان                   ب ـ السلسة
 

511 

3240256 

 892ح

 
 الحلوان0ًجاسم

منالشات مهمة فً تناول تارٌخ الحزب الشٌوعً 
بؽداد:مطبعة اٌالؾ للطباعة  -جاسم الحلوانً:العرالً/

 2115الفنٌة الحدٌثة0

 سم22ص1210

 العراق           أـ العنوان-ـالحزب الشٌوع1ً

 

512 

3240256 

 89ع

 
 علً محسن مهدي

الوثائك التمٌمٌة لمسٌرة الحزب الشٌوعً العرالً 
د.م:دار الرواد  -لنضالٌة/علً محسن مهدي:

 2115المزدهرة0

 سم24ص؛207
 العراق               أـ العنوان-ـاالحزاب الشٌوعٌة1

513 



 

3240273 

 242أ

 
 ابراهٌم دمحم سلٌمان

الحزب الجمهوري تاسٌسة ودورة السٌاسً فً الوالٌات 
-(/ابراهٌم دمحم سلٌمان:1876-1854المتحدة االمرٌكٌة)

 2115دٌالى:جامعة دٌالى0

 سم24ص؛265

 امرٌكا      أـ العنوان-الجمهورٌة–ـ االحزاب السٌاسٌة 1

 

514 

324072 

 529ع

 
 العزاوي0عمار جعفر

استراتٌجٌة التوظٌفات فً الفكر االستراتٌجً االمرٌكً 
-المعاصر حلؾ الناتو انموذجا/عمار جعفر العزاوي:

 2115بؽداد:مكتب الؽفران0

 سم24ص؛212

 امرٌكا –السٌاسٌة -ـاالستراتٌجٌة1

 أـ العنوان                ـ حلؾ الناتو         2

 

515 

32702 

 922ب

 
 البٌات0ًمحمود وهٌب

الدلٌل الدبلوماسً/تالٌؾ شاكر محمود وهٌب 
بٌروت:دار -البٌات0ًعلً عبدالحسٌن عبدهللا العمابً:

 2115الكتب العلمٌة0

 سم25ص؛618

ـ الدبلوماسٌة أـ العمابً علً عبد الحسٌن عبدهللا 1

 ب ـ العنوان        العمابً)م.م(    
 

516 

3270411 

 78ن

 
 نؽم سالم ابراهٌم

العاللات البرٌطانٌة االلمانٌة:النشاط الدبلوماسً 
-/نؽم سالم ابراهٌم:1949-1919وخٌارات الحرب 

 2115بؽداد:مكتبة عدنان0

 سم24ص؛318

عاللات -ـ المانٌا2عاللات خارجٌة المانٌة -ـ برٌطانٌا1

 أـ العنوان برٌطانٌة                 -خارجٌة
 

517 

3270411 

 594م

 
 المشهدان0ًللٌل ابراهٌم صالح
(خلٌل ابراهٌم 1917-1857العاللات البرٌطانٌة االٌرانٌة)

 2115بؽداد:دار ومكتبة عدنان0-صالح المشهدانً:

 سم24ص4150

518 



ـ اٌران عاللات 2اٌرانٌة -عاللات خارجٌة-ـبرٌطانٌه1

 أـ العنونبرٌطانٌة                        -خارجٌة
 

3270411 

 34س

 
 سحراحمد ناجً

برٌطانٌة والخلٌج العربً خالل الحرب العالمٌة االولى/ 

 2115بؽداد:دار ومكتبة عدنان0-سحراحمد ناجً:

 سم24ص؛199

ـ الخلٌج 2الخلٌج العربً -العاللات الخارجٌة–ـبرٌطانٌة 1

برٌطانٌا                أـ -العاللات الخارجٌة-العربً
 وانالعن
 

519 

3270549 

 94هـ

 
 هند علً حسن

:دراسة فً 1979-1947االفؽانٌة-العاللات الباكستانٌة

بؽداد:مإسسة -العاللات السٌاسٌة/ هند علً حسن:
 2115ثائرالعصامً،

 سم24ص؛384

 افؽان-عاللات خارجٌة-ـباكستان1

 باكستان                  –عاللات خارجٌة -ـ افؽان2

 أـ العنوان 
 

521 

3270567 

 942س

 
 السودان0ًصادق حسن

:دراسة فً 1931-1921السعودٌة -العاللات العرالٌة

-العاللات السٌاسٌة/صادق حسن السودانً:
 2115بؽداد:مإسسة ثائر العصامً،

 سم24ص3510

 السعودٌة -العاللات الخارإجٌة-ـ العراق1

 العراق        -العاللات الخارجٌة-ـ السعودٌة2

 أـ العنوان  
 

521 

327،567 

 59ح

 
 حسن نوري حسٌن

ازمة الكوٌت واشكالة العاللة مع العراق:دراسة سٌاسٌة 
 2115بؽداد:مكتبة عدنان0-تارٌخٌة/حسن نوري حسٌن:

 سم24ص؛195

 الكوٌت–العاللات الدولٌة -ـالعراق1

 العراق          أـ العنوان-العاللات الدولٌة-ـ الكوٌت2

 

522 

3270567  
 الكرٌم0ًامٌرة حسٌن محمود

523 



/ امٌرة حسٌن 1963-1947العاللات العرالٌة الهندٌة 498ن

 2115بؽداد:دار االرلام-محمود الكرٌمً:

 سم24ص؛128

 الهند–العاللات الخارجٌة -ـالعراق1

 العراق         أـ العنوان–العاللات الخارجٌة –ـالهند 2

 

3270567 

 292ن

 
 ناٌتس0ماٌكل

لمادم والعراق :العاللات العرالٌة الرئٌس االمرٌكً ا
مركزالبٌان -االمرٌكٌة والحرب ضد داعش/ماٌكل ناتٌس:

  2115للدراسات والتخطٌط 0

وسلسة دراسات مركزالبٌان مكتوب باللؽتٌن -ص؛48

 العربٌة واالنكلٌزٌة
 امرٌكا -العاللات الخارجٌة–ـالعراق 1

 العنوانالعراق        أـ -العاللات الخارجٌة–ـ امرٌكا 2

 

524 

3270731 

 929م

 
 منتهى طالب سلمان

-1854سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه الٌابان

 2115/ منتهى طالب سلمان19650

 سم24ص؛122

العاللات -ـالٌابان2الٌابان-العاللات الخارجٌة-ـامرٌكا1

 امرٌكا                  أـ العنوان-الخارجٌة
 

525 

3270731 

 29ن

 
 كبة0صباح عبد الرزاق

سٌاسة الرئٌس االمرٌكً باران اوباما الخارجٌة تجاه 
بؽداد:شركة االحمدي -العراق/صباح عبدالرزاق كبة:

 2115للطباعة والنشر 0

 سم24ص؛231

 العراق-العاللات الخارجٌة-ـامرٌكا1

 أـ العنوانامركٌا         -لات الخارجٌةالعال -ـ العراق2

 

526 

3270731 

 949ز

 
 نان صادق حسٌنس

-1952سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه مصر 

بؽداد:مإسسة ثائر -/سنان صادق حسٌن الزٌدي:1956

 2115العصامً،

 سم24ص؛416

 مصر-العاللات السٌاسٌة-ـامرٌكا1

 امرٌكا              أـ العنوان-العاللات السٌاسٌة-ـ مصر2

527 



 

328،31 

 648ع

 
 العراق0وزارة العدل

لرارات وفتاوي مجلس شوري الدولة العام 
 2115بؽداد:االندلس للطباعة0-/وزارة العدل :02114

 سم24ص؛349

 ـالعراق مجلس الشوري              أـ العنوان1

 

528 

 

36106 

 895أ

 
 االلوس0ًفالح

حل النزاعات وبناء السلم االهلً)مادة تدرٌب اساسٌة( 
 2115سالم الرافدٌن0بؽداد:منظمة -اعداد فالح االلوسً:

 سم21ص؛44

 ـ االرشاد االجتماعً              أـالعنوان1

 

529 

331،128 

 824ع

 
 عمار حمد خلؾ

-امثلة-تطبٌمات االلتصاد المٌاصً باستخدام البرنامج :
بؽداد:دار الدكتور العلوم -تطبٌمات..الخ/عمار حمد خلؾ:

 2115االدارٌة وااللتصادٌة0

 سم24ص؛162

 معالجة بٌانات-ـااللتصاد1

 ـااللتصاد المٌاسً                   أـالعنوان2

 

531 

33101 

 295ن

 
 فائز شاكر احمد

التحلٌل االلتصادي والتصور التكنولوجً/ فائز شاكر 
 2115بؽداد:دار المصادر للتحضٌر الطباع0ً-احمد:

 سم24ص؛319

   ـ التنمٌة االلتصادٌة       2ـااللتصاد التحلٌلً 1

 أـالعنوان
 

531 

33101 

 298ن

 
 نبٌل جعفر عبد الرضا

تطور الفكر االلتصادي فً افالطون الى فرٌدمان/ نبٌل 
  2115:البصرة:شركة بؽداد20جعفر عبد الرضا:ط

 سم(24ص؛313)

 ـالتنمٌة االلتصادٌة          أـ  العنوان1
 

532 

331،7 

 459ع

 
 عبدالرسول عبدجاسم

533 



عبدجاسم0عالء شفٌك  التصاد العمل/ عبدالرسول
 2115بؽداد:دار المثنى0-فرٌدة ومنفتحة:3الراوي:ط

 سم24ص؛321

 دراسات   أـ الراوي عالء شفٌك)م.م(   -ـااللتصاد1

 ب ـالعنوان
 

331،91 

 693ب

 
 البطٌخ0ًعبدالرزاق دمحم

التحلٌل المكانً االحصائً فً العلوم الجؽرافٌة)بحوث 
بؽداد:مكتب -البطٌخً:دراسات(عبدالرزاق دمحم 

 2115زاك0ً

 سم24ص؛398

 ـالجؽرافٌة االلتصادٌة                أـ العنوان1

 

534 

3310951 

 92م

 
 منى ٌونس حسٌن

تطور االلتصاد الصٌنً بٌن اشتراكٌة السٌاسٌة وراسمال 
بٌروت:المإسسةالحدٌثة -السوق/منى ٌونس حسٌن:

 2115للكتاب0

 سم25ص؛328

 االلتصادٌة              أـ العنواناالموال -ـالصٌن1

 

535 

331،956 

 492أ

 
 ادٌب لاسم شندي

-استشراؾ مستمبل االلتصاد العرالً/ادٌب لاسم شندي:
 2115واسط)د.ن(0

 االحوال االلتصادٌة              أـ العنوان-ـالعراق1

 

536 

331،956 

 289س

 
 سامً عبٌد دمحم

االشتراكٌة النظام االلتصاد فً العراق بٌن 
بٌروت:دار ومكتبة -المركزٌة...الخ/ سامً عبٌد دمحم:

 2115النظائر0

 سم25ص؛124

 االحوال االلتصادٌة             أـ العنوان-ـالعراق1

 

537 

3310962 

 972خ

 
 الخٌمان0ًحٌدر صبري شاكر 

:دراسة 1879-1841االوضاع االلتصادٌة فً مصر

نجؾ:مطبعة ال-تارٌخٌة/ الخٌمان0ًحٌدر صبري شاكر:
 2115المٌزان0

 سم24ص؛255

538 



 االحوال االلتصادٌة             أـ العنوان-ـمصر1

 

3320142 

 849ش

 
 الشمري0ماٌح شبٌب

التحوٌل الدولً اسس نظرٌة واسالٌب تحلٌلٌة/ماٌح 
 2115بؽداد:د.ن0-شبٌب الشمري0حسن كرٌم حمزة:

 سم24ص؛512

 ـالتحوٌل الدولً   أـ حسن كرٌم حمزة        1

 ب ـ العنوان 
 

539 

33201 

 294ج

 
 الجبٌر0دمحم علً ابراهٌم

مصرؾ الرافدٌن العمارةمنتدا فتاحة 

/دمحم علً ابراهٌم 31/12/2111العناٌة27/5/1951فً

 2115بؽداد:دار الضٌاء للطباعة والتصمٌم0-الجبٌر:

 سم24ص؛291

 اـ العنوان      ـ الموظفون         2لعمارة ا-ـالبنون1

 

541 

3320112 

  294ي

 
 الٌارو0علً عصام دمحم علً 

دلٌل المصارؾ والمدلمٌن فً مكافحة ظاهرة ؼسٌل 
بؽداد:دار الدكتور -االموال/علً عصام دمحم علً الٌاور:

 2115للعلوم االدارٌة وااللتصادٌة والعلوم االخرى،

 سم24ص؛164

 ـ عسٌل االموال           أـ العناون2ادلة    -البنونـ 1

 

541 

332011 

 282غ

 
 الؽالب0ًعبد الحسٌن جلٌل

الصٌرفة المركزٌة النظرٌة والسٌاسٌات عبد الحسٌن 
 2115النجؾ:مإسسة النبراس للطباعة0-جلٌل الؽالبً:

 سم24ص؛321

 العنوان-ـالبنون المركزٌة               أ1

 

542 

3320122 

 796ر

 
 الرفٌع0ًافتخار دمحم مناحً

افتخار دمحم  /banks Islamicالمصارؾ االسالمٌة:
-الرفٌع0ًعلً حسٌن نوري الالمً: مناحً

 2015بؽداد:د.م0
 سم24ص؛157

 ـ البنون االسالمٌة   أـالالمً علً حسٌن نوري     1
 ب ـالعنوان 

 

543 



3320412 

 89ع

 
 علً سالم احمد سٌالة

وسٌلة دفع:دراسة التصادٌة  النمود االكترونٌة
بؽداد:دٌوان الولؾ -فمهٌة/علً سالم احمد سٌالة:

 2115السن0ً

 سم24ص؛461

 ـالنمود معالجة بٌانات                     أـ العنوان1

 

544 

3320495 

 594ن

 
 النصٌري0سمٌر عباس

اصالح المطاع المصرفً فً الخطوة االولى لالصالحات 
-العراق/سمٌر عباس النصٌري:االلتصادٌة فً 

 2115بؽداد:مطبعة مجموعة الربٌع0ً

 سم24ص؛167

 ـ البنون العراق        2العراق -ـ االصالح النمدي1

 أـ العنوان 
 

545 

33206 

 959ق

 
 المٌسً،عماد دمحم  عبد الرحمن

الممدمة فً تمٌٌم المرارات االستثمارٌة/ عماد دمحم  عبد 
 2115بؽداد:د.ن0-المٌسً:الرحمن 

 سم24ص؛119

 ـ االستثمار                        أـالعنوان1

 

546 

33206 

 583م

 
 المصلح0ثامر علوان

عمان:دار -تمٌٌم لرارات االستثمار:ثامر علوان المصلح:
 2115االٌام للنشر0

 ـ االلتصاد                   أـ العنوان2ـاالستثمار     1

                                                               

547 

33206 

 298ن

 
 نبٌل جعفر عبد الرضا

مناخ االستثمار فً العراق/ نبٌل جعفر عبد الرضا0خولة 
 2115البصرة:شركة الؽدٌر،-شٌخ حسن:

 سم24ص؛179

العراق   أـ خولة شٌخ حسن        ب ـ -ـاالستثمار1

 العنوان
 

548 

3220673 

 849ش

 
 الشمري،دمحم عبدالستار حسٌن سبع 

االستثمار االجنبً ودورة فً تصحٌح االختالؾ الهٌكلٌة 
فً االلتصاد العرالً/ دمحم عبدالستار حسٌن سبع 

549 



بؽداد:شركة دار االحمدي للطباعة -الشمري:
 2115الفنٌة0

 سم24ص؛235

 العراق-ـاالستثمارات االجنبٌة1

 أـ العنوان        جدوى     دراسات  -ثماراتـ االست2

 

333013 

 294ع

 
 العبٌدي،ضٌاء علً عبد

لاموس االرض وفروق االلفاظ والمعانً والمصطلحات 
/ Dictionary of the landاالرض ومفرداتها....الخ:

بؽداد:مكتب شجرة -ضٌاء علً عبد العبٌدي:
 سم31ص؛0313 2115الزٌتون،

 العنونمفاهٌم               أـ -ـ االرض1

 

551 

3330911 

 959م

 
 الموسوي0رحمن حسن علً

االثار االلتصادٌة عن ازمة المٌاه فً العراق والحلول 
بؽداد:دار -الممكنه لها/ رحمن حسن علً الموسوي:

 2115الدكتور للعلوم االدارٌة االلتصادٌة0

 سم24ص؛142

 المشاكل االلتصادٌة     -ـ العراق2ـ المٌاه العراق 1

 أـ العنوان 
 

551 

336 

 849ع

 
 عمرو هشام دمحم

مدخل فً المالٌة العامه نظرة التصادٌة فً علم المالٌة 
بؽداد:دار الدكتور للعلوم -العامة..الخ/ عمرو هشام دمحم:

 2115االدارٌة وااللتصادٌة والعلوم االخرى0

 سم24ص؛222

 ـ المالٌة العامه               أـ العنوان1

 

552 

3360567 

 288س

 
 دمحم عبود سالم

االتجاهات المعاصرة فً الموازنات العامة الدولة 
بؽداد:دار الدكتور -واالستثمار والتشؽٌلٌة/سالم دمحم عبود:

 2115للعلوم االدارٌة وااللتصادٌة0

 سم24ص؛328

 العراق               أـ العنوان-ـ المٌزانٌة1

 

553 

33709 

 384م

 
 دمحم محسن خنجر

الزراعً العربً فً مجال والع وافاق التكامل 

554 



بؽداد:مكتب رٌاض -الحبوب/دمحم محسن خنجر:
 2115للطباعة0

 سم24ص؛319

 التكامل االلتصادي-ـالوطن العرب1ً

 الوطن العربً             أـ العنوان–ـالحبوب والخالل 2

 

3380119 

 528غ

 
 الؽزال0ًعلً كسار ؼدٌر

االسالم منذ صناعات العرب فً الجزٌرة العربٌة لبل 
م/ علً كسار 662هـ/1االلؾ االول لبل المٌالد حتى عام 

 2115النجؾ االشرؾ: مطبعة التمٌم0ً-ؼدٌرالؽزالً:

 سم28ص؛354

 الجزٌرة العربٌة –ـ الصناعات 1

 تارٌخ                         أـ العنوان -ـ العرب2

 

555 

3380185 

 859م

 
 المكصوص0ًرحمن حسن علً

اتٌجٌة لسٌاسات االصالح االلتصاد االبعاد االستر
وانعكاساتها على المطاع الزراعً فً العراق/رحمن 
-حسن علً المكصوص0ًحسن ٌحٌى بالر الحٌدري:

 2115بؽداد:دار الدكتور للعلوم االدارٌة وااللتصادٌة0

 سم24ص؛316

العراق           أـ الحٌدري حسن -ـالتنمٌة الزراعٌة1

 نوانب ـ الع           ٌحً بالر
 

556 

3380195 

 922ب

 
 البوتان0ًطلعت دمحم طاهر

-االمن الؽذائً العرالً/طلعت دمحم طاهر الٌونانً:
 2115بؽداد:مإسسة حروؾ عرالٌة0

 سم)سلسلة العرالٌة تطبع(25ص؛373

 العراق         أـ العنوان       -ـ االمن الؽذائ1ً

 ب ـالسلسة  
 

557 

3380272 

 879ح

 
 عبودالحلف0ًعبد الجبار 

التمنٌات النفطٌة والتصادٌاتها/عبد الجبار عبود 
 2115البصرة:شركة المدٌر للطباعة0-الحلفب:

 سم24ص؛112

 التصادٌات               أـ العنوان-ـ البترول1

 

558 

33805  
 المصلح0ثامر علوان

559 



-علم االلتصاد الجزئً والكلً/ثامر علوان المصلح: 583م
 2115عمان:دار االٌام للنشر0

 سم24ص؛276

 أـ العنوان    ـ االلتصاد الكلً  2ـااللتصاد الجزئً   1

 

3380516 

 528س

 
 سالم دمحم عبود

نظرٌات دارة االرباح فً تطبٌك حوكمه الشركات/سالم 
 2115بؽداد:دار الدكتور للعلوم0-دمحم عبود:

 سم24ص؛226

 ـ الفتالوي لٌلى ناجً          أـ العنوان2ـاالرباح   1

 

561 

3380542 

 949د

 
 الدوري0سامً صالح

-(/سامً صالح الدوري:1853-1838الحركة الجارتٌة)

    2115كركون:مكتب المعٌن للحاسبات0

 سم(22ص؛111)

ـبرٌطانٌا االحوال االلتصادٌة  2ـ االزمات االلتصادٌة1

 أـالعنوان

561 

33807 

 298ن

 
 نبٌل جعفر عبدالرضا

دور المطاع الخاص  فً تطوٌر االلتصاد العرالً/نبٌل 
جعفر عبدالرضا/البصرة:شركة الؽدٌر للطباعة 

 2115والنشر0

 سم25ص؛111

 ـ االلتصاد2العراق   -ـالمطاع الخاص1

 أـ بٌداء رزاق حسٌن         أـ العنوان
 

562 

33809 

 146ش

 
 الشرع0رحٌم كاظم حسن

الشرع0دمحم جاسم التخطٌط االلتصادي/رحٌم كاظم حسن 
 2115بؽداد:مطبعة الكتاب0-رستم:

 سم25ص؛221

 ـ التخطٌط االلتصادي             أـ العنوان1

 

563 

33809 

 528و

 
 وسام حاتم سلمان

التنمٌة المستدامه الرهان الرابع المةاجهة التحدٌات 
-االلتصادٌة العراق نموذجا/ وسام حاتم سلمان:

 2115بؽداد:مكتبة النوارس،

 سم24ص؛213

564 



 التنمٌة االلتصادٌة               أـ العنوان-ـ العراق1

 

3380925 

 225ع

 
 عباس عنٌد ؼانم

المناخ الالزم لخصخصة واستثمار المنتجات النفطٌة فً 
الدٌوانٌة:دار نٌور للطباعه -العراق/عباس عنٌد ؼانم:

 2115والنشر0

 سم21؛118

 أـ العنوان التصادٌات العراق   -البذول ـ2ـ لخصخصة  1

 

565 

339 

 92م

 
 منى ٌونس حسٌن

عمان:دار امجد -االلتصاد الكلً/منى ٌونس حسٌن:

 سم(25ص؛412)      2115للنشر والتوزٌع0

 ـ االلتصاد الكلً                    أـ العنوان1

 

566 

3410195 

 296ر

 
 الربٌع0ًصالح محسن حمزة

الموانٌن العسكرٌة والمدنٌة طرق الطحن فً 
   2115بؽداد:د.ن0-العرالٌة/صالح محسن حمزة الربٌعً:

 سم(24ص؛186)2ج

 ـالمانون العسكري     أـ العنوان2العراق -ـالمانون1

 

567 

3410117 

 259غ

 
 ؼازي فٌصل مهدي

-الموجز فً احوال المانون/ؼازي فٌصل مهدي:
 2115بؽداد:صباح صادق جعفر االنباري0

 سم             )مكتبة المانون المضاء(24ص؛94

 دراسات          أـ العنوان        ب ـ السلسة-ـ المانون1

 

568 

3410112 

 626م

 
 المعاضٌدي0صهٌب دحام 

-عٌادة حك التماضً واساءة/صهٌب فٌصل المعاضٌدي:
 2115بؽداد:صباح صادق جعفر االنبار0

 سم    )مكتبة المانون والمضاء(24ص؛158

 لوانٌن تشرٌعات         أـالعنوان-حموق االنسانـ 1

 

569 

3410112 

 829ح

 
حماٌة التنوع فً العراق:برنامج توسٌع المشاركة من 

بؽداد:منظمه -خالل المجتمع حملة شباب ضد التمٌز:
 2115سالم الرافدٌن0

 سم    )الكتاب باللؽٌتٌن العربً واالنكلٌزي(21ص؛84

571 



 اتلوانٌن وتشرٌع-ـحموق االنسان1

 

3410115 

 299ش

 
 الشاوي0منذر

بؽداد:الذاكرة -االنسان والمانون/منذر الشاوي:
 2115للنشر0

 سم24ص؛595

 ـ االجتماع المانون0علم          أـ العنوان1

 

571 

34107 

924 

 
 فإاد عبددمحم

فً  1958دراسات لانونٌة فً اتفالٌة نٌورن لسنه 

االجنبٌة حصانه الدولة االعتراؾ وتنفٌذ احكام التحكٌم 
والحكومه فً التشرٌع العرالً..الخ/فإاد عبد دمحم 

 2115:بؽداد:مطبعة السٌماء0

 سم24ص؛119

 دراسات              أـ العنوان-ـ المانون1

 

572 

341 

 928ع

 
 العنبك0ًشهاب احمد

اثر العولمة على سٌادة المانون الدولً/شهاب احمد 
 2115ونٌة 0بؽداد:المكتبة المان-العنبكً:

 سم24؛271

 ـالعولمة              أـ العنوان2المانون الدولً  -1

 

573 

3410195 

 254ي

 
 الٌاسري0ٌاسٌن طاهر

المانون الدولً الخاص الجنسٌة العرالٌة الممارنة/ٌاسٌن 
 2115بؽداد:دار الزاهٌدي للنشر0-طاهر الٌاسري:

 سم     )سلسلة العرالٌة(24؛314

 الجنسٌة -2العراق    -ـ المانونٌة الدولً الخاص1

 أـ العنوان          ب ـ السلسة
 

574 

 

341023 

 599ح

 
 الحسٌنً،سٌؾ حٌدر

االمم المتحدة بٌن الحٌاد واالنحٌاز العراق واسرائٌل 
الجلة:مإسسة دار -انموذجا/سٌؾ حٌدر الحسٌنً:

 2115الصادق0

 سم21ص؛94

 أـ العنوان            ـاالمم المتحدة            1

 

575 



3410232 

 254ي

 
 الٌاسري0ٌاسٌن طاهر

الطبٌعة المانون لعاللة مجلس االمن بالمحكمة الجنائٌة 
بؽداد:مطبعة -الدولٌة/ٌاسٌن طاهر الٌاسري:

 2115الفرات0

 سم24ص؛352

 تشرٌعات   -لوانٌن-ـ مجلس االمن1

 وانـ المحاكم الدولٌة                       أـ العن2

 

576 

 

341037 

 792ع

 
 لوانٌن-العراق

/صباح 2115(لسنه 35لانون عمد المعاهدات رلم)

بؽداد: صباح صادق جعفر -صادق جعفر االنباري:

 2115االنباري0

 سم  )مكتبة المانون المضاء(17ص؛24

 لوانٌن وتشرٌعات-ـالمعاهدات1

 أـ االنباري،صباح صادق جعفر         أـ العنوان 
 

577 

3410481 

 89ع

 

 
 علً زعالن نعمه 

المانون الدولً االنسانً/علً زعالن نعمه0محمود خلٌل 
بؽداد:مكتبة -جعفر0حٌدر كاظم عبد علً :

 2115السٌسبان،

 سم24ص؛351

 ـالمانون الدولً حموق االنسان        أـالعنوان1

 

578 

3410481 

 583م

 
 مصلح حسن احمد عبد العزٌز

االنسانً/ مصلح حسن احمد عبد مبادئ المانون الدولً 
 سم(24؛312) 2115المكتبة المانونٌة0-العزٌز:

 العنوان -لوانٌن تشرٌعات          أ-ـحموق االنسان1

 

579 

3410482 

 254ي

 
 الٌاسري0ٌاسٌن طاهر

الوافً فً شرح لانون الجنسٌة العرالً/ٌاسٌن طاهر 

 2115..بؽداد:مطبعة الفرات50ط-الٌاسري.

 سم24ص؛256

 العراق        أـالعنوان-لوانٌن وتشرٌعات-ـالجنسٌة1

 

581 

3410522 

 2889ل

 
 الالم0ًجبار جمعة

التحكٌم التجاري فً المانون العرالً واالتفالٌات 

581 

 



-الدولٌة:دراسة لانونٌة عملٌة..الخ/جبار جمعة الالمً:
 2115بؽداد:مطبعة السٌماء0

 سم24ص؛241

 أـ العنوان ـالتحكٌم الدولً التجاري           1

 

3420119 

 792ع

 
 لوانٌن-العراق

دلٌل التشرٌع العرالً/صباح صادق جعفر 
 2115..بؽداد:صباح صادق جعفر االنباري40االنباري..ط

 سم24ص2180

ـالعراق دستور     أـ االنباري صباح صادق جعفر      1

 ب ـالعنوان
 

582 

3420168 

 792ع

 
 العراق لوانٌن

لسنه 11للموظفٌن رلم لانون العجز الصحً 

..بؽداد:صباح 2/صباح صادق جعفر االنبار:ط1999

 2115االنباري0

 سم24ص؛11

ـ لوانٌن وتشرٌعات      أـ 2ـالموظفون العجز الصحً 1

 العنوان
 

583 

3420168 

 626م

 
المعاضٌدي0خمٌس عثمان خلٌفة الهٌتً دراسة لانونٌة 

ونمدٌة لموانٌن وانظمة الخدمة العامه/خمٌس عثمان 
  2115بؽداد:د.ن0-خلٌفة المعاضٌدي الحسٌنً:

 سم(24ص؛551)

 لوانٌن وتشرٌعات            أـ العنوان-ـالخدمه المدٌنه1

 

584 

3437125 

 59ع

 
 العذي0طارق عزٌز جبار

لملكٌة بٌن التحلٌل والتعوٌض شرح واراء التعهد بنمل ا
-وممترحات للمرار...الخ/طارق عزٌز جبار العزي:

 2115بؽداد:المكتبة المانونٌة 0

 سم24ص؛181

 العراق               أـ العنوان-ـالملكٌة العمارٌة1

 

585 

3430137 

 792ع

 
 العراق0لوانٌن وتشرٌعات

لسنه 56لانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة رلم

 2115/بؽداد:صباح صادق جعفر االنباري19770

586 



 سم:)مكتبة المانونٌة والمضاء (16؛48

لوانٌن وتشرٌعات           أـ -ـالدٌوان العامه العراق1

 العنوان
 

343014 

 384أ

 
 احمد نوح طه

الضرٌبة على المٌمه المضافة وامكانٌة تطبٌمها فً 
عرالٌة النجؾ :مإسسة حروؾ -العراق)دراسة ممارنه(:

02115 

 سم)سلسلة العرالٌة تطبع(24ص؛161

 لوانٌن وتشرٌعات        أـ العنوان-ـالضرائب1

 

587 

3430155 

 427ع

 
 1981لسنه  114لانون الرسوم العدلٌة وتعدٌالته رلم 

وتعدٌالته/صباح صادق جعفر االنباري:بؽداد:صباح 
 2115صادق جعفر االنباري0

 سم21ص؛56

 ٌعات                  أـ العنوانلوانٌن وتشر–ـالرسوم 1

 

588 

3430171 

792 

 
 لوانٌن-العراق

-لوانٌن حماٌة المستهلن العرالٌة والمنافسة ومنع :
 2115االحتكار:صباح صادق جعفر االنباري0

 سم..)مكتبة المانون والمضاء(21ص،61

 ـ حماٌة المستهلكه           أـ العنوان1

 

589 

3430192 

 792ع

 
 لوانٌنالعراق 

لانون االستثمار الخاص فً تصفٌة النفط الخام رلم 
/صباح صادق 2111وتعدٌالته رلم السنه 2117لسنه 64

 2115جعفر االنباري:

 سم17ص؛12

ـالبترول لوانٌن وتشرٌعات العراق االنبار       أـ 1

 العنوان
 

591 

3430198 

 792ع

 
 العراق0لوانٌن

الدولة بسبب لانون التعوٌض عن االضرار باموال 
وتعدٌالت/ صباح 1983لسنه 37حوادث المركبات رلم 

صباح -..بؽداد:2ط -صادق جعفر االنباري:

 2115االنباري،

591 



 سم18ص؛12

 لوانٌن وتشرٌعات        أـ العنوان-ـ حوادث المرو1

 

3430192 

 792ع

 
 لوانٌن-العراق

لسنه 41لانون مكافحة تهرٌب النفط ومشتماته رلم 

 2115صادق جعفر االنباري0/ صباح 2118

 سم17ص؛12

 لوانٌن وتشرٌعات          أـ العنوان-العراق-ـ النفط1

 

592 

3440112 

 792ع

 
 لوانٌن-العراق

/ صباح صادق جعفر 2111لسنه 12لانون التضمٌن رلم 

 2115االنباري،

 سم18ص؛11

 ـ التعوٌضات لوانٌن وتشرٌعات         أـ العنوان1

 

593 

3440112 

 427ع

 
 لوانٌن-العراق

/ صباح صادق 2115السنه 31لانون التضمٌن رلم 

صباح صادق جعفر  -جعفر االنباري:بؽداد:
 2115االنباري0

 سم17ص؛11

 لوانٌن وتشرٌعات      -ـالتعوٌضات1

 العراق                    أـ العنوان-ـ المانون المدن2ً

 

594 

3440146 

 883أ

 
 ام كلثوم صبٌح دمحم

لٌة بٌن مطرلة التلوث وسندات المصور البٌئة العرا
التشرٌعً)دراسة فً مدى فاعلٌة المسإولٌة المدنٌة(/ام 

 2115بؽداد:مكتب زاكً 0-كلثوم صبٌح دمحم:

 سم24ص؛254

لوانٌن وتشرٌعات         -العراق-ـحماٌة البٌئة1

 أـالعنوان
 

595 

 

3440154 

 427ع

 
 لوانٌن-العراق

وتعدٌالته/ 1931لسنه 3لانون المشروبات الروحٌة رلم 

بؽداد: صباح صادق جعفر -صباح صادق جعفر االنباري:
 2115االنباري0

 سم21ص؛121

596 

 



-لوانٌن وتشرٌعات       أ–المشروبات الرحٌة -1

 العنوان
 

3440176 

 224ج

 
 جبار عبد الرزاق رجب

المضاء المدرسً:دراسة فً اسالٌب واحكام وسائل 
الثانوٌة العراق/جبار  االنضباط المدرسً فً المدارس

 2115كربالء:مطبعة الزوراء0-عبدالرزاق رجب:

 سم21ص؛091

 لوانٌن وتشرٌعات             أـالعنوان-ـالتعلٌم الثانوي1

 

597 

344،567 

 427ع

 
/ صباح صادق جعفر 2115لسنه 37لانون العمل رلم

 2115بؽداد: صباح صادق جعفر االنباري0-االنباري:

 انون والمضاء(سم)مكتبة الم21ص؛76

 لوانٌن وتشرٌعات           أـ العنوان-ـالعمل والعمال1

 

598 

 

345011 

 294ز

 
 الزبٌدي0سلمان عبٌد عبدهللا

لسنه 23شرح لانون اصول المحاكمات الجزائٌة رلم 

بؽداد: -وتعدٌالته/سلمان عبٌد عبدهللا الزبٌدي: 1971

 2115صباح صادق جعفر االنباري0

 سم24ص؛412

 ـالمحاكمات الجنائٌة               أـالعنوان1

 

599 

345711 

 649س

 
 السعدي0عباس زٌاد

 1965لسنه 173محاظرات فً لانون المحاماة رلم 

 2115بؽداد:مكتب زاكً،-المعدل/عباس زٌاد السعدي:

 سم24ص؛377

 لوانٌن وتشرٌعات           أـ العنوان-ـ المحاماة1

 

611 

345011 

 928ع

 
 العنبكً،عدنان زٌدان حسون

لضاء محكمة الجناٌات:مختارات لانونٌة واحكام 
بؽداد:مكتبة -لضائٌة/عدنان زٌدان حسون العنبكً:

 2115صباح0

 سم24ص؛346

 العنوان-ـالمحاكم الجنائٌة                أ1

 

611 

345011  612 



 ناٌؾ دمحم صالح 297ن
منالشة لرارات حكم صادرةعن المحكمة الجنائٌة 

 2115بؽداد:مطبعة الخٌال0-المركزٌة/ناٌؾ دمحم صالح:

 سم24ص؛161

 ـ المحاكم الجنائٌة              أـ العنوان1

  

 

345011 

 942هـ 

 
 الهنداوي0سعد عدنان

المحكمة الجنائٌة الدولٌة:حاضر ومستمبل المانون 

 2115بؽداد:د.ن0-الجائً الدولً/سعد عدنان الهنداوي:

 سم24ص؛228

 ـالمانون الدولً الجنائ2ًالمحاكم الجنائٌة         ـ 1

 أـ العنوان
 

613 

345012 

 924ج

 
 الجواري0فتحً

-الجرٌمه المنظمة عبر الوطنٌة /تالٌؾ فتحً :
 2115بؽداد:مجلة التشرٌح والمضاء0

 سم24ص؛241

 ـ الجرٌمه والمجرمون                       أـالعنوان1

 

614 

345012 

 924ز

 
 الزٌادي،حسٌن علٌوي ناصر حسٌن 

جؽرافٌة الجرٌمه مبادى واسس/حسٌن علٌوي:ناصر 
 2115دمشك:دار الحصاد0-حسٌن الزٌادي:

 سم24ص؛298

 الجرٌمه والمجرمون                    أـالعنوان
 

615 

3450121 

 959ق

 
 المٌس0ًوداد عبد الرحمن

الجرٌمة السٌاسٌة فً الموانٌن الممارنه/وداد عبد 
بؽداد:صباح صادق جعفر -الرحمن المٌسً:

 3125االنباري0

 سم24ص؛48

 ـ المانون الممارن   2ـ الجرائم السٌاسٌة      1

 أـ العنوان     
 

616 

3450123 

 962ج

 
 الجوعان0ًحٌدر جمال نبٌل

مكافحة الفساد فً ضوء المانون الدولً /حٌدر جمال 
 2115بؽداد:مكتب الهاشمً.-نبٌل الجوعانً:

 سم24ص3280

617 

 



 لوانٌن وتشرٌعات            أـالعنوان-ـالفساد1

 

345014 

 398ع

 
 العجٌل0ًدمحم محسن عالوي

اثر الخلط على المسإولٌة الجائٌة فً دراسة تحلٌلٌة 
بؽداد:مكتبة وردة دار -ممارنه/دمحم محسن عالوي:

 2115السالم0

 سم24ص؛191

 أـ العنوان ـ الخطا لانون ضائً                     1

 

618 

3450152 

 323ع

 
 (1941الحجاج0فاروق عبد االوهاب )

فً اصول االجراءات التحمٌمة فً المضاٌا 
الجنائٌة/فاروق عبد الوهاب الحجاج..بؽداد:مطبعة 

 2115الكتاب0

 سم24ص؛181

 العراق             أـ العنوان-ـالتحمٌك الجنائ1ً

 

619 

3450153 

 942ج

 
 حمد الجودان0ًكرٌم شهاب

دلٌل المحمك محاظرات فً التحمٌك الجنائً /كرٌم شهاب 
 2115احمد الجودانً..دٌالى:جامعة دٌالى0

 سم21دون ترلٌم؛

 ادلة                أـالعنوان-ـالتحمٌك الجنائ1ً

 

611 

3450177 

 282ؾ

 
 الفتالوي0عماد حسن مهوال

الوجٌز فً العفو العام فً التشرٌع العراق/عماد حسن 
 2115الفتالوي..بابل:مكتبة الرٌاضٌن 0مهوال 

 سم21ص؛97

 ـالعفو لانون جنائً                 أـ العنوان1

 

611 

3450567 

 59ح

 
 الحسن0عدنان سدخان

اٌماؾ تنفٌذ العموبة فً لانون العموبات العرالً 
-والممارن/عدنان سرخان الحسن..ط جدٌدة ومنمحة :

 2115بؽداد:مكتب زاك0ً

 سم24ص؛121

 العراق                   أـ العنوان-المانون الجنائًـ 1

 

612 

346011  
 التمٌم0ًرعد رزاق

613 



الممٌز فً االحوال الشخصٌة /رعد رزاق  898ت
 2115التمٌمً..بؽداد:مكتبة صباح 0

 سم24ص؛364

لوانٌن وتشرٌعات          أـ -ـاالحوال الشخصٌة1

 العنوان
 

 

3467111 

 282ؾ

 
 الفتالوي0سالم عبد الزهرة 

الوجٌز فً شرح لانون االحوال الشخصٌة العرالً رلم 

وتعدٌالته..الخ/سالم عبد الزهرة  1959لسنه 188

 2115..بؽداد:مكتبة دار السالم المانونٌة الجامعة .

 سم24ص؛281

 لوانٌن وتشرٌعات       أـ العنون-ـاالحوال الشخصٌة1

 

614 

3460115 

 923م

 
 وزي كاظمالمٌام0ًف

دعوى النسب:ادلتها الشرعٌة وادلتها العلمٌة رإٌة 
محكمة االتحادٌة فً ضوء لراراتها التمٌٌزٌة/فوزي 

بؽداد:مكتبة صباح لالصدارات -كاظم المٌاحً:
 2115المانونٌة0

 سم24ص؛181

 لوانٌن وتشرٌعات            أـ العنوان-ـ النسب1

 

615 

3460116 

 294ز

 
 عبدهللاالزبٌدي0سلمان 

المختار من لضاء محكمة التمٌٌز االتحادٌة االحوال 
بؽداد:مكتب -الشخصٌة/سلمان عبٌد عبدهللا الزبٌدي:

 2115المانون والمضاء 0

 سم24ص( ؛161)3ج

لوانٌن وتشرٌعات          أـ -ـاالحوال الشخصٌة1

 العنوان
 

616 

 3460116 

 89ع

 

 
 علً عبدالرزاق محمود
-للضر/علً عبدالرزاق محمود:االدمان سبب التفرٌك 

 2115بؽداد:مكتبة صباح0

 سم24ص؛161

 لوانٌن وتشرٌعات-ـالطالق1

 ـ االدمان                                أـ العنوان2

 

617 

3460116  
 المٌاح0ًفوزي كاظم

618 



صدٌك المحامً ؾ دعاوي االحوال الشخصٌة رإٌة  923م
صباح بؽداد:مكتبة -محكمة /فوزي كاظم المٌاحً:

 2115المانونٌة0

 سم24ص؛224

لوانٌن وتشرٌعات العراق      -ـ االحوال الشخصٌة1

 أـالعنوان
 

3460122 

 923م

 
 المٌاح0ًفوزي كاظم

الحالل العمد الفسخ وااللالة فً المانون المدنً 
بؽداد:مكتبة -العرالً...الخ/فوزي كاظم المٌاحً:

 2115صباح0

 سم24ص1580

 العراق           أـ العنوان-العمودـالمانون المدنً 1

 

619 

3460123 

 294ع

 
 العبودي0عثمان سلمان ؼٌالن

االحكام التفصٌلٌة فً شرح التعالدات الحكومٌة/عثمان 
بؽداد:صباح صادق جعفر -سلمان ؼٌالن العبودي:

 2115االنباري0

 سم24ص؛1232

 لوانٌن وتشرٌعات       –ـالعمود العامه الحكومٌة 1

 أـ العنوان 
 

621 

3460133 

 959ق

 
 المٌس0ًوداد عبدالرحمن

-جرٌمه االهمام:دراسة ممارنه/وداد عبدالرحمن المٌسً:
 2115بؽداد: صباح صادق جعفر االنباري0

 سم24ص؛364

 ـ المانون الخاص االهمال            أـ العنوان1

 

621 

346014 

 689م

 
 المعموري،مظهر بدر طرفة حمزة

المكتب كسب فً اسباب كسب الملكٌة فب لانون النماد 
-التسجٌل العماري/ مظهر بدر طرفة حمزة المعموري:

 2115بؽداد:مكتبة وردة دار السالم0

 سم24ص؛76

 ـالملكٌة لانون مدنً                أـالعنوان1

 

622 

3460143 

 294ع

 
 العبٌدي0ضٌاء علً عبدعثمان

االراضً فً الطبٌعة المانون لمرارات تسوٌة حموق 

623 



-/ ضٌاء علً عبدعثمان العبٌدي:1971-1932العراق

 2115بؽداد:مكتب شجرة الزٌتون 0

 سم31ص؛245

 لوانٌن وتشرٌعات        أـالعنوان-ـ االراض1ً

 

3460143 

 294ع

 
 العبٌدي0ضٌاء علً عبد عثمان

الطبٌعٌة المانونٌة لمرارات تسوٌة حموق االراضً 

علً عبد عثمان  / ضٌاء1971-1932العرالٌة 

 2115بؽداد:مكتب شجرة الزٌتون 0-العبٌدي:

 سم31ص؛281

 لوانٌن وتشرٌعات              أـ العنوان–ـاالراضً 1

 

624 

3460143 

 294ع

 
 العبٌدي0ضٌاء علً عبد

معٌن الخٌرة المضائٌة محاولة لزٌارة خٌرة الخبٌرة 
الثانونٌة والفنٌة عن احكام االراضً ومن الخرائط 

بؽداد:مكتب شجرة -لٌة/ ضٌاء علً عبد العبٌدي:العرا
 2115الزٌتون0

 سم31ص؛216

 لوانٌن وتشرٌعات       أـ العنوان–ـ مكتبة االراضً 1

 

625 

3460148 

 792ع

 
 العراق.لوانٌن

/صباح 1971لسنه 3لانون حماٌة حك المإلؾ رلم 

 2115صادق جعفر االنباري0

 17ص؛51

 أـ العنوان ـ حموق التالٌؾ والنشر          1

 

626 

346017 

 427ع

 
 العراق.لوانٌن

المختار من الموانٌن العرالٌة لوانٌن االستثمار فً 
العراق/ صباح صادق جعفر االنباري..بؽداد:صباح 

 2115صادق جعفر0

 لوانٌن وتشرٌعات           أـالعنوان-!ـ االستثمار
 

627 

3470114 

 792ع

 
 العراق0 لوانٌن وتشرٌعات

وتعدٌالته/ 1979السنه 24االشراؾ المضائً رلم لانون 

 2115صباح صادق جعفر االنباري0

 سم )مكتبة المانون والمضاء(16ص؛32

628 



 لوانٌن وتشرٌعات          أـ العنوان-ـ المضاء1

 

347012 

 259غ

 
 ؼازي فٌصل مهدي

تعلٌمات على لرارت المحكمة االدارٌة العلٌا/ؼازي فٌصل 
 2115صادق جعفر االنباري0بؽداد: صباح -مهدي:

 سم21ص؛59

 ـ المحاكم االدارٌة                أـ العنوان1

 

629 

347013 

 643أ

 
 االعرج0ًخالد دمحم جالل

المبادئ المانوٌنة فً لضاء المحكمة التمٌزٌة:لسم 
المرافعات المدنٌة/خالد دمحم جالل..بؽداد:مكتبة 

 2115صباح0

 سم24ص؛154

 مـ محاكم النمص واالجرا1

 العراق          أـ العنوان-ـ لانون المرافعات2

 

631 

347013 

 294ز

 
 الزبٌدي0سلمان عبٌد عبدهللا

المختار فً لرارات محكمة التمٌٌز االتحادٌة المسم 
بؽداد:مكتب المانون -المدنً/ سلمان عبٌد عبدهللا لزبٌدي:

 2115والمضاء0

 سم24ص(؛161)6ج

 أـ العنوان         العراق    -ـمحاكم النمض واالبرام1

 

631 

347015 

 89م

 
 مكً عبد الواحد كاظم

الخبرة والخبراء امام المضاء :دراسة تطبٌمٌة عملٌة 
 2115بؽداد:صباح بؽداد0 -...الخ/مكً عبد الواحد :

 سم24ص؛تمارٌر ؛76

 ـالمضاء دراسات         2ـ المحاكم اجراءات     1

 أـ العنوان 
 

632 

347716 

 224ج

 
 الجابري0دمحم جاسم

دور الحلؾ فً االثبات المضائً دراسة تحلٌلٌة ممارنه 
بٌن الفمة االمامً والمانون الوضعً العرالً/ دمحم جاسم 

   2115بؽداد:شركة الؽدٌر للطباعة والنشر0-الجابري:

 سم24ص؛272  

 ـ االمامه فمة امامً     أـ العنوان2ـالمضاء الحلؾ     1

 

633 



347016 

 398ع

 
 الحجٌل0ًلفته هامل

المختار فً لضاء محكمة التمٌز االتحادٌة المدنً 
-االثبات/لفته هامل الحجٌلً:-المرافعات المدنٌة

 2115بؽداد:مطبعة الكتاب 0

 سم24ص؛252

 لوانٌن وتشرٌعات    -ـ االثبات1

 ـ محاكم التمٌٌز                           أـ العنوان2

 

634 

3470166 

 296ر

 
 ،شالل عبد همٌنالربٌعً

الشعادة كدلٌل فً االثبات الجنائً/شالل عبد همٌن 
 2115بؽداد:السٌماء0-الربٌعً:

 سم24ص؛328

 ـشهادة الشهود             أـ العنوان1

 

635 

3470177 

 598أ

 
 اسٌل بمر جاسم دمحم

موجز االحكام فً مصادر االلتزام:دراسة فً المانون 
المعدل/اسٌل بالر 1951لسنه 41المدنً العرالً رلم 

النجؾ االشرؾ:مطبعة -جاسم دمحم0احمد سلمان شهٌب:
 2115المٌزان 0

 سم24ص؛217

 العنوان-العراق         أ-ـ المانون المدنً احكام1

 

636 

347019 

 823ؾ

 
 الفالحً،دمحم ابراهٌم 

التحكٌم فً لانون المرافعات المدنٌة العراق والممارن 
بعض التشرٌعات دراسة تحلٌلٌة ممارنه مع 

بؽداد:صباح صادق -العربٌة..الخ/دمحم ابراهٌم0الفالحً:

 2115جعفر االنباري0

 سم21ص؛116

 لوانٌن وتشرٌعات              أـ العنوان-ـالحكٌم1

 

637 

3470567 

 643أ

 
 االعرجً،خالد دمحم جالل

المبادئ المانوٌة دمحم جاسم لمضاء التمٌٌز االتحادٌة 
بؽداد:مكتبة -دمحم جاسم االعرجً: ومحكام االستئناؾ../

 2115الصباح0

 سم27ص؛241

 العراق           أـ العنوان–ـمحاكم االستئناؾ 1

 

638 



3470567 

 398ع

 
 العجٌل0ًلفته هاٌل

المختار من لضاء محكمة استئناؾ.بؽداد/الرصافة 
االتحادٌة تصنٌفها التمٌزٌة تطبٌمات لانون اٌجاز العمار 

 02115 .بؽداد:مكتبة الصباح

العراق          -سم/!ـمحاكم االستئناؾ24ص؛181

 أـالعنوان
 

639 

3470567 

 398ع

 
 العجٌل0ًلفته هامل

المختار من لضاء محكمة استئناؾ..بؽداد/الرصافة 
االتحادٌة/بصفتها التمٌٌزٌة:تطبٌمات لانون التنفٌذ/ لفته 

 2115بؽداد:مكتبة الصباح0-هامل العجٌلً:

 سم24ص؛193

 العراق                أـ العنوان-الستئناؾـمحاكم ا1

 

641 

3470567 

 398ع

 
 العجٌل0ًلفته هامل

المختار من لضاء محكمة استئناؾ..بؽداد/الرصافة 
بؽداد:مكتبة -االتحادٌة/ لفته هامل العجٌلً:

 2115الصباح0

 سم24ص؛113

 أـ العنوان   العراق            -تئناؾـ محاكم االس1

 

641 

3470567 

 89م

 
 مكً عبد الواحد كاظم

المختار من لضاء محكمة استئناؾ كربالء بصفتها 
 2115بؽداد:مكتبة صباح بؽداد0-التمٌزٌة:

 سم24ص؛56

 العراق               أـالعنوان–ـ محاكم االستئناؾ 1

 

642 

3470567 

 89م

 
 مكً عبدالواحد كاظم

المختار من لضاء محكمة استئناؾ كربالء بصفتها 
التمٌٌزٌة:لسم الجزاء/مكً عبد الواحد 

 2115كاظم..بؽداد:مكتبة صباح 0

 سم24ص؛113

 العراق                  أـالعنوان-ـ محاكم االستئناؾ1

 

643 

348055 

 628ن

 
النظام المضائً فً الجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

-/المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة:

644 

 



 2115الثماف0ًبؽداد:المركز 

 سم12ص؛72

 ـالمضاء االٌرانً                     أـ العنوان1

 

3480567 

 922أ

 
 اوهام علً حبٌب

االختصاص المضائً بنظر المنازعات االدارٌة فً 
بؽداد:موسوعة الموانٌن -العراق/اوهام علً حبٌب:

 2115العرالٌة0

 سم24ص؛173

 العراق-ـالمضاء االداري1

 العراق               أـ العنوان–دارٌة ـالمحاكم اال2

 

645 

3480567 

 823ؾ

 
 الفالح0ًدمحم ابراهٌم

السلطة التمدٌرٌة للماضً الجنابً فً تمدٌر منحة االلرار 
بؽداد:صباح -دراسة تحلٌلة ممارنه/دمحم ابراهٌم الفالحً:

 2115صادق جعفر االنباري0

 سم21ص؛95

 أـالعنوانالعرالً            -ـالمضاء1

 

646 

3480956 

 959ق

 
 المٌس0ًعبدالمادر

محنة السلطة المضائٌة واالصالحات المرتمبة ومطالب 
بؽداد: صباح صادق -المتظاهرٌن/عبد المادر المٌسً:

 2115جعفر االنباري0

 سم21ص؛83

 العراق                 أـ العنوان -ـ المضاء1

 

647 

351 

 45ح

 
 الحرش0عماد

واالعداد المهنً للموظؾ الحكومً)تنمٌة التاهٌل العلمً 
بؽداد:مطبعة -الموارد البشرٌة(/عماد الحرش:

 2115السٌماء0

 سم25ص؛232

 ـاالدارة العامة               أـ العنوان1

 

648 

351،567 

 592ع

 
 العراق0وزارة الصناعة والمعادن

التمرٌر السنوي للهٌئة العامه للبحث والتطوٌر 
الصناعً:الخالصات الموسعة لبحوث الوزارة 

 2115بؽداد:الوزارة 0-/وزارة الصناعة والمعادن:2119

649 



 سم31ص؛275

 cdٌحتوي على لرص 
وزارة الصناعة والمعادن التمارٌر السنوٌة      -ـ العراق1

 أـ العنوان
 

3510567 

 592ع

 
 العراق0وزارة الصناعة والمعادن

التمرٌر السنوي للهٌئة العامه للبحث والتطوٌر 
الصناعً:الخالصات الموسعة لبحوث الوزارة 

 2115بؽداد:الوزارة 0-/وزارة الصناعة والمعادن:2119

 سم31ص؛154

وزارة الصناعة والمعادن التمارٌر السنوٌة      -ـ العراق1

 أـ العنوان
 

651 

3510567 

 592ع

 
 العراق.وزارةالصناعة والمعادن 

التمرٌر السنوي للهٌئة العامة للبحث والتطوٌر 
بؽداد:الهٌئة العامة للبحث -الصناعً/وزارة الصناعة:

 2115الصناع0ً

 سم31ص؛154

 وزارة الصناعة تمارٌر سنوٌة         -ـالعراق1

 أـ العنوان
 

651 

3510567 

 592ع

 
 العراق.وزارة الصناعة والمعادن 

التمرٌر السنوي للهٌئة العامة للبحث والتطوٌر 
بؽداد:الهٌئة العامة للبحث -الصناعً/وزارة الصناعة:

 2115الصناع0ً

 سم31ص؛311

 وزارة الصناعة تمارٌر سنوٌة         -ـالعراق1

 أـ العنوان
 

651 

3510567 

 592ع

 
 العراق.وزارة الصناعة والمعادن 
ث والتطوٌر التمرٌر السنوي للهٌئة العامة للبح

بؽداد:الهٌئة العامة للبحث -الصناعً/وزارة الصناعة:

 2115الصناع0ً

 سم31ص؛332

 وزارة الصناعة تمارٌر سنوٌة         -ـالعراق1

 أـ العنوان
 

652 



3520669 

 892ن

 
 الكٌباوي0هادي صالح

منهجٌة التدرٌب االداري :مدخل عملً /هادي صالح 

 2115بؽداد:دار الجواهري0-الكٌباوي:

 سم24ص؛191

 ـالتدرٌب االداري                       أـ العنوان1

 

653 

353046 

 529ع

 
 العزاوي0االء حسن حمودي

موضوعات الفساد االداري والمالً فً الصحافة 
عمان:دار -المتخصصة/االء حسن حمودي العزاوي:

 2115الحامد للنشر0

 سم24ص؛361

 أـالعنوان   ـ الصحافة           2ـالفساد االداري    1

 

654 

3530615 

 539ع

 
 العراق.وزارة الصحة

-/وزارة الصحة:2114التمرٌر االحصائً السنوي لعام 

 2115بؽداد:الوزارة0

 سم31ص؛235

 أـ العنوانتمارٌر سنوٌة      -الصحة وزارة-ـ العراق1

 

655 

3530712 

 272ع

 
 الثمافةالعراق.وزارة 

المنجز الثمافً فً الدار المامون للترجمة والنشر لعام 
 2115بؽداد:الوزارة0-/وزارة الثمافة:2114

 سم31ص؛246

 ادلة         أـالعنوان-وزارة الثمافة-ـالعراق1

 

656 

3530741 

 372ع

 
 العراق.وزارة الثمافة

المنجز الثمافً فً الدار المامون للترجمة والنشر لعام 
 2115بؽداد:الوزارة0-رة الثمافة:/وزا2114

 سم31ص؛212

 التمارٌر السنوٌة         أـالعنوان-ـوزارة الثمافة1

 

657 

355031 

 629ن

 
 الكعب0ًداود سلمان

الحشد الشعبً تضحٌة وبطوالت /داود سلمان 
 2115الكعبً..دار االرلم0

 سم21ص؛153

658 



 الجٌش الحشد الشعبً           أـ العنوان-ـ العراق1

 

355031 

 254ن

 
 الناصر0ؼالب 

الحشد الشعبً ظهورة وتطوٌر فً ضوء فلسفة 
بؽداد:اصدارات تجمع -التارٌخ....الخ/ؼالب الناصر:

 2115مإسسات الرضوان0

 سم24ص2520

 الجٌش الشعبً                    أـ العنوان -ـالعراق1

 

659 

3550343 

 294ع

 
 العبٌدي0سعد

العبٌدي..بؽداد:مركز  الضؽوط النفسٌة فً الحرب/سعد

 2115الشرق للبحوث والدراسات0

 سم24ص؛147

 ـالحرب النفسٌة                 أـ العنوان1

 

661 

35505 

 994م

 
 مهند نعمان

بؽداد:بٌت -ثالث خطوات لربح المعركة/مهند نعمان:

 2115الكتاب السومري0

 سم24ص؛441

 ـالتدرٌب العسكري                  أـالعنوان1

 
 

661 

361016 

 64س

 
 سعد مطر عبود

الهوٌة والمنهج:لراءة نمدٌة لالزمة الهوٌة 
 2115بؽداد:مكتب زاك0ً-والمنهج/سعد مطر عبود:

 سم24ص؛169

 ـاالرشاد االجتماعً                 أـ العنوان1

 

662 

 

361011 

 727خ

 
 الخفاق0عبدالمعطً

-الخفالً:السالمة والمكتبة الزراعٌة/عبدالمعطً 
 2115بؽداد:نمابة المهندسٌن الزراعٌٌن0

 سم24ص؛183

ـ االالت الزراعٌة           2ـ االمن الصناعً         1

 أـالعنوان
 

663 

3640131  
الحزب الشٌوعً.اللجنة المركزٌة العراق مواد الفعالٌة 

664 



الفكرٌة المركزٌة الخامسة الطائفٌة السٌاسٌة الى ابناء  599ح
-الوالع وخبارات المستمبل/اللجنة المركزٌة:رعانات 

 2115بؽداد:اللجنة المركزٌة 0

 سم24ص؛426

 ـالطائفٌة فً العراق          أـ العنوان1

 

3640131 

 959م

 
 الموسوي،سالم روضان

جرٌمه اثارة الفتنة الطائفٌة ..دراسة تحلٌلٌة 
بؽداد:مكتبة -ممارنه/سالم روضان الموسوي:

 2115صباح0

 سم25ص؛256

 ـالطائفٌة            أـ العنوان1

 

665 

3640132 

 259ع

 
 العباس0ًاحمد حبٌب الخبط

الفساد ودورة المفتش العام فً مواجهتة/احمد حبٌب 
 2115بؽداد:شركة الدٌوان للطباعة0-الخبط العباسً:

 سم24ص1830

 العراق                  أـالعنوان-ـالفساد السٌاس1ً

 

666 

3640132 

 92م

 
 مها بهجت ٌونس

التنظٌم الددستوري والمانونً السس والٌات مكافحة 
/ مها 2115الفساد فً ظل دستور جمهورٌة العراق 

 2115بؽداد:د.ن0-بهجت ٌونس:

 سم24ص؛171

الدستور        -ـالعراق2العراق       -ـالفساد السٌاس1ً

 أـالعنوان
 

667 

3640131 

 298ن

 
 نبٌل جعفر عبدالرضا

االلتصادي فً العراق:السباب والنتائج الفساد 
البصرة:شركة -والمصالحات/ نبٌل جعفر عبدالرضا:

 2115الؽدٌر للطباعة والنشر0

 سم24ص1380

 ـالفساد االلتصادي                 أـ العنوان1

 

668 

3640151 

 924ن

 
 كوبرولو،سعدون نور الدٌن

مجزرة النون كوبري الرهٌبة/ سعدون نور الدٌن 

 2115كركون:شركة فضولً للطباعة0-و:كوبرول

669 



 سم24ص؛111

 ـاٌاد الشعوب مجزرة النون كوبري        أـ العنوان1

 

3640153 

 989م

 
 محمود شمال حسٌن

المرأه البؽى خصائصها النفسٌة واالسباب التً دفعتها 
بؽداد:دار -الى احتراؾ البؽاء/ محمود شمال حسٌن:

 2115ومكتبة عدنان0

 سم21ص،83

 البؽاء                     أـ العنوانـ 1

 

671 

3640164 

 596ع

 
 العراق.دٌوان الولؾ الشٌعً

جرائم داعش واالعتداءات على المزارات ودور 
-: 2العبادة/االمانه العامة للمزارات الشٌعٌة ط

 2115بؽداد:دٌوان الولؾ الشٌع0ً

 سم24ص؛66

 الموصل             -ـالتخرٌب والتدمٌر1

 الموصل                أـ العنوان-المزارات االسالمٌةـ 2

 

671 

36403 

 898ج

 
 الجمٌل0نادٌة جودت حسن

بٌروت -علم النفس الجائً/نادٌة جودت حسن الجمٌل:
 2115:مكتبة زٌن الحمولٌة واالدبٌة0

 سم24ص؛276

 ـ علم النفس الجنائً                أـ العنوان1

 

672 

3680111 

 288س

 
 دمحم عبودسالم 

نظرٌة التامٌن العامه مدخل معاصر / سالم دمحم 
عبود..بؽداد: دار الدكتور للعلوم االدارٌة 

 2115وااللتصادٌة0

 سم24ص؛236

 نظرٌات                أـ العنوان-ـالتامٌن1

 

673 

371 

 452ع

 
 عبد الرزاق عبدهللا زٌدان

 -ان:اضاءات فً التربٌة والتعلٌم/ عبد الرزاق عبدهللا زٌد
 2115دٌالى:جامعة دٌالى؛

 سم24ص؛189

 ـالتعلٌم                 أـ العنوان1

674 



 

371 

 238ع

 
 عجٌل0منى خلٌفة

-المرشد فً االختٌارات التحصٌلٌة/منى خلٌفة عجٌل:
 2115دٌالى :جامعة دٌالى0

 سم26ص؛44

 أـالعنوانتمٌٌم االداء                -2 ـالتعلٌم           1

 

675 

37101 

 962ن

 
 الكنانً،عبد الواحد محمود دمحم

-فلسفة التربٌة والعلوم/عبد الواحد دمحم دمحم الكنانً:
 2115البصرة:جامعة البصرة0

 سم24ص؛226

 نظرٌات                    أـ العنوان-ـالتعلٌم1

 

676 

371011 

 284س

 
 السامرائً،بلسم احمد علً

-السامرائً:التصادٌات التعلٌم/بلسم احمد علً 
 2115بؽداد:د.ن0

 سم24ص؛169

 التصادٌات                أـ العنوان-ـالتعلٌم1

 

677 

371011 

 389م

 
 محمود شمال حسن

التوجٌهات المٌمه للطفل العرالً:تحلٌل محتوى الخطاب 
-التربوي فً المرحلة االبتدائٌة /محمود شمال حسن:

 2115بؽداد:مكتبة عدنان0

 سم21ص؛231

 العراق         -ـ التعلٌم2اؼراضة واهدافة -ـالتعلٌم1

 أـ العنوان 
 

678 

 

3710114 

 389م

 
 محمود عبد حسٌن

دمشك:المركز الثمافً فً -تربوٌات/محمود عبد حسٌن:
 2115للطباعة0

 سم24ص،صور؛161

 ـالتربٌة االخاللٌة                  أـ العنوان1

 

679 

370151 

 923م

 
 عبد كاظمالمٌاح0ًجعفر 

لاموس المصطلح التربوي والنفسً عربً 

681 



 2115بؽداد: مكتب الٌمامه0-انكلٌزي/جعفر عبد كاظم :

 سم24ص؛269

 معاجم            أـ العنوان-ـعلم النفس التربوي1

 

3717152 

 922ث

 
 ثناء عبد الودود عبد الحافظ

المهارات الدراسة مدخل للتعلٌم والتعلٌم الحدٌث/ ثناء 
بؽداد:مكتب الٌمامه -الودود عبد الحافظ:عبد 

 2115للطباعة0

 سم25ص؛435

 ـالمهارات الدراسة                أـ العنوان1

 

681 

37108 

 849ش

 
 الشمري0دمحم كرٌم ابراهٌم

-2115ممتطفات وشذرات جامعٌة خالل عمد من الزمن 

النجؾ االشرؾ -/ دمحم كرٌم ابراهٌم الشمري:2115

 2115للطباعة0:مطبعة المٌزان 

 سم25ص؛414

 مماالت                  أـ العنوان-ـالتعلٌم1

 

682 

37109 

 229س

 
 السبت0ًانتصار لطٌؾ حسن
هـ(/انتصار لطٌؾ 132-41التعلٌم فً العصر االموي)

 2115دمشك:تموز للطباعة0-حسن السبتً:

 سم24ص؛213

 تارٌخ العصر االموي                أـ العنوان-ـالتعلٌم1

 

683 

3710119 

 898ح

 
 الحكٌم 0حسن عٌسى

مدرسة الحلة العلمٌة ودور هافب حركة التاهٌل 

بؽداد:الفاربً البحوث -:2المعرفً/حسن الحكٌم ط

 2115والدراسات والنشر.

سم)سلسلة اصدارات مركز الفاربً للبحوث 24ص4170

 والدراسات والنشر(
 أـ العنوان   ـمدرسة الحلة    2ـالمدارس التارٌخٌة    1

 

684 

37101 

 568ج

 
 الجشع0ًشذى مثنى علوان

-اخاللٌات مهنٌة التعلٌم/ شذى مثنى علوان الجشعً:
 2115دٌالى:جامعة دٌالى0

 سم24ص؛231

685 



 ـالمدرسون االخاللٌات المهنٌة        أـالعنوان1

 

371012 

 42ش

 
  شذى عادل فرحان 

استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم وتطبٌماتها العملٌة/ شذى 
 عادل فرحان 

 2115بؽداد:مكتب عدنان،

 سم24ص؛173

 اعداد                  أـ العنوان-ـالمعلمون1

 

686 

371،14 

 294ط

 
 طاهر،شة وبإعبدهللا مال

-المشكالت االرشادٌة اسبابها/ شة وبإعبدهللا مال طاهر:

 2115صالح الدٌن0اربٌل:مطبعة جامعة 

 سم24ص3520

 ـاالرشاد النفسً                 أـ العنوان1

 

687 

37102 

 254ي

 
 الٌاسري0هدى محسن حسن

االدارة التربوٌة ووظائفها واسالٌبها بٌن النظرٌة 
والتطبٌك:منهج للتدرٌب والتطوٌر االداري/ هدى محسن 

 2115بؽداد:مكتب المنار0-حسن الٌاسري:

 التعلٌمٌة                    أـ العنوانـاالدارة 1

 

688 

3710262 

 849ش

 
 الشمري،ثناء عبد الودود عبد الحافظ 

تشتت االنتباه وعاللتنه بجنس الطفل ودرجة ذكائة لدى 
ثناء عبد الودود عبد الحافظ  -تالمذة المرحلة  االبتدائٌة:

 2115بؽداد:مكتب الٌمامه0-الشمري:

 سم24ص؛122

 والمماٌٌس التربوٌة           أـ العنوانـاالختبارات 1

 

689 

3710262 

 298ن

 
 نبٌل عبد الؽفور عبدالمجٌد

االختبارات والمماٌٌس/ نبٌل عبد الؽفور 

بؽداد:دار الدكتور للعلوم االدارٌة -:2عبدالمجٌد..ط

 2115وااللتصادٌة0

 سم24ص؛238

 االختبارات والمماٌسس التربوٌة          أـ العنوان
 

691 

 

37103 

 999ز

 
 الزوٌن0ً نبٌل عبد الؽفور عبدالمجٌد

691 



اسالٌب التدرٌس لدٌمها وحدٌثها/ نبٌل عبد الؽفور 
 2115عمان:الدار المنهجٌة0-عبدالمجٌد الزوٌنً:

 سم24ص؛176

 ـ التدرٌس                                 أـ العنوان1

37103 

 64س

 
 سعد علً زاٌر

وطرائؾ التدرٌس/سعد علً معلوماتن فً المناهج 
 2115بؽداد:مكتب نور الحسن ،-زاٌر:

 سم24ص؛168

 طرق التدرٌس                أـ العنوان-ـ التعلٌم1

 

692 

37103 

 962ن

 
 الكؽان0ًعبد الواحد محمود دمحم

استراتٌجٌات مطارئك التدرٌس/ عبد الواحد محمود دمحم 
 2115بؽداد:مكتبة الٌمامة للطباعة،-الكؽانً:

 سم25ص؛371

 ـطرق التدرٌس                    أـ العنوان1

 

693 

3710337 

 274ر

 
 رافد مهدي لدوري

االلعاب الصؽٌرة واهمٌتها فً تعلم االشكال الحركٌة 
 2115دٌالى:جامعة دٌالى0-االساسٌة/رافد مهدي لدوري:

 سم24ص؛81

 االطفال تدرٌب                أـ العنوان-ـتعلٌم االطفال1

 

694 

371036 

 898ت

 
 التمٌم0ًعذراء دمحم راؼب

المشارٌع التعلٌمٌة االلتصادٌة وسٌلتنا لتعلٌم رصٌن/ 
 2115بؽداد:د.ن0-عذراء دمحم راؼب التمٌمً:

 سم24متعدد الترلٌم؛

 أـ العنوان  طرق التدرٌس    -رق المشروعـالتعلٌم ط1

 

695 

3710399 

 798ع

 
 عمٌل مهدي

بؽداد:دار -المدارس /عمٌل مهدي:التربٌة المسرحٌة فً 
 2115ثمافة االطفال 0

 سم24ص؛95

 ـ المسرح التعلٌمً              أـ العنوان1

 

696 

371 

 942ن

 
 عذراء دمحم راؼب

697 



-مٌادٌن االرشاد والصحة النفسٌة/ عذراء دمحم راؼب:
 2115بؽداد:د.ن0

 ـاالرشاد التربوي      1

 أـ العنوان  ـ الصحة النفسٌة                   2

 

3710422 

 384أ

 
 احمد رشٌد عبد سلطان

االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي/ احمد رشٌد 
 2115بؽداد:مكتبة المعرفة 0-عبدالسلطان:

 سم24ص؛87

 ـ االرشاد النفسً               أـ العنوان1

 

698 

3710422 

 243ن

 
 نبراس علً لطٌؾ

-لطٌؾ:مبادئ فً االرشاد التربوي/نبراس علً 
 2115دٌالى:جامعة دٌالى0

 سم24ص؛118

 ـالتوجٌه التربوي                 أـ العنوان1

 

699 

371089 

 568ج

 
 الجشع0ًشذى مثنى علوان

االنشطة الطالبٌة مااهمٌتها /شذى مثنى علوان 
 2115دٌالى:جامعة دٌالى0-الجشعً:

 سم25ص؛154

 ـالنشاط المدرسً                  أـ العنوان1

 

711 

3720218 

 898ت

 
مبادئ الرٌاضٌات المستوى الثانً مرحلة التمهٌدي/امل 

 2115بؽداد:مطبعة ابن العرب0ً-التمٌمً:

 سم31ص؛112

 أـ العنوان  رٌاض االطفال        –تعلٌم  -ـالرٌاضٌات1

 

711 

372034 

 528غ

 
 الؽزال0ًزٌنب نجم عبٌد

 سلسلة الحاسوب للمرحلة االبتدائٌة/زٌنب نجم عبٌد
 2115الحلة:دار االرلم؛-الؽزالً:

 سم31ص؛045 1ج

 التعلٌم االبتدائً دراسة وتدرٌس       –ـالحسابات 1

 أـ العنوان 
 

712 

372034  713 



 الؽزال0ًزٌنب نجم عبٌد 528غ
سلسلة الحاسوب للمرحلة االبتدائٌة/زٌنب نجم عبٌد 

 2115الحلة:دار االرلم؛-الؽزالً:

 سم31ص؛45 2ج

 التعلٌم االبتدائً دراسة وتدرٌس       –ـالحسابات 1

 أـ العنوان
 

372034 

 528غ

 
 الؽزال0ًزٌنب نجم عبٌد

سلسلة الحاسوب للمرحلة االبتدائٌة/زٌنب نجم عبٌد 

 2115الحلة:دار االرلم؛-الؽزالً:

 سم31ص؛045 3ج

 التعلٌم االبتدائً دراسة وتدرٌس       –ـالحسابات 1

 أـ العنوان 
 

714 

372034 

 528غ

 
 الؽزال0ًزٌنب نجم عبٌد

سلسلة الحاسوب للمرحلة االبتدائٌة/زٌنب نجم عبٌد 
 2115الحلة:دار االرلم؛-الؽزالً:

 سم31ص؛045 4ج

 التعلٌم االبتدائً دراسة وتدرٌس       –ـالحسابات 1

 أـ العنوان 
 

715 

372034 

 528غ

 
 الؽزال0ًزٌنب نجم عبٌد

االبتدائٌة/زٌنب نجم عبٌد سلسلة الحاسوب للمرحلة 
 2115الحلة:دار االرلم؛-الؽزالً:

 سم31ص؛045 5ج

 التعلٌم االبتدائً دراسة وتدرٌس       –ـالحسابات 1

 أـ العنوان 
 

716 

372034 

 528غ

 
 الؽزال0ًزٌنب نجم عبٌد

سلسلة الحاسوب للمرحلة االبتدائٌة/زٌنب نجم عبٌد 
 2115الحلة:دار االرلم؛-الؽزالً:

 سم31ص؛045 6ج

 التعلٌم االبتدائً دراسة وتدرٌس       –ـالحسابات 1

 أـ العنوان 
 

717 

372035 

 64ر

 
 رعد مهدي رزولً

تعلٌمٌة فً تدرٌس العلوم/ رعد مهدي -نماذج تعلٌمٌة

718 



 2115بؽداد:مكتبة عادل للطباعة والنشر0-رزولً:

 سم24ص؛0464 1ج

 طرق تدرٌس            أـ العنوان–ـ العلوم 1

 

372035 

 64ر

 
 رعد مهدي رزولً

تعلٌمٌة فً تدرٌس العلوم/ رعد مهدي -نماذج تعلٌمٌة
 2115بؽداد:مكتبة عادل للطباعة والنشر0-رزولً:

 سم24ص؛0464 2ج

 طرق تدرٌس            أـ العنوان–ـ العلوم 1

 

719 

372035 

 898ع

 
العلوم للصؾ االول االبتدائً/لاسم عزٌز 

 2115بؽداد:وزارة التربٌة0: 2ط-دمحم...واخرون:

سم    )سلسلة كتب العلوم للمرحلة 31ص؛211

 االبتدائٌة(
 دراسة        أـ العنوان-ـالعلوم تعلٌم ابتدائ1ً

 

711 

372035 

 898ع

 
العلوم للصؾ االول االبتدائً/عمار هانً 

 2115: بؽداد:وزارة التربٌة20ط-سهٌل...واخرون:

للمرحلة سم    )سلسلة كتب العلوم 31ص؛196

 االبتدائٌة(
 دراسة        أـ العنوان-ـالعلوم تعلٌم ابتدائ1ً

 

711 

3720416 

 64س

 
 سعد علً زاٌر

كٌؾ تصل للفهم المرائً المراءة المطالعة الفهم 
المرائً.نماذج الفهم المرائً/سعد علً 

 2115زاٌر..بؽداد:جامعة بؽداد0

 سم24ص؛216

 التعلٌم االبتداي        –طرق التدرٌس -ـالمراءة1

 أـ العنوان 
 

712 

37206 

 894ح

 
 الحمٌري0عبد الرزاق ؼافل الكرم

المراءة ...سٌدة مصادر المعرفة/عبدالرزاق ؼافل الكرم 

 2115بؽداد:المركز التمن0ً-الحمٌري:

 سم24ص؛36

 ـ المراءة                       أـ العنوان1

 

713 



37207 

 926ر

 
المعلم للصؾ االول االبتدائً/امٌر عبد الرٌاضٌات:دلٌل 

 2115بؽداد:وزارة التربٌة0-المجٌد جاسم :

سم)سلسلة كتب الرٌاضٌات للمرحلة 33ص؛188

 االبتدائٌة(
ـ دراسة وتدرٌس        2تعلٌم ابتدائً  -ـالرٌاضٌات1

 أـالعنوان
 

714 

37207 

 926ر

 
الرٌاضٌات:دلٌل المعلم للصؾ االول االبتدائً/امٌر عبد 

 2115بؽداد:وزارة التربٌة0-المجٌد جاسم :

سم)سلسلة كتب الرٌاضٌات للمرحلة 33ص؛187

 االبتدائٌة(

ـ دراسة وتدرٌس        2تعلٌم ابتدائً  -ـالرٌاضٌات1

 أـالعنوان
 

715 

372084 

 429ت

 
التربٌة المسٌحٌة نإمن بالة واحد للصؾ السادس 

بؽداد:وزارة -االبتدائً/جان نٌامٌن سلٌمان:
 2115التربٌة0

 سم31ص؛86

 دراسة وتدرٌس     أـ العنوان-ـالمسٌحٌة تعلٌم ابتدائ1ً

 

716 

372084 

 429ت

 
التربٌة المسٌحٌة ٌسوع المسٌح للصؾ الثالث 

بؽداد:وزارة -االبتدائً/جان نٌامٌن سلٌمان:
 2115التربٌة0

 سم31ص؛66

 دراسة وتدرٌس     أـ العنوان-ـالمسٌحٌة تعلٌم ابتدائ1ً

 

717 

372084 

 429ت

 
التربٌة المسٌحٌة نإمن بالة واحد للصؾ الرابع 

بؽداد:وزارة -االبتدائً/جان نٌامٌن سلٌمان:
 2115التربٌة0

 سم31ص؛91

 دراسة وتدرٌس     أـ العنوان-ـالمسٌحٌة تعلٌم ابتدائ1ً

 

718 

372084 

 429ت

 
التربٌة المسٌحٌة الروح المدس للصؾ الخامس 

بؽداد:وزارة -لٌمان:االبتدائً/جان نٌامٌن س
 2115التربٌة0

 سم31ص؛118

719 



 دراسة وتدرٌس     أـ العنوان-ـالمسٌحٌة تعلٌم ابتدائ1ً

 

372084 

 429ت

 
التربٌة المسٌحٌة ٌسوع المسٌح للصفاالول 

بؽداد:وزارة -االبتدائً/جان نٌامٌن سلٌمان:
 2115التربٌة0

 سم31ص؛88

 أـ العنوان  دراسة وتدرٌس   -ـالمسٌحٌة تعلٌم ابتدائ1ً

 

721 

372084 

 429ت

 
التربٌة المسٌحٌة ٌسوع المسٌح  للصؾ لثانً 

بؽداد:وزارة -االبتدائً/جان نٌامٌن سلٌمان:
 2115التربٌة0

 سم31ص؛71

 دراسة وتدرٌس     أـ العنوان-ـالمسٌحٌة تعلٌم ابتدائ1ً

 

721 

37302 

 957ي

 
 ٌوسؾ ٌعموب شحاذة

واالشراؾ/ ٌوسؾ ٌعموب التعلٌم الثانوي االدارة 
 2115بؽداد:مكتب نور الحسن0-شحاذة:

 سم24ص؛221

 ادارة                       أـ العنوان-ـالتعلٌم الثانوي1

 

722 

378 

 922ج

 
 الجناب0ًعبد الستار حمود عداي

-اوراق جامعٌة/ عبد الستار حمود عداي الجنابً:
 2115بؽداد:مكتبة نفح الطٌب0

 سم25ص؛153

 الجامعً                    أـ العنوان ـالتعلٌم1

 

723 

3781012 

 268ع

 
جامعة -العراق.وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً:

بؽداد:دلٌل التخرج كلٌة العلوم االسالمٌة جامعة 

/جامعة بؽداد..بؽداد:وزارة التعلٌم 2115-2114بؽداد

 2115العال0ً

 سم21دون ترلٌم؛

 أـ العنوان     ادلة         -ـجامعة بؽداد1

 

724 

378014 

 294ع

 
 العبٌدي،زهٌر حاتم خمٌس

التحلٌل المكانً للكلٌات االهلٌة فً العراق/ زهٌر حاتم 

725 

 



 2115د.م:د.ن0-خمٌس العبٌدي:

 سم24ص؛286

 أـ العنوان   العراق       -والكلٌات االهلٌةـ الجامعات 1

 

3787163 

 688م

 
:بؽداد( ولائع 9/2113-8الدولً)المإتمر العلمً 

المإتمر العلمً الدولً االول االسهام الحضاري االعالم 
كانون  9-8العرالً فً المرن العشرٌن المنعمد ٌومً 

فً الجامعة العرالٌة/بؽداد:الجامعة  2113االول 

 2115العرالٌة0

 سم24ص؛51

 مإتمرات            أـ العنوان-ـالجامعات والكلٌات1

 

726 

3780163 

 688م

 
:كلٌة الفنون 2115اذار  23-14:22المإتمر العلمً)

اذار 23-22الجمٌلة(ولائع المإتمر العلمً الرابع عشر

2115 

 2115بؽداد:جامعة بؽداد)كلٌة الفنون الجمٌلة0-المإتمر:

 سم31؛1ج

 المإتمرات       أـالعنوان-ـالجامعات والكلٌات1

 

727 

3787111 

 254ن

 
 الناصر0عالء حاكم

االدارة واالشراق والتعلٌم الثانوي/عالء حاكم 
 2115بؽداد:مكتب المنار0 -2الناصر..ط

 سم24ص؛231

 أـ العنوان        ـالتعلٌم الثانوي)االدارة(        1

 

728 

378024 

 384م

 
 دمحم حماد

بحك الرواٌة االصل العربً للشهادة الجامعٌة الحدٌثة 
 2115وجدي0بؽداد:مكتب -بكالورٌوس/دمحم حماد:

 سم24ص؛142

 ـالدرجات الجامعٌة        أـ العنوان1

 

729 

379011 

 898ت

 
 التمٌم0ًحٌدر علً حٌدر

التربٌة والتصادٌات التعلٌم/حٌدر علً حٌدر 
بؽداد:مكتب -التمٌم0ًكاظم محسن كوٌطع الكعبً:

 2115الٌمامه0

 سم24ص:172

731 



 التصادٌات            أـ العنوان-ـالتعلٌم1

 

379024 

 34ح

 
حجز الزاوٌة:دراسات فً مخاطر االمٌة ووالع التعلٌم 

بؽداد:مإسسة ثائر -فً العراق/بٌداء محمود..الخ:
 2115العصام0ً

 سم24ص1950

 العراق         أـ العنوان-ـالتعلٌم2العراق      -ـاالمٌة1

 

731 

 

3790567 

 723أ

 
 افتخار عبدالرزاق عبدهللا
فً المجتمع الملً:دراسة  التعلٌم والتنمٌة البشرٌة

مٌدانٌة فً مدٌنه بؽداد/الكرخ فً التراث نموذجا / 
بؽداد:دار الفراهٌدي -افتخار عبدالرزاق عبدهللا:

 2115للنشر0

 سم25ص؛222

 العراق                   أـالعنوان-ـالتعلٌم1

 

732 

 

381016 

 384م

 
 دمحم عبدالكرٌم منهل

و البدٌل عنها فً ماهً منظمة التجارة العالٌة وما ه
 -الدول العربٌة النامٌة....الخ/ دمحم عبدالكرٌم منهل:

 2115بؽداد:وزارة الزراعة0

 سم21ص؛176

 ـ الدول النامٌة دراسات 2 منظمات -ـالتجارة1

 أـ العنوان 
 

733 

388031 

 994م

 
 مإٌد خلٌل سلمان

اسالٌب نشر الوعً المروري فً العراق:دراسة فً 
-المرورٌة/ مإٌد خلٌل سلمان:برامج التوعٌة 

 2115بؽداد:مكتب زاك0ً

 سم21؛74

 ـالمرور                 أـ العنوان1

 

734 

391 

 849ش

 
 الشمري0لاسم صاحب عبد الحسٌن

المٌم االخاللٌة فً الفلسفة الؽربٌة نماذج منتخبة/ لاسم 
بٌروت:دار مكتبة -صاحب عبد الحسٌن الشمري:

 2115البصائر0

 سم24ص؛235

 الفلسفة الؽربٌة          أـ العنوان-1

735 



 

391 

 288ع

 
 عبدهللا راضً حسٌن

اضواء على فلسفة تراث الشعوب/عبدهللا راضً 
 2115بؽداد:مكتب زاك0ً-حسٌن:

 سم24ص؛53

 ـالعادات والتمالٌد                 أـ العنوان1

 

736 

3910119 

 489أ

 
 ادمون السو

-الورثٌة/ادمون السو:ازٌاإنا االشورٌة 
 2115..الموصل:نصٌبٌن الشرلٌة20ط

 سم24ص950

 االزٌاء االشورٌة                     أـ العنوان
 

737 

39201 

 849ح

 
 حمدٌة صالح دلً

ظا لاسم صاحب عبد الحسٌن هرة ختان االناث:دراسة 
فً المنظورٌن التارٌخً والدٌنً/ لاسم صاحب عبد 

 2115نشر والتوزٌع0النجؾ:التمٌمً لل-الحسٌن:

 سم21ص1330

 أـ العنوان      ـختان البنات    2 ـالعادات والتمالٌد 1

 

738 

3980195 

 549ب

 
 البصري0ماجد

الدٌوانٌة:دار -المعتمدات الشعبٌة العرالٌة/ماجد البصري:
 2115نٌبو للطباعة والنشر0

 سم24ص2140

 ـالفولكور العرالً                 أـ العنوان1

 

739 

 

39802 

 642أ

 
 ابو عراق0علً نكٌل

شفاهٌات مروٌات عرالٌة جرت على الشفاه/علً نكٌل 
 2115ابو عراق..دمشك:دار تموز0

 سم21ص؛212

 ـاالدب الشعبً العرالً         أـالعنوان1

 

741 

39802 

 258ق

 
 لاسم خضٌر عباس

دار الشإون -مراجع فً الفلكور/ لاسم خضٌر عباس:
 2115الثمافٌة0

741 



 سم24ص؛328

 ـ االدب الشعبً              أـ العنوان1

 

3980217 

 922ب

 
 البٌات0ًظاهر شوكت

االسطورٌة بٌن الضرورة والمؽاطر/ظاهر شوكت 
 2115..دٌالى:جامعة دٌالى20ط-البٌاتً:

 سم24ص؛

 دراسات        أـ العنوان-ـ االساطٌر العربٌة1

 

742 

3980956 

 529ع

 
 محمودالعزاوي،تركً علً 

اللسان المحدود عدو االنسان اللرود:امكان عربٌة 
-بالفصٌحة والحاسبة/ تركً علً محمود العزاوي:

 2115بؽداد:مطبعة السٌماء0

 سم238024

 العراق                         أـ العنوان-ـاالمثال1

 

743 

3980956 

 922ب

 
 البٌات0ًزٌز سمٌن

االمثال الشعبٌة التركمانٌة والموصلٌة دراسة ممارنه/زٌز 
 2115بؽداد:وزارة الثمافة0-سمٌن البٌاتً:

 سم21ص؛42

 الموصل            أـ العنوان-ـاالمثال العامٌة1

 

744 

3980956 

 398ح

 
 الحكٌم0حسن عٌسى

-الحٌرة الحضارة واصالة التراث/حسن عٌسى الحكٌم:
 2115الفارب0ً...بؽداد:مطبعة 2ط

 سم24ص؛461

 دراسات              أـ العنوان-ـالتراث العراق1

 

745 

  



 

 

 

 

 اللؽات

 

 

 
 

 

 

 



411019 

 294ع

 

 
 العبٌدي 0 عبد الحسن عبد االمٌر احمد

دروس فً علم اللؽه النفسً /عبد الحسن عبد االمٌر 

 2115دٌالى : جامعة دٌالى 0-احمد العبٌدي.

 سم24ص؛ 286

 العنوان-علم النفس            ا–اللؽه العربٌة -1

 

746  

411 

 922ا

 
 االنباري 0 حٌدر سلمان جواد

الدرس اللسانً عند الماضً عبد الجبار المعتزلً /تالٌؾ 
بؽداد0مكتب الٌمامه -حٌدر سلمان جواد االنباري .

02115 

 سم24ص؛ 214

 المعتزلً 0الماضً عبد الجبار )لؽوي (    -2اللؽه 0 علم -1

 العنوان  -ا 
 

747  

411 

 284خ

 
 خالد خلٌل هوٌدي

محاضرات فً اللسانٌات :سلسلة محاضرات ؼلى وفك 
ممررات اللسانٌات فً الجامعات العرالٌة /خالد خلٌل 

بؽداد:وزارة التعلٌم العالً -هوٌدي .نعمة دهش الطائً .
 02115 والبحث العلمً

 الطائ0ًنعمة دهش )م.م(-ا اللؽه0 علم -1\سم24ص؛21

 العنوان-ا  
 

748  

411 

 985م

 
 مٌلز 0سارة 

بؽداد:دار -الخطاب /سارة مٌلز 0 ترجمة ؼرٌب اسكندر .
 2115الشإون الثمافٌة 0

 (16)ترجمات 0 -سم24ص؛175

 -ؼرٌب اسكندر )مترجم(      ب-ا –فلسفة -اللؽه-1

 السلسلة -العنوان                ج
 

749  

41802 

 384ا

 
 احمد سعٌد عبٌد

اسالٌب الترجمة للنصوص النورانٌة )دراسة تحلٌلة ( 
االختالفات فً ترجمات الكتاب الممدس عاموسى 

بؽداد:مكتب نحلة -انموذجا/تالٌؾ احمد سعٌد عبٌد.

 2115للطباعة 0

 سم24ص؛153

 العنوان-الكتاب الممدس     ا-2دراسات   -الترجمة-1

 

751  



41802 

 922ب

 
 بهاء محمود علوان

دراسات فً الترجمة التخصصٌة ودور المترجم 0 اللؽة 
االلمانٌة انموذجا:دراسة تحلٌلٌة ... الخ / بهاء محمود 

 2115بؽداد:مكتب زاكً 0-علوان

 العنوان-االترجمه                               -1

 

751  

41107 

 64س

 
 سعد علً زائر

االختبارات اللؽوٌة فً اللؽه العربٌه/ سعد علً زائر 0 
بؽداد :مكتب الٌمامة للطباعه –وسن عباس جاسم 

 2115والنشر 0

 24ص ؛ 241

 وسن عباس جاسم )م.م(   -دراسات  ا–اللؽه العربٌة -1

 العنوان -ب                                      
 

752  

41107 

 942غ

 
 ؼٌداء لٌس ابراهٌم

الجذور العربٌة فً اللؽه االسبانٌة :لفار العربٌة ٌضٌئ 
فً بالد االندلس / ؼٌداء لٌس ابراهٌم 0 فرلد لٌس 

 2115بؽداد :مكتب الرٌاض 0-ابراهٌم .

 سم24ص؛صور 640

فرلد -اللؽه االسبانٌة  ا-دراسات    ا–اللؽه العربٌة -1

 العنوان -ب     لٌس ابراهٌم            
 

753  

41107 

 698ن

 
 النعٌم0ًحسام سعٌد

فمه اللؽه العربٌة فً ضوء الدرس اللؽوي الحدٌث 
بؽداد: دار الرائد -:دراسة منهجٌة / حسام سعٌد النعٌمً.

 2115للطباعة 0

 سم24ص؛415

 العنوان-دراسات                   ا–اللؽة العربٌة -1

 

754  

4110712 

 64س

 
 سعد علً زاٌر 

ٌة فً مناهج تدرٌس اللؽه العربٌة /سعد علً زاٌر 0 ار
بؽداد:مكتب نور الحسن -دمحم عبد الوهاب عبد الجبار .

02115 

 سم25ص؛428

–اللؽه العربٌة -2طرق تدرٌس  –اللؽة العربٌة -1

 العنوان-بوهاب عبد الجبار      دمحم عبد ال-دراسات ا
 

755  



4110712 

 862س

 
 السلطان0ًطالب خلٌؾ جاسم

دراسات ادبٌة طرائك تدرٌس اللؽه العربٌة /طالب خلٌؾ 

 2115الحلة :جامعة بابل 0-باسم السلطانً .

 سم24ص؛144

 العنوان-طرق تدرٌس             ا–اللؽه العربٌة -1

 

756  

4110712 

 22ص

 
 صبا حامد حسٌن

اثر توظٌؾ االحداث الجارٌة فً االداء التعبٌري لطالبات 
بؽداد:مكتب -امد حسٌن.المرحلة االعدادٌة /صبا ح

 2115الٌمامة للطباعة 0

 سم24ص؛129

طرق تدرس المرحلة االعدادٌة                                     –اللؽة العربٌة -1

 العنوان-ا
 

757  

4110712 

 59و

 
 وسن عباس جاسم

االستراتٌجٌات العامة فً طرائك تدرٌس اللؽه العربٌة 
بؽداد :مكتب -./وسن عباس جاسم 0صبا حامد حسٌن 

 2115الٌمامة للطباعة 0

 سم24ص؛218

 العنوان-طرق تدرٌس        ا–اللؽة العربٌة -1

 

758  

411072 

 384ا

 
 احمد مطلوب 

-التداولٌة وبحوث اخرى / احمد مطلوب .
 2115بؽداد:منشورات المجمع العلمً 0

 سم25ص؛345

 العنوان-بحوث                 ا–اللؽه العربٌة -1

 

759  

41109 

 549ا

 
 االسدي 0كرٌم مرزه

-الشذرات البالٌات مابٌن نشؤه النحو واسرار العبمرٌة .
 2115عمان :فضاءات للنشر 0-مرٌم مرزة االسدي .

 سم24ص؛269

 تارٌخ  –االدب العربً -2تارٌخ  –اللؽة العربٌة -1

 العنوان            -ا                                                   
 

761  

41105 

 225ع

 
 العباسً 0نٌران كنعان

دراسة صوتٌة فً كتاب المنح الفكرٌة/نٌران كنعان 

761  



 2115بؽداد : د.ن 0-العباسً .

 سم24ص؛259

 العنوان-االصوات        ا–اللؽة العربٌة -1

 

41105 

 659ع

 
 عبد العزٌز ابراهٌم

جمالٌات الصوت المكونات ومداخل الرإٌا /عبد العزٌز 
 2115د:دار الشإون الثمافٌة 0بؽدا-ابراهٌم .

 7سم .كتاب االلدام240ص؛143

 السلسلة-ب    العنوان  -ا    النطك  –اللؽة العربٌة -1

 

762  

41204 

 694س

 
 السعٌد0صالح مهدي 

هجرة االفاض العامٌة الرالٌة /تؤلٌؾ صالح مهدي 
 2115بابل :دار الفرات0-السعٌد .

 سم24ص؛189

 العنوان-ا                   االلفاظ      –اللؽة العربٌة -1

 

763  

413 

 232ص

 
 صاحب خلٌل ابراهٌم

بؽداد:دار -معجم العرائس الفصاح /صاحب خلٌل ابراهٌم
 2115ضفاؾ للطباعة والنشر 0

 سم24ص؛462

 العنوان-معاجم                     ا-اللؽة العربٌة-1

 

764  

413 

 389م

 
 محمود عبٌد حسٌن

الصوتٌة واللونٌة /محمود مختصر االلفاظ والمصطلحات 
 2115دمشك :المركز الثمافً للطباعة 0-عبٌد حسٌن .

 سم22ص؛163

 العنوان-ا    معاجم     –اللؽة العربٌة -1

 

765  

413 

 928هـ 

 
 هٌام فهمً ابراهٌم

الملحك بالرباعً فً لسان العرب :دراسة ومعجم /هٌام 
 2115بؽداد:مكتبة عادل 0-فهمً ابراهٌم.

 سم24ص؛281

-دراسات   ا–اللؽة العربٌة -2معاجم –اللؽة العربٌة -1

 العنوان-لسان العرب                              ب
 

766  

413  767  



 السبوعً 0لوٌس معلوؾ  596س
المنجد فً اللؽة /لوٌس معلوؾ السبوعً 0ثائر عبد 

 2115بؽداد:مكتب الٌمامة 0-الحمٌد جابر .

 سم24ص؛185

 ثائر عبد الحمٌد جابر )مإلؾ(-امعاجم –اللؽة العربٌة -1

 المإلؾ-ب                                      
 

414 

 822ن

 
 الكالب0ًمكً محًٌ عٌدان

التفكٌر الداللً فً البحث البالؼً العربً /مكً محًٌ 

 215بؽداد:دار الفراهٌدي0-عٌدان الكالبً .

 سم25ص؛326

 العنوان-البالؼة العربٌة         ا-1

 

768  

414017 

 423ؾ

 
 الفراجً 0عبد المهٌمن احمد خلٌفة 

اثر منهج الوحدات فً تدرٌس مادة البالؼة باستخدام 
-خرائط ... الخ / عبد المهٌمن احمد خلٌفة الفراجً .

 2115بؽداد:مكتب الٌمامة للطباعة والنشر 0

 سم24ص؛193

 العنوان-دراسة وتدرٌس          ا–البالؼة -1

 

769  

41403 

 898ت

 
 التمٌم0ًسعد

بؽداد:دار -مباحث فً علم البٌان /سعد التمٌمً.
 2115السالم0

 سم24ص؛211

 العنوان-البٌان )بالؼة عربٌة (          ا-1

 

771  

41501 

 384ا

 
 احمد عاشور جعاز

تفسٌر االعراب والمعنى فً كتاب سٌبوٌة / احمد عاشور 
بؽداد:مكتب المنار للطباعة -جعاز 0رنا حسن عباس .

 02115والنشر 

 سم24ص؛146

سٌبوٌة 0عمرو بن عثمان -النحو  ا –اللؽة العربٌة -1

 العنوان-رنا حسٌن عباس                  ج-ب
 

771  

41501 

 384ا

 
 االحمر 0صالح كاظم داوود

الظواهر اللؽوٌة فً كتاب النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث 
بؽداد : -واالثر البن االثٌر /صالح كاظم داوود االحمر .

772  



 2115الٌمامة للطباعة 0مكتب 

 سم24ص؛199

ابن االثٌر 0 المبارن بن دمحم ) -2نحو  –اللؽة العربٌة -1

 العنوان-نحوي (                       ا
 

41501 

 549ا

 
 االسدي 0حسن عبد الهادي 

ما ٌحتاجة الموظفون من لواعد اللؽة العربٌة/حسن عبد 
 2115بؽداد :دار المرتضى 0 -الهادي االسدي .

 سم24ص؛97

 العنوان-نحو                     ا–اللؽة العربٌة -1

 

773  

41501 

 283ص

 
 صالح نوري عبد هللا 

دراسة تحمٌمٌة –اخطاء النجاة فً ضوه كتاب سٌبوٌة 
بؽداد :مكتب العٌن  -نمدٌة / صالح نوري عبد هللا .

 2115للطباعة والنشر 0

 (31؛)سلسلة دراسات فً كتابة سٌبوٌه  -سم .21؛111

 العنوان-النحو             ا–اللؽة العربٌة -1

 

774  

41501 

 268ؾ

 
 هـ (1435-111فاضل الهندي 0 دمحم بن الحسن )

موضح اسرار النحو/دمحم بن الحسن فاضل الهندي 0 
كربالء الممدسة : -دراسة وتحمٌك علً موسى الكعبً .

 2115مجمع االمام الحسٌن العلمً 0

 (6المجمع0 )اصدارات -سم.24ص؛559

الكعب0ًعلً موسى )محمك(  -النجوم  ا–اللؽة العربٌة -1

 السلسلة -العنوان   ج-ب
 

775  

41501 

 95ق

 
 لٌس مجٌد علً 

اعراب معلنة امرئ المٌس :كتاب فً النحو /لٌس مجٌد 
 2115بؽداد :مطبعة الشمس0-علً .

 سم22ص؛134

 العنوان-النحو     ا–اللؽه العربٌة -1

 

776  

41505 

 522م

 
 المزبان 0 عدنان كاظم

بؽداد:مكتبة المعرفة -االعراب / عدنان كاظم المزبان .
02115 

 سم25ص؛123

777  



 العنوان-االعراب            ا–اللؽة العربٌة -1

 

41501 

 89م

 
 الملكً 0 ضٌاء الدٌن

الكفاٌة فً علم االعراب لضٌاء الدٌن الملكً : من علماء 
ملكً 0تحمٌك المرن السادس الهجري / ضٌاء الدٌن ال

عمان:دار االعصار العلمً -عبد الرزاق حامد مصطفى .
02115 

 سم24ص؛337

عبد الرزاق حامد مصطفى -النحو   ا–اللؽة العربٌة -1

 العنوان-)محمك(                             ب
 

778  

4150117 

 492ا

 
 االرناإوط0ًسهٌل

جمالٌات االسلوب فً لؽة الخطاب االعالمً /سهٌل 
 2115بؽداد:دار عٌون المها للطباعة 0-االرناإوطً .

 سم24ص؛138

-االعالم    ا-2دراسات  –النحو –اللؽة العربٌة -1

 العنوان
 

779  

4150117 

 492ا

 
 االرناإوطً 0سهٌل 

المواعد االساسٌة للؽة الخطاب االعالمً / سهٌل 
 2115بؽداد:دار عٌون المها للطباعة 0-االرنإوطً .

 سم25ص؛64

 العنوان-دراسات           ا–النحو –اللؽة العربٌة -1

 

781  

4150117 

 492ا

 
 االرناإوطً 0سهٌل

بؽداد:دار عٌون -اللؽة االعالمٌة /سهٌل االرناإوطً .

 2115المها للطباعة 0

 سم24ص؛111

 العنوان-االعالم     ا2نحو دراسات   -اللؽة العربٌة-1

 

781  

4150117 

 492ا

 
 االرناإوطً 0سهٌل 

المبادئ االساسٌة للؽة الخطاب االعالمً / سهٌل 
 2115بؽداد:دار عٌون المها 0-االرناإوطً .

 سم24ص؛85

 العنوان-دراسات            ا–النحو –اللؽة العربٌة -1

 

782  

4150117  783  



 الزبٌدي 0فائز عبد الملن محسن  294ز
 -النحو عند المٌسرٌن /فائز عبد الملن محسن الزبٌدي .

 2115بؽداد:مكتب الٌمامة 0بؽداد 

 سم24ص؛267

 العنوان-دراسات             ا–النحو –اللؽة العرٌة -1

 

4150117 

 493ط

 
 الطرٌحً 0دمحم جواد دمحم سعٌد 

ظاهرة الزٌادة على الحملة العربٌة دراسة نحوٌة داللٌة / 
بؽداد:دار الكتب العرالٌة -دمحم جواد دمحم سعٌد الطرٌحً .

02114 

 سم24ص؛281

 دراسات –النحو –اللؽة العربٌة -1

 العنوان-ا                                         
      

784  

4150117 

 926ق

 
لواعد اللؽة العربٌة :للصؾ الرابع االدبً /عبد االله 

 2115بؽداد:وزارة التربٌة0-.8ط-واخرون ( .-1ابراهٌم )

 سم24ص؛189

 وتدرٌس  دراسة–النحو –اللؽة العربٌة -1

 عبد االلة ابراهٌم )م.م(-ا
 

785  

4150117 

 926ق

 
لواعد اللؽة العربٌة : للصؾ السادس االدبً /نهاد 

بؽداد :وزارة التربٌة -.7ط-حسوبً صالح ... واخرون .

02115 

 سم24ص؛147

نهاد -دراسة وتدرٌس  ا–لواعد –اللؽة العربٌة -1

 العنوان-حسونً صالح )م.م(        ب
 

786  

4150117 

 926ق

 
لواعد اللؽة العربٌة : للصؾ السادس العلمً / نهاد 

بؽداد : وزارة -. 7ط-حسوبً صالح ... واخرون .

 2115التربٌة  0

 سم24ص؛118

 دراسة وتدرٌس –النحو –اللؽة العربٌة -1

 العنوان-نهاد حسوبً صالح )م.م(            ب-ا
 

787  

41501172 

 282ع

 
 عبد االله ابراهٌم عبد هللا

المباحث النحوٌة فً معجم لسان العرب / عبد االلة 
النجؾ االشرؾ :حروؾ عرالٌة  -ابراهٌم عبد اللة .

788  



 2115للتالٌؾ 0

    116سلسلة العرالٌة تطبع؛-سم .24ص؛243

-العنوان   ب-بحوث   ا–النحو –اللؽة العربٌة -1

 السلسلة 
 

4150119 

 898د

 
 الدلٌم0ًطه هاشم 

-بعموبً /طه هاشم الدلٌمً .من استدراكات نمد لؽوي 
 2115دٌالى :جامعة دٌالى 0

 سم24ص؛189

 العنوان-نمد               ا–لواعد –اللؽة العربٌة -1

 

789  

41503 

 549ا

 
 االسدي 0كرٌم مرزة

نشؤة النحو العربً ومسٌرته الكوفٌة ممارنة بٌن النحة 
عمان:فضاءات للنشر -البصري /كرٌم مرزة االسدي .

02115 

 سم24ص؛247

 العنوان-دراسات                 ا–المدارس النحوٌة -1

 

791  

41505 

 258ج

 
 جاسم مولى

الفالح فً شرح المراح فً التصرٌؾ 0شمس الدٌن احمد 
-بن كمال باشا / دراسة وتحمٌك جاسم مولى .

 2115بؽداد:مكتبة زاكً 0

 سم25ص؛411

ابن كمال باشا احمد بن -2الصرؾ  –اللؽة العربٌة -1

 العنوان-هـ )مإلؾ(                      ب491سلٌمان 

 

791  

41505 

 39ح

 
 الحجً 0عبد الحك احمد دمحم

 –تعرٌفها -مواضعها–ابنٌتها –الهاء المالزمة للبناء 
اول دراسة داللٌة تجدٌدٌة فً تارٌخ علم الصرؾ/عبد 

بؽداد : دار الشإون الثمافٌة  -الحك احمد دمحم الحجً .
02115 

 سلسلة اللؽه -. سم25ص؛351

 السلسلة-العنوان        ب-الصرؾ    ا–اللؽة العربٌة -1

 

792  

41505 

 225ع

 
 العباسً 0نٌران كنعان دمحم

الؽالؾ الصرفً بٌن المجرد والمزٌد فً لسان العرب 

 2115بؽداد:البسملة للكتاب0-/نٌران دمحم احمد العباسً .

793  



 سم24ص؛757

 العنوان-ا الصرؾ              –اللؽة العربٌة -1

 

41505 

 794ع

 
 العمٌدي0 رضا هادي حسون 

بؽداد:دار -احٌاء الصرؾ /رضا هادي حسون العمٌدي .
 2115الكوثر 0

 سم24ص؛317

 العنوان-الصرؾ                       ا–اللؽة العربٌة -1

 

794  

41505 

 384م

 
 دمحم حسٌن علً زعٌرن

الزواهر الولؾ والملب المكافئ0لراءة فً كتاب )عنمود 
فً الصرؾ ( للموشجً /دمحم حسٌن علً زعٌن 0كاظم 

 2115بؽداد:كطبعة العهد0-سالم علً .

 سم21ص؛122

الموشجً 0علً بن دمحم -2الصرؾ –اللؽة العربٌة -1

كاظم سالم  4عنمود الزواهر  فً الصرؾ -3)نحوي(  

 العنوان-علً )م.م(                                  ا
 

795  

418012 

 495ق

 
 المرٌشً 0طالب 

-تطبٌمات فً الترجمة العربٌة العربٌة /طالب المرٌشً .

 2115بؽداد:د.ن 0

 سم24ص؛165

 الكتاب باللؽتٌن العربٌة والعبرٌة 

 العنوان-الترجمة العبرٌة          ا-2الترجمة العربٌة -1

 

796  

418012 

 569م

 
 المسعودي 0حمٌد حسون ٌحٌة 
مترجمة من االنكلٌزٌة نصوص ادبٌة وعلمٌة وتراثٌة 

عمان:دار -الى العربٌة /حمٌد حسون ٌحٌة السعودي .
 2115صفاء للنشر 0

 سم24ص؛336

 العنوان-الترجمة العربٌة                  ا-1

 

797  

41802 

 294ج

 
 الجبوري 0عبد الرحمن مطلن

-. 2ط-التعبٌر واالنشاء / عبد الرحمن مطلن الجبوري .
 2115بؽداد:جامعة بؽداد0

 سم21ص؛134

798  



 العنوان-التعبٌر اللؽوي                             ا-1

 

41802 

 595ع

 
 عزٌز0 سٌؾ سعد محمود

برنامج ممترح فً تنمٌة مهارات التعبٌر االبداعً لدى 
طالب الصؾ الخامس العلمً / سٌؾ سعد محمود عزٌز 

 2115دٌالى :جامعة دٌالى 0-.

 سم25ص؛143

 العنوان-االدبً          ااالنشاء -2التعبٌر اللؽوي -1

 

799  

4180217 

 29ن

 
 كبة 0نجاح هادي 

تموٌم جودة مهارات تدرٌس التعبٌر التحرٌري فً 
بؽداد:مكتب زاكً -المرحلة االعدادٌة /نجاح هادي كبة .

02115 

 سم24ص؛157

 العنوان-دراسة وتدرٌس           ا–التعبٌر اللؽوي -1

 

811  

418042 

 568ج

 
 الجشعمً 0مثنى علوان 

لنادٌل عن اللؽة العربٌة 0الدراسات العلٌا :عربٌة فاتنة 
تتؽزل بجمالها الؽرب ونهد فٌها العرب /مثنى علوان 

دٌالى : -الجشعمً 0زٌنة ؼنً عبد الحسٌن الخفاجً .
 2115المطبعة المركزٌة 0

 سم25ص؛168

-اللؽة العربٌة دراسات ا-2اللحن –اللؽة العربٌة -1

-سٌن                 بالخفاجً 0زٌنة ؼنً عبد الح
 العنوان

 

811  

418042 

 64س

 
 سعد علً زاٌر 

االمالء العربً مشكالتة لواعد طرائك تدرٌسٌة /سعد 
-علً زاٌر0عهود سامً هاشم 0وسن عباس جاسم.

 2115بؽداد:د.ن0

 سم24ص؛231

عهود سامً -لواعد االمالء الهجاء    ا–اللؽة العربٌة -1

 العنوان-)م.م(    جوسن عباس هاشم -هاشم )م.م(  ب
 

812  

418042 

 37ع

 
 عبد الحك فاضل 

بؽداد :دار الشإون -اخطاء لؽوٌة /عبد الحك فاضل .
 2115الثمافٌة العامة 0

813  



 سم .. الموسوعة الثمافٌة 18ص؛135

 سلسلة -العنوان               ب-اللحن )لؽة (       ا-1

 

4920417 

 384ا

 
 احمد سامً جاسم مهدي 

فً اللؽة العبرٌة :دراسة سامٌة ممارنة حالً االضافة 
 2115بؽداد:د.ن0-/احمد سامً جاسم مهدي .

 سم24ص؛178

 العنوان-اللؽة العبرٌة :دراسات                   ا-1

 

814  

 

 

 

 

 العلوم الطبٌعٌة

 

 



 
 

 

 

 

51104 

 926خ

 
 الخٌاط0حٌان

العلم للجمٌع :مجموعة من المماالت العلمٌة لؽٌر 
بؽداد:دار الشإون الثمافٌة -الخٌاط.المتخصصٌن /حٌان 

 2115العامة 0

 1سلسلة علوم 0-سم .25ص؛548

 السلسة -العنوان        ب-مماالت     ا–العلوم -1

 

815  

511 

 742ا

 
 افراح لطفً عبد هللا

بؽداد:دار -دراسات فً فلسفة العلم /افراح لطفً عبد هللا.
 2115ومكتبة عدنان0

 سم22ص؛281

 العنوان-ا                           فلسفة      –العلم -1

 

816  

517012 

 922ب

 
 البٌات0ًعدنان حكمت 

تدرٌس العلوم باستخدام التمنٌات التربوٌة الحدٌثة/عدنان 
 2115بؽداد:ضوء الممر 0-حكمت البٌاتً .

 سم24ص؛صور 4130

 العنوان-طرق تدرٌس                      ا–العلوم -1

 

817  

517012 

 64ر

 
 رعد مهدي رزولً 

تدرٌس العلوم واستراتٌجٌاته / رعد مهدي رزولً 0وفاء 
بؽداد:مكتبة عادل -عبد الهادي نجم 0فاضل جبار جودة .

 2115للطباعة 0

 سم24ص( 4910)3ج

وفاء عبد -اعداد ا -المدرسون-2طرق تدرٌس –العلوم -1

 فاضل جبار جودة )م.م(  -الهادي نجم )م.م( ب

818  



 العنوان -ج 
 

517012 

 64ر

 
 رعد مهدي رزولً 

تدرٌس العلوم واستراتٌجٌاته / رعد مهدي رزولً 0وفاء 
بؽداد:مكتبة عادل -عبد الهادي نجم 0فاضل جبار جودة .

 2115للطباعة 0

 سم24ص ؛0544 4ج

وفاء عبد -اعداد ا -المدرسون-2طرق تدرٌس –العلوم -

 نالعنوا-الهادي نجم )م.م(                                ب
 

819  

517012 

 64ر

 
 رعد مهدي رزولً 

نماذج تعلٌمٌة . تعلٌمٌٌن فً تدرٌس العلوم/رعد مهدي 
بؽداد -رزولً 0نؽم هادي البناء 0ابراهٌم صبري دمحم .

 2115:مكتبة عادل للطباعة 0

 سم24ص( ؛ 544) 3ج

البناء -اعداد  ا–المدرسون -2العلوم0طرق تدرٌس -1

 ابراهٌم صبري دمحم )م.م( -0نؽم هادي )م.م(  ب
 العنوان-ج 

 

811  

517012 

 689م

 
 المعموري 0عصام عبد العزٌز دمحم

مائة سإال وجواب فً طرائك تدرٌس العلوم /عصام عبد 
 2115بؽداد:مكتب زاكً 0 -الحزٌزي دمحم المعموري .

 سم25ص؛141

 العنوان-اطرق تدرٌس               -العلوم-1

 

811  

517012 

 824ن

 
 تعلٌمٌة فً تدرٌس العلوم –نماذج تعلٌمٌة 

 رعد مهدي رزولً ... واخرون
 2115بؽداد:مكتبة عادل للطباعة 0

 سم24ص( ؛516) 4ج

رعد -الدرسون اعداد  ا-2طرق تدرٌس –العلوم -1

 مهدي رزولً )م.م(
 

812  

519 

 384م

 
 دمحم حماد

بؽداد:مكتب -دمحم حماد.انتمال العلم بٌن االمم / تالٌؾ 
 2115وجدي 0

 سم24ص؛144

     الحضارة االوربٌة  -2الحضارة العربٌة -2تارٌخ -العلوم-1

813  



 العنوان-ا
 

511 

 258هـ

 
 هاشم دمحم حمزة 

-نظرٌة الكم المعرفً فً الرٌاضٌات / هاشم دمحم حمزة .
 2115بؽداد:الدار الجامعٌة للطباعة 0

 سم25ص؛218

 العنوان-الكم )الرٌاضٌات (     ا نظرٌة-2الرٌاضٌات -1

 

814  

51101 

 494ش

 
 شرٌدة 0مخلؾ

معلومات تمهٌدٌة فً نظرٌة الالوالعٌة العلمٌة /مخلؾ 
 2115بؽداد:دار البادٌة 0-شرٌدة .

 سم22ص؛94

 العنوان-نظرٌات         ا–الرٌاضٌات -1

 

815  

51101 

 494ش

 
 شرٌدة 0مخلؾ

فً نظرٌة الالوالعٌة العلمٌة : محاضرات خاصة 
 2115)د.م( :د.ن 0-الالوالعٌة  العلمٌة /مخلؾ شرٌدة .

 سم24ص:؛97

 العنوان-نظرٌات             ا–الرٌاضٌات -1

 

816  

511 

 494ش

 
 شرٌدة 0 مخلؾ

-نظرٌة الالوالعٌة العلمٌة العامة /مخلؾ الشرٌدة .
 2115بؽداد:دار البادٌة للنشر والتوثٌك 0

 سم24ص؛871  1ج

 العنوان-ا           نظرٌات    –الرٌاضٌات -1

 

817  

511 

 494ش

 
 شرٌدة 0 مخلؾ

-نظرٌة الالوالعٌة العلمٌة العامة /مخلؾ الشرٌدة .
 2115بؽداد:دار البادٌة للنشر والتوثٌك 0

 سم24ص؛871  2ج

 العنوان-نظرٌات               ا–الرٌاضٌات -1

 

818  

511 

 494ش

 
 شرٌدة 0 مخلؾ

-الشرٌدة .نظرٌة الالوالعٌة العلمٌة العامة /مخلؾ 
 2115بؽداد:دار البادٌة للنشر والتوثٌك 0

 سم24ص؛615  3ج

819  



 العنوان-نظرٌات               ا–الرٌاضٌات -1

 

51107 

 926ر

 
الرٌاضٌات للصؾ السادس العلمً /تالٌؾ طارق شعبان 

وزارة التربٌة :المدٌرٌة -.6ط-رجب الحدٌثً .... واخ .

 2115العامة للمناهج 0

 سم31ص:اٌض؛261

الحدٌثً 0طارق -دراسة وتدرٌس   ا–الرٌاضٌات -1

 شعبان رجب 
 

821  

51902 

 842ح

 
 الحمدان0ًثامر دمحم حمد

سلسلة فً العلوم التجارٌة :تمنٌة االحتماالت وبحوث 
العملٌات فً ابسط صورة /تالٌؾ ثامر دمحم حمد الحمدانً 

 2115دٌالى :جامعة دٌالى 0-.

 سم24ص(؛ 238) 2ج

 العنوان-ات (             ااالحتماالت )رٌاضٌ-1

 

821  

519041285 

 898ت

 
 التمٌم0ً رعد فاضل حسن 

/رعد فاظل حسن  matlabالتحلٌل العددي بنظام 

بؽداد : فاظل -التمٌمً 0خولة حسٌن احمد الوكٌل .
 2115الزبٌدي للطباعة 0

 سم24ص؛142

المعادالت -2التحلٌل العددي )معالجة البٌانات ( -1

 العنوان-ا               matlabالتفاظلٌة 0نظان 

 

822  

51905 

 294ث

 
 ثامر داود سلمان

 exploratay factorالتحلٌل العاملً االستكشافً 
analysis  ًالنظرٌة والتطبٌك فspss  ثائر داود سلمان/

 2115النجؾ االشرؾ :دار الضٌاء للطباعة 0-.

 2115ص2880

 لعنوانا-االحصاء التحلٌلً                          ا-1

  

823  

 51905 

 259غ

 
 ؼازي عطٌة رزان

مبادئ علم االحصاء التطبٌمً لؽٌر االختصاص /ؼازي 
 2115تكرٌت :جامعة تكرٌت0 -عطٌة رزان.

 سم241ص؛185

 العنوان-االحصاء التطبٌمً           ا-1

824  



 

51907 

 898ت

 
 التمٌم0ً رعد فاضل 

/ رعد فاضل  winosbبحوث العملٌات وتطبٌماتها بنظام 

بؽداد:مطبعة سٌماء -التمٌم0ً رائد الزم علً الحسناوي 0
02115 

 34ص؛233

 العنوان-برمجة                  ا–االحصاء التطبٌمً -1

 

825  

521 

 492ع

 
 عدنان احمد العٌد

الموسوعة الفلكٌة الجامعة :دراسات حدٌثة فً علوم 
الكتب بؽداد :دار -الفضاء والفلن /عدنان احمد العٌد.

 2115العلمٌة 0

 سم24ص( 0صور ؛417) 2ج

 العنوان-الفلن +موسوعات                   ا-1

 

826  

52301 

 994ج

 
 الجوهري 0حٌدر

ورلة بحثٌة نظرٌة الحجاب الكونً ونشوء الكون /حٌدر 

 2115بؽداد :احمد الصفار 0-الجوهري .

 سم31ص ؛ 16

 العنوان-الكون                         ا-1

 

827  

53106 

 445م

 
 المدرس 0خالد عبد الوهاب مصطفى

اثر الطالات المتجددة على الصورة البٌئٌة للمدٌنة 
د.م: -المستدامة /ؼالد عبد الوهاب مصطفى المدرس .

 2115د.ن 0

5p +191سم31ص ؛ 

 العنوان-البٌئة                        ا-2الطالة -1

 

828  

536 

 959م

 
 الموسوي 0علً صاحب طالب 

االحترار العالمً مإشراته : انعكاساتة فً ضل التؽٌرات 
المناخٌة /علً صاحب طالب الموسوي 0دمحم محمود دمحم 

 2115النجؾ :مطبعة المٌزان 0-زنكنة .

 سم24ص؛315

 زنكنة 0دمحم محمود دمحم     -الحرارة    ا-1

 العنوان-ب 
 

829  

53907  831  



 بثٌنة عبد المنعم ابراهٌم 399ب
الفٌزٌاء النووٌة مفاهٌم وتطبٌمات /بثٌنة عبد المنعم 

دٌالى -ابراهٌم 0فٌصل ؼازي حمودي 0فراس عبد احمد .

 2115جامعة دٌالى :المطبعة المركزٌة 0–

 سم24ص؛291ص

 فٌصل ؼازي حمودي  -دراسات ا-الفٌزٌاء النووٌة-1

 العنوان-ج      عبد احمد               فراس-ب
 

541 

 894ص

 
 الصمٌدعً 0ؼزان حسن عبد الوهاب

الكٌمٌاء الخظراء وتطبٌماتها/ ؼزوان حسن عبد الوهاب 
 2115تكرٌت :جامعة تكرٌت 0-الصمٌدعً .

 سم31ص؛317

 العنوان-الكٌمٌاء         ا-ا
 

831  

54107 

 726د

 
 الدفاعً 0 فالح

بؽداد: -الكٌمٌاء : مواظٌع للحٌاة الٌومٌة /فالح الدفاعً .

 2115د.ن 0

 سم24ص؛174

 العنوان-دراسات                  ا–الكٌمٌاء -1

 

832  

54201 

 949ز

 
 الزٌدي0جمٌل موسى ضباب

اتجاهات معاصرة فً نضام جودة واعتماد المختبرات = 

contemportan traends in the quality …etc  /

 -جمٌل موسى ضباب الزٌدي 0عامر احمد ؼازي  متً .
 2115بؽداد: د. ن 0

 سم24ص؛211ط 

 العنوان-عامر احمد ؼازي متً         ب-المختبرات ا-1

 

833  

5450117 

 849ش

 
 الشمري 0 هادي حسن جاسم

الكٌمٌاء التحلٌلٌة الجامعٌة / هادي حسن جاسم الشمري 
 2115بؽداد: د.ن 0-0عامر صالح مهدي السعٌدي .

 سم24ص؛256

السعٌدي 0عامر صالح -الكٌمٌاء التحلٌلٌة الكمٌة  ا-1

 العنوان-ب                        مهدي       
 

834  

5510415 

 288ع

 
 عبد اللة سالم عبد اللة 

النجؾ -جؽرافٌة التصحر /عبد اللة سالم عبد اللة .

835  



 2115االشرؾ :المٌزان 0

 سم24ص؛167

 العنوان-التصحر       ا-1

 

5510523 

 968م

 
 منعم حكٌم خلؾ

 بؽداد:مطبعة-تلوث الؽالؾ الجوي /منعم حكٌم خلؾ .
 2115سٌماء 0

 سم24ص؛219

 العنوان-الؽالؾ الجوي ) تلوث (                   ا-1

 

836  

578065 

 493ح

 
 الحدٌثً 0اسماعٌل عبد الوهاب

علم الطفٌلٌات /اسماعٌل عبد الوهاب 0 عبد الحسٌن 
 2115البصرة :جالمعة البصرة 0-حبش عواد .

 سم28ص ؛254

عبد الحسٌن -االمراض الطفٌلٌة   ا-2الطفٌلٌات 0علم -1

 العنوان-حبش عواد                                   ب

837  

578065 

 359ع

 
 عبد الحسٌن حبش عواد

الطفٌلٌات العملً لطلبة علوم الحٌاة/عبد الحسٌن حبش 
البصرة :جامعة -عواد 0اسماعٌل عبد الوهاب الحدٌثً .

 2115البصرة 0

 سم24ص؛79

0اسماعٌل عبد الحدثً -دراسات  ا-الطفٌلٌات0علم-1

 العنوان-الوهاب                            ب
 

838  

597 

 898خ

 
 خلٌل ابراهٌم صالح

التكثٌر االصطناعً لالسمان وادارة المفالس /خلٌل 

 2115بؽداد :هٌئة التعلٌم التمنً 0-ابراهٌم صالح .

 سم25ص؛273

 العنوان-العراق                        ا–االسمان -1

 

839  

597 

 452ع

 
 عبد الرزاق محمود دمحم

 fish populationsدٌنامٌكٌة الجماعات السمكٌة :
dynomies . البصرة : -/ عبد الرزاق محمود دمحم

 2115جامعة البصرة 0

 سم24ص :اٌض ؛443

 العنوان-دراسات                            ا–االسمان -1

841  



 

597013 

 722ص

 
 صفاء عباس عبد عباس

ات علم االسمان / صفاء عباس لاموس النهرٌن لمفرد
دٌالى :جامعة دٌالى -عبد العباس 0مناضل حسٌن علً .

02115 

 سم21ص؛144

 انكلٌزي هربً
 مناضل حسٌن علً    -معاجم   ا–االسمان -1

 العنوان-ب 
 

841  

59809 

 32ر

 
 رجب 0جبار عبد الرزاق

الطٌور الجارحة 0دراسة فً جؽرافٌة الثروة الحٌوانٌة 
كربالء :مطبعة الزوراء -رجب . /جبار عبد الرزاق

02115 

 سم25ص؛119

 العنوان-الطٌور الجارحة                       ا-1

 

842  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم التطبٌمٌة



 
 

 

 

 

 

 
6110953 

 284ع

 
 العامري 0 دمحم بشٌر حسن راضً 

الخدمات الصحٌة فً الطب والصٌدلة عند اهل االندلس 
0ازهر صادق كاظم /دمحم بشٌر حسن راضً العامري 

 2115دٌالى :جامعة دٌالىة 0-الحبوس التمٌمً .

 سم 25ص؛487

 الطب االسالمً-2الطب عند العرب   -1

 العنوان-الحبوس 0ازهر صادق كاظم التمٌمً        ب-ا
 

843  

61201151 

 295ع

 
 عائشة مهنا دمحم

 cytosineتحدٌد الضروؾ المثلى النتاج انزٌم 
Escherichia coli   من بكترٌاheaminase    عائشة/

 2115بؽداد:مكتب الٌمامة 0-مهنا دمحم .

 سم24ص؛95

 العنوان-ا      نزٌمات                     اال-1

 

844  

612082 

 499ب

 
 بروٌننن 0لورٌتا كراز ٌانو

 why yourلمذا ٌربط الدماغ بٌن المكانة والسعادة = 
brain …etc   لورٌتا كراز ٌانو بروٌننن 0 ترجمة /

845  



 2115بؽداد :المركز الهندسً 0-عالء حسٌن صبري .

 سم21ص؛242

 السعادة-2المخ    -1

                                             العنوان-بعالء حسٌن صبري ) مترجم(       -ا  
 

613069 

 723خ

 
 الخفاجً 0 هادي ناصر سعٌد البالر 

-وصحة البٌئة فً الكوارث /هادي ناصر سعٌد .الكوارث 
بؽداد :منظمة المتطوعٌن اللنسانٌة للسالم االخظر -.2ط

 2115العرالٌة 0

 (8)السلسلة الصحٌة البٌئٌة 0-سم .21ص؛38

 السلسلة-العنوان         ب-صحة عامة    ا–الكوارث -1

 

846  

613095 

 299ر

 
 الراوي 0ابراهٌم 

:بحوث طبٌة جدٌرة فً عالم  الموة الجنسٌة لكال الطرفٌن
بؽداد:منشورات الصحافة -التناسلٌات /ابراهٌم الراوي .

 2115العالمٌة 0

 1سلسلة ابحاث الثمافة الجنسٌة ؛-سم .24ص؛79

 السلسلة-العنوان    ب-الصحة الجنسٌة        ا-1

 

847  

61501 

 526خ

 
 الخزاعً 0اٌاد حمٌد
حمٌد / اٌاد  pharmacotherapyالصٌدلة العالجٌة = 

 2115بؽداد:مكتبة ابن الهٌثم الطبٌة 0-. 2ط-الخزاعً .

 سم24ص؛884

 العنوان-العالج                    ا -2الصٌدلة  -1

 

848  

61501 

 526خ

 الخزاعً 0اٌاد حمٌد
ٌحتوي على  pharmacotherapyالصٌدلة العالجٌة = 

عدد كبٌر من المعلومات الدوائٌة والتطبٌمات العالجٌة 
بؽداد:مكتبة ابن الهٌثم الطبٌة -/اٌاد حمٌد الخزاعً .

02115 

 سم24ص؛578

 العنوان-العالج                          ا-2الصٌدلة -1

 

849  

615032 

 296ر

 
 الربٌعً 0داود جاسم

 theة = الموسوعة العربٌة للعالج باالعشاب الطبٌ
Arabian encyclopedia of medicinal herbs  

البصرة :شركة  -جهاز الدوران / داود جاسم الربٌعً .

851  



 2115الؽدٌر للطباعة  والنشر 0

 سم25ص؛413  2ج 2مج

 العنوان-موسوعات          ا–العالج باالعشاب -1

 

615032 

 649س

 
 السعدي 0ندى نعمان 

بؽداد:مكتب -السعدي . فوائد المسن الطبٌة / ندى نعمان
 2115نحلة 0

 سم31ص؛219

 العنوان-العمالٌر الطبٌة                       ا-ا-1

 

851  

615053 

 224ج

 
 جبار عبد الرزاق رجب 

التوزٌع الجؽرافً لالعشاب والنباتات الطبٌة فً العالم 
واهم استعماالتها العالجٌة لالمراض /جبار عبد الرزاق 

 2115مطبعة الزوراء 0 كربالء الممدسة :-رجب .

 سم24ص ؛146

 العنوان-النباتات الطبٌة    ا-1

 

852  

615053 

 296ر

 
 الربٌعً 0 نزار كرٌم جواد 

موسوعة الطب النبوي والعالج باالعشاب والطب البدٌل 
-/ نزار كرٌم جواد الربٌعً 0عبٌر داخل حاتم السلمً .

 2115بؽداد : مكتب نور الحسن 0

 سم24ص؛322

السلمً 0 عبٌر -الطب النبوي   ا-2طبٌة  النباتات ال-1

 العنوان-داخل حاتم                                     ب
 

853  

615053 

 59ق

 
 لصً اسعد عبد الحمٌد

المفٌد فً العالجات النباتٌة عند العرب /لصً اسعد عبد 
 2115الحمٌد )بؽداد( : د.ن 0

 سم 24ص؛ملحك صور ؛136

 العنوان-ا                  النباتات الطبٌة          -1

 

854  

61601194 

 894ح

 
 الحمودي 0حٌدر عبد الحسٌن 

لطلبة   human virologyعلم الفاٌروسات البشرٌة = 

كلٌات العلوم والتمنٌات االحٌائٌة والتمرٌض / حٌدر عبد 
البصرة : شركة الؽدٌر للطباعة -الحسٌن الحمودي .

02115 

 سم24ص0اٌض؛193

855  



 العنوان-ا                         الفاٌروسات 0علم -1

 

616089 

 294ز

 
 الزبٌدي 0 براء دمحم حسن 

دلٌل تعرٌفً الضطراب التوحد : موجه الى الوالدٌن 
والمربٌن / اعداد براء دمحم حسن الزبٌدي 0مإٌد عبد 

بؽداد : مركز  -السادة راضً 0 انعام مجٌد الركابً .
 2115البحوث النفسٌة 0

 سم22ص؛118

مإٌد عبد السادة راضً  -االمراض العملٌة ) التوحد(  ا-1

 العنوان-الركابً 0انعام مجٌد                       ج-ب
 

856  

616089 

 859و

 
 ولسن 0 كولن 

الالمنمً : دراسة تحلٌلٌة لالمراض النفسٌة / كولن 
بؽداد : مإسسة ثائر  -ولسن ؛ ترجمة امٌن زكً حسن .

 2115العصامً 0 

 سم24ص؛331

 امٌن زكً حسن )مترجم (   -االمراض النفسٌة   ا-1

 العنوان -ب                                       
 

857  

61608914 

 384ا

 
 احمد عطوان ابرٌسم 

تطبٌمات / احمد –العالج الجشطالتً : مفاهٌم خطوات 
 2115بؽداد: مكتب الٌمامة 0-عطوان برٌسم .

 سم24ص؛72

 العنوان-االرشاد النفسً      ا-2العالج النفسً  -1

 

858  

6160895 

 977م

 
 موفك اٌوب محسن

المختصر فً اضطرابات الصحه النفسٌة / موفك اٌوب 
 2115دٌالى : جامعة دٌالى 0-محسن .

 سم24ص؛137

 العنوان-ا                       الصحة النفسٌة        -1

 

859  

61609 

 274ب

 
 البالر 0 الهادي 

 -. 2ط -واالمراض المعدٌة / هادي البالر .الحمٌات 
بؽداد: منظمة المتطوعٌن االنسانٌة للسالم االخضر 

 2115العرالٌة 0

 سم24ص؛255

 العنوان-العدوى واالمراض المعدٌة                 ا-1

861  



 

61609 

 94ه

 
 هند مهدي جار هللا

البصرة : شركة  -االوالً الممرضة /هند مهدي جار هللا.
 2115للطباعة والنشر 0الؽدٌر 

 سم24ص؛161

 العنوان-العدوى واالمراض المعدٌة                    ا-1

            

861  

618016 

 294ج

 
 الجبوري 0حسٌن علً 

ختان النبات فً المجتمعات السالمٌة بٌن الرفض 
والفرض ) المجمع العرالً انموذجا ( / حسٌن علً 

 2115بؽداد : دار الحدباء 0-الجبوري .

 سم22ص؛181

 العنوان-ختان النبات                               ا-1

 

862  

62105 

 445م

 
 المدرس 0 عالء الدٌن شمس الدٌن 

النانو تكننولوجً فً صناعة الحدٌث تمنٌة النانو فً 
الهندسة والطب ... الخ / عالء الدٌن شمس الدٌن 

 2115بؽداد : دار الترلٌم للنشر 0 -المدرس .

 سم24ص؛158

 العنوان-تكنولوجٌا النانو                         ا-1

 

863  

62204 

 384م

 
 دمحم راشد عبود 

تطبٌمات عملٌة فً جٌولوجٌا المناجم واالستكشافات 
بؽداد :  -المدنً / دمحم راشد عبود 0 ؼازي عطٌة رزان .

 2115مكتب المنبر 0

 سم24ص؛163

 العنوان-اجٌولوجٌا                       –المناجم -1

 

864  

62401 

 268ع

 
 العراق 0 وزارة االعمار واالسكان 

مدونة االسس والجدران السائدة : مدونة بناء عرالٌة  / 

 2115بؽداد : الوزارة 0-وزارة االعمار واالسكان.

 31متعدد الترلٌم : اٌض 0

 العنوان-المبانً                  ا-2االساسات -1

 

865  

62401125 

 268ع

 
 العراق0وزارة االعمار واالسكان

دلٌل المهندس الممٌم للمشارٌع االنشائٌة / وزارة 

866  



 2115بؽداد : الوزارة 0-االعمار واالسكان.

 سم32ص؛685

االدارة -2ادلة  –ادارة المشروعات االنشائٌة -1

 العنوان-ا       شائات         هندسة االن -3الهندسٌة 

 

624015117 

 384م

 
 دمحم راشد عبود 

تطبٌمات عملٌة فً الجٌولوجٌا الهندسٌة / دمحم راشد 
تكرٌت : جامعة تكرٌت  -عبود 0 ؼازي عطٌة زران .

02115 

 سم24ص؛154

 دراسات  –الجٌولوجٌا الهندسٌة -1

 العنوان-ؼازي عطٌة زران صبر                      ب-ا
 

867  

628052 

 888ا

 
 ابو كلل 0 كنعان عبد الجبار 

اساسٌات تصمٌم لنوات الري منظم الري الحملً / كنعان 
عبد الجبار ابو كلل 0 فٌصل كاظم العذري 0 بسام كنعان 

 2115بؽداد:مإسسة ثائر العصامً 0-عبد الجبار .

 سم24ص؛424

 العذري فٌصل كاظم   -ا    دراسات–هندسة الري -1

 العنوان-ج  عبد الجبار  م.و            بسام كنعان  -ب
 

868  

628016836 

 994ج

 
 الجوهر 0 صباح هادي دمحم حسن 

ادارة النفاٌات فً الصناعات النفطٌة التحوٌلٌة / صباح 
بؽداد: جعفر العصامً -هادي دمحم حسن  الجوهر .

02115 

 سم24ص؛112

 العنوان-نفاٌات المصانع ) النفطٌة(                   ا-1

 

869  

6280744 

 898ج

 
 جلٌل كرٌم علٌوي

 -الصلبة : مشاكل وحلول / جلٌل كرٌم علٌوي .النفاٌات 
 2115اٌرلندا : مطبعة سندس 0 

 سم24؛671ص

 العنوان-النفاٌات الصلبة )تكنولوجٌا (                ا-1

 

871  

631 

 299ع

 
 العان0ً حمدي حمدي فإاد

اضواء على العملٌة الزراعٌة فً العراق / حمدي فإاد 

 2115ة 0بؽداد : دار الرواد المزدهر-العانً .

871  



 سم22ص؛127

 العنوان-ا      لعراق                   ا–الزراعة -1

 

631 

 299ع

 
 العان0ً حمدي حمدي فإاد

اضواء على العملٌة الزراعٌة فً العراق / حمدي فإاد 
 2115بؽداد : دار الرواد المزدهرة 0-العانً .

 سم21ص؛128

 العنوان-االعراق                           –الزراعة -1

 

872  

6310587 

 529ع

 
 العزاوي 0 رعد رحٌم حمود

االستثمار االمثل لموارد المٌاه الطبٌعٌة للزراعة فً 
محافظة دٌالى / رعد رحٌم حمود العزاوي 0 لٌس ٌاسٌن 

 2115دٌالى : جامعة دٌالى 0-خلؾ .

 سم24ص :اٌض ؛256

 العراق )دٌالى( –الزراعة  -2الري ) دٌالى(  -1

 العنوان-ا 
 

873  

632093 

 925ي

 
 الٌاسري 0 جبار هاشم

الممنوعات فً الحجر الزراعً / اعداد جبار هاشم 
 2115بؽداد: الزاوٌة للتصمٌم0-الٌاسري .

 سم24ص:اٌض؛92

 العنوان-الحجر الزراعً                     ا-1

 

874  

634015 

 982ا

 
 اٌمان جابر عبد الرسول 

الكتاب السنوي الثانً  لبحوث تخرج طلبة المرحلة 
( / اعداد اٌمان جابر عبد الرسول 2115-2114الرابعة )

كلٌة الزراعة –بؽداد : جامعة بؽداد -... واخرون .
02115 

 سم31ص؛147

–فالحة البساتٌن -2تمارٌر سنوٌة –فالحة البساتٌن -1

مصطفى عٌادة عداي  ) م.م( ب مها علً -دراسات  ا
 العنوان-ن                                    جحسٌ

 

875  

634063 

 968م

 
 منعم عبدو دروٌش

شجرة الزٌتون : تمنٌات زراعتها وتصنٌع ثمارها / منعم 
 2115بؽداد :وزارة الزراعة 0-عبد دروٌش .

 سم24ص: صورة ملونة ؛461

876  



 العنوان-الزٌتون                                ا-1

 

6360211 

 459ق

 
 المدسً 0 ناطك حمٌد 

تمنٌات رعاٌة العجول /  ناطك حمٌد المدسً 0 دمحم احمد 
 2115بؽداد : جامعة بؽداد /كلٌة الزراعة 0-شوٌل .

 24ص:صور ملونة ؛212

 العنوان-دمحم احمد شوٌل     ب-رعاٌة  ا–االبمار -1

 

877  

63605 

 755ص

 
 صفاء عباس عبد عباس 

/ صفاء عباس عبد طائر السمان  الرعاٌة والتربٌة 
دٌالى :المطبعة المركزٌة -عباس 0مناضل حسٌن علً .

02115 

 سم21ص؛29

 العنوان-مناضل حسٌن علً    ب-تربٌة  ا–الدواجن -1

 

878  

636068 

 599ح

 
 الحسٌنً 0 ضرؼام 

االمراض وطرق عالجها –تكاثر –تربٌة  –طائر البادجً 
حماد انتاج االلوان الجدٌدة /ضرؼام الحسٌنً 0تنمٌح –

 2115النجؾ االشرؾ : مطبعة الشروق 0-االمارة .

 العنوان-االمارة 0 حماد ) منمح(      ب-طٌور الزٌنة ا-1

 

879  

63903 

 428ع

 
 عبد الخالك عبد الفتاح احمد علً 

المرشد الى بري اسمان الزٌنة / اعداد عبد الخالك عبد 
بؽداد : جامعة -الفتاح احمد علً 0 تؽرٌد صادق العبٌدي .

 2115داد 0بؽ

 سم24ص:اٌض ؛185

العبٌدي تؽرٌد -دراسه وتدرٌس     ا–تربٌة –االسمان -1

 العنوان-صادق                                       ب
 

881  

63903 

 529غ

 
 الؽزالً 0 علً رضا حسٌن

الدلٌل العملً لتكثٌر اسمان الكارب االعتٌادي ) 
cyprnw carpio  فً العراق / علً رضا حسٌن  )

 2115بابل : مكتبة العالمة الحلً 0 -الؽزالً .

 سم24ص: اٌض ؛199

 العنوان-تربٌة                             ا–االسمان -1

 

881  

64607  882  



 عمار نافع داخل  824ع
فً فلسفة النجاح والصحة النفسٌة  رإى جدٌدة /  عمار 

 2115بؽداد: د. ن 0-نافع داخل .

 سم24ص؛129

 العنوان-س                    اعلم النف-2النجاح  -1

 

64901 

 258ق

 
 الماسم0ً دمحم

ارسم الخطوط : تعلم رسم انواع الخطوط الطفال 
الروضة والتمهٌدي/ دمحم الماسمً 0رسوم مالن مرتضى 

 2115النج : دار البرق لثمافة االطفال0-.

سلسلة حبوب  التعلٌمٌة -سم.28ص:رسوم ملونة 110

01 

مالن مرتضى 0 رسوم      -ثمافٌة  ارعاٌة –االطفال -1

 السلسلة -العنوان                            ج -ب
 

883  

64901 

 258ق

 
 الماسمً 0دمحم

الحٌوانات الوحشٌة 0تعرؾ على مجموعة من الحٌوانات 
 -الوحشٌة مع الصور اإلٌضاحٌة الجمٌلة / دمحم الماسمً .

 2115النجؾ : دار البراق لثمافة االطفال 0-. 2ط

الموسوعه العلمٌة –سم 28ص: صور ملونة ؛15

 1المٌسرة لالطفال 0

 السلسلة -العنوان      ب-رعاٌة ثمافٌة   ا–االطفال -1

 

884  

64901 

 258ق

 
 الماسمً 0 دمحم 

الفواكه : تعرؾ على مجموعة من الفواكه مع الصور 
النجؾ : دار البراق -. 2ط -... الخ / دمحم الماسمً .

 02115لثمافة االطفال 

الموسوعه العلمٌة –سم 28ص: صور ملونة ؛15

 1المٌسرة لالطفال 

 السلسلة-العنوان      ب-رعاٌة ثمافٌة   ا–االطفال 
 

885  

65103 

 288س

 
 سالم دمحم عبود

المرشد فً المخاطبة االدارٌة والوظٌفٌة : دلٌل ومنهج 
بؽداد : دار الدكتور للعلوم  -متكامل ... الخ / دمحم عبود .

02115 

 سم24ص؛ 196

 العنوان-ادارة المكاتب                         ا-1

 

886  



657042 

 258ه

 
 هاشم علً هاشم 

محاسبة التكالٌؾ المتمدمة : تمنٌات التكالٌؾ الؼراض 
البصرة : شركة  -التخطٌط والرلابة / هاشم علً هاشم .

 2115بؽداد 0 

 سم24ص؛631

 العنوان-ا  محاسبة التكالٌؾ                        -1

 

887  

657048 

 624س

 
 السعٌدي 0 ابراهٌم عبد موسى

المحاسبة المتخصصة / ابراهٌم عبد موسى السعٌدي 0 
) بؽداد( : وزارة  -علً عبد الحسٌن عبادة الخشٌمً .

التعلٌم العالً والبحث العلمً 0 هٌئة التعلٌم التمنً 
02115 

 سم29ص؛559

الخشٌمً 0 علً عبد الحسٌن -المحاسبة المالٌة ا-1

 عبادة                         
 العنوان-ب                                                  

 

888  

65708333 

 384م

 
 دمحم صبٌحان سلمان

دلٌلن فً معالجات المحاسبة للعملٌات المصرفٌة وفما 
شركات... الخ/دمحم للنظام المحاسبً الموحد المصارؾ وال

 2115بؽداد: مكتبة الشرق االوسط0-صبٌحان سلمان.

 سم24ص؛78

 شركات التامٌن محاسبة   -2محاسبة  -البنون-1

-ا                                                       
 العنوان

 

889  

658 

 297ص

 
 الصائػ 0 نؽم علً جاسم

/ نؽم   operations managementادارة المبٌعات = 

بؽداد:  -علً جاسم الصائػ0 كرٌم عبد عٌدان الفتالوي .
 2115مكتب نونه للطباعة 0

 سم24ص؛ 277

 الفتالوي 0 كرٌم عبد عٌدان  -ادارة االعمال ا-1

 العنوان-ب 
 

891  

658 

 289ل

 
 الالمً 0 ؼسان لاسم داود

ادارة االمدادات : اسس ومداخل وتطبٌمات / ؼسان لاسم 
بؽداد: دار -شكرولً البٌاتً .داود الالمً 0 امٌر 

891  



 2115السٌسبان 0

 سم25ص؛342

 العنوان-البٌاتً امٌرة شكر        ب-ادارة االعمال   ا-1

 

6580115 

 389ا

 
 الجمٌل0 نادٌة جودت حسن 

 psychology administrationعلم النفس االداري =
النجؾ االشرؾ : جامعة -/نادٌة جودت حسن الجمٌل . 

 2115داب 0كلٌة اال–الكوفة 

 سم24ص؛162

 العنوان-علم النفس االداري                          ا-1

 

892  

65801 

 959ع

 
 العنزي 0 سعد علً 

عملٌات( / سعد علً –مداخل –تظرٌة المنظمة ) مفاهٌم 

 2115بؽداد: مكتبة السٌسبان 0 -العنزي .

 سم24؛ 514

 العنوان-اتنظٌم                        –ادارة االعمال -1

 

893  

658015 

 459ب

 
 البرزنجً 0 احمد دمحم فهمً 

مدخل فً االدارة المالٌة المتمدمة / احمد دمحم فهمً سعٌد 
بؽداد: دار الدكتور للعلوم االدارٌة -البرزنجً .

 2115وااللتصادٌة 0

 سم24ص؛346

 العنوان-االدارة المالٌة                       ا-1

 

894  

6580151 

 89ع

 
 علً عبد العباس نعٌم 

الدور الرلابً لهٌئة الرلابة المالٌة المستملة : دراسة 
بؽداد : مكتب الهاشمً  -ممارنة / علً عبد عباس نعٌم .

 2115للكتاب  الجامعً 0 

 سم24ص؛ 321

 العنوان-الرلابة المالٌة                          ا-1

 

895  

658031 

 294ش

 
 الشاهر 0 عبد الكرٌم 

االدارٌة والتخطٌط االستراتٌجً =  التنمٌة
administrative development … etc  عبد /

 2115بؽداد : دار المرتضى 0 -الكرٌم الشاهر .

 سم21( ص؛77)1ج

896  



 التخطٌط االستراتٌجً   -2التنمٌة االدارٌة  -1

 العنوان-ا 
 

6580312 

 625ع

 
 عبد الناصر علن حافظ 

حافظ 0 حسٌن ولٌد تموٌم االداء / عبد الناصر علن 

 2115بؽداد: مكتبة السٌسبان 0  -حسٌن عباس .

 سم24ص؛ 179

 العنوان-تمٌٌم              ا–ادارة االفراد -1
 

897  

6580411 

 495ق

 
 المرٌشً 0 دمحم صالح

بؽداد:  -اسس التخطٌطً البٌئً / دمحم صالح المرٌشً .

 2115دار الفراهٌدي  للنشر0 

 سم25ص؛318

 العنوان-البٌئة                      ا -2التخطٌط -1

 

898  

6580413811
1 

 529ع

 
 العزاوي 0 فراس رحٌم ٌونس 

ادارة تكنولوجٌا ونظم المعلومات فً ظل االتصاد 
المعرفً / فرسا رحٌم ٌونس العزاوي 0 عثمان ابراهٌم 

 2115بؽداد: دار المؽرب 0-احمد الخفاجً .

 سم24ص؛456

 –ادارة االعمال -2نظم المعلومات –الدارة االعمال -1

 العنوان-معالجة البٌانات                        ا
 

899  

6580413811
1 

 822ع

 
 عالء فاهم كامل 

المعلومات ودورها فً صنع المرار: المإسسة العسكرٌة 
 2115بؽداد: د. ن 0 -انموذجا / عالء فاهم كامل .

 سم31ص؛75

 العنوان-ا  العسكرٌة        -2نظم المعلومات -1

 

911  

6580413811
1 

 822ع

 
 عالء فاهم كامل 

المعلوماتٌة والتحوالت التارٌخٌة فً المجمع المدنً / 
 2115بؽداد: د.ن 0 -عالء فاهم كامل .

 سم31ص؛71

 العنوان-المجتمع المدنً            ا-2نظم المعلومات -1

 

911  

6580562  
 المشهدانً 0 نزٌة عباس 

912  



االحصائٌة على النوعٌة / نزٌة ممدمة فً السٌطرة  594م
 2115بؽداد: مكتب الٌمامة 0 -عباس المشهدانً .

 سم24ص؛215

 العنوان-االحصاء                   ا-2ضبط الجودة -1

 

6580562 

 324ن

 
 النجار 0 صباح مجٌد 

ادارة الجودة والبٌئة : مبادئ وتطبٌمات / صباح مجٌد 
بؽداد: مكتبة الوزٌرٌة -.2ط -النجار 0 مها كامل جواد .

02115 

 سم24ص؛482

 العنوان-مها كامل جواد             ب-جودة االنتاج  ا-1

 

913  

658057 

 322ع

 
 عبد الحبار خضر بخٌت 

بحوث العملٌات مرتكزات اساسٌة ولرارات عالمٌة / 
تالٌؾ عبد الجبار خضر بخٌت 0 سعد احمد النعٌمً 0 

 2115ة الومٌض 0 بؽداد : مطبع -عباس حسٌن بطٌخ .

 سم24ص؛ 288

عباس -النعٌمً 0 سعد احمد ب-بحوث العملٌات  ا-1

 العنوان-حسن بطٌخ                                   ج
 

914  

65808 

 424ا

 
ادارة التسوٌك / سعدون جمود جثٌر الربٌعاوي ... واخ 

 2115بؽداد : دار السٌسبان 0 -.

 سم24ص؛513

 الربٌعاوي 0 سعدون حمود جثٌر -التسوٌك  ا-1

 العنوان-ب                                                    
 

915  

65901 

 982ا

 
 اٌمان طه ٌاسٌن 

االنظمة اللونٌة فً اخراج االعالن المطبوع / اٌمان طه 
 2115البصرة : مطبعة البصرة 0 -ٌاسٌن .

 سم24ص؛ 176

 العنوان-ا     ن                  اللواا-2االعالن    -1

 

916  

65902 

 582ا

 
 اسماء هاشم سالم

دراسة فً نظرٌات العاللات العامة / اسماء هاشم سالم 
 2115بؽداد : مكتب علً الشندي 0 -.

 سم24ص؛65

917  



 العنوان-العاللات العامة                         ا-1

         

659021285 

 722ع

 
 العمابً 0 جاسم طارش

 -العاللات العامة االلكترونٌة / جاسم طارش العتابً .
 2115بؽداد : دار ومكتبة عدنان 0

 24ص؛382

 العنوان-العاللات العامة ) معالجة بٌانات(          ا-1

 

918  

6640124 

 898ز

 
 الزكوم 0مهدي ناجً

الحلة :  -التصنٌع الؽذائً / ترجمة مهدي ناجً الزكوم .
 2115االهلٌة 0 كلٌة الحلة الجامعة 

 سم24ص؛121

 العنوان-االؼذٌة )تصنٌع(           ا-1

 

919  

66507 

 298ن

 
 نبٌل جعفر عبد الرضا 

التصادٌات صناعة الؽاز الطبٌعً / نبٌل جعفر عبد الرضا 
البصرة : شركة الؽدٌر  -0 امجد صباح عبد العالً .

 2115للطباعة والنشر 0

 سم24ص؛ 114

 امجد صباح عبد العالً -صناعة  ا–الؽاز الطبٌعً -1

 العنوان-ب                                                    
 

911  

665089 

 274ب

 
 البالر0 هادي 

بؽداد :  -نفاذ االوزون والتؽٌٌر المناخً / هادي البالر .
 2115المركز العربً االللٌمً لالمراض االنتمالٌة 0

 سم24ص: اٌض ؛314

 العنوان-ا                               االوزون     -1

 

911  

671 

 264س

 
 الساعدي 0 عباس خماس 

 -تصمٌم المواد الهندسٌة / عباس خماس الساعدي .
 2115بؽداد: دار المرتضى 0 

 سم24ص؛ 267

 العنوان-التصمٌم الصناعً     ا-2المواد الهندسٌة  -1

 

912  

6810113 

 624ع

 
 العطار 0 احمد هاشم ابراهٌم

ابراج الساعة فً بؽداد : تارٌخها ةعمارتها / احمد 

913  



بؽداد : مكتب  -طبعة محدوده . -هاشم ابراهٌم العطار .
 2115الٌمامة 0

 سم18ص؛98

 العنوان-العراق                       ا–الساعات -1

 

691 

 978ن

 
 نوفل جوزٌؾ رزلو

التصمٌم المناخً والتشطٌل الهندسً لؽالؾ المبنى / 
 سم23بؽداد : د0ن ؛ -جوزٌؾ رزلو .نوفل 

 العنوان-تصمٌم                          ا–المبانً -1

 

914  

691022 

 268ع

 
 العراق0 وزارة االعمار واالسكان 

مدونة السالمة العامة فً تنفٌذ المشارٌع االنشائٌة 
بؽداد  -:مدونة بناء عرالٌة / وزارة االعمار واالسكان .

 2115: الوزارة 0

 سم31الترلٌم 0: اٌض؛متعدد 

 العنوان-هندسة                        ا–المبانً -1

 

915  

696 

 268ع

 
 العراق0 وزارة االعمار واالسكان

المواصفات الفنٌة لالعمال الصحٌة : مواصفة بناء 
بؽداد: الوزارة -عرالٌة / وزارة االعمار واالسكان .

02115 

 سم35ترلٌم متعدد: اٌض ؛ 

 المبانً     -2التركٌبات الصحٌة 0 الداخلٌة  -1

 العنوان-ا 
 

916  

 

 

 



 

 

 الفنون الجمٌلة

 

 

 
 

 

 

 

711 

 629ن

 
 الكعبً 0 ؼسك حسن مسلم

استطٌما التشكٌلً المعمار والتطور / ؼسك حسن الكعبً 
 2115بؽداد: دار الصادق 0 -.

 سم24ص؛ 141

 العنوان-فلسفة               ا–الفن -1

 

917  

717  918  



 سامً عبد الحمٌد  289س
مناهج البحث فً الفنون المسرحٌة والسمعٌة والمرئٌة / 

بؽداد: مكتبة  -سامً عبد الحمٌد 0 ماجد نافع الكنانً .

 2115عدنان 0

 سم21ص؛313

 العنوان-الكنان0ً ماجد نافع       ب-بحوث  ا–الفن -1

 

71104 

 849ع

 
 عبد الكرٌم وتوت 

بؽداد:  -د الكرٌم وتوت .تخطٌط وتنظٌم وبناء المدن / عب

 2115مكتب العٌن 0

 1سلسلة النور المبٌن0-سم.24ص؛242

 السلسلة-ب     العنوان  -تخطٌط المدن  ا-1

 

919  

71104 

 959م

 
 الموسوي0 هاشم عبود

التخطٌط والتصمٌم الحضري : دراسة نظرٌة تطبٌمٌة 
بؽداد: -حول المشاكل الحضرٌة /هاشم عبود الموسوي .

 2115عرالٌة0حروؾ 

–المدن -1سلسلة العرالٌة تطبع  -سم .24ص؛213

 السلسلة-العنوان                         ب-تخطٌط  ا
 

921  

721 

 599ح

 
 الحسٌنً 0 ابراهٌم جواد كاظم ال ٌوسؾ

عمارة واحدة ام عمائر متعددة : دراسة فً والع صور 
-نتاج العمارة / ابراهٌم جواد كاظم ال ٌوسؾ الحسٌنً .

 2115اد : د.ن 0بؽد

 سم24ص( ؛ 269) 2ج

 العنوان-المران الكرٌم ) العمارة(         ا-2العمارة -1

 

921  

721 

 599ح

 
 الحسٌن0ً ابراهٌم جواد كاظم ال ٌوسؾ 

عمارة واحدة ام عمائر متعددة : دراسة فً والع صور 
-نتاج العمارة / ابراهٌم جواد كاظم ال ٌوسؾ الحسٌنً .

 2115بؽداد : د.ن 0

 سم24ص( ؛631) 3ج

 العنوان-المران الكرٌم ) العمارة(         ا-2العمارة -1

 

922  

72101 

 978ن

 
 نوفل جوزٌؾ رزلو 

–المنهج فً البحث المعماري /نوفل جوزٌؾ رزلو 
 2115بؽداد: مكتب احمد الدباغ0

923  



 سم21؛281

 العنوان-فلسفة                          ا –العمارة -1

 

7210956726 

 367ا

 
 جعفر0 زٌن العابدٌن موسى جعفر ال

/ زٌن  656االبنٌة الحضارٌة فً كربالء حتى نهاٌة 

العابدٌن موسى جعفر ال جعفر 0 هدى علً حسٌن 
كربالء الممدسة :مركز كربالء للدراسات -الفتالوي .
 2115والبحوث 0

  64اصدارات كربالء -سم .24ص: 366

نً كربالء المبا-2المبانً التارٌخٌة  –العراق -1

العنوان    -الفتالوي 0 هدى علً حسٌن   ب-التارٌخٌة  ا
 السلسلة-ج
 

924  

731 

 52ح

 
 حسب هللا ٌحٌى 

كالم االخرس وبصٌرة االعمى : مماالت فً الفن 
بؽداد : دار الشإون -التشكٌلً / حسب هللا ٌحٌى .

 2115الثمافٌة العامة 0

 3سلسلة فنون 0-سم.24ص؛217

–الفنانون التشكٌلٌون -2مماالت –الفنون التشكٌلٌة -1

 السلسلة-العنوان                      ب-تراجم       ا
  

925  

745 

 643ا

 
 االعرجً 0 ضٌاء حمود

التكوٌن فً الفنون الزخرفٌة االسالمٌة ) الحلة انموذجا( 
الحلة : المركز الثمافً  -/ ضٌاء حمود االعرجً .

 2115للطباعة 0

 سم23ص؛92

 العنوان-الزخرفٌة االسالمٌة                   االفنون -1

 

926  

74504 

 982ا

 
 اٌمان شاكر كاظم

العناصر الزخرفٌة المنفذة على المرامٌد بٌن العتبة 
كربالء -الحسٌنٌة الممدسة ... الخ / اٌمان شاكر كاظم .

 2115الممدسة :مركز كربالء للدراسات والبحوث 0

 5واالطارٌح ؛سلسلة الرسائل -سم .24ص؛255

 العنوان-تركٌا  ا–المساجد -2تركٌا -الزخرفة-1

 السلسلة-ب                                         
 

927  

74504 

 284س

 
 السامرائً 0 فإاد احمد شالل

928  



المعالجات التصمٌمٌة والطباعٌة :المران الكرٌم انموذجا 
بؽداد : حروؾ عرالٌة  -/ فإاد احمد شالل السامرائً .

02115 

 سلسلة العرالٌة تطبع-سم .24ص؛ 242

 العنوان -المران الكرٌم ا–التصمٌم والزخرفة -1

 السلسلة -ب                                            
 

74504 

 427ص

 
 الطراؾ 0 نبٌل عامر 

الزخرفة العربٌه عرالتها واصالتها / نبٌل عامر الطراؾ 

 2115بابل : مإسسة دار الصادق 0 -.

 سم24ص؛218

 العنوان-الزخرفة                               ا-1

 

929  

74504 

 229غ

 
 الؽبان 0 باسم لاسم 

 -مفاهٌم عامة فً فلسفة التصمٌم / باسم لاسم الؽبان.
 2115بؽداد: مكتب الفتح 0

 سم24ص؛252

 العنوان-التصمٌم فلسفة                        ا-1

 

931  

74505 

 582ا

 
 اسماء عبد احمد خضٌر 

بؽداد :  -اشؽال فً المكرامٌة / اسماء عبد احمد خضٌر .
 2115مكتب الٌمامة 0

 سم24ص:صور ؛136

 الصناعات الشعبٌة    -2الصناعات الٌدوٌة  -1

 العنوان-ا 
 

931  

74505 

 694خ

 
 خضٌر 0 اسماء عبد احمد

مهارات االشؽال الٌدوٌة فً صنع المكرمٌات / اسماء 
 2115بؽداد : مكتب الٌمامة 0 -خضٌر .عبد احمد 

 سم24ص:صور ؛137

 العنوان-الحرؾ الٌدوٌة      ا-2الصناعات الٌدوٌة -1

 

932  

746044 

 929ز

 
 الزهاوي 0 افٌناخان

بؽداد: -تعلم فن التطرٌز الٌدوي / افٌتاخان  الزهاوي .
 2115د0ن0

 سم21ص؛43

 العنوان-التطرٌز                   ا-1

933  



 

747 

 469ت

 
 التخطٌط وااللوان : فرع الفنون التطبٌمٌة 

اختصاص فن الدٌكور الصؾ االول / سعد دمحم جرجٌس 
 2115بؽداد:وزارة التربٌة 0-. 2ط-.. واخ .

 سم29ص:صور ؛ 111

 سعد دمحم جرجٌس -دراسات  ا–الدٌكور -1

 

934  

761 

 992د

 
 دٌنا دمحم عناد

دٌنا البنى االرتكازٌة لفن التصمٌم الطباعً المعاصر / 
 2115بؽداد: الفتح 0 -دمحم عناد .

 سم24ص؛صور ملونة ؛218

 العنوان-الطباعة                              ا-1

 

935  

781 

 942ؾ

 
 الفهداوي 0 صالح احمد 

االسس التعلٌمٌة فً التذوق الموسٌمً / صالح احمد 
 2115بؽداد :مكتب الفتح 0 -الفهداوي .

 سم25ص؛141

 العنوان-العرالٌة                 ااالؼانً الشعبٌة -1

 

936  

7810629567 

 254ر

 
 راشد خلوصً 

-الؽناء الرٌفً فً العراق ) االبوذٌة ( / راشد خلوصً .
 2115بؽداد: مكتب زاكً 0

 سم25ص؛398

 العنوان-ا      االؼانً الشعبٌة العرالٌة    -1

 

937  

791043 

 392ن

 
 نجٌب اصلٌوة حٌدو
التمنٌة واالبداع فً الفلم السٌنمائً / العاللة الجدلٌة بٌن 

بؽداد : بٌت الكتاب السومري 0  -نجٌب اصلٌواة  حٌدو .
2115 

 سم24ص؛215

 العنوان-االفالم السٌنمائٌة              ا-2السٌنما -1

 

938  

7910431233 

 962ب

 
 البٌضانً 0 حكمت 

التوظٌؾ التمنً والجمالً للصوت فً بناء الصورة 
بؽداد: دار الشإون الثمافٌة -البٌضانً .الفٌلمٌة / حكمت 

 2115العامة 0

939  



 2سلسلة سٌنمائٌة 0-سم .24ص؛199

 السلسلة-ب      العنوان    -السٌنمائً  ااالخراج -1

 

79104319 

 394ا

 
 اثٌر دمحم شهاب 

النجؾ االشرؾ : -سٌنمائٌة النص / اثٌر دمحم شهاب .
 2115مإسسة حروؾ عرالٌة 0

 العرالٌة تطبعسلسلة -سم .24ص؛115

 السلسلة-ب      العنوان-ا   نمد –السٌنما -1

 

941  

79104319 

 294ع

 
 العبودي0 احمد جبار 

البناء الداللً لسردٌة الشكل السنمائً / احمد جبار 
 2115بؽداد: دار مكتبة عدنان 0 -العبودي .

 24ص؛185

 العنوان-نمد                         ا–السٌنما -1

 

941  

791043197 

 392ن

 
 نجٌب اصلٌوة حٌدو

المثالت –فلسفة الصوره فً السٌنما االمرٌكٌة المعاصرة 
بؽداد ة: بٌت  -النبائٌة ... الخ / نجٌب اصٌلوة حٌدو .

 2115الكتاب السومري 0

 سم25ص؛261

 العنوان-امرٌكا                         ا–السٌنما -1

 

942  

7910437 

 92ذ

 
 الذٌب 0 مفٌد سلمان

فً تحدٌد المعنى :دراسة تحلٌلٌة فً الفلم دور السٌاق 
بؽداد: دار الشإون -الروائً / مفٌد سلٌمان الذٌب .

 2115الثمافٌة 0

 4سم : سٌنما ؛24ص؛ 247

 العنوان    -دراسات   ا–االفالم السٌنمائٌة -1

 السلسلة-ب 
 

943  

7910437 

 384م

 
 دمحم حسن

ا الوالعٌة االٌطالٌة الجدٌده وانعكاساتها على السٌنم
بؽداد: بٌت الكتاب السومري  -المصرٌة / دمحم حسن .

02115 

 سم24ص؛191

 العنوان-الوالعٌة فً السٌنما               ا-1

 

944  



791044 

 938م

 
 مٌثم فالح حسٌن

الدراما االذاعٌة : فنونها وخصائصها فً الرادٌو 
بؽداد : مكتب الٌمامة  -والتلفزٌون/مٌثم فالح حسٌن .

02115 

 سم24ص؛78

 العنوان-االذاعة                               ا-1

 

945  

7910441956
7 

 932ع

 
 العٌثاوي 0 هادي عبد هللا

االذاعة بؽداد مصدرا فً كتابة التارٌخ / هادي عبد هللا 
 2115بؽداد: مطبعة االنس 0-العٌثاوي .

 سم24ص؛74

 العنوان-العراق ) بؽداد(              ا–االذاعة -1

 

946  

792 

 64س

 
 سعد دمحم راضً 

النجؾ -االٌماع فً الخطاب المسرحً / سعد دمحم راضً .
 2115: حروؾ عرالٌة مإسسة للتؤلٌؾ والتوثٌك 0

 سلسلة العرالٌة تطبع-سم .24ص؛34

 السلسلة -ب          العنوان -ا       المسرح -1

 

947  

7920123 

 269ش

 
 الشاطً 0جمال

بؽداد: مكتب -.ادارة المسرح واالنتاج/ جمال الشاطً 
 2115زاكً 0

 سم21ص؛138

 العنوان-ادارة          ا–المسرح -1

 

948  

79201253 

 289س

 
 سامً عبد الحمٌد

-االضائة المسرحٌة / سامً عبد الحمٌد0جمال الشاطً .
 2115بؽداد: مكتب زاكً 0 

 سم21ص؛111

 العنوان-الشاط0ًجمال        ب-اضاءة  ا–المسرح -1

 

949  

7920128  
 الحمٌدسامً عبد 

-حركة الممثل فً فضاء المسرح / سامً عبد الحمٌد.
 2115بؽداد: دار ومكتبة عدنان0

 سم21ص؛118

 العنوان-التمثٌل فً المسرح                      ا-1

951  



 

792017 

 294ع

 
 العبٌدي 0 فائز طة سالم 

الٌات تكامل الوظائؾ المرجعٌة واالدائٌة الفعال الصوتٌة 
-رحً /فائز طة سالم العبٌدي .والجسدٌة للمثل المس

 2115بؽداد: دار ومكتبة عدنان 0

 سم22ص؛232

 العنوان-دراسات       ا–المسرح -1

 

951  

792017 

 459م

 
 المرزون 0عامر صباح

مكتبة المسرح : لراءات فً كتب مسرحٌة / عامر صباح 
 2115د.م: مطبعة الدار العربٌة 0-المرزون.

 سم21ص؛254

 العنوان-ا                    دراسات       -المسرح-1

 

952  

792019 

 823ؾ

 
 فالح كاظم حسٌن 

واسط: -سٌنوؼرافٌا اللون وتحوالته/ فالح كاظم حسٌن .
 2115مكتبة جامعة واسط0

 سم24ص؛143

 العنوان-نمد                             ا–المسرح -1

 

953  

792019 

 957ي

 
 ٌوسؾ جبر 

والمعنى فً الفن/ البطل المسرحً : سإال المبنى 
 2115بؽداد:مطبعة السٌماء0-ٌوسؾ رشٌد جبر .

 سم24ص؛314

 العنوان-نمد                            ا-المسرح-1

 

954  

79201953 

 258ق

 
 لاسم ماضً 

بؽداد: دار -تجارب مسرحٌة :مماالت لاسم ماضً .
 2115ومكتبة عدانان0

 سم24ص؛139

 العنوان-ا   الوطنً العربً ) مماالت (   -المسرح-1

 

955  

792019567 

 524ب

 
 بشار علٌوي 

 9/4/2113المسرح العرالً بعد التؽٌٌر مسرح ما بعد 

 2115بؽداد: دار ومكتبة عدنان0-بشار علٌوي .

956  



 سم24ص؛289

 العنوان-تارٌخ               ا–العراق -المسرح-1

 

792019567 

 269ش

 
 الشاطً 0 جمال 

بؽداد: مكتب -اشاطً.ذاكرة المسرح فً الكوت /جمال 
 2115زاكً 0

 سم21ص؛114

 العنوان-العراق )الكوت(                 ا–المسرح -1

 

957  

794019 

 289س

 
 سامً عبد الحمٌد 

بؽداد:  -المسرح العربً الى اٌن / سامً عبد الحمٌد .
 2115حروؾ عرالٌة للطباعة والنشر 0

 سلسلة العرالٌة تطبع-سم .25ص؛88

 السلسلة -العنوان                 ب-تارٌخ   ا-المسرح-1

 

958  

7960126 

 288م

 
 المالكً 0 صالح نجم

الموسوعة التشرٌعٌة الرٌاضٌة )مع التعلٌمات( /صالح 
 2115بؽداد: دار الجواهري للنشر ؛-نجم المالكً .

 سم25ص؛421

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات        ا–الرٌاضة البدنٌة -1

 

959  

7960169 

 949ع

 
 تٌمرسعود ٌشو 0 

الحكومة الرٌاضٌة المبادئ والتطبٌك / تٌمرس عود ٌشو 
 2115بؽداد:شركة االنس للطباعة 0-.

 سم24ص؛71

 العنوان-تنظٌم وادارة              ا–الرٌاضة البدنٌة -1

 

961  

796017 

 594م

 
 المشهدانً 0 محجوب ابراهٌم ٌاسٌن 

االختبارات والمماٌٌس فً مجال التربٌة البدنٌة وعلوم 
-التربٌة الرٌاضٌة / محجوب ابراهٌم ٌاسٌن المشهدانً .

 2115دار الدكتور للعلوم 0-بؽداد

 سم24ص؛252

 العنوان-دراسات             ا-اختبارات اللٌالة المدنٌة-1

 

961  

7960177 

 929ح

 
 الحٌانً 0 دمحم خضر اسمر 

التعلٌم الحركً فً التربٌة الرٌاضٌة / دمحم خضر اسمر 

962  



جامعة -الكوفه -ٌحٌى هاشم االعرجً .الحٌانً 0 عمٌل 
 2115الكوفة 0

 سم24ص؛296

االعرجً 0 عمٌل -تدرٌب ) حركً (  ا-التربٌة البدنٌة-1

 العنوان-ٌحٌى هاشم                              ب
 

7960169 

 949ع

 
 تٌرس’ عود بٌشو 

الحكومة الرٌاضٌة المبادئ والتطبٌك / تٌمرس عود 

 2115االنس للطباعة 0بؽداد:شركة -بٌشو .

 سم24ص؛71

 العنوان-تنظٌم وادراة       ا–الرٌاضة البدنٌة -1

                                 

963 

796017 

 594م

 
 ٌاسٌنب ابراهٌم المشهدانً 0 محجو

االختبارات والمماٌٌس فً مجال التربٌة البدنٌة وعلوم 
-المشهدانً .التربٌة الرٌاضٌة / محجوب ابراهٌم ٌاسٌن 

 2115بؽداد : دار الدكتور للعلوم 0

 سم24ص؛252

 العنوان-دراسات       ا–اختبارات اللٌالة البدنٌة -1

 

964 

7960177 

 929ح

 
 الحٌانً 0 دمحم خضر اسمر 

التعلم الحركً فً التربٌة الرٌاضٌة / دمحم خضر اسمر 
الكوفة : جامعة  -الحٌانً ؛عمٌل ٌحٌى هاشم االعرجً .

 2115الكوفة 0

 سم24ص؛296

االعرجً 0 -تدرٌب )حركً (    ا–التربٌة البدنٌة -1

 العنوان-عمٌل ٌحٌى هاشم    ب
 

965 

7960187 

  945س 

 
 سندس دمحم سعٌد 

التربٌة الرٌاضٌة و االعالات المتعددة ) النفسٌة والبدنٌة 
بؽداد : دار  –والحركٌة ( / سندس دمحم سعٌد الشٌخبً . 

  2115االحمدي للطباعة الفنٌة 0 

 سم  24ص ؛  349

 العنوان-ا        التربٌة البدنٌة ) للمعولٌن (  -1
 

966 

79202 

 498ن 

 
 كرٌم خنجر 

بؽداد :  -نظرٌة كومٌدٌا وفلسفة الضحن / كرٌم خنجر .
  2115حروؾ عرالٌة 0 

967 



 ) سلسلة العرالٌة تطبع (   -سم . 24ص  ؛  159

 العنوان  -ا            الكومٌدٌا  -1

 

7960312 

  93ل

 
 لٌث ابراهٌم جاسم 

 HAND BALL BASICSكرة الٌد اساسٌات منهجٌة : 
….. OTE  . دٌالى : جامعة دٌالى   –/ لٌث ابراهٌم جاسم

 سم 24ص ؛ 345   2115

 العنوان  -كرة الٌد          ا -1
 

968 

 
 
 
 
 

 

7960323126 

  469ؾ

 
 الفرطوسً 0 علً سموم

المانون الدولً لكرة السلة / ترجمة علً سموم 
ص 0 اٌض ؛ 211 2115بؽداد : )د.ن( 0  -الفرطوسً .

 سم 21

    العنوان-الوانٌن وتشرٌعات   –كرة السلة  -1
                          

969 

7960325 

  89ع 

 
 علً مهدي هادي 

لطائرة / علً دمحم االختبارات المٌدانٌة فً فاعلٌة الكرة ا
دٌوانٌة : دار نٌبود 0  –هادي 0 عادل مجٌد خزعل . 

 سم .24ص ؛ 174  2115

عادل مجٌد خزعل ) م. م (    -الكرة الطائرة   ا -1
 ب العنوان 

 

971 

7960334 

 296ر

 
 الربٌعً 0 كاظم عبد 

المدخل للتكتٌن الحدٌث بكرة المدم / كاظم عبد الربٌعً . 
ص 178 2115بؽداد : مإسسة ثاثر العصامً 0  –

 سم 24صورة ملونة 0 

 العنوان  –كره المدم       ا -1
 

971 

7960334 

 828ن 

 
 كمال ٌاسٌن لطٌؾ 

استراتٌجٌة االداء الخططً بكرة المدم / تالٌؾ كمال 
    2115بؽداد : )د.ن( 0  –ٌاسٌن لطٌؾ 0 دمحم علً فالح . 

 سم 24ص 0  127

 كمال ٌاسٌن لطٌؾ  )م.م( -ا –كرة المدم  -1
 ب العنوان  

 

972 

796033403 

 229س 

 
 السبتً 0علً 

973 



/  2114 – 1974موسوعة الدوري العرالً بكرة المدم 

ص ؛ 224.  2115: ) د. ن( 0  -تالٌؾ علً السبتً . 

 سم 24

 الدورٌات الرٌاضٌة                       -2موسوعات   –كرة المدم -1

 العنوان-ا
 

79603342 

 899ا

 
امٌن خزعل عبد تدرٌب كرة المدم المتطلبات 

عمان :  –الفسٌولوجٌة والفنٌة / امٌن خزعل عبد . 
  2115مكتبة المجتمع العربً 0 

 سم 24ص 0  158

 العنوان  -تدرٌب        ا –كرة المدم -1

 

974 

79603342 

  296ر

 
 تاربٌعً 0 عبد الكرٌم فرحان 

وتدرٌب كرة المدم / عبد الكرٌم اسس ومبادى تعلٌم 
بؽداد : موسسة ثاثر العصامً 0  -فرحان الربٌعً .

2115 . 

 سم  31ص ؛ 178

 العنوان  -كرة المدم تدرٌب          ا-1

 

975 

79604 

 297ص

 
 الصائػ رافد عبد النبً ابراهٌم 

المناخ الرٌاضً ./ رافد عبد النبً ابراهٌم الصائػ : 
 2115  النجؾ : التمٌمً للنشر

 سم  24ص  ؛  177

 العنوان  -التربٌة البدنٌة            ا-1

 

976 

7960417 

  928ع

 
 العنبكً 0 منصور جمٌل 

فلسفة التدرٌب الرٌاضً فً السباحة 0 كرة المدم 0 كرة 
السلة 0 الكرة الطائرة 0 بناء االجسام سامر منصور 

  2115بؽداد : مكتبة االنبار 0  -العنبكً .

 سم 24ص 0  167

العنبكً سامر  -التدرٌب الرٌاضً دراسات       ا-1

 العنوان  -منصور                     ب
 

977 

7960417 

  254ي 

 
 ٌاسرنجاح حسٌن 

التحلٌل الحركً الرٌاضً / تالٌؾ ٌاسر نجاح حسٌن0 
احمد ثامر محسن النجؾ االشرؾ دار الضٌاء للطباعة 0 

2115        

978 



 سم 24ص 0 218 

احمد ثامر محسن  -2دراسات  –التدرٌب الرٌاضً -1

 العنوان  -()م.م(            ا
 

79604172 

 234م

 
 ماجدة حمٌد كمبش 

المسبط فً استٌعاب منهج البحث العلمً فً التربٌة 
البدنٌة وعلم الرٌاضٌة / اعداد ماجدة حمٌد كمبش 0 ناظم 

دٌالى : جامعة دٌالى 0  -كاظم جواد 0 حسام دمحم هٌدان .
2115      

 سم  24ص ؛116  

 -ناظم كاظم جواد )م.م( ب -بحوث  ا -التربٌة البدنٌة-1

 العنوان  -حسام دمحم هٌدان )م.م(            ج
 

979 

796044 

 922ب 

 
 البٌاتً 0 فردوس مجٌد امٌن 

الجمناستن الفنً للسٌدات فً مجال التعلٌم والتدرٌب / 
دٌالى : جامعة دٌالى   –تالٌؾ فردوس مجٌد امٌن البٌاتً 

2115 

 سم 26 ؛ص    151 

 العنوان  -الجمناستن                   ا-1

 

981 

796053 

  254ر 

 
 راشد داود 

التكتٌن والمشاكل التكتٌكٌة بكرة المدم المدم الشاطئٌة / 

      2115بؽداد : موسسة ثاثر العصامً 0  -اشد داود .ر

 سم 24ص ؛ صورة ملونة ؛ 224

 العنوان -كرة الماء ) الشاطئٌة (          ا-1

  

981 

7960812 

  898ت 

 
 التمٌمً 0 احمد فرحان علً حسٌن 

المانون الدولً للمصارعة / ترجمة احمد فرحان التمٌمً 
       2115النجؾ االشرؾ : دار الضٌاء للطباعة 0  –. 

 سمسم 24ص 136

 العنوان   -لوانٌن وتشرٌعات      ا–المصارعة -1

 

982 

79608153 

 948م 

 
 المندالوي 0 خالد دمحم 

التاٌكواندو والدفاع عن النفس / خالد محمود المندالولً 
    2115بؽداد  : موسسة دار زهى الرافدٌن 0  -.

 سم 24ص ؛ صور ؛ 133

 العنوان-الكراتٌة        ا-2المصارعة     -1

983 



  

796086 

  268ؾ 

 
 فاطمة عبد صالح 

اساسٌات تدرٌب رٌاضة المبارزة / تالٌؾ فاطمة عبد 
  2115بؽداد : دار االرلم 0  –صالح / ظافر ناموس خلؾ 

 سم 24ص 0  275

 ظافر نموس خلؾ )م.م(   -المبارزة       ا -1
 العنوان  - أ

 

984 

  



 

 

 

 

 االدب

 

 

 
 

 

 

 



81309217 

  922ج

 
 الجنابً . جمال حضٌر 

الرواٌة الوالعٌة فً ثالثٌة : المناضل 0 الزهر الشمً 0 
بؽداد : دار الشإون  -المفتون / جمال خضٌر الجنابً .

    2115الثمافٌة العامة 0 

 سم 24ص  125 

 العنوان-العراق دراسات     ا –المصص العربٌة -1

 

985 

818 

 529ع

 
 العزاوي 0عمٌد خالد 

االسلوبٌة وتجلٌاتها فً الدرس اللؽوي الحدٌث / تالٌؾ 
دمشك :  -عمٌد خالد العزاوي 0 عدنان جاسم الجمٌلً .

   2115دار العصماء 0 

 سم 24ص 94

 الجمٌلً 0 عدنان جاسم )م.م(     -االسلوب االدبً ا-1

 العنوان  - ب
 

986 

81801681 

 949د 

 
 الدوخً 0 حمد محمود

من اؼانً اصدلاء علً / شعر حمد محمود الدوخً 0 
بؽداد : دار ثمافة االطفال  -رسوم 0 اصٌل داوود سلوم .

 ص  0 رسوم ملونة 23  02115

 (  21) السلسة الشعرٌة ؛  -سم  .24 

 اصٌل داوود سلوم )رسام (    -شعر ارطفال     ا-1

 العنوان –ب                                     
  

987 

81801681 

 862س  

 
 السلطانً 0حسٌن عطٌة 

دٌوان اناشٌد رذاذ الشالل لرٌاض االطفال : شعر حسٌن 
  2115عطٌة السلطانً بؽداد : مكتبة دار النبالء 0

 سم 24ص (0 58) 1ج 

 العنوان  -شعر االطفال           ا -1
 

988 

81801681 

  862س 

 
 السلطانً 0حسٌن عطٌة 

دٌوان اناشٌد رذاذ الشالل لرٌاض االطفال : شعر حسٌن 

  2115عطٌة السلطانً بؽداد : مكتبة دار النبالء 0

 سم 24ص (0 58) 5ج 

 العنوان -شعر االطفال           ا
 

989 

8180681 

  862س 

 
 السلطانً 0حسٌن عطٌة 

991 



دٌوان اناشٌد رذاذ الشالل لرٌاض االطفال : شعر حسٌن 
  2115ؽداد : مكتبة دار النبالء 0عطٌة السلطانً ب

 سم 24ص (0 57) 6ج 

 العنوان -شعر االطفال           ا
 

81801681 

 862س 

 
 السلطانً 0حسٌن عطٌة 

دٌوان اناشٌد رذاذ الشالل لرٌاض االطفال : شعر حسٌن 
   2115عطٌة السلطانً بؽداد : مكتبة دار النبالء 0

 سم 24ص (0 57) 7ج

 العنوان -ا       شعر االطفال    
 

991 

81801682 

  258ج

 
 جاسم دمحم صالح 

النجؾ االشرؾ :  -اصدلاء الشمس / جاسم دمحم صالح .
 ( .  2115حروؾ عرالٌة للتالٌؾ 0 )

 )سلسلة العرالٌة تطبع (  -سم .24ص ؛ 145

 عالء الدٌن عباس )مترجم( -مسرحٌا االطفال    ا-1

 العنوان  -ب                                   
 

992 

8180682  

  828ط 

 
 طالل حسن 

العمة دبة / كتبها طالل حسن 0 لام بنرجمتها عالء الدٌن 
p  0. 53ص + 34 2115) د.م : د. ن ( 0   -عباس .

 سم . الكتاب باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة 24

عالء الدٌن عباس ) مترجم (                 -مسرحٌات االطفال     ا-1

 العنوان  -ب
 

993 

81801682 

 595ع 

 

 
 عزٌز جبر ٌوسؾ 

مماالت ومسرحٌات فً مسرح الطفل / عزٌز جبر ٌوسؾ 
  2115بؽداد : دار المرتضى 0  –. 

 سم 22ص 0 133

 العنوان  -مسرحٌات االطفال .       ا-1

 

994 

81801682 

 952م 

 
 موسى جاسب 

 -حكمة البهلول : مسرحٌات لالطفال / موسى جاسب .
  2115بؽداد : مكتب النور 0

 )حكاٌات مسرحٌة (  –سم . 22ص 0 133

 العنوان -مسرحٌات االطفال             ا -1
  

995 



81801682 

  952م 

 
 موسى جاسب

ست الشوات : مسرحٌات الفصل الواحد لالطفال / موسى 

  2115بؽداد : مكتبة النور للطباعة والنشر 0  –جاسب . 

 ( 3)جكاٌات ممسرحة ؛  –سم . 21ص ؛ 218 

 العنوان  -مسرحٌات االطفال    ا-1 

 

996 

81801682 

 952م 

 
 

 موسى جاسب 
شركاء ولكن : مسرحٌات لالطفال  / تالٌؾ موسى 

    2115بؽداد : مكتب النور للنشر والتوزٌع 0  –جاسب . 

 (  5) حكاٌات ممسرحة 0  –سم .  21ص 0 151

 العنوان  -العراق       ا –مسرحٌات االطفال -1

 

997 

81801682 

 952م

 
 موسى جاسب 

الشٌخ واالمعٌات الثالثة مسرحٌات الفصل الواحد / 
  2115بؽداد : مكتبة النور 0 -تالٌؾ موسى جاسب .

-1(  1)حكاٌات ممسرحة 0  –سم 21ص ؛  215
 العنوان -العراق         ا –مسرحٌات االطفال 

 

998 

81801682 

 952م 

 
 موسى جاسب 

منصور وسلمى : مسرحٌات لالطفال / تالٌؾ موسى 

    2115بؽداد مكتبة النور للنشر والتوزٌع 0  -جاسب .

 ( 5) حكاٌات ممسرحة 0  -سم . 21ص 144

 العنوان  -العراق     ا –مسرحٌات االطفال -1 

 

999 

81801682 

 952م 

 
 موسى جاسب 

صو واالخرون )مونودراما ( مسرحٌات ذات الفصل 
بؽداد : مكتب النور  –الواحد / تالٌؾ موسى جاسب . 

 سم24ص ؛ 99  2115للطباعة 0 

 العنوان -مسرحٌات االطفال              ا-1 

 

1111 

81801683 

  944ح 

 
 الحٌدري 0 رضا 

تسمع الحكاٌات لالخر ولصص اخرى / نص رضا 
النجؾ دار البرق لثمافة  -الحٌدري 0 رسوم زهراء دمحم .

 2115االطفال 0 

لصة هادفة من 31) ة -سم .23ص : رسوم ملونة 0 11 

1111 



 ( 1نعم اللة سبحانة 0 

 العنوان  -دمحم 0 زهراء  ب-لصص االطفال  ا-1 

 

81801683 

  85ش

 
 شمس الدٌن 0 رضا 

حادٌث ورسومات : تعلٌم االحادٌث الموضوعٌة لالطفال 
 -/ نص رضا شمس الدٌن 0 رسوم زهراء دمحم علً .

 النجؾ : دار البراق 0
)  -سم . 28زد . ترلٌم  0 رسوم ملونة 0  1ج   2115

 سلسلة احادٌث ورسمات (

          دمحم             علً 0 زهراء  -لصص االطفال   ا-1 

 العنوان -ب
 

1112 

81801683 

 85ش 

 
 شمس الدٌن رضا 

اٌات ورسمات : تعلٌم االٌات الموضوعٌة لالطفال / نص 
النجؾ : دار  -رضا شمس الدٌن 0 رسوم طٌبة عبد اللة .

 2115البرق 0 

)سلسلة اٌات  -سم . 28ص( : رسوم ملونة 0 8) 1ج 

 ورسمات (
 العنوان -عبد هللا         ب-1-لصص االطفال -1 

  

1113 

81801683 

 85ش 

 
 شمس الدٌن 0 رضا 

احادٌث ورسمات : تعلٌم االحادٌث الموضوعٌة لالطفال / 
 –نص رضا شمس الدٌن 0 رسوم زهراء دمحم علً . 

 2115النجؾ : دار البراق 0 

 )سلسلة –سم .  28) ذ . ترلٌم (  ؛ رسوم ملونة 0  2ج 

 احادٌث ورسمات (

 علً زهراء دمحم          -1-لصص االطفال  -1 

 العنوان  -ب 
  

1114 

81801683 

 85ش 

 
 شمس الدٌن : رضا 

اٌات ورسمات : تعلٌم االٌات الموضوعٌة لالطفال / نص 
النجؾ : دار  -رضا شمس الدٌن 0 رسوم طٌبة عبد اللة .

  2115البرق 0 

)سلسلة اٌات  -سم . 28ص ( : رسوم ملونة 0 6-9) 2ج

 ورسمات (
 العنوان-عبد هللا          ب-1-لصص االطفال -1 

 

1115 

81801683  1116 



 شمس الدٌن 0 رضا  85ش 
احادٌث ورسمات : تعلٌم االحادٌث الموضوعٌة لالطفال / 

 –نص رضا شمس الدٌن 0 رسوم زهراء دمحم علً . 

م ) ذ . ترلٌم (  ؛ رسو 3ج 2115النجؾ : دار البراق 0 

-1)سلسلة احادٌث ورسمات (  –سم .  28ملونة 0 
 علً زهراء دمحم          -1-لصص االطفال  

 العنوان -ب 
 

81801683 

 85ش 

 
 رضا  0شمس الدٌن

اٌات ورسمات : تعلٌم االٌات الموضوعٌة لالطفال / نص 
النجؾ : دار  -رضا شمس الدٌن 0 رسوم طٌبة عبد اللة .

  2115البرق 0 

)سلسلة  -سم . 28ص ( : رسوم ملونة 0  32-17) 3ج

 اٌات ورسمات (
 العنوان-عبد هللا          ب-1-لصص االطفال -1 

 

1117 

81801683 

 85ش 

 
 رضا  0شمس الدٌن 

اٌات ورسمات : تعلٌم االٌات الموضوعٌة لالطفال / نص 
النجؾ : دار  -رضا شمس الدٌن 0 رسوم طٌبة عبد اللة .

  2115البرق 0 

)سلسلة  -سم . 28ص ( : رسوم ملونة 0  32-25) 4ج

 اٌات ورسمات (
 العنوان-عبد هللا          ب-1-لصص االطفال -1 

 

1118 

81801683 

 85ش 

 
 رضا  0شمس الدٌن 

احادٌث ورسمات : تعلٌم االحادٌث الموضوعٌة لالطفال / 
 –نص رضا شمس الدٌن 0 رسوم زهراء دمحم علً . 

  02115  النجؾ : دار البراق

)سلسلة  –سم .  28) ذ . ترلٌم (  ؛ رسوم ملونة 0  4ج

علً زهراء  -1-لصص االطفال  -1احادٌث ورسمات ( 

 دمحم         
 العنوان -ب 

 

1119 

81801683 

 85ش 

 
 رضا  0شمس الدٌن 

احادٌث ورسمات : تعلٌم االحادٌث الموضوعٌة لالطفال / 
 –نص رضا شمس الدٌن 0 رسوم زهراء دمحم علً . 

  2115النجؾ : دار البراق 0 

)سلسلة  –سم .  28) ذ . ترلٌم (  ؛ رسوم ملونة 0  5ج 

1111 



 احادٌث ورسمات (
 علً زهراء دمحم         -1-لصص االطفال  - 1 

 العنوان -ب  
 

81801683 

 85ش 

 
 شمس الدٌن : رضا 

اٌات ورسمات : تعلٌم االٌات الموضوعٌة لالطفال / نص 
النجؾ : دار  -رضا شمس الدٌن 0 رسوم طٌبة عبد اللة .

 2115البرق 0 

)سلسلة  -سم . 31ص ( : رسوم ملونة 0  39) 5ج 

 اٌات ورسمات ( 
 العنوان-عبد هللا          ب-1-لصص االطفال -1

 

1111 

81801683 

 989د

 
 دمٌترو فٌج 0 اوشٌنسكً . ن 

اول ثمار االرض / تالٌؾ اوشسنسكً .ن . دٌمتروفٌج 0 
بؽداد : دار  -ترجمة بشٌر عباس ؛ رسوم اٌفان حكمت .

سم 21ص ؛ رسوم ملونة 0 23.     2115ثمافة االطفال 

 (  15)مكتبة الطفل (سلسلة الكتب المترجمة ؛ 

 عباس )مترجم ( بشٌر  -لصص االطفال    ا-1

 السلسلة  -العنوان                ج -ب     
 

1112 

81801683 

 598ؾ 

 
 

 
 فشٌكوؾ 0 جً منٌو 

االرنٌة الصداحة / اعداد ج ٌمنٌو فشٌكوؾ ترجمة عبد 
 -الكرٌم توفٌك  الناشً ؛ رسوم هٌفاء عبد الحسٌن .

 . 2115بؽداد : دار ثمافة االطفال 

)سلسلة الكتب  -.سم 24ص ؛ رسوم ملونة 0 19

 (. 14المترجمة 0

الناشر 0 عبد الكرٌم توفٌك ) -لصص االطفال )ا-1 

العنوان        -صفاء عبد الحسٌن )رسام (   ج -مترجم ؟( ب
 السلسلة  -د
 

1113 

81801683 

  949ن 

 
 نوري 0 صباح 

  2115: دار دجلة 0 -رٌاحٌن النور / صباح نوري .

)سلسلة تبسٌط رسائل  -سم .21ص 0رسوم ملونة 0 24

 ( 1النور 0

 العنوان  -ا    لصص االطفال   -1 

 

1114 

81801 

 549ا 

 
 االسدي 0كرٌم مرزة 

1115 



كتاب العروض والضرائر الشعرٌة / كرٌم مرزة االسدي 
  2115عمان : دار فضاءات للنشر  -.

 سم24ص 0 25

 العروض  –الشعر العربً  -1 

 العنوان -ج                                             
 

81801116 

  422ن 

 
 الكرباسً 0 موسى ابراهٌم 

البٌونات االذبٌة فً كربالء : دراسة ادبٌة تحلٌلٌة 
كربالء مركز  -تتضمن .... الخ / تالٌؾ موسى ابراهٌم .

  2115كربالء للدراسات 0

(  8ت كربالء 0 )سلسلة اصدارا -سم .24ص 0  7)

 العنوان  -ا    االدبٌة              كربالء : النوادي 
 

1116 

81806 

 288م

 المالكً 0 صبٌح مزعل جبار 
التناص بٌن عصر المام علً )ع( الى مالن االشتر 

والرسالة الخامسة )فً نصٌحة الملون ( لسعدي 
الشٌرازي / تالٌؾ صبٌح مزعل جابر المالكً 0 عماد 

بؽداد : دار الشإون  –الدٌن عبد الرزاق العباسً . 
 2115الثمافٌة العامة 0 

 ( 144سم ) الموسوعة الثمافٌة 0  18ص 0  142  

 سائل العربٌة الر -1 

علً بن ابً طالب )امام( العباسً 0 عماد الدٌن  -2
 العنوان  -)م.م(        ا

 

1117 

818081355 

  493ط 

 
 الطبرجً 0 صادق 

رحلة فً السواد / صادق الطبرجً بؽداد : دار الشإون 
  2115الثمافٌة العامة 

 ( 141سم .. ) الموسوعة الثمافٌة 21ص 0 158

 ادب الرحالت  -1

 السلسلة  –العنوان          ب  - أ
 

1118 

818081355 

  294ط

 
 الظاهر 0 جواد 

رحلة سٌاحٌة  17رحالتً بٌن الخٌال والحمٌمة : 

بؽداد : ) د. ن ( 0  -/ جواد الظاهر . -وشخصٌة . 
2115  

 سم 24ص( ؛ 376)  1ج

 العنوان  -ادب الرحالت                 ا-1

 

1119 

818081355  1121 



السعٌدي ر0 شنٌشل لفتة رحالت االحالم من بالد مابٌن   694س
 -النهرٌن الى بحر البلطٌك / شنٌشل لفتة السعٌدي .

   2115بؽداد : مطبعة السٌما 0 

 سم 21ص 0  118 

 العنوان  -ادب الرحالت           ا -1
 

818083 

 894ع 

 
 العمٌدي 0 دمحم جودة 

فً الحب والحٌاة والعرب واشٌاء اخرى : لصص 
لصٌرة من االدب العالمً / ترجمة دمحم جودة العبٌدي . 

       2115بابل دار المركز الثمافً للطباعة 0  –

 سم 21ص ؛ 211

 العنوان  -المصص العالمٌة          ا-1

 

1121 

8180888 

 294ج

 
 الجبوري 0 عبد الرحمن مطلن 

 –التعبٌر واالنشاء / / عبد الرحمن مطلن الجبوري / . 
   2115بؽداد : دار البالر العلمٌة للطباعة 0 

 سم 24ص ؛ 112  

 العنوان  -االنشاء االدبً           ا -1
 

1122 

819 

 389ر 

 
 رحمن عزكان

لؽة المنهج وكالم المنهجٌة : مباحث تنظٌرٌة فً 
: دار المدٌنة  بؽداد -الخ / رحمن ؼزكان . –مدارس . 
  2115الفاضلة 0 

 سم . 21ص 0  135

 العنوان -نمد .                 ا –االداب -1

  

1123 

819 

  224ع

 
 العبادي 0 عدي 

دراسات نمدٌة فً بعض التجارب العرالٌة والعربٌة / 
  2115بؽداد مكتبة زاكً 0  –عدي العبادي . 

 سم . 21ص ؛  118

 العنوان -نمد .                     ا –االدب -1

 

1124 

819 

 298غ

 
 الؽانم 0 مكً 

بؽداد مإسسة ثاثر  -حكاٌات جواد االمٌر مكً الؽانم .
   2115العصامً 0 

 سم 21ص ؛  146

 العنوان  -االدب والسٌاسة                ا-1

1125 



 

8190117 

  74ن 

 
تالٌؾ فائز طه النمد االدبً : للصؾ السادس االدبً / 

 العراق  -...  . نعمر واخرو
 سم . 24ص ؛ 64

 دراسة وتدرٌس  –االدب .. نمد  -1
 العنوان  -فائز طه عمر )م.م(      ب - أ

 

1126 

 

811019 

  549ا 

 
 االسدي 0 سحاب دمحم 

ظواهر فً ادبنا العربً برإٌة نمدٌة / سحاب دمحم االسدي 
ص : 217. 2115بؽداد دار الشإون الثمافٌة 0  –. 

 سم )سلسلة نمد (  24

 العنوان -تارٌخ ونمد        ا –االدب العربً -1

  

1127 

81106 

  862س 

 
 السلطانً 0 طالب خلٌؾ جاسم

فً رحاب االدب االندلسً / تالٌؾ طالب خلٌؾ  
بؽداد : دار الفرات للثمافة واالعالم 0  –السلطانً . 

2115  

 سم 24ص ؛ 245

 العنوان -االدب العربً . عصر االندلس         ا-1

 

1128 

81106117 

  929ج

 
 جنان لحطان فرحان 

االدب االندلسً محاظات فً لضاٌاه / جنان لحطات 
  2115بؽداد : دار الفراهٌدي 0  -فرحان .

 سم 24ص ؛  223

 العنوان   -االعصر االندلسً           –االدب العربً -1

                

1129 

71107 

  944ح 

 
الحٌدري 0 علً البند فً االدب العربً / تالٌؾ علً 

  2115بؽداد : مطبعة العدالة 0 -الحٌدري .

 سم 24ص ؛ 92

                      العنوان -ا     دراسات           –االدب العربً  -1
 

1131 

81107 

  949د 

 
 الدوخً 0 فهد عنتر 

) بؽداد( : للتصمٌم  -نبضات للم / فهد عنتر الدوخً .
  2115واالمزاج الطباعً 0 

 سم 21ص ؛ 114

 العنوان  -دراسات          ا –االدب العربً -1

1131 



 

81107 

  222ر

 
 رباب هاشم حسٌن 

النص المفتوح ولراءات معاصرة اخرى  / رباب هاشم 
  2115بؽداد : دار بؽداد للطباعة 0  –حسٌن . 

 سم 22ص 0  229

 العنوان  -دراسات           ا –االدب الؽربً -1

 

1132 

81107 

 22ص 

 
 صبا حامد حسٌن 

تموٌم كتب االدب والنصوص للمرحلة االعدادٌة على 
 –وفك معاٌٌر التذوق االدبً / تالٌؾ صبا حامد حسٌن . 

  2115بؽداد : مكتب الٌمامة للطباعة 0 

 سم  24ص 0  179

 العنوان   -دراسة        ا –االدب العربً  -1
 

1133 

81107 

  295ن 

 
 الكبٌسً 0 مصطفى سامً نافع 

منهجٌة الجاحظ وموارده فً كتابة العمٌان والعرجان 
بؽداد :  -والحوالن / مصطفى سامً نافع الكبٌسً .

 2115دٌوان الولؾ السنً 0 

 254سم .) سلسلة الدراسات االسالمٌة 0 25ص ؛ 424

 ) 
الجاحظ / ابو عثمان  -2دراسات   –االدب العربً -1

 العنوان  -عمر )ادٌب (                 ا
 

1134 

8110712 

  384م 

 
 الدمحماوي 0 اٌاد سبهان ٌوسؾ 

استراتٌجات حدٌثة لحل المشاكل فً تحصٌل حادة االدب 
والنصوص والتفكٌر المنظومً / اٌاد سبهان ٌوسؾ 

  2115النجؾ : حروؾ عرالٌة 0 -الدمحماوي .

 سم .) سلسة العرالٌة تطبع (24ص ؛  228 

 العنوان  -طرق تدرٌس  ا –االدب العربً  -1 

 

1135 

81108  

  549ا 

 
 االسدي 0 حسن عبد الهادي 

الصمت الٌتعب الكٌتار : لرات لن فً االدب والتارٌخ 
 -تمالٌد الشعوب / تالٌؾ حسن عبد الهادي االسدي .

  2115بؽداد : دار المرتضى 0 

 سم 23ص ؛  231

 العنوان  -مجامٌع    ا –االدب  -1

 

1136 



81108 

  944ح 

 
 الحٌدر 0 حٌدر 

من حافظة اورالً : دراسات فً االدب والفن / حٌدر 

.  2115بؽداد : مكتب البركة للطباعة 0  –الحٌدر . 

 سم 24ص ؛ 112

 العنوان  -مجموعات     ا –االدب العربً  -1
 

1137 

81108  

  294ع 

 
 عبٌر عبد الؽفور 

من لطرات الكتابة عبٌر عبد الؽفور / عبٌر عبد الؽفور 

  2115بؽداد : مكتب الهاشمً للكتاب 0  -.

 سم  18ص 0  76

 العنوان  -مجموعات      ا –االدب العربً  -1
 

1138 

81108 

  495ق

 
 المرٌشً 0 عمر فوزي عبد هللا 

انٌس الؽرباء ودلٌل الحكماء 0 ولائك واداب وحكم / 
) بؽداد( : ) د.ن(  -تالٌؾ عمر فوزي عبد هللا المرٌشً .

 02115  

 سم 24ص ؛ 93

 العنوان  -مجموعات ا –االدب العربً  -1
 

1139 

81109 

 549ا 

 
 االسدي 0 كرٌم مرزة 

للعبمرٌة اسرترها تشكلما خصائصها دراسة نمدٌة 
عمان : دار فضاءات 0  –ممارنة / كرٌم مرزة االسدي . 

2115  

 سم 24ص ؛ ى 238

 العنوان  -ا     العبمرٌة  -2نمد      –االدب العربً -1

 

1141 

81109 

  898د

 
 الدلٌمً 0 مشحن حردان مظلوم 

التاوٌل فً النمد العربً خالل المرنٌن الرابع والخامس 
للهجري مفاهٌمة واجراءاتة فً ضوء النمد المعاصر / 

دٌالى : المطبعة  -شحن حردان مظلوم الدلٌمً .

  2115المركزٌة 0 

 سم . 24ص ؛ 218

 العنوان -تارٌخ ونمد       ا –االدب العربً  -1
  

1141 

81109  

 288ز 

 
 الزاملً 0 اسماعٌل خلٌاص حمادي 

الموازنة منهجا نمدٌا / اسماعٌل حلٌاص حمادي الزاملً 

1142 



.  2115بؽداد : دار الفراهٌدي للنشر والتوزٌع 0  -.

  325ص 0  217

 العنوان -تارٌخ ونمد    ا –االدب العربً  -1
  

81109 

  949ق 

 
 المٌروانً 0 ابو عبد هللا دمحم بن شرؾ 

كتاب اعالم الكالم / البن شرؾ المٌروانً 0 داود سلمان 

  2115بؽداد : مكتب الٌمامة 0 -جواد . 

 سم 24ص ؛  159

 العنوان  -نمد         ا –االدب العربً  -1
 

1143 

81109 

  923م 

 
 المٌاحً 0 عباس عبد الرضا 

شذرات نمدٌة فً االدب الالعربً / تالٌؾ عباس عبد 
  2115حلة : دار الصادق 0 ال –الرضا المٌاحً . 

 سم . 21ص ؛  96

 العنوان  -نمد            ا –االدب العربً -1

 

1144 

81109123 

  384ا 

 
 احمد عبد الرزاق ناصر 

تمنٌات السرد رواٌات نجم والً / احمد عبد الرازق 
.  2115بؽداد : دار الشإون الثمافٌة 0  –ناصر . 

 (  29) سلسلة نمد ؛  -سم .24ص ؛ 215

 العنوان  -نجم والً      ا -2االدب العربً    -1

 

1145 

 

811092 

  429ا 

 
ادبٌات مهرجان السفٌر الثمافً الرابع / اعداد لسم 

الكوفة : امانة مجلس  -الشإون الفكرٌة والثمافٌة .
  2115الكوفة والمزادات الملحمة بة 0 

) امانة مسجد الكوفة والمزادات  -سم .24ص ؛ 236

 (  38الملحمة بة 0 

 السلسلة -االدب الدٌنً     ا -2االدب االسالمً   -1

 

1146 

81109209 

  898ج 

 
 الجمٌلً 0 عبد الهادي الزعر

على ضفاؾ النمد ) بٌن المضر والمضلن( عبد االدي  
الحلة دار الفرات للثمافة واالعالم 0  -الزعر الجمٌلً .

2115  

 سم 24ص ؛ 232

 العنوان -نمد    ا –العراق  –االدب العربً  -1
 

1147 

8110117  1148 



 الرده عباس رشٌد   49د 
فً التجنٌس البٌتً : االحباس الشعرٌة المصٌرة مثاال / 

  2115بؽداد : دار الفراهٌدي 0  -عباس رشٌد الرده .

 سم 25ص ؛ 191

 العنوان  -دراسات        ا –الشعر العربً  -1
 

8110117 

  279ص 

 
 الصافً 0 مها ٌوسؾ 

هـ 411البثٌات االسلوبٌة فً شعر ابً الفتح البستً ) ت 

بابل : دار الفرات للثمافة  -ٌوسؾ الصافً . ( / مها

 2115واالعالم 

 سم 24ص 0 271

البستً / ابً الفتح  -دراسات  ا –الشعر العربً  -1
 العنوان  -) شاعر (           ب

 

1149 

8110117 

  268ن 

 
 كاظم دمحم شبوط 

 -داللة الفضل المزٌد فً شعر المتنبً / كاظم دمحم شبوط .
  2115بؽداد  مكتب الٌمامة 0 

 سم 24ص ؛ 167

 العنوان -دراسات    ا –الشعر العربً  -1
  

1151 

81110119 

 493ح 

 
 الحدٌثً 0 بهجت عبد الؽفور 

الشعر العربً بٌن التراث والمعاصرة / بهجت عبد 
  2115بؽداد : دٌوان الوفك السنً 0  -الؽفور الحدٌثً  .

 سم 25ص ؛ 251

 العنوان  -تارٌخ        ا –الشعر العربً  -1
 ب السلسلة 

 

1151 

8110119 

  822ر

 
 الركابً 0 فلٌح 

التشكٌل الموسٌمً فً الخطاب الشعري العربً / فلٌح 
 . 2115بؽداد : دار الشإون الثمافٌة 0  -.الركابً 

 ) سلسلة نمد (  -سم .24ص ؛ 199 

 العنوان -تارٌخ ونمد      ا –الشعر العربً  -1
 

1152 

8110119 

  926ؾ 

 
 الفٌاض 0 عبد الجبار 

فرات الشعر : لراءات نمدٌة فً تجربة الشاعر 
بؽداد : دار الفراهٌدي  -السومري / عبد الجبار الفٌاض .

  2115للنشر والتوزٌع 0 

1153 



 سم21ص ؛ 164

 العنوان -ا         نمد    –الشعر العربً  -1 

 

8110119  

  95ق 

 
 لٌس مجٌد علً 

وللنمد عٌن : مماالت نمدٌة فً االدب العربً لدٌمة 
 وحدٌثة 

.  2115بؽداد : مطبعة الشمس 0  -/ لٌس مجٌد علً .

 سم . 22ص ؛ 122

 العنوان  -تارٌخ ونمد         ا –الشعر العربً 
 

1154 

8110119928
7 

  948ب 

 

 
 البٌرمانً 0 فرح ؼانم صالح

م ) دراسة  2111 – 1961الشعر السنوي فً العراق 

 2ط –موضوعٌة وفنٌة ( / فرح ؼانم صالح البٌرمانً . 
  2115بؽداد : دار المرتضى 0  -.

 سم . 24ص ؛  483

 تارٌخ  –العراق  –شعر المراة العربٌة  -1
 العنوان  -ا                              

  

1155 

811011 

  382ال 

 
 ال جالل 0 جمٌل صادق دمحم رضا 

لتباس فً الحب والؽزل عند الشعراء / تلٌؾ جمٌل 
) بؽداد( : ) د.ن( 0  –صادق دمحم رضا ال جالل . 

(2115 ) 

 سم 24ص ؛ 191

 العنوان  -دراسات         ا –الشعر الؽزلً  -1

 

1156 

81101217 

  42هـ 

 
 هدى ؼازي عسكر طارش 

اللوم فً شعر عصر صدر االسالم والدولة االموٌة / 
بؽداد : مكتبة  -تالٌؾ هدى ؼازي عسكر طارش .

  2115الٌمامة 0 

 سم . 24ص؛  126

دراسات               –عصر صدر االسالم  –الشعر العربً  -1
 العنوان  -ا

 

1157 

8110122 

  32ر 

 
 رجب الحافظ 0 رجب بن دمحم بن رجب البرسً 

دٌوان الحافظ / رجب البرسً الحلً / عبد الرسول 
كربالء المانة العامة للعتبة الحسٌنٌة الممدسة  -عوض .

 02115  

1158 



 ( .  18) اصدارات المجتمع ؛  -سم . 24ص ؛ 192

حٌدر عبد الرسول عوض )  -شعر الفخر والمدٌح    ا-1

 السلسة  -العنوان        ج -محمك ( ب
 

8110122 

  248ع 

 
 العبدلً 0 ثائر عزٌز حمٌد 

المدائح النبوٌة والنفخات الشذٌة فً الطرٌمة المادرٌة 
بؽداد : ) د. ن(  -الكسنزانٌة / ثائر عزٌز حمٌد العبدلً .

 02115  

 سشم . 24ص ؛ 56

 العنوان  -شعر المدٌح               ا-1

 

1159 

8110122 

  948م

 
 المندالوي 0 احمد الحمد 

حٌرة الكلمات فً مدح االئمة والسادات : شعر / احمد 
) مركز مندلً  -سم .24ص ؛ 42 -الحمد المندالوي .

 (  11الحضاري للتوثٌك والدراسات 0 

 العنوان  -شعر الفخر والمدٌح          ا -1
 

1161 

811013 

  29ا 

 
ابو الفضل العباس فً الشعر العربً / جمعة ورتبة 

كربالء الممدسة : مكتبة ودار  -وحدة التالٌؾ والترجمة .

  2115مخطوطات العتبة العباسٌة الممدسة 0 

) مكتبة ودار مخطوطات  -سم .24ص( ؛ 425)  1ج

 (35العتبة العباسٌة ؛ 

العباس بن علً بن ابً طالب  -2شعر الرثاء    -1

 السلسلة  -ا      ) ع (      
 

1161 

 

811013 

  768ا 

 
كربالء : مكتبة  -ابو الفضل العباس فً الشعر العربً .

  2115ودار مخطوطات العتبة العباسٌة 0 

سم : ) مكتبة العتبة العباسٌة ( 24ص ؛ 522.   12ج

العباس بن علً بن ابً  -2العراق  –الشعر االثاء  -1

 السلسة  -طالب ) امام ( ا
 

1162 

811013  

  549ا 

  
 االسدي 0 كرٌم مرزة 

الهاشمً : لصائدي عن ال البٌت وعن حٌاة وشعر 
النجؾ  -وموالؾ وطرائؾ / كرٌم مرزة االسدي .

 148.  2115االشرؾ : زهٌر العٌس للطباعة والنشر 0 

 سم 24ص ؛ 

 العنوان  -شعر الرثاء                  ا -1

1163 



 

811013 

  839ا 

 
 ام مثنى 

بابل : دار  -احزان الطفوؾ وحزن الٌنطفً / ام مثنى .
  2115االرلم للطباعة 0 

 شعر الرثاء       -1سم . 24ص( 0  114)  1ج

 العنوان  -ا   
 

1164 

811013 

  224ج 

 
 جبار جاسم مكاوي 

دٌوان الدمع الجاري فً رثاء السٌد عبد االعلً 
البزداري دٌوان التٌم الساري شعر / جبار جاسكم مكاوي 

  2115الحلة : دار الفرات للثمافة واالعالم 0  –. 

 سم 24ص 0  176

 العنوان  -العراق           ا –شعر الرثاء  -1 

 

1165 

811013 

  697ج 

 
 الجعٌفري 0 احمد دمحم 

در الرجاء فً رثاء النبً واله ) علٌهم السالم ( دٌوان بٌا
النجؾ االشرؾ : مطبعة حوض  -/ احمد دمحم الجعٌفري 0

  2115الفرات 0 

 سم 24ص ( 0  226)  1ج 

اهل  –السٌرة التربوٌة  -2العراق  –شعر الرثاء -1

 العنوان  -البٌت               ا
 

1166 

811013  

  697ج 

 
 الحلً 0 حٌدر 

دٌوان السٌد حٌدر الحلً وشعرة فً ال البٌت / حٌدر 
.  2115بؽداد : مإسسة الرافد للمطبوعات 0  -الحلً .

 سم  24ص ؛ 174

الحلً حٌدر ) شاعر (       -2العراق   –شعر الرثاء  -1

 ب العنوان 
 

1167 

811013  

 822ر 

 
 الركابً 0 ام رٌام دخٌل 

دٌوان مسفرة العطاء : سفرة وكرامات ومراثً ابا 
الفضل العباس ) علٌة السالم ( / ام رٌام دخٌل الركابً 

  2115النجؾ االشرؾ : مكتبة دار االمٌر 0  -.

 سم .  24ص ( ؛ 144)  2ج 

 العنوان  -العراق         ا –شعر الرثاء  -1
 

1168 

811013  1169 



 السعدي 0 مسلم دمحم علً    649س 
دٌوان الشاعر الحسٌنً الشٌخ مسلم دمحم علً السعدي / 

 -مسلم دمحم علً السعدي 0 جمع وتمدٌم صالح اللبان .

  2115بابل : مركز مجتبى للطباعة والنشر 0 

 ( 31) شعراء حلٌون 0  -سم .25ص ؛ 248

اللبان 0 صالح ) جامع  -العراق ا –شعر الرثاء  -1

 السلسلة -العنوان        ج -وممدم ( ب
  

 

811013 

 529ع 

 

 
 العزاوي 0 كٌالن خضٌر 

المراثً عند الشعراء العرب / تالٌؾ كٌالن خضٌر 
  2115بؽداد : دار االدب 0  -العزاوي .

 1سم . 24ص ؛ 163

 العنوان -ا      دراسات   –الشعر العربً ) الرثاء ( 
 

1171 

811013 

 824ع 

 
 العمارجٌة 0 ام هجران 

 -دٌوان مصائب عاشوراء / ام هجران العمارجٌة .
. 2115النجؾ االشرؾ 0 دار االمٌر للطباعة والنشر 0 

 سم . 24؛  3 -1ج

 العنوان  -العراق        ا –شعر الرثاء  -1

 

1171 

811013 

 824ع 

 
 العمارجٌة 0 ام هجران 

 -مصائب عاشوراء / ام هجران العمارجٌة .دٌوان 
 2115النجؾ االشرؾ 0 دار االمٌر للطباعة والنشر 0 

 سم . 24ص (؛ 144)  4ج

 العنوان  -ا     العراق    –شعر الرثاء  -1

 

1172 

811013 

 824ع 

 
 العمارجٌة 0 ام هجران 

النجؾ  -دٌوان صبر العمٌلة / ام هجران العمارجٌة .
 2115االمٌر للطباعة والنشر 0 االشرؾ 0 دار 

 سم . 24ص (؛ 144)  7ج

 العنوان  -ا  العراق      –شعر الرثاء  -1

 

1173 

811013 

 824ع 

 
 العمارجٌة 0 ام هجران 

النجؾ  -دٌوان صبر العمٌلة / ام هجران العمارجٌة .
 2115االشرؾ 0 دار االمٌر للطباعة والنشر 0 

 سم 24ص (؛ 144)  8ج 

1174 



 العنوان  -العراق     ا –شعر الرثاء  -1 

 

811013 

  629ن 

 
 الكعبً 0 احمد 

مسلم بن عمٌل فً ضمٌر الشعراء الشعبٌٌن / تالٌؾ 
  2115بٌروت : االٌام 0  -احمد الكعبً .

سم . ) امانة مسجد الكوفة والمزارات 24ص ؛ 651 

 (  13الملحمة ؛ 

ن عمٌل ) اهل مسلم ب -2العراق    –شعر الرثاء  -1

 العنوان   -البٌت (            ا
 

1175 

811013  

  229ل 

 
اللبان 0 صالح تهجدات فً فرادٌس الوالٌة : شعر / 

الحلة : جمعٌة الرواد الثمافٌة المستملة 0  -صالح اللبان .
2115  

 سم 24ص ؛ 166 

 العنوان  -العراق                    ا –شعر الرثاء  -1 

 

1176 

811013 

  384م 

 
 دمحم حسٌن عالوي ؼٌبً  

 -شعراء اهل البٌت علٌهم السالم / دمحم حسٌن عالوي .
  2115النجؾ : مإسسة البراس للطباعة . 

 سم 24( ص 0 24)  8ج 

 العنوان -الواحة                     ا –شعر الرثاء  -1 

  

1177 

811013 

  384م 

 
 دمحم حسٌن عالوي ؼٌبً 

 -شعراء اهل البٌت علٌهم السالم / دمحم حسٌن عالوي .
  2115النجؾ : مإسسة البراس للطباعة . 

 سم 24( ص 0 226)  

 العنوان -الواحة                     ا –شعر الرثاء  -1 

 

1178 

811013 

  688م 

 
 المعلم 0 دمحم 

الحسٌنٌات : مالبل فً السبط االكبر من شعر / تالٌؾ دمحم 
كربالء : لسم الشإون الفكرٌة والثمافٌة فً  -المعلم .

  2115العتبة العباسٌة الممدسة 0 

 سم 24ص 0 717 

اهل البٌت          -3السٌرة النبوٌة  -2شعر الرثاء  -1 

 العنوان  -ا
 

1179 



811013 

  599م 

 
بؽداد (   2114:3لشعر العربً ) المهرجان السنوي ل

المهرجان السنوي الثالث للشعر العربً تحت شعار من 
بؽداد : االمانة العامة  -فكر ائمة البمٌع علٌهم السالم .

  2115للعتبة الكاظمٌة الممدسة 0 

) دٌوان الولؾ الشٌعً االمانة  -سم .24ص 0 96 

 العامة للعتبة الكاظمٌة الممدسة ( 
 -العنوان         ب -العراق            ا – شعر الرثاء -1

 السلسلة 
 

1181 

811 0162 

  897خ 

 
 الحلٌفاوي 0 حازم ابراهٌم 

بٌت ابوذٌة / تالٌؾ حازم  1911جراحات االمام الحسٌن 

النجؾ المطبعة العالمٌة الحدٌثة  -ابراهٌم الخلٌفاوي .
02115  

 سم . 24ص ( ؛ 133) 1ج

 الشعر العربً  -2الشعر الدٌنً   -1
 العنوان -ا                               

1181 

8110162  

  296ر 

 

( نسائم الهدى / ٌوسؾ 1955الربٌعً 0 ٌوسؾ لفتة ) 

  2115بؽداد : مإسسة ثائر العصامً 0  -لفتة الربٌعً .

 سم . 22ص ؛ 121

 العنوان -الشعر الدٌنً            ا -1
 

1182 

8110162 

   296ر 

 السلطانً 0 حسٌن عطٌة علوان 
دٌوان هذا حما الهندٌن فً مراغ اهل البٌت / حسٌن 

  2115بؽداد : مكتبة النبالء :  -عطٌة السلطان .

 سم 24ص ( ؛ 184)  1ج 

 الشعر العربً   – 1

 العنوان -ا
 

1183 

8117162 

 384م 

 
 دمحم محًٌ الدٌن 

بابل : منار  –االلفٌة الحجازٌة / دمحم حسن محًٌ الدٌن . 
  2115للطباعة والتصمٌم 0 

 سم 24ص ؛ 84

 العنوان -الشعر الدٌنً               ا -1 

 

1184 

8110164 

  384م 

 
 دمحم راضً جعفر 

الروى الصوفٌة فً الشعر العربً المعاصر / دمحم راضً 
   2115بؽداد : مكتبة الحجً 0  –جعفر . 

1185 



 دراسات   –الشعر الصوفً  -1سم 24ص ؛  481

 العنوان -ا                             

81101892 

  592ا 

 ابو صبٌح 0 اٌمن عدنان جبر 
تل الحزن : شعر شعبً عرالً / اٌمن عدنان جبر ابو 

  2115النجؾ : الثملٌن للطباعة 0  -صبٌح .

 سم18ص 0 81. 

 العنوان  -الشعر الشعبً   ا -1 

 

1186 

81101892 

  262س 

 
 السبعاوي 0 حسام 

الدٌوان االول لجمعٌة الشعراء الشعبٌٌن العرالٌٌن فرع 
كركون :  -/ حسام السبعاوي .  2115-2114كركون 

  2115جمعٌة الشعراء الشعبٌٌن العرالٌن 0 

 سم 21ص : صور 0 111

 العنوان  -ا   الشعر الشعبً العرالً     -1
 

1187 

81101892 

  934س 

 
 السنجري 0 علً موسى حشٌش 

وٌن بٌنة 0 شعر شعبً عرالً / علً موسى حشٌش 
دار الزٌدي للنشر  –ذي لار : مدٌات ثمافٌة  –السخري 

 02115 

 سم 21ص ؛ 124

 العنوان  -الشعر الشعبً العرالً           ا -1

 

1188 

81101892 

  452ع 

 
 عبد الرزاق كمٌل 

 -طشنً شوق : شعر شعبً عرالً / عبد الرزاق كمٌل .
  2115النجؾ : مطبعة الضٌاى 0 

 سم 21ص ؛ 114 

 الشعر الشعبً العرالً   -1

 العنوان -ا

1189 

81101892 

  288م 

 
 المالكً 0 حمدان طاهر 

بؽداد :  -روائع الشعر الشعبً / حمدان طاهر المالكً .
 02115  دار ومكتبة عدنان

 سم 22ص ؛  271 

 العنوان  -العرالً    ا –الشعر الشعبً  -1

 

1191 

81101992 

  294ز 

 
 الزبٌدي 0 احمد مهدي 

شعر التكوٌن الشعري : لراءة فً المصٌدة الدرامٌة فً 
بٌروت  -الشعر العرالً الحدٌث / احمد مهدي الزبٌدي .

1191 



  2115: دار العربٌة للعلوم ناشرون 0 

  سم24ص ؛ 414

العراق                            –الشعر العربً الحدٌث  -1

 العنوان  -ا
 

8110117 

 849ش

 
 الشمري 0 استبرق رزاق عبٌد 

االرادة والتحدي فً شعر عنتر بن شداد العبسً  دراسة 
بؽداد : دار  -تحلٌلة / استبرق رزاق عبٌد الشمري .

  2115الفراهٌدي للمشر 0 

 سم 25ص 0  184 

عنتر  -دراسات ا –العصر الجاهلً  –الشعر العربً  -1

 العنوان  -بن شداد   ب
 

1192 

8110119 

 322ا 

 
 االحبائً 0 عارؾ عبد اللة محمود 

الرفض فً الشعر العربً لبل االسالم / مكتبة الٌمامة 0 
2115  

 سم 24ص ؛ 391 

 -تارٌخ     ا –العصر الجاهلً  –الشعر العربً  -1 

 العنوان
 

1193 

8110217 

 222ر

 
 رباب صالح حسن 

خصائص اسلوب شعر عمر بن ابً ربٌعة / رباب صالح 
.  2115بؽداد : دار المصادر للتحضٌر 0  -حسن .

 سم 25ص ؛ 215

 دراسات  –عصر صدر االسالم  –الشعر العربً  -1 

 العنوان  -ا  

1194 

81103 

 549ا

 
 السدي 0 سحاب دمحم ا

بائٌة ذي الدمة : لراءة فً براءة االالداء ومهارة الفن / 
بؽداد : مكتبة نور الحسنً 0  -سحاب دمحم االسدي .

2115  

 سم . 25ص ؛ 139 

 العنوان-العصر االموي     ا –الشعر العربً  -1
 

1195 

8110317  

  496ن 

 
 الكرٌطً 0 حسن عبٌد 

حركة الشعر فً ثورة التوابٌن وامارة المختار الثمفً / 
كربالء : االمانة العامة للعتبة  -حسن عبٌد الكرٌطً .

الحسٌنٌة الممدسة . مركز كربالء للدراسات والبحوث 0 

1196 



2115  

 سم24ص ؛ 365 

 العنوان  -دراسات    ا –العصر االموي  – 1

 

8110417 

  528ا 

  
 ر اسامة عبد الرضا عسك

دٌوان ابراهٌم بن هرمٌة 0 دراسة لؽوٌة / تالٌؾ اسامة 
.  2115بؽداد : مكتب الجامعة 0  -عبد الرضا عسكر .

 سم  24ص ؛ 244

 -دراسات       ا –الشعر العربً . العصر العباسً  -1 

 العنوان 
 

1197 

8110518 

 849ش 

 
 الشمري 0 ثامر سمٌر حسن 

االعتراض فً الشعر العباسً مفهومة مولعة 0 داللتة 0 
عمان : دار  -بالؼتة / ثائر سمٌر حسن الشمري .

  2115الرضوان للنشر 0 

 سم 24ص ؛ 314 

 دراسة  –العصر العباسً  –الشعر العربً  -1 

 العنوان -ا                                          

1198 

8110517 

  849ش 

 عدي حسٌن علً 
بؽداد  -شعر الطؽرائً دراسة لؽوٌة / عدي حسٌن علً .

  2115: مكتبة الٌمامة 0 

 سم 24ص ؛161 

دراسات                         –العصر العباسً الثانً  –الشعر العربً  -1 

 العنوان  -ا
 

1199 

81109 

  549ا 

 
 االسدي كرٌم مرزة 

شعر وشعراء ودراسات ادبٌة ولراءات نمدٌة شعراء 
عمان دار فضاءات 0  -معاصرون / كرٌم مرزة االسدي .

2115  

 سم 24ص ؛ 252 

 العنوان -نمد          ا –الشعر العربً  -1 

 

1111 

8110917 

 398ر 

 
 رحٌم ككوكز خلٌل 

موسٌمى الحب فً العشر الحدٌث عمر ابو رٌشة وبدر 
بؽداد : دار بؽداد0   -رحٌم كوكز خلٌل .شاكر السٌاب / 

2115 

 سم24ص ؛ 317 

ابو رٌشة 0  -2دراسات  –الشعر العربً الحدٌث  -1 

1112 



 السٌاب 0 بدر شاكر ) شاعر(     -3عمر )شاعر( 

 العنوان

811092 

  782ال 

 
 ال ؼالم 0 ذٌاب مهدي 

الحلة : -لٌالً البنفسج : شعر / ذٌاب مهدي ال ؼالم .
  2115دار الفرات 0 

 سم 21ص ؛ 81 

 العنوان  -العراق        ا –الشعر العربً  -1 

 

1113 

811092 

 289ا 

 
 ابو التمن 0 فرج 

بؽداد : دار ومكتبة  -مذكرات فنجان / فرج ابو التمن .
  2115عدنان 0 

 سم 24ص 0  211 

 العنوان  -العراق          ا –الشعر العربً  -1 

 

1114 

811092 

 32ا 

 
هـ ( 1315 -هـ  1245ابو الحب 0 محسن بن دمحم ) 

دٌوان تاشٌخ محسن ابو الحب الكبٌإر / محسن بن دمحم 
كرٌم : مركز  -ابو الحب 0 تحمٌك جلٌل كرٌم ابو الحب .

 2115كربالء للدراسات 

( 11) سلسلة اصدارات كربالء :  -سم .24ص ؛ 276 

ابو الحب جلٌل كرٌم )  -العراق ا -الشعر العربً   -1

 العنوان  -محمك (                    ب
 

1115 

811092  

 642ا 

 
 ابو عراق 0 علً 

دمشك : دار تموز  -نهٌر اللٌل : شعر / علً ابو عراق .
 02115  

 سم 21ص ؛  171

 العنوان  -العراق                   ا –الشعر العربً  -1

 

1116 

811092 

  897ا 

 
 ابو كهؾ 

بؽداد : مكتبة زاكً  -سمفونٌة االلم : شعر / ابو كهؾ .
 02115  

 سم 24ص ؛ 71

 العنوان  -العراق                     ا –الشعر العربً  -1

 

1117 

811092 

  384ا 

 
 احمد ساجد شرٌؾ 

دع لالناشٌد عتبارها : شعر / احمد ساجت شرٌن )م.م( 

1118 



  2115: دار الرواد المزدهرة 0 

 سم 21ص ؛ 71

 العنوان  -العراق      ا –الشعر لبعربً  -1

 

811092 

  492ا 

 
 ادهم نمر حسٌن 

بؽداد : مكتة زاكً 0  –تؽوٌن طاللن : شعر ادهم تمر . 
2115  

 سم 22ص 0 84

 العنوان  -ا       العراق          –الشعر العربً  -1

 

1119 

811092 

 492ا 

 
 ادهم نمر حسٌن 

بؽداد : مكتة زاكً 0  –دؾ الحروؾ  : شعر ادهم تمر . 
2115  

 سم 22ص 0 211

 العنوان -ا    العراق             –الشعر العربً  -1

 

1111 

811092 

 492ا 

 
 ادٌب كمال الدٌن 

 The complete porms ofاالعمال الشعرٌة الكاملة 
adeeb kamal . بٌروت :  -/ ادٌب كمال الدٌن

  2115منشورات ضفاؾ 0 

 سم 24ص ( ؛ 351) 1مج 

 العنوان  -العراق   ا –الشعر العربً  -1

 

1111 

811092 

  492ا 

 
 االدٌب 0 عالء حسٌن 

بؽداد :  -اشواق واطواق : شعر / عالء حسٌن االدٌب .
 مكتب رٌاض للطباعة 

 سم  21ص ؛ 88

 العنوان  -العراق             ا –الشعر العربً  -1

 

1112 

811092 

  492ا 

 
 االدٌب 0 عالء حسٌن 

بؽداد :  -ساكن الطور  : شعر / عالء حسٌن االدٌب .
 مكتب رٌاض للطباعة

 سم  21ص ؛ 76 

 العنوان  -العراق             ا –الشعر العربً  -1

 

1113 

811092  1114 



 االسدي 0 كرٌم مرزة   549ا 
الدٌوان لصائد موحشة بحزن العراق / كرٌم مرزة 

  2115عمان : فضاءات للنشر 0  -االسدي ر.

 سم 24ص ؛ 269

 العراق  –الشعر العربً  -1

 العنوان -ا
 

811092  

  468ا 

 
 اسالجزار 0 حسٌن علً شاكر 

مراهمات فتى خارج عن المانون / حسٌن علً شاكر ال 
بؽداد : ) د.ن  -الحسناوي الملمب اسكندر الجزار .مكتوم 

 0)2115 

 سم 24ص ؛ 83

 العنوان   -العراق        ا –الشعر العربً  -1

 

1115 

811092 

 582ا 

 
 اسماء ؼرٌب 

 -/ اسماء ؼرٌب . POESIESUDITEلصٌدة عنن = 99

  2115الحلة : دار الفرات 0 

 سم 24ص ؛ 381

 العنوان -العراق    ا –الشعر العربً  -1

 

1116 

811092 

 643ا 

 
 االعرجً 0 سناء حمود 

العشك فً فصل خامس : شعر / سناء حمود االعرجً 
  2115بابل : المركز الثمافً للطباعة والنشر 0  -.

 سم 22ص ؛ 74

 العنوان  -ا     العراق             –الشعر العربً  -1

 

1117 

811092 

  668ا 

 
 االعضمً 0 عبد الستار 

زوارق تبحث عن شطان : شعر / عبد الستار االعضمً 
  2115بؽداد : مركز االصدلاء0  -.

 سم 24ص ؛ 137

 العراق  –الشعر العربً  -1

 العنوان -ا                                 
 

1118 

811092 

 874ا 

 
 الؽرٌد 0 سمعان 

بؽداد : دار  –دٌوان الئحة اتهام / الؽرٌد سمعان . 
  2115الرواد الزدهرة 0 

 سم 22ص ؛ 112

1119 



 العنوان -العراق         ا –الشعر العربً  -1

 

 811092 

 848ا 

 
 اكرم بخٌت 

دمشك : المركز  -بوابات الوجع : شعر / اكرم بخٌت .
  2115الثمافً للطباعة 0 

 سم 21ص ؛ 87

 العنوان  -العراق       ا –الشعر العربً  -1

 

1121 

811092  

  824ا 

 
 االمارة 0 علً خلؾ 

ابوذٌات ومواالت بالفصحى ولصائد اخرى / علً االمارة 
  2115البصرة : شركة الؽدٌر 0  -.

 سم 21ص ؛ 137

 العنوان  -العراق  ا –الشعر العربً  -1

 

1121 

811092 

 88ا 

 
 امل ماركوس 

بابل : المركز الثمافً  -هذٌان انثى / امل ماركوس .
  2115للطباعة والنشر 0 

 سم 24ص ؛ 76

 العنوان -العراق        ا –الشعر العربً  -1

 

1122 

811092  

  894ا 

 
 االمٌر0 مصطفى 

جامعة  -حبر و ذاكرة من ورق : شعر / مصطفى االمٌر .
  2115دٌالى 0 المطبعة المركزٌة 0 

 سم 24ص ؛ 117

 العراق  –الشعر العربً  -1

 العنوان -ا                                    
 

1123 

811092  

  926ا 

 
 انتظار دمحم خلٌفة 

دٌالى :  -ترانٌم الصباح / تالٌؾ انتظار دمحم خلٌفة .
  2115جماعة دٌالى 0 

 العنوان  -العراق                   ا –الشعر العربً  -1

 

1124 

811092  

  995ا 

 
 انٌس عطا 

بؽداد : بٌت  -للحزن حكاٌات اخرى : شعر / انٌس عطا .
  2115المتنبً 0 

 سم 22ص ؛ 162

1125 



 العنوان  -العراق          ا –الشعر العربً  -1

 

811092 

  238ب 

 
 الباجالنً 0 عبد الحمٌد 

بؽداد : مكتبة  -دٌوان المراتب / تالٌؾ عبد المجٌد .
  2115المعرفة 0 

 سم 24ص ؛ 118

 العنوان  -العراق             ا –الشعر العربً  -1

 

1126 

811092 

  298ب 

 
 بتول فاروق 

فضاءات التنتمً الحد : نصوص شعرٌة / بتول فاروق 
  2115النجؾ االشرؾ : التمٌمً للنشر 0  -.

 سم 22ص ؛ 118

 العراق     –الشعر العربً  -1

 العنوان -ا                                     
 

1127 

811092 

 449ب 

 
 البدري 0 كوكب 

بؽداد:  -عشرون صنٌا لؽٌمة : شعر / كوكب البدري .

  2115مكتبة رٌاض للطباعة 0 

 سم 21ص ؛ 139

 العنوان  -العراق    ا –الشعر العربً  -1

 

1128 

811029 

 525ب 

 
 البزاز 0 ؼالب لٌلو 

الحلة :  -شفاة عطشى : شعر / ؼالبً لٌلو البزاز .

 2115المركز الثمافً 0 

 سم 21؛  139

 العنوان  -العراق             ا –الشعر العربً  -1

 

1129 

811092 

  549ب 

 
 البصري 0 عبد السادة 

بؽداد :  -لم استحر وجها : شعر / عبد السادة البصري .
  2115دار الشإون الثمافٌة 0 

 (  42) سلسلة شعر 0  -سم .22ص ؛ 151

 السلسة  -بالعنوان    -العراق   ا –الشعر العربً  -1

 

1131 

811092  

  922ب 

 
 بهاء محمود علوان 

بؽداد : مكتبة  -حواء : شعر / بهاء محمود علوان .
  2115ً 0 زاك

1131 



 سم 24ص ؛ 198

 العنوان  -العراق               ا –الشعر العربً  -1

 

811092 

  93ب 

 
.  2115بؽداد : دار سطور 0 -بوح ادرد : شعر .

 سم .21ص ؛ 231

 العراق –الشعر العربً  -1 

  

1132 

811092 

  898ت 

 
 التمٌمً 0 سلمان  مراد 

)بؽداد (  -التمٌمً . لصائد للدٌرة والوطن / سلمان مراد

 2115: )د.ن( 0 

 سم 24ص ؛ 95

 العنوان  -العراق           ا –الشعر العربً  -1

 

1133 

811092  

 898ت 

 
 التمٌمً 0 علً حسٌن 

بؽداد : مكتبة  -اٌام الصبا : شعر / علً حسٌن التمٌمً .

  2115المعرفة للطباعة 0 

 سم 21ص؛  132

 العنوان  -العراق       ا –الشعر العربً  -1

 

1134 

811092 

 222ت 

 
 ثابت حسن حمد 

دٌالى :  -خلجان فوق جدار الزمن / ثابت حسن حمد .

 2115جامعة دٌالى 0

 سم 24ص ؛ 75

 العنوان  -العراق           ا –الشعر العربً  -1

 

1135 

811092 

 284ت 

 
 ثامر الحاج امٌن 

ماٌمكث فً الملب سٌاحة فً فضاءات ابداعٌة / ثامر 
الدٌوانٌة : مطبعة كانون الدٌوانٌة 0  –الحاج امٌن . 

2115  

 سم 23ص ؛ 154

الدٌوانٌة               -2العراق      –الشعر العربً  -1

 العنوان -ا
  

1136 

811092  

  258ج 

 
 جاسم نعمة مصاول 

/ شعر جاسم   Trill when rainزؼردة عبد المطر = 

1137 



  2115بؽداد : دار المرتضى 0  -نعمة مصاول .

 سم 22ص ؛ 94

 العنوان  -ا  العراق                –الشعر العربً  -1

 

811092 

  294ج 

 
 الجبوري 0 زٌنب 

بؽداد : دار   -صبر االٌام : شعر / زٌنب الجبوري .
  2115المرتضى 0 

 سم 21ص 0 33

 العنوان  -العراق                     ا –الشعر العربً  -1

 

1138 

811092 

 294ج 

 
 الجبوري 0موفك ابراهٌم 

كركون  -ترانٌل ضوء : شعر / موفك ابراهٌم الجبوري .
  2115: ) د.ن( 0 

 سم 22ص ؛ 72

 العنوان  -العراق               ا –الشعر العربً  -1

 

1139 

811092  

  294ج 

 
 الجبوري 0موفك ابراهٌم 

مجموعة لنادٌل مرزاب  : شعر / موفك ابراهٌم 
  2115كركون : )د.ن( 0  -الجبوري .

 سم 21ص ؛ 118

 العنوان  -العراق               ا –الشعر العربً  -1

 

1141 

 

811092 

  423ج 

 
 الجراح 0 انمار 

الصد والوصال : ملحمة شعرٌة تستعرض فً الؾ بٌت 
بؽداد  -التارٌخ.... الخ شعر / انمار الجراح . وبٌت ولائع

  2115: مإسسة ثائر العصامً 0 

 سم 25ص ؛  181

المالحم                             -2العراق  –الشعر العربً  -1

 العنوان  -ا

1141 

811092  

  797ج 

 
 الجؽٌفً 0 ثابت 

بؽداد : بٌت الكتاب  -الم الذكرٌات / ثابت الجؽٌفً .
  2115السومري 0. 

 سم 21ص ؛ 52

 العنوان  -العراق                 ا –الشعر العربً  -1

 

1142 

811092   1143 



 جمال جاسم امٌن   828ج 
بؽداد  -للكالم خطورة اللهب : شعر / جمال جاسم امٌن .

  2115: دار الشإون الثمافٌة العامة 0 

  2115ص ؛  143

 العنوان  -العراق   ا –الشعر العربً  -1

 

811092  

  898ج

 
 الجمٌلً 0 كمال محمود 

من سٌبرعم اصابعنا الممطعة : شعر / كمال محمود 

 94.  2115بابل : المركز الثمافً للطباعة 0  -الجمٌلً .

 سم 22ص ؛ 

 العنوان   -العراق       ا –الشعر العربً  -1

                           

1144 

811092  

  922ج 

 
 الجنابً 0 حسٌن حسان 

الحلة : دار  -انشودة الصبر / حسٌن حسان الجنابً .

 .  2115الفرات للثمافة 0 

 سم  24ص ؛  147

 العنوان  -العراق           ا –الشعر العربً  -1

 

1145 

811092 

 922ج

 
 الجنابً 0 حسٌن حسان 

الحلة : دار  -الشجرة الثالثة  / حسٌن حسان الجنابً .

  2115الفرات للثمافة 0 

 سم  24؛ ص  119

 العنوان  -العراق           ا –الشعر العربً  -1

 

1146 

811092 

 922ج 

 الجنابً 0 سحر سامً 
بابل : المركز  -رسالة ضوء / سحر سامً الجنابً .

  2115الثمافً للطباعة 0 

 سم 22ص ؛ 112

 العنوان  -العراق            ا –الشعر العربً  -1

 

1147 

811092  

 922ج 

 
 الجنابً 0  كرٌم برهان 

مماداق لً من دفع الرٌاحٌن / اعداد  كرٌم برهان 
  2115الحلة : دار الفرات 0  -الجنابً .

 سم 24ص ؛ 161

 العنوان  -العراق   ا –الشعر العربً  -1

 

1148 

 811092  1149 



 الجنابً / معن   922ج 
شعر من الدٌوانٌة / معن الجنابً . النجؾ : مطبعة 

  2115التمار 0 

 سم 24ص ( ؛ 216) 2ج

 العنوان  -العراق        ا –الشعر العربً  -1

 

811092 

 994ج 

 
 جنٌد عامر 

بؽداد : بٌت الكتاب  -الرا . خا . سس / جنبد عامر .

  2115السومري 0 

 سم 21ص ؛ 137

 العنوان  -العراق          ا –الشعر العربً  -1

 

1151 

811092 

 924ج 

 
 جواد عبد الكاظم محسن . 

بابل :  -ترانٌم الصبا : شعر / جواد عبد الكاظم محسن .

  2115دار الفرات للثمافة واالعالم 0 

 سم 21ص ؛ 58

 العنوان-العراق ا –الشعر العربً  -1

 

1151 

811092 

  925ج 

 
 الجٌاشً 0 صالح عبد 

اوركسترا الدخان : شعر / صالحج عبد الجٌاشً 

  2115السماوة 0 كركز ادٌان التصمٌم 0 

 سم 21ص ؛ 65

 العنوان  -ا     العراق          –الشعر العربً  -1

 

1152 

811092 

  982ج 

 
 الجٌالنً احالم عثمان سعٌد 

دٌوان الشعر / احالم عثمان  –من عٌنن سرلت النار 

.  2115بؽداد : دار الدكتور للعلوم  –سعٌد الجٌالنً 

 سم 21ص ؛ 78

 العنوان  -ا        العراق        –الشعر العربً  -1

 

1153 

81109 

 429ح 

 
 الحربً 0 فرحان بدري 

الشعر العربً الحدٌث . لراءة المرجعٌات وتحوالت االثر 
عمان : دار الرضوان  -الفنً / فرحان بدري الحربً .

  2115للنشر والتوزٌع 

 سم 24ص ؛ 218

 العنوان  -العراق    ا –الشعر العربً  -1

 

1154 



811092  

  228ج

 
 حاتم عباس بصلٌة 

بابل  -الماشٌة على الروح : شعر / حاتم عباس بصلٌة .

 .  2115: دار الفرات للثمافة واالعالم 0 

 سم 21ص ؛ 135

 العراق  –الشعر العربً  -1

 العنوان -ا
 

1155 

811092  

  258ح 

 
 حاتم ابراهٌم علً 

حب وصفة االحزان 0 حازم ابراهٌم علً ) بؽداد ( : ) د. 
  2115ن( 0 

 سم . 212ص ؛ 81ز 

 العنوان  -العراق          ا –الشعر العربً -1

 

1156 

811092  

  284ح 

 
 حامد صالح جاسم 

 -تحت طالل الملب نشرت : شعر / حامد صالح جاسم .
  2115دمشك : تموز للطباعة والنشر . 

 سم 22ص ؛ 391

 العراق  –الشعر العربً  -1

 العنوان -ا                               
 

1157 

811092  

  284ح 

 
 حامد صالح جاسم 

دمشك :  -ومضات رلمٌة  : شعر / حامد صالح جاسم .
  2115تموز للطباعة والنشر . 

 سم 21ص ؛ 118

 العراق  –الشعر العربً  -1

 العنوان-ا                               
 

1158 

811092  

  494ح 

 
 الحرٌري 0 ابراهٌم 

بؽداد :  -على حافة الشعر : ارتكابات ابراهٌم الحرٌري .
  2115دار الرواد الزدهرة . 

 سم22ص ؛ 151

 العنوان -العراق    ا –الشعر العربً  -1 

 

1159 

811092  

  59ح 

 
 حسن السوجان 

دٌوانٌة : رابطة  -هو الخرٌؾ : شعر / حسن السرحان .
  2115الصحفٌٌن االحرار 0 

1161 



 سم 18ص ؛ 92

 العنوان -العراق                ا –الشعر العربً  -1 

 

811092 

  592ح 

 
 الحسناوي 0 دمحم سعر جبر 

دمشك :  -لو ٌنتهً الحب / دمحم سعر جبر الحسناوي .
  2115تموز للطباعة 0 

 سم 24ص ( ؛ 186)  2ج 

 العنوان -العراق     ا –الشعر العربً  -1

 

1162 

811092  

  599ح 

 
 الحسون 0 علً دمحم 

 للبراءة مزبان 
: شعر / علً دمحم الحسون بؽداد : دار المرتضى 0 

2115  

 سم 21ص ؛ 214

 العنوان  -العراق          ا –الشعر العربً  -1

 

1163 

811092  

  599ح 

 
 الحسنً 0 حنٌن حارث 

 -اذا كنت ابً نصوص شعرٌة  / حنٌن حارث الحسنً .
  2115بؽداد : مطبك احمد الدباغ 

 سم 21ص ؛ 52

 العنوان   -العراق ا –بً الشعر العر -1

   

1164 

811092  

  842ح 

 
 الحمدانً 0 دمحم خضٌر 

) بؽداد  -اصابع الشٌطان : شعر / دمحم خضٌر الحمدانً .
  2115( : ) د. ن( 0 

 سم 21ص ؛ 47

 العنوان  -العراق         ا –الشعر العربً  -1

  

1165 

811092  

  842ح 

 
 الحمدانً 0 ٌوسؾ علً 

مؽارة الكنز وسر االربعٌن لصٌدة / ٌونس علً الحمدانً 
  2115بؽدتد : ) د. ن (  -.

 سم 21ص ؛ 96

 العنوان  -العراق    ا –الشعر العربً  -1

 

1166 

811092  

  849ح 

 
 الحمدانً 0 حمد 

دٌوان الشاعر حمد الحمدي 0 جمع واعداد علً طالب 

1167 



  2115كربالء : مكتبة الحكمة 0  -الحمدي .

 سم 24ص ؛ 239

 العراق    –الشعر العربً  -1

 العنوان -ا
 

811092  

  894ح 

 
 حمٌد حسن جعفر 

بؽداد : دار  -فنطزٌا : نصوص / حمٌد حسن جعفر .
  2115المرتضى 0 

 سم 21ص ؛ 117

 العنوان  -العراق           ا –الشعر العربً  -1

 

1168 

811092  

894 

 
 حمٌد لاسم 

بؽدتد : دار  -اللعب فً الحدٌمة 0 وافكر / حمٌد لاسم .
  2115الشإون الثمافٌى العامة 0 

 سم 21ص ؛ 111

 العنوان -ا       العراق   –الشعر العربً -1

 

1169 

811092  

 944ح 

 
 الحٌدري 0 مهدي 

بؽداد : سطور  -ؼزل روحً : شعر / مهدي الحٌدري .
  2115للنشر والتوزٌع 0 

  سم22ص ؛ 84

 العنوان  -العراق         ا –الشعر العربً  -1

 

1171 

811092  

 284خ 

 
 خالد اؼبارٌة 

بؽداد :  -سالم على مطلع الفجر : شعر / خالد اؼبارٌة .
  2115مكتبة رٌاض 0 

 سم 24ص ؛ 111

 العنوان  -العراق         ا –الشعر العربً  -1

 

1171 

811092  

  284خ

 
 خالد عبد اللطٌؾ علً 

اجراس لن ٌسمعها الؽافلون ؛ شعر / خالد عبد اللطٌؾ 
  2115بؽداد : ) د. ق ( 0  -علً .

 سم 22ص ؛ 56

 العنوان   -ا       العراق       –الشعر العربً  -1

 

1172 

811092  1173 



 الخٌاط 0 ابتهال خلؾ   926خ 
النعة االالم : شعر فثورٌنً السطور / ابتهال خلؾ خٌاط 

  2115الى 0 ... دٌالى جامعة دٌ

 سم 21ص 0  72

 العنوان  -العراق   ا –الشعر العربً  -1

 

811092 

 928خ

 

 
 احمد’ الخٌال 

ٌمظة النعناع / شعر احمد الخٌال .. الحلة: دار الفرات 

 2115’ للثمافة 

 سم22’ ص 193

 ـ الشعر العربً ـ العراق 1

 أـ العنوان 
 

1174 

811092 

 49د

 

 
 عباس رشٌد ’ الدده 

مهوى التفاحة : مماربة مشروع مشتاق عباس معن فً 
عمود الولضة / عباس  رشٌد الدده .. بؽداد : دار 

 2115’ الفراهٌدي للنشر 

 سم 25ص ؛ 189

ـ الشعر العربً  ـ العراق أـ مشتاق عباس معن ) شاعر 1

 عرالً(  ب ـ العنوان
 

1175 

811092 

 689د

 
 عماد ’ الدعمً 

دعمً .. الحلة : دار الفرات اوراق مبعثرة / عماد ال
 2115’ للثمافة واالعالم 

 سم 24ص ؛ 125

 ـالشعر العربً ـ العراق  أـ العنوان 1

 

1176 

811092 

 698د

 
 عماد ’ الدعمً 

مدن لم ٌهطل علٌها المطر / عماد الدعمً .. الحلة : دار 
 2115’ الفرات للثمافة واالعالم

 سم16ص ؛ 156

 أـ العنوان ـ الشعر العربً ـ العراق 1

 

1177 

 
 

811092 

 898د 

 
 بتول ’ الدلٌمً 

صدى الربٌع : مجموعة شعرٌة مشتركة تصدر من مجلة 
’ صدى الفصول / بتول الدلٌمً .. بؽداد : مكتب زاكً 

 م 2115

1178 



 سم 22ص(  311ن ) 

 ـ الشعر العربً ـ العراق  أـ العنوان 1

 

811092 

 959د

 
 دٌزٌرٌة سمعان 
خواطر / دٌزٌرٌة سمعان .. بؽداد :  شذرات تائهة :

 2115’ مكتب رٌاض للطباعة

 سم 21ص ؛ 176

 ـ الشع العربً ـ العراق أـ العنوان1

 

1179 

 

811092 

 922ذ

 
 ذٌاب شاهٌن

بستان ازرق : دٌوان شعر / ذٌاب شاهٌن .. بابل : 
 2115المركز الثمافً للطباعة 

 سم 21ص؛ 151

 العنوانـ الشعر العربً ـ العراق أـ 1

 

1181 

811092 

 289ر

 
 رامً علً 

حب فً الولت الضائع : شعر / رامً علً .. بؽداد : دار 
 2115’ سطور 

 سم21ص؛ 124

 أـ العنوان            ـ الشعر العربً ـ العراق1

 

1181 

811092 

 222ر

 
 رباب هاشم حسٌن 

جمالٌات النص التعدي فً رإى هالل الناجً الفنٌة / 
 2115’ حسٌن .. بؽداد : دار بؽداد رباب هاشم 

 سم 23’ ص264

 ـ هالل ناجً ) شاعر عرالً (  2ـ الشعر العربً 1

 

1182 

811092 

 296ر

 
 مراد شدهان ’ الربٌعً 

اعلنت لن انتمائً / مراد شدهان الربٌعً .. بؽداد : 
 2115مإسسة ثائر العصامً 

 سم 21ص ؛ 114

  ـ الشعر العربً ـ العراق ـ أـ العنوان1

 

1183 

811092 

 296ر

 
 هادي ’ الربٌعً 

 ٌدي التً تحترق : شهر / هادي الربٌعً 

1184 



 2115’ بؽداد : دار الشإون الثمافٌة 

 ( 37’ سم .. ) شهر 21’ ص 217

 ب ـ السلسلة   أـ العنوان     ـ الشعر العربً ـ العراق1

 

811092 

 296ر 

 
 ٌوسؾ لفتة ’ الربٌعً 

شعر ) ذكرٌات ـ همسات ـ ولعات مرافًء العمر : دٌوان 
( / ٌوسؾ لفتة الربٌعً .. بؽداد : مإسسة ثائر 

 2115’ العصامً 

 سم 22’ ص144

 ـ الشعر العربً ـ العراق   أـ العنوان1

  

1185 

811092 

 82211111ر

 
 الركابً، فلٌح 

 2115)بؽداد(: )د.ن(،  -1سباٌكر: شعر/ فلٌح الركابً

 سم21ص؛ 92

 لعراق    أـ العنوانا -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1186 

 
 

811،992 

 294ز

 
 الزبٌدي، وعد احمد

لصٌدة المناع: فً الشعر العربً المعاصر/ وعد أحمد 
 2115بؽداد: دار بؽداد،  -1 2ط -1الزبٌدي

 سم21ص؛ 234

 العنوان -العراق    أ -العصر الحدٌث -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1187 

811،92 

 994ز

 
 زهٌر بهنام بردي

  -1حمائب السفر: شعر/ زهٌر بهنام بردي عراء فً

 2115بؽداد: دار الشإون الثمافٌة العامة، 

 سم21ص؛ 168

 العنوان -العراق      أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1188 

811،92 

 994ز

 
 الزهٌري، كامل

بؽداد: دار  -1الكتابة على جدار الملب/ كامل الزهٌري

 2115المرتضى، 

 سم21ص؛ 115

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1189 

811،92 

 264س

 
 الساعدي، عادل جبار

 

1191 



بؽداد: احمد  -1حبٌب الروح/ عادل جبار الساعدي

 2115الدباغ، 

 سم24ص؛ 64

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

811،92 

 264س

 
 الساعدي، عامر

بؽداد: مكتبة  -1همسات تحت ظل الورد/ عامر الساعدي

 2115عادل، 

 سم21ص؛ 141

 العنوان -أ       العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1191 

811092 

 264س

 
 الساعدي، عباس فاضلحمٌد

 -1متاع العودة شعر/ عباس فاضل حمٌد الساعدي
)بؽداد(: متاع العودة رابطة ادباء الجامعة الثمافٌة، 

2115 

 سم41ص؛ 81

 العنوان -أ    العراق    -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1192 

811،92 

 264س

 
 الساعدي، عدنان جمعة

بؽداد: مكتب زاكً،  -1سفر االٌام/ عدنان جمعة الساعدي

2115 

 سم21ص؛ 91

 العنوان -أ      العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1193 

811،92 

 289س

 
 سامً سماوي

 -1ترن وصٌته  وبمى خاطرات اولى/ سامً سماوي
 2115بؽداد: مكتب المنار، 

 سم21ص؛ 72

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

                                                                                       

 
1194 

811،92 

 289س

 
 سامً طه

بؽداد: مكتب  -1فً برٌدي الضائع: لصائد/ سامً طه

 2115زاكً، 

 سم21ص؛ 52

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1195 



811،92 

 289س

 
 سامً طه

بؽداد: مكتب  -1هنالن فً الممهى: شعر. سامً طه

 2115زاكً، 

 سم21ص؛ 42

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1196 

811،92 

 228س

 
 السبان، علً

الحلة: المركز  -1من ذاكرة الوجع: شعر/ علً السبان

 2115الثمافً، 

 سم21ص؛ 168

 العنوان -أ    العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1197 

811،92 

 64س

 
 السعد، رائد

بؽداد:  -1فراشات التعشك الرحٌك: لصائد/ رائد السعد

 2115مطبعة النبؤ، 

 سم22ص؛ 89

 العنوان -أ   العراق    -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1198 

811،92 

 64س

 
 السعد، فرالد )وفاء السعد( 

بؽداد: مكتب  -1فرالد السعدأسطورة عشك: شعر/ 

 2115زاكً، 

 سم21ص؛ 82

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1199 

811،92 

 64س

 
 السعد، كرار

بؽداد: )د.ن( ،  -1لصٌدة مزلت نفتها: شعر/ كرار السعد

2115 

 سم21ص؛72

 أـ العنوان       العراق -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1211 

811،92 

 64س

 
 السعد، كرار

بؽداد: )د.ن(،  -1لرابٌن أللهة الحب: شعر/ كرار السعد

2115 

 سم21ص؛ 86

 العنوان -أ       العراق  -ـ الشعر العرب1ً

1211 



 

811092 

 64س

 
 السعد، كرار

)بؽداد(:  -1المٌت فً جسدي: شعر/ كرار السعد

 (2115)د.ن(،)

 سم21ص؛ 84

 العنوان -أ     العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1212 

811092 

 64س

 
 السعد، كرار

)بؽداد(:  -1الهاربون بنصؾ وجوههم: شعر/ كرار السعد

 (2115)د.ن(، )

 سم21ص؛ 86

 العنوان -العراق   أ -الشعر العربً
 

 
1213 

811092 

 649س

 
 سعدون شفٌك سعٌد

 -1المجموعة السعرٌة الكاملة/ سعدون شفٌك سعٌد
 2115دٌالى: المطبعة المركزٌة، 

 سم24ص؛ 248

 العنوان -أ     العراق    -ـ الشعر العرال1ً

 

 
1214 

811092 

 649س

 
 السعدي، عصام حاتم حسٌن

 -1لصائد للذكرى: شعر/ عصام حاتم  حسٌن السعدي
 2115بؽداد: مكتب اٌناس الحسنً للطباعة، 

 سم24ص؛ 51

 العراق   أـ العنوان -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1215 

811092 

 649س

 
 السعدي، كاظم ناصر

بؽداد: دار  -1عسل االحالم: شعر/ كاظم ناصر السعدي

 2115الشإون الثمافٌة، 

 )سلسلة شعر( -1سم21ص، 113

 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1216 

811092 

 649س

 
 السعٌدي، بهجت عبد الرضا

 -1الربٌع العربً: شعر/ بهجت عبد الرضا السعٌدي
 2115بؽداد للطباعة، بؽداد: شركة نورس 

 سم21ص؛ 134

 
1217 



 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

811092 

 694س

 
 السعٌدي، بهجت

الموت ٌحصل على الجنسٌة العرالٌة شعر/ بهجت 
 2115بؽداد: دار مٌزوبوتامٌا،  -1السعٌدي

 سم22ص؛ 111

 العنوان -أ         العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1218 

 

811092 

 694س

 
 السعٌدي، بهجت

بؽداد: دار  -1مر الصباح: شعر/ بهجت السعٌدي

 2115مٌزوبوتامٌا، 

 سم21ص؛ 137

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1219 

811092 

 862س

 
 السلطانً، حسٌن عطٌة

: 2115 -2113دٌوان االناشٌد الوطنٌة الجزء االول من 

مكتبة النبالء بؽداد:  -1شعر/ حسٌن عطٌة السلطانً

 2115للنشر والتوزٌع، 

 سم24ص(؛ 53)

 العنوان -العراق     أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1211 

 

811092 

 882س

 
 سلمان دمحم جودة

جدائل الحزن: شعر/ سلمان دمحم جودة العمارة: الثامر 
 2115سلمان دمحم، 

 سم21ص؛ 116

 العنوان -العراق     أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1211 

811092 

 882س

 
 السلمان، ٌحٌى

بؽداد: مكتب رٌاض  -1ظل الصوت: شعر/ ٌحٌى السلمان

 2115للطباعة، 

 سم21ص؛ 84

 العنوان -العراق     أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1212 

811092 

 882س

 
 السلمان، ٌوسؾ

بؽداد: مكتب رٌاض  -1شعبٌات السلمان/ ٌوسؾ السلمان

 
1213 



 2115للطباعة، 

 سم21ص؛ 141

 العنوان -أ       العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

811092 

 824س

 
 سماري، سامً

بؽداد: مكتب  -1كتاب العرفان ]شعر[/ سامً سماري

 2115المنار، 

 سم23(؛ 129ط )ص

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1214 

811092 

 824س

 
 سماوي، سامً
]د.م:  -1سماوي/ سامً Times bookكتاب االولات= 

 2115د.ن[، 

 سم24ص؛ 117

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1215 

811092 

 829س

 
 السماوي، شاكر

شاعر جنوباوي: دٌوان للشاعر شاكر السماوي/ شاكر 
 2115بؽداد: مكتبة هرج،  -1السماوي

 سم21ص؛ 68

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1216 

811092 

 868س

 
 السمعلً، عفاؾ

بؽداد: مكتب  -1موسم البنفسج: شعر: عفاؾ السمعلً

 2115رٌاض للطباعة، 

 سم21ص؛ 76

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1217 

811092 

 894س

 
 سمٌر عودة

)د0م(: البسملة  -1سنبلة تبحث عن بٌدر/ سمٌر عودة

 2115للكتاب، 

 سم21ص؛ 118

 العنوان -أ    العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1218 

811092 

 942س

 
 السودانً، جبار سهم

 
1219 



بؽداد: مكتب  -1بالؼات: شعر/ جبار سهم السودانً

 2115زاكً، 

 سم24ص؛ 111

 العنوان -العراق    أ –ـ الشعر العربً 1

 

811092 

 942س

 
 السودانً، طالب

بؽداد: سطور  -1 2ط -1ُطز: نصوص/ طالب السودانً

 2115للنشر والتوزٌع، 

 سم21ص؛ 92

 العنوان -العراق     أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1221 

811092 

 264ش

 
 الشاعر، راوٌة

بؽداد: دار  -1افكار الفراشات: شعر/ راوٌة الشاعر

 2115الشإون الثمافٌة، 

 سم21ص؛ 112

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1221 

 
 
 

811092 

 296ش

 
 الشاٌع، عبد النبً

 -1السادسة او دٌوان الصٌن/ عبد النبً الشاٌعالرحلة 
 2115بؽداد: دار ومكتبة عدنان، 

 سم24ص؛ 166

 العنوان -العراق     أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1222 

811092 

 296ش

 
 الشاٌع، عبد النبً

بؽداد: دار ومكتبة  -1المدٌنة المدسٌة/ عبد النبً الشاٌع

 2115عدنان، 

 سم24ص؛ 179

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1223 

811092 

 296ش

 
 الشاٌع، عبد النبً

بؽداد: دار  -1ال شئ مما كان: شعر/ عبد النبً الشاٌع

 2115ومكتبة عدنان، 

 سم22ص؛ 154

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1224 

811092   



 الشبٌبً، دمحم بالر 292ش
دراسة وتحمٌك  دٌوان الشاعر الثائر دمحم بالر الشبٌبً/

 2115بؽداد: دار االخواء،  -1احمد حمٌد الؽراوي

 سم24ص؛ 386

الؽراوي، احمد حمٌد كرٌم  -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 العنوان -)محمك(     ب
 

1225 

811092 

 42ش

 
 شذى عسكر 

كركون:  -1عزؾ على اوتار صمتً: شعر شذى عسكر

 2115)د.ن(،

 سم21ص؛ 66

 العنوان  -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1226 

811092 

 727ش

 
 الثمافً، عواد

بؽداد: البسملة للكتاب،  -1للك:شعر/ عواد الثمافً

2115 

 سم21ص؛ 154

 العنوان -العراق     أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1227 

811 092 

 849ش

 
 الشمري، استبرق رزاق عبٌد

 -1الشمري تحدٌات انثى: شعر/ استبرق رزاق عبد
 2115بؽداد: دار الفراهٌدي، 

 سم21ص؛ 132

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1228 

811092 

 849ش

 
 الشمري، حامد خضٌر

الحلة:  -1أمراة من عسل وشعر/ حامد خضٌر الشمري

 2115دار الفرات للثمافة واالعالم، 

 سم21ص؛ 123

 العنوان -أ        العراق  -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1229 

811092 

 849ش

 
 الشمري، حٌاة

بؽداد:  -1أنا وحشود من الالأحد: لصائد/ حٌاة الشمري

 2115مطبعة الرفاه، 

 سم22ص؛ 127

 العنوان -أ          العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

1231 



 

811092 

 998ش

 
 الشوٌلً، ساجدة

 -1مراٌا ناعمة: نصوص ولصٌدة/ ساجدة الشوٌلً
 2115بؽداد: دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر، 

 سم21ص؛ 157

 العنوان -أ          العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1231 

811092 

 922ش

 
 الشٌبانً، سامر

بؽداد:  -1أبنٌة الرماد: نصوص شعرٌة/ سامر الشٌبانً

 2115مإسسة ثائر العصامً، 

 سم21ص؛ 111

 العنوان -أ         العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1232 

811092 

 94ش

 
 الشٌخ، عامر موسى

 2ط -1ؼالٌري موت مدٌنة: شعر/ عامر موسى الشٌخ
 2115بؽداد: بٌت الكتاب السومري،  -1

 سم21؛ 131

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1233 

811092 

 283ص

 
 الصالحً، سالمة

الشإون  بؽداد: دار -1ثٌابها ماء: شعر/ سالمة الصالحً

 2115الثمافٌة، 

 سم21ص؛ 114

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1234 

811092 

 297ص

 
 الصائػ، عدنان

أسٌر سٌرا بدهشتً كؤنً أحلك بجناحٌن من رٌش 
بؽداد: سطور  -1لصٌدة: لصائد لصٌرة/ عدنان الصائػ

 2115للنشر والتوزٌع، 

 سم21ص؛ ى258

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

                                                                                                                                                   

 

1235 

811’92 

 227ص

 
 الصباغ، احمد ابراهٌم

بؽداد: دار  -1فً وطن الرب: شعر/ أحمد ابراهٌم الصباغ

 2115عدنان، ومكتبة 

 
1236 



 سم22ص؛ 79

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

811092 

 239ص

 
 صبحً ٌاسٌن

بؽداد: البسملة للكتاب،  -1صهٌل الشمس/ صبحً ٌاسٌن

2115 

 سم21ص؛ 92

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1237 

811092 

 427ص

 
 الصراؾ، منى

بؽداد: دار المرتضى،  -1ال تخبروا الورود/ منى الصراؾ

2115 

 سم21ص؛ 145

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1238 

811092 

 62ص

 
 الصعب، أحمد

 2115)د.م؛ د.ن(،  -1أطفؤت حلما فؽاب/ احمد الصعب

 سم21ص؛ 86

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1239 

811092 

 794ص

 
 الصؽٌر، مظفر

بؽداد: مطبعة السٌماء،  -1الصؽٌربال عنوان/ مظفر 

2115 

 سم21ص؛ 71

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1241 

811092 

 84ض

 
 ضمد كاظم وسمً

 -1أبابٌل شوق: دٌوان شعر عربً/ ضمد كاظم وسمً
 2115بؽداد: مكتب زاكً، 

 سم21ص؛ 152

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1241 

811092 

 247ط

 
 طارق سمٌسم

المالئكة لن ٌنزلوا بعد عامهم هذا: شعر/ طارق 
 2115النجؾ: المنار،  -1سمٌسم

 

1242 



 سم21ص؛ 186

 العنوان -أ         العراق  -ـ الشعر العرب1ً

 

811092 

 247ط

 
 طارق ناٌؾ

بؽداد: شركة الؽٌث  -1خمر العاشمٌن: شعر/ طارق ناٌؾ

 2115لالنتاج الفنً، 

 سم22ص؛  81

 العنوان -أ         العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1243 

811092 

 924ط

 
 الطٌار، بارق خالد

ٌكره بعٌنٌها الممر: مجموعة شعرٌة/ بارق خالد 
 2115بابل: مإسسة دار الصادق الثمافٌة،  -1الطٌار

 سم21ص؛ 118

 العنوان -أ        العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1244 

811092 

 224ع

 
 العابدي، لاسم

بؽداد: دار سطور  -1اٌماع الممر الفضً/ لاسم العابدي

 2115للنشر، 

 سم21ص؛ 118

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1245 

811092 

 284ع

 
 العامري، لطٌؾ

بؽداد: دار  -1نزٌؾ الصوت: شعر/ لطٌؾ العامري

 2115سطور للنشر والتوزٌع، 

 سم21ص؛ 86

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1246 

811092 

 522ع

 
 عبد الستار جبار عبد الدٌن

بؽداد:  -1أنواء الروح: شعر/ عبد الستار جبار عبد النبً

 2115دار ضفاؾ للطباعة والنشر والتوزٌع، 

 سم21ص؛ 174

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1247 

811092 

 294ع

 
 العبودي، فإاد

 -1لادم: نصوص شعرٌة/ فإاد العبوديأكلٌل لحزن 

 
1248 



 2115)د.م(: دار الزٌدي للنشر، 

 سم21ص؛ 71

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

811092 

 294ع

 
 العبٌدي، أحمد جاسم

بؽداد: دار  -1أٌها الصبح تنفس/ احمد جاسم العبٌدي

 2115الشإون الثمافٌة، 

 (42)سلسلة شعر؛  -1سم22ص؛ 119

 العنوان -العراق   أ -عر العربًـ الش1

 

 
1249 

811092 

 294ع

 
 العبٌدي، احمد جاسم حسٌن

االنبار: مطبعة الباز  -1جرح ابكم: شعر/ احمد العبٌدي

 2115االشهب، 

 سم21ص؛ 95

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1251 

 

811092 

 294ع

 
 العبٌدي، أحمد جاسم حسنً بران

االنبار: مطبعة  -1أحمد العبٌدي حنجرة الصمت: شعر/

 2115الباز االشهب، 

 سم21ص؛ 95

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1251 

811092 

 294ع

 
 العبٌدي، مندوب

دٌالى:  -1ممتلئ بن/ مندوب العبٌدي -1بٌدر حملً-1

 2115المطبعة المركزٌة، 

 سم22ص؛ 143

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1252 

811092 

 294ع

 
 العبٌدي، منٌر

البمرة التً اكلت صورة السٌد الرئٌس ولصص اخرى/ 
 2115بؽداد: دار مٌزوبوتاما،  -1منٌر العبٌدي

 سم21ص؛ 114

 العنوان -أ       العراق  -ـ المصص العربٌة1

 

 
1253 

811092 

 222ع

 
 العتابً، أحمد جواد

 
1254 



 -1العتابًلوجهن هالة من شجن: شعر/ أحمد جواد 
 2115بؽداد: مكتبة المتنبً، 

 سم21ص؛ 61

 العنوان -أ     العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

811092 

 699ع

 
 العطٌة، ٌاسر

بؽداد: دار المرتضى،  -1أعالً الكالم: شعر/ ٌاسر العطٌة

2115 

 سم21ص؛ 78

 العنوان -أ      العراق  -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1255 

811092 

 824ع

 
 نافع عماد

بؽداد: مطبعة الرفاه،  -1فجر سورٌا لً: شعر/ عماد نافع

2115 

 سم21ص؛ 99

 العنوان -أ       العراق   -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1256 

811092 

 722ع

 
 العمابً، علً كاظم خلٌفة

صحوة ملتهبة: لصص ومضٌة/ علً كاظم خلٌفة 
 2115المانٌا: دار جان للنشر،  -1العمابً

 سم21ص؛ 88

 العنوان -العراق    أ -الشعر العربًـ 1

 

 
1257 

811092 

 798ع

 
 عمٌل علً

طائر آخر ٌتوارى ولصائد اخرى انطلوجٌا شعرٌة/ عمٌل 
 2115بؽداد: مطبعة السٌماء،  -1علً

 سم21ص؛ 481

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1258 

811092 

 924ع

 
 عواد احمد صالح

بؽداد: دار  -1احمد صالحاالعمال الشعرٌة/ عواد 

 2115المرتضى، 

 سم24ص؛ 553

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1259 

811092   



 الؽانم، رحٌم زاٌر 298غ
بؽداد:  -1حٌنما تجلت بٌن ٌدٌه: شعر/ رحٌم زاٌر الؽانم

 2115الروسم للصحافة والنشر والتوزٌع، 

 سم19ص؛ 135

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

1261 

811092 

 422ؾ

 
 فرات صالح

)بؽداد(: العالم،  -1ؼٌوم تكركر: شعر/ فرات صالح

2115 

 سم21ص؛ 123

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1261 

811092 

 493ؾ

 
 الفرٌجً، حمزة راضً

دمشك:   -1عطش الماء: شعر/ حمزة راضً الفرٌجً

 2115تموز للطباعة، 

 سم21ص؛ 146

 العنوان -العراق    أ -الشعر العربًـ 1

 

 
1262 

811092 

 926ؾ

 
 الفٌاض، سهاد

بؽداد:  -1للحب كلمة: نصوص شعرٌة/ سهاد الفٌاض

 2115مرٌات ثمافٌة/ دار الزٌدي، 

 سم21ص؛ 56

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1263 

811092 

 989ؾ

 
 الفٌلً، زٌنب خالد

بؽداد: مإسسة  -1خالد الفٌلًما لم تمله المآذن/ زٌنب 

 2115ثائر العصامً، 

 سم21ص؛ 144

 العنوان -العراق     أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1264 

811092 

 989ؾ

 
 الفٌلً، ضمٌاء ولً

أربٌل:  -1على ضفاؾ الهاوٌة: شعر/ ضمٌاء ولً الفٌلً

 2115مطبعة زالة للنشر والتوزٌع، 

 سم21ص؛ 86

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1265 



811092 

 49ق

 
 لره وهاب

كركون: مطبعة  -1أنا بالمطر احترق: شعر/ لره وهاب

 2115فضولً للطباعة، 

 سم21ص؛ 198

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1267 

811092 

 495ق

 
 المرٌشً، موسى حسٌن

بؽداد:  -1نشبت الدموع: شعر/ موسى حسٌن المرٌشً

 2115)د.ن(، 

 سم21ص؛ 198

 العنوان -العراق     أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1267 

811092 

 522ق

 
 المصاب، عبد السالم

عمان: دار لضاءات  -1مراٌا الؽٌاب/ عبد السالم المصاب

 2115للنشر والتوزٌع، 

 سم21ص؛ 121

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1268 

811092 

 95ق

 
 لٌس مجٌد علً

بؽداد: مطبعة  -1لٌس مجٌد علًمازلت جمٌال، شعر/ 

 2115جعفر العصامً للطباعة الفنٌة الحدٌثة، 

 سم22ص؛ 152

 العنوان -العراق     أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1269 

811092 

 959ق

 
 المٌسً، رجاء مجٌد

)د.م(: دار  -1أرهاصات: شعر/ رجاء مجٌد المٌسً

 2115الرواد المزدهرة، 

 سم21ص؛ 87

 العنوان -العراق      أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1271 

 

811092 

 959ق

 
 المٌسً، نجم عبد هللا

بؽداد:  -1اطفال نشدوا االمل: شعر/ نجم عبد هللا المٌسً

 2115دار المرتضى، 

 سم21ص؛ 166

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 
1271 



 

811092 

 959ق

 
 المٌسً، هشام

بؽداد:  -1المٌسًفمط كلماتً تسر الماء: هاٌكو/ هشام 

 2115رإى للطباعة والنشر، 

 سم21ص؛ 123

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1272 

811092 

 295ن

 
 الكبٌسً، سامً

بؽداد: مكتبة االداب،  -1االعمال الشعرٌة/ سامً الكبٌسً

2115 

 سم24ص؛ 462

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1273 

811092 

 498ن

 
 شؽٌدل كرٌم

دمشك: دار لٌندا،  -1العناٌة بالرماد: شعر/ كرٌم شؽٌدل

2115 

 سم21ص؛ 96

 العنوالن -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1274 

811092 

 882ن

 
كلمات وأنهر: دٌوان مشترن لمجموعة من شعراء 

 2115بؽداد: مكتب زاكً،  -1وشاعرات العراق

 سم21ص؛ 128

 لعنوانا -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1275 

811092 

 828ن

 
 كمال عبد الؽنً علً

بؽداد: المتن  -1طوق الحلم: لصائد/ كمال عبد الؽنً علً

 2115للطباعة، 

 سم21ص؛ 74

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1276 

811092 

 828ن

 
 كمال عبد الؽنً

بؽداد:  -1هذٌان سرمدي: لصائد/ كمال عبد الؽنً علً

 2115للطباعة، المتن 

 سم21ص؛ 64

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 
1277 



 

811092 

 925ن

 
 الكواز، جبار

الحلة: دار الفرات  -1ألول أنا وأعنً أنت/ جبار الكواز

 2115للثمافة، 

 سم22ص؛ 131

 العوان -العراق     أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1278 

811092 

 289ل

 
 الالمً، عبد الكرٌم

بؽداد:  -1ٌاكنز المواوٌل: لصائد/ عبد الكرٌم الالمًللبً 

 2115مجلة البٌارق، 

 سم22ص؛ 152

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1279 

811092 

 299ل

 
 اللبان، صالح

 -1918دٌوان شاعر الفٌحاء المرحوم دمحم الرشاوي )

منمحة  2ط -1(/ جمع وتدلٌك صالح اللبالن2111

 2115دار الفرات للثمافة، الحلة:  -1ومزٌدة

 (4)سلسلة شعراء حلٌون؛  -1سم24ص؛ 415

 الرشاوي، دمحم )شاعر(     -2العراق    -ـ الشعر العرب1ً

 السلسلة -أـ العنوان   ب
 

 
1281 

811092 

 294م

 
 ماهر عٌاد عبد النور

بؽداد:  -1عاٌدة ال تتؤلمً: شعر/ ماهر عٌاد عبد النور

 2115مطبعة الرفاه، 

 سم21ص؛ 116

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1281 

811092 

 379م

 
 محفوظ فرج ابراهٌم

)د.م(:  -1ألول لدخلة: شعر/ محفوظ فرج ابراهٌم

 2115البسملة للكتاب، 

 سم21ص؛ 117

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1282 

811092 

 379م

 
 محفوظ فرج ابراهٌم

)د.م(:  -1محفوظ فرج ابراهٌماوردة الٌاسمٌن: شعر/ 

 
1283 

 



 2115البسملة للكتاب، 

 سم21ص؛ 97

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

811092 

 379م

 
 محفوظ فرج ابراهٌم

)بؽداد(: البسملة  -1شهرزاد: شعر/ محفوظ فرج أبراهٌم

 2115للكتاب، 

 سم21ص؛ 88

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1284 

811092 

 379م

 
 محفوظ فرج ابراهٌم

)د.م(:  -1لماذا أحبن: شعر/ محفوظ فرج ابراهٌم

 2115البسملة للكتاب، 

 سم21ص؛ 88

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1285 

811092 

 384م

 
 دمحم تمً جون

 2115بٌروت: معالم الفكر،  -1إلٌها فمط/ دمحم تمً جون

 سم21ص؛ 128

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1286 

811092 

 384م

 
 دمحم حسن محً الدٌن

شرح دٌوان الدكتور عبد الرزاق محً الدٌن/ جمعه 
بابل: منار  -1وشرح لصائدة دمحم حسن محً الدٌن

 2115للتصمٌم، 

 سم25ص؛ 533

عبد الرزاق محً الدٌن  -2العراق    -ـ الشعر العرب1ً

 العنوان -)شاعر(   أ
 

 
1287 

81109217 

 384م

 
 دمحم راضً جعفر

االؼتراب فً الشعر العرالً المعاصر )مرحلة الرواد(: 
 2115بؽداد: مكتب الحجً،  -1دراسة/ دمحم راضً جعفر

 سم24ص؛ 176

 العنوان -دراسات   أ -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1288 

811092   



 دمحم راضً جعفر 384م
بؽداد: مكتب  -1جعفرانه الحب سٌدتً: شعر/ دمحم راضً 

 2115الحجً، 

 سم21ص؛ 149

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

1289 

811092 

 384م

 
 دمحم راضً جعفر

بؽداد: مكتب الحجً،  -1دجلة: شعر/ دمحم راضً جعفر

2115 

 سم21ص؛ 218

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1291 

811092 

 384م

 
 دمحم راضً جعفر

 -1مابمً منا االن دمشك: شعر/ دمحم راضً جعفركل 
 2115بؽداد: مكتب الحجً، 

 سم21ص؛ 114

 العنوان -العراق     أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1291 

811092 

 384م

 
 دمحم راضً جعفر

دمشك: دار تموز  -1نجالء: شعر/ دمحم راضً جعفر

 2115للطباعة، 

 سم18ص؛ 116

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1292 

811092 

 384م

 
 دمحم عبد المحسن شعابث

بابل:  -1ومضات الفجر: شعر/ دمحم عبد المحسن شعابث

 2115دار الفرات للثمافة واالعالم، 

 سم24ص؛ 378

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1293 

811092 

 384م

 
 دمحم والً وسان

بؽداد: مكتب  -1الحبر االسود؟؟: شو/ دمحم والً وسان

 2115زاكً، 

 سم24ص؛ 55

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1294 



811092 

 384م

 
 دمحم علً كاظم حٌدر

بابل: المركز  -1خالدون فً الذاكرة/ دمحم علً كاظم حٌدر

 (2115الثمافً للطباعة، )

 سم24ص؛ 261

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1295 

811092 

 422م

 
 المختار، عدنان

عدنان  -1ابجدٌات العشك االتً: شعر -1والتمٌنا

 2115بابل: المركز الثمافً للطباعة،  -1المختار

 سم22ص؛ 62

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1296 

811092 

 594م

 
 المشهدانً، عبد الستار فرج

)بؽداد(:  -1ارواح وٌنابٌع/ عبد الستار فرج المشهدانً

 2115 )د.ن(،

 سم24ص؛ 35

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1297 

811’92 

 82م

 
 المال، دمحم الحلً

دٌوان الشاعر المرحوم الشٌخ صالح الشٌخ دمحم المال 

بابل: دار الفرات للثمافة  -1الحلً، اعداد صالح اللبان

 2115واالعالم، 

 (32)سلسلة شعراء حماسٌون؛  -1سم24ص؛ 217

 -اللبان، صالح )معد(   ب -العراق   أ -لعربًـ الشعر ا1

 العنوان
 جـ السلسلة

 

 
1298 

811092 

 948م

 
 المندالوي، احمد الحمد

الى من ٌهمه االمر: مجموعة شعرٌة/ احمد الحمد 
 2115بؽداد: مكتب زاكً،  -1المندالوي

 سم24ص؛ 11

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1299 

811092 

 948م

 
 المندالوي، احمد الحمد

تراتٌل فً حضرة الحجارة: شعر/ احمد الحمد 

 
1311 

 



 2115بؽداد: مكتب زاكً،  -1المندالوي

 سم24ص؛ 81

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
 

811’92 

 959م

 
 الموسوي، عبد الحمزة

بؽداد:  -1لصائد اهل الهوى/ عبد الحمزة الموسوي

 (2115)د.ن(، )

 سم24ص؛ 81

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1311 

811092 

 959م

 
 موشً بولص موشً

 -1الرهان االخٌر: خواطرم موشً بولص موشً
 2115)بؽداد(: التصمٌم واالخراج الطباعً، 

 سم21ص؛ 111

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1312 

811092 

 977م

 
 موفك دمحم 

بابل: المركز  -1جنائنه/ موفك دمحمسعدي الحلً فً 

 2115الثمافً للطباعة، 

 سم21ص؛ 66

 الحلٌن سعدي )مطرب(     -2العراق    -ـ الشعر العرب1ً

 العنوان -أ
 

 
1313 

811092 

 923م

 
 المٌاح، عباس

دمشك: تموز  -1بوح الخرٌؾ: شعر/ عباس المٌاح

 2115للطباعة، 

 سم21ص؛ 94

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1314 

811092 

 254ن

 
 ناصر رزولً

بؽداد: دار  -1جمهورٌة الصعالٌن: لصائد/ ناصر رزولً

 2115الزٌدي للنشر والتوزٌع، 

 سم21ص؛ 171

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1315 

811092   



 الناصرٌن عادل ؼضبان 254ن
زنابك سباٌكً: نصوص شعرٌة/ عادل ؼضبان 

 2115بؽداد: مكتب زاكً،  -1الناصري

 سم21ص؛ 99

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

1316 

811092 

 254ن

 
 الناصري، عالٌة

تجاعٌد النسٌان: مجموعة لصائد ملماة من نسٌم 

 2115)د.م(: دار المرتضى،  -1الذاكرة/ عالٌة الناصري

 سم21ص؛ 151

 العنوان -العراق     أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1316 

811092 

 254ن

 
 الناصرٌن نصٌؾ

بٌن االشجار الضامرة للعزٌز المتوفً: مجموعة شعرٌة/ 

بؽداد: دار الشإون الثمافٌة العامة،  -1نصٌؾ الناصري

2115 

 سم21ص؛ 127

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1318 

811092 

 297ن

 
 الناٌؾ، صباح

)د.ن(،  )د.م(: -1اشباح الحاملٌن: شعر/ صباح الناٌؾ

2115 

 سم22ص؛ 48

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1319 

811092 

 399ن

 
 نجٌة مهدي حسٌن

)بؽداد(: )د.ن(،  -1لٌثارة للب: شو/ نجٌة مهدي حسٌن

2115 

 سم21ص؛ 21

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1311 

811092 

 698ن

 
 النعٌمً، مازن ابراهٌم

الشاحبة/ تالٌؾ مازن ابراهٌم كورال االصوات 

 2115بؽداد: دار الشمس للطباعة،  -1النعٌمً

 سم24ص؛ 164

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 
1311 

 



 

811092 

 725ن

 
 النماش، نصٌر

بؽداد: مإسسة  -1ثرثرة فً فم مطبك/ نصٌر النماش

 2115ثائر العصامً، 

 سم21ص؛ 136

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1312 

811092 

 994ن

 
 النهٌري، مهدي

بؽداد: دار ومكتبة  -1أنا ما اعنً/ مهدي النهٌري

 2115عدنان، 

 سم21ص؛ 124

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1313 

811092 

 528هـ

 
 هشام صادق دمحم

بؽداد:  -1 2ط -1بماٌا فإاد: شعر/ هشسام صادق دمحم

 2115)د.ن(، 

 سم21ص؛ 116

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1314 

811092 

 828هـ

 
 هالل علً

بابل: المركز  -1أعٌن من زجاج: شعر/ هالل علً

 2115الثمافً للطباعة، 

 سم21ص؛ 111

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1315 

811092 

 828هـ

 
 هالل علً

الثمافً بابل: المركز  -1هذٌان: شعر/ هالل علً

 2115للطباعة، 

 سم21ص؛ 145

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1316 

811092 

 94هـ

 
 هند زٌتونً

دٌالى:  -1أنثى بنكهة البنفسج: شعر/ هند الواسطً

 2115جامعة دٌالى، 

 سم21ص؛ 79

 
1317 



 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

811’92 

 256و

 
 الواسطً، وداد

بابل: المركز الثمافً  -1من كفنً/ وداد الواسطًماتبمى 

 2115للطباعة والنشر، 

 سم21ص؛ 135

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1318 

81109217 

 492و

 
 ورٌا عمر أمٌن

 -1كردستان فً ضمٌر الجواهري/ ورٌا عمر أمٌن
 2115أربٌل: جامعة جهان، 

 سم24ص؛ 131

الجواهري،  -2دراسات     -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 العنوان -دمحم مهدي )شاعر(    أ
 

 

1319 

811092 

 528و

 
 وسام تاٌه

بؽداد: الروسم  -1حصن البكاء: شعر/ وسام تاٌه

 2115للصحافة والنشر، 

 سم22ص؛ 79

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1321 

811092 

 259ي

 
 ٌاسٌن طه حافظ

)بؽداد(:  -1ٌاسٌن طه حافظوردة النار فً العصور/ 

 (2115منشورات الطرٌك الثمافً، )

 سم22ص؛ 47

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1321 

81109217 

 249أ

 
 أبو أندلس، عدنان

 -1شذرات المعة فً لصائد مختارة/ عدنان أبو أندلس
 2115السلٌمانٌة: مطبعة كوردستان، 

 سم21ص؛ 151

 العنوان -ق   أالعرا -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1322 

81109217 

 492ج

 
 الجرٌاوي، راسم احمد عبٌس

/ 1939 -1911شعر االلصوصة فً العراق من سنة 

 
1323 



بابل: دار الصادق،  -1راسم احمد عبٌس الجرٌاوي

2115 

 سم24ص؛ 322

 العنوان -دراسات   أ -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 

81109217 

 568ج

 
 الجشعمً، احمد حمدان

المثنى: مركز  -1ثمافة الرمال/ أحمد حمدان الجشعمً

 2115ادٌان لخدمات التصمٌم، 

 سم21ص؛ 112

 العنوان -دراسات    أ -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1324 

81109217 

 922ج

 
 الجنابً، جمال خضٌر

البناء الفنً فً الصورة الشعرٌة عند فوزي اكرم ترزي: 
بؽداد: حروؾ  -1ًدراسة تحلٌلٌة/ جمال خضٌر الجناب

 2115عرالٌة للطباعة والنشر، 

 )سلسلة العرالٌة تطبع( -1سم24ص؛ 178

ترزي، فوزي  -2دراسات    -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 السلسلة -العنوان   ب -اكرم )شاعر(   أ
 

 

1325 

81109217 

 922ج

 
 الجنابً، جمال خضٌر

اللؽة فً الخطاب الشعري/ حامد حسن الٌاسري 
دراسات فً االدب العرالً المعاصر/ جمال  انموذجا:

 2115بؽداد: مكتب زاكً،  -1خضٌر الجنابً

 سم24ص؛ 147

الٌاسري، حامد  -2دراسات    -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 العنوان -حسن )شاعر(    أ
 

 
1326 

811’9217 

 384م

 
 دمحم راضً جعفر

االؼتراب فً الشعر العرالً المعاصر )مرحلة الرواد( 
 2115بؽداد: مكتب الحجً،  -1/ دمحم راضً جعفردراسة

 سم24ص؛ 176

 العنوان -دراسات   أ -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 

 

1327 

811093 

 297ص

 
 الصائػ، عدنان

بؽداد: دار  -1أشجار الكلما: شعر/ عدنان الصائػ

 2115الشإون الثمافٌة العامة، 

 

1328 

 



 (41)سلسلة شعر؛  -1سم24ص؛ 391

 السلسة -العنوان   ب -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

811094 

 689د

 
 الدعمً، عماد

الحلة: دار الفرات  -1محطات الطرٌك/ عماد الدعمً

 2115للثمافة واالعالم، 

 سم24ص؛ 119

 العنوان -العراق    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1329 

811097 

 948م

 
 المندالوي، احمد الحمد

لصائد حموق االنسان كتبت فً برلٌات الى االلفٌة الثالثة 
بؽداد: مكتب زاكً،  -1المهجر/ أحمد الحمد المندالوي

2115 

 سم24ص؛ 111

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1231 

8110982 

 849ش

 
 شكري مسعً

بؽداد: شركة دار  -1مواسم الوهج: شعر/ شكري مسعً

 2115الحوراء للطباعة، 

 سم21ص؛ 96

 العنوان -تونس    أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1331 

811099219 

 723خ

 
 الخفاجً، تومان ؼازي

مباحث فً نمد الشعر العرالً الحدٌث/ تومان ؼازي 
بؽداد: دار نٌبور للطباعة والنشر والتوزٌع،  -1الخفاجً

2115 

 سم25ص؛ 185

الشعر  -2العراق    -العصر الحدٌث -ـ الشعر العرب1ً

 العنوان -نمد    أ -العربً
 

1332 

8120193 

 292س

 
 الشبٌب، زٌنة كفاح

جمالٌات السرد فً العرض المسرحً المونودرامً/ زٌنة 
 2115دمشك: دار صفحات،  -1كفاح الشبٌبً

 سم24ص؛ 269

 العنوان -ـ الجمالٌة فً المسرح العربً   أ1

 

 
1333 



812092 

 258ب

 
 باسل صادق دمحم رضا

بؽداد: مركز  -1مسرحٌة الخلل/ تؤلٌؾ باسل صادق

 2115المجتبى، 

 سم22ص؛ 141

 العنوان -العراق   أ -ـ المسرحٌات العربٌة1

 

 
1334 

812092 

 599ح

 
 حسٌن علً هارؾ

الى الوراء..درر نصوص تتؤرجح بٌن الشعر والمسرح/ 

 2115بؽداد: دار ومكتبة عدنان،  -1حسٌن علً هارؾ

 سم21ص؛ 158

 العنوان -العراق   أ -المسرحٌات العربٌةـ 1

 

 

1335 

812092 

 979ش

 
 شولً كرٌم حسن

 -1ظمؤ المؽارات ومسرحٌات أخرى/ شولً كرٌم حسن
 2115بؽداد: دار الشإون الثمافٌة العامة، 

 )سلسلة االبداع المسرحً( -1سم22ص؛ 167

 -العنوان    ب -العراق   أ -ـ المسرحٌات العربٌة1

 السلسلة
 

 

1336 

812092 

 9ط

 
 طه سالم

بؽداد: مكتبة فضاءات  -1مسرحٌات طه سالم/ طه سالم

 2115الفن، 

 سم24ص(؛ 571) 2مج

 العنوان -العراق   أ -ـ المسرحٌات العربٌة1

 

 
1337 

812092 

 958ؾ

 
 الفٌصل، فلاير كرٌم 

بؽداد: دار  -1شالل الذهب: مسرحٌة/ فلاير كرٌم الفٌصل

 2115الشإون الثمافٌة، 

 سم21ص؛ 136

 العنوان -العراق   أ -ـ المسرحٌات العربٌة1

 

 

1338 

812092 

 257ن

 
 كاشؾ الؽطاء، آمال

بؽداد: دار الشإون  -1مسرحٌات )آمال كاشؾ الؽطاء(

 2115الثمافٌة، 

 )سلسلة االبداع المسرحً( -1سم21ص؛ 167

 
1339 



 -العنوان    ب -العراق   أ -ـ المسرحٌة العربٌة1

 السلسلة
 

81202 

 288م

 
 المالكً، حسن

 -1مسرحٌة/ حسن المالكً -عندما أؼتصبت نٌنوى
 2115)د.م(: مكتب الؽربة للطباعة، 

 سم25ص؛ 121

 العنوان -العراق   أ -ـ المسرحٌات العربٌة1

 

 
1341 

812092 

 384م

 
 دمحم عزٌز حسن

مسرحٌة شهرزاد واللٌلة االخٌرة/ تؤلٌؾ دمحم عزٌز 
 2115الفتح، بؽداد: مكتب  -1حسن

 سم21ص؛ 56

 العنوان -العراق    أ -ـ المسرحٌات العربٌة1

 

 

1341 

812092 

 698ن

 
 النعٌمً، مازن ابراهٌم

من ٌخدع من أربع مسرحٌات/ تؤلٌؾ مازن ابراهٌم 
 2115بؽداد: دار شمس للطباعة،  -1النعٌمً

 سم21ص؛ 161

 العنوان -العراق    أ -ـ المسرحٌات العربٌة1

 

 

1342 

812092 

 392ي

 
 ٌحٌى صاحب

لوحة  21ممبرة جماعٌة: مسرحٌة شعرٌة فً  963

 2115)د.م(: مطبعة نحلة،  -1ولوحة/ ٌحٌى صاحب

 سم21ص؛ 194

 العنوان -العراق   أ -ـ المسرحٌة الشعرٌة1

 

 

1343 

81209217 

 549ب

 
 البصري، رعد

لوافً المسرح وخشبات الشعر: دراسة فً مسرحٌات 
بؽداد: دار  -1الشعرٌة/ رعد البصريخالد الشواؾ 

 2115الشإون الثمافٌة العامة، 

 سم(16)سلسلة االبداع المسرحً؛  -1سم24ص؛ 128

الشواؾ،  -2دراسات    –العراق  -أـ المسرحٌة العربٌة

 العنوان -العنوان    ب -مسرحً   أ -خالد
 

 
1344 

81209217   



 بٌرم، أٌفان علً هادي 948ب
المرانً وفك النظرٌة التداولٌة:  تحلٌل النص المسرحً

بابل: دار  -1نماذج مختارة/ تؤلٌؾ أٌفان علً هادي بٌرم

 2115الصادق الثمافٌة، 

 سم24ص؛ 161

 العنوان -دراسات   أ -العراق -ـ المسرحٌة العربٌة1

 

1346 

81209217 

 296ز

 
 الربٌعً، علً دمحم هادي

مسرحٌات نعوم فتح هللا سحارالمفمودة: دراسة 

بؽداد: دار الشإون  -1ونصوص/ علً دمحم هادي الربٌعً

 2115الثمافٌة، 

 )سلسلة االبداع المسرحً( -1سم24ص؛ 439

نعوم فتح  -دراسات   أ -العراق -ـ المسرحٌات العربٌة1

 السلسلة -العنوان   ج -هللا سحار )مسرحً(   ب
 

 

1346 

8130117 

 898ج

 
 جمٌل حمداوي

بؽداد:  -1جمٌل حمداوي سمٌو طبما الشخصٌة السردٌة/

 2115دار الشإون الثمافٌة العامة، 

 (142)الموسوعة ىالثمافٌة(؛  -1سم19ص؛ 253

 السلسلة -العنوان   ب -دراسات   أ -ـ المصص العربٌه1

 

 
1347 

8130117 

 284ح

 
 حامد صالح جاسم

الشخصٌة فً رواٌات تحسٌن كرمٌائً/ حامد صالح 
 2115دمشك: تموز للطباعة،  -1جاسم

 سم24ص؛ 517

تحسٌن كرمٌائً  -دراسات   أ -ـ المصص العربٌة1

 )لاص(   
 أـ العنوان

 

 

1348 

8130188 

 949ن

 
 الكندي، وارث

سٌرة المجتبى االمام الحسن بن علً )ع(/ اعداد وارث 
النجؾ: دار البراق،  -1الكندي، رسوم فردوس منعم

2115 

 (4-3)سلسلة؛  -1سم16ص: رسوم ملونة؛ 13

الزهراء، فاطمة بنت الرسول  -2ـ المصص الدٌنٌة   1

 )ع( 
المجتبى، الحسن أبن علً  -3) ابنة الرسول)ص((    

 
1349 



 )امام(   
 السلسلة -أـ العنوان   ب

 

8130188 

 949ن

 
 الكندي، وارث

مسٌرة البالر دمحم بن علً )ع(/ اعداد وارث الكندٌن 
 2115النجؾ: دار البراق،  -1رسوم فردوس منعم

 (8-7)سلسلة،  -1سم16ص: رسوم ملونة؛ 13

 البالر، دمحم بن علً  )ع(، امام    -2ـ المصص الدٌنٌة   1

منعم، فردوس  -ـ الصادق، جعفر بن دمحم )ع(، أمام   أ3

 السلسلة -العنوان   ج -)رسوم(   ب
 

 
1351 

8130119928
7 

 24ع

 
 عبد علً حسن

كز الثمافً بابل: المر -1سرد االنثى: نمد/ علً حسن

 2115للطباعة، 

 سم21ص؛ 143

 العنوان -تارٌخ ونمد    أ -ـ لصة المراة العربٌة1

 

 

1351 

81309 

 542أ

 
 اسراء حسٌن جابر

أسلوبٌة المص فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة: رواٌات 
 -1ؼائب طعمة فرحان أنموذجا/ أسراء حسٌن جابر

 2115بؽداد: دار بؽداد للطباعة والنشر، 

 سم22ص؛ 276

ؼائب طعمة  -2العصر الحدٌث    -ـ المصص العربٌة1

 العنوان -فرحان )روائً(     أ
 

 
1352 

8130912392 

 589ي

 
 ٌسمٌنة فرٌتح

سٌنمائٌة العتبات النصٌة فً المجموعة المصصٌة 
 -1شذرات لصالح الخلفاوي...الخ/ أعداد ٌسمٌنة فرٌتح

 2115بؽداد: دار المرتضى، 

 سم24ص؛ 96

الخلٌفاوي،  -العراق   أ -العربٌة )السرد(ـ المصص 1

 العنوان -صالح )ادٌب(   ب
 

 
1353 

813092 

 939آل 

 
 آل ٌحٌى، حسام خوام

هوالكو عاد الى بؽداد: لصص لصٌرة/ حسام خوام آل 
 2115بابل: دار الفرات للثمافة واالعالم،  -1ٌحٌى

 سم21ص؛ 119

 
1354 



 العنوان -العراق     أ -ـ المصص المصٌرة1

 

813092 

 492أ

 
 أدهام نمر حرٌز

رسائل على الخاص؛ مجموعة لصصٌة/ أدهام نمر 
 2115بؽداد: مكتب زاكً،  -1حرٌز

 سم18ص؛ 72

 العنوان -العراق       أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1355 

 92و813

 582أ

 
 أسماعٌل ابراهٌم عبد

تماثل الواح النشوى: نصوص فً المص/ أسماعٌل 
 2115بؽداد: مدٌات ثمافٌة،  -1 2ط -1أبراهٌم عبد

 سم21ص؛ 241

 العنوان -العراق    أ -ـ المصص العربٌة1

 

 

1356 

813092 

 582أ

 
 أسماعٌل سكران

بؽداد: دار  -1جثث بال أسماء: رواٌة/ أسماعٌل سكران

 2115ومكتبة عدنان، 

 سم24ص؛ 221

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1357 

813092 

 899أ

 
 أالمٌن، االن صباح دمحم زكً

بؽداد:  -1رواد اللعبة ولصص اخرى/ االن صباح االمٌن

 2115مكتب زاكً، 

 سم21ص؛ 131

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1358 

813092 

 962أ

 
 انعام علً دمحم جواد

النجؾ: مطبعة  -1فً المدٌنة/ تؤلٌؾ انهام دمحم علً جواد

 2115النبراس، 

 سم24ص؛ 158

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1359 

813092 

 924أ

 
 أٌاد علً دمحم

بؽداد:  -1الساعة الذهبٌة: رواٌة/ تؤلٌؾ أٌاد دمحم علً

 2115)د.ن(، 

 
1361 



 سم21ص؛ 118

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

813092 

 442ب

 
 البدراوي، لطٌؾ

 -1لطٌؾ البدراويأم الشهٌد: لصص بصرٌة لصٌرة/ 
 2115)د.م(: )د.ن(، 

 سم21ص؛ 71

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1361 

813092 

 525ب

 
 البزاز، حسٌن

تمر... ولات: رواٌة شعرٌة )حمائك وولائع(/ حسٌن 
 2115الكوفة: دار التوحٌد للنشر،  -1البزاز

 سم25ص؛ 277

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1362 

813092 

 359ت

 
 تحسٌن علً كرٌدي

بؽداد: دار الرواد  -1استمرار االلم/ تحسٌن علً كرٌدي

 2115المزدهرة، 

 سم21ص؛ 174

 العنوان -العراق    أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1363 

813092 

 27ج

 
 الجاؾ، علً اسماعٌل

النجؾ: مإسسة  -1صرخة حزن/ علً أسماعٌل الجاؾ

 2115حروؾ عرالٌة للتؤلٌؾ، 

 )سلسلة العرالٌة تطبع( -1سم24ص؛ 117

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1364 

813092 

 294ج

 
 الجبوري، زٌنب

بؽداد:  -1فراشة الربٌع: لصص لصٌرة/ زٌنب الجبوري

 2115دار المرتضى، 

 سم21ص؛ 32

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1365 

813092 

 923ج

 
 حمزةالجناحً، 

عشك البراق: لصص لصٌرة من ادب الحرب/ حمزة 

 
1366 



 2115بابل: المركز الثمافً للطباعة،  -1الجناحً

 سم22ص؛ 149

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

813092 

 924ج

 
 جواد كاظم دمحم

الوالؾ: أوراله وسبعون لاعدة لموالؾ محفل بؽداد 
بؽداد: دار ادارة  -1الماسونً: رواٌة/ جواد كاظم دمحم

 2115االزمة، 

 سم21ص؛ 255

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1367 

813092 

 942ج

 
 الجورانً، حسٌن

بؽداد: مطبعة السمٌاء،  -1فمدتن/ حسٌن الجورانً

2115 

 سم24ص؛ 84

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1368 

813092 

 284ح

 
 حامد فاضل

بؽداد: سطور للنشر  -1علبة: رواٌة/ حامد فاضلبلدة فً 

 2115والتوزٌع، 

 سم22ص؛ 271

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 

1369 

813092 

 59ح

 
بؽداد: دار سطور  -1تكسً كروان: رواٌة/ حسن فالح

 2115للنشر والتوزٌع، 

 سم21ص؛ 145

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1371 

813092 

 599ح

 
 الحسٌن، منى

كرون: مطبعة  -1تماسٌم هبل: رواٌة/ منى الحسٌن

 2115أمنٌنا، 

 سم21ص؛ 171

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1371 

813092 

 599ح

 
 الحسٌن، منى

 
1372 



)بؽداد(:  -1شالل فً عنك الزجاجة: رواٌة/ منى الحسٌن

 2115مطبعة أفٌستا، 

 سم21ص؛ 185

 العنوان -العراق   أ -العربٌةـ المصص 1

 

813092 

 898ح

 
 الحكٌم، عبد الحسٌن نوري

بؽداد: دار  -1التحدي، تؤلٌؾ عبد الحسٌن نوري الحكٌم

 2115ومكتبة عدنان، 

 سم24ص؛ 217

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1373 

813092 

 898ح

 
 الحكٌم، عبد الحسن نوري

( النهوة؛ رواٌة/ عبد الحسٌن نوري 1المشروع )

 2115بؽداد: دار ومكتبة عدنان،   -1 2ط -1الحكٌم

 سم21ص؛ 232

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربة1

 

 

1374 

813092 

 944ح

 
 حٌدر عاشور

كربالء: دار  -1زهاٌمرات: لصص لصٌرة/ حٌدر عاشور

 2115الوارث للطباعة والنشر، 

 سم21ص؛ 133

 العنوان -العراق   أ -المصص العربٌة ـ1

 
1375 

813092 

 723خ

 
 الخفاجً، لصً

دمشك:  -1ٌنهمر الثلج: لصص لصٌرة/ لصً الخفاجً

 2115تموز للطباعة، 

 سم21ص؛ 118

 العنوان -العراق   أ -ـ ألمصص العربٌة1

 

 
1376 

813092 

 926خ

 
 الخٌاط، منور ناهض

 -1ناهض الخٌاطلٌلة اؼتٌال عود المصب: رواٌة/ منور 
 2115دمشك: المركز الثمافً للطباعة، 

 سم21؛ 117

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1377 

813092 

 926خ

 
 الخٌاط، أبتهال خلؾ

 

1378 



 -1مؽناطٌس ولصص لصٌرة/ تالٌؾ ابتهال خلؾ الخٌاط
 2115دٌالى: المطبعة المركزٌة، 

 سم21ص؛ 121

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

813092 

 499د

 
 الدروٌش، عبد الحسٌن علوان

ماراثون: مجموعة لصصٌة/ عبد الحسٌن علوان 

 2115بؽداد: دار الشإون الثمافٌة،  -1الدروٌس

 (43)سرد؛  -1سم21ص؛ 119

 العنوان -العراق     أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1379 

813092 

 494د

 
 درٌد دمحم احمد

االحزان: لصص لصٌرة/ درٌد احمد فكاهة فوق جسد 

 2115بؽداد: دار الجواهري،  -1دمحم

 سم21ص؛ 119

 العراق -العراق    أ -ـ المصص المصٌرة1

 

 
1381 

813092 

 59ر

 
 رسن، احمد

 -1سمو االمٌر انا: لصص لصٌرة جدا/ أحمد رسن
 2115بؽداد: دار المرتضى، 

 سم22ص؛ 87

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1381 

813092 

 422ز

 
 الزرباطً، طه

بؽداد: دار المرتضى،  -1لعبة حب: لصص/ طه الزرباطً

2115 

 سم21ص؛ 117

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1382 

813092 

 949ز

 
 الزٌدي، بٌداء جبار

بٌت البكاء والضحكن مجموعة لصصٌة/ بٌداء جبار 
 2115بؽداد: دار مٌزوبوتامٌا،  -1الزٌدي

 سم21ص؛ 111

 العنوان -العراق   أ -ـ المصة العربٌة1

 

 
1383 

813092   



 زٌنب فطري 992ز
 -1أرواح بال وطن: مجموعة لصصٌة/ زٌنب فطري

 2115بؽداد: دار الجواهري، 

 سم21ص؛ 114

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

1384 

813092 

 64س

 
 سعد سعٌد

دار سطور للنشر  -1سعٌدخلدولوجٌا: رواٌة/ سعد 

 2115والتوزٌع، 

 سم21ص؛ 328

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1385 

813092 

 862س

 
 السلطانً، طارق أحمد

بؽداد:  -1وداعا حبٌبً: رواٌة/ طارق احمد السلطانً

 2115مكتب زاكً، 

 سم21ص؛ 137

 العنوان -العراق    أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1386 

813092 

 994س

 
 سنٌدح، أطٌاؾ

 -1أرٌد أن أنسى: مجموعة لصصٌة/ أطٌاؾ سنٌدح
 2115بؽداد: دار ومكتبة عدنان، 

 سم21ص؛ 158

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1387 

813092 

 942س

 
 السودانً، جبار سهم

 -1تؤبط سردا: لصص لصٌرة جدا/ جبار سهم السودانً
 2115بؽداد: مكتب زاكً، 

 سم21ص؛ 74

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1388 

813092 

 982س

 
 سوالؾ هالل

 -1الى الوراء در: مجموعة لصصٌة/ سوالؾ هالل
 2115بؽداد: مكتب رٌاض للطباعة، 

 سم24ص؛ 196

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 

1389 



813092 

 292ش

 
 الشبٌب، طه حامد

الدٌوانٌة: دار نٌوز  -1الشبٌبسؤسؤة: رواٌة/ طه حامد 

 2115للطباعة والنشر، 

 سم24ص؛ 363

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1391 

813092 

 44ش

 
 الشذر، بتول

بؽداد: دار الرتضى،  -1رحلة معاناة: لصص/ بتول الشذر

2115 

 سم25ص؛ 145

 العنوان -العراق    أ -ـ المصص العربٌة1

 

 

1391 

813092 

 494ش

 
 الشدٌدي، موفك

بؽداد:  -1دماء لرب باب المراد: رواٌة/ موفك الشدٌدي

 2115شركة نورس بؽداد للطباعة، 

 )سلسلة برنامج العرالٌة تطبع( -1سم24ص؛ 184

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1392 

813092 

 849ش

 
 الشمري، أٌمان

 -1سٌدة المئذنة )لصص لصٌرة(/ أٌمان الشمري
 2115البصرة: دار الفكر، 

 سم24ص؛ 76

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1393 

813092 

 223ص

 
 صباح عبد الرحمن

بابل:  -1تراتٌل ؼٌر مؽناة: رواٌة/ صباح عبد الرحمن

 2115دار مٌزوبوتامٌا، 

 سم23ص؛ 382

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1394 

813092 

 249ص

 
 هاشمصبري 

تموز للطباعة،  -1لعنة التؤوٌل: رواٌة/ صبري هاشم

2115 

 سم21ص؛ 19

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 
1395 



 

813092 

 823ص

 
 صالح صالح

 -1 2ط -1تحت سماء الكالب: سٌرة رواٌة/ صالح صالح
 2115بؽداد: دار سطور للنشر، 

 سم21ص؛ 323

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 

1396 

813092 

 922ص

 
 صٌبارٌن دمحم

ثالث ضفاؾ وبحران: رواٌة/ دمحم صٌباري، ترجمة حنان 
 2115بؽداد:  دار بؽداد،  -1ٌونس دمحم

 سم21ص؛ 81

حنان ٌونس دمحم  -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 )ترجمة(   
 العنوان -ب
 

 
1397 

813092 

 289ط

 
 طامً هراطة عباس
بؽداد:  -1رواٌة/ طامً هراطة عباس سرٌر فً مومباي:

 2115دار مٌزوبوتامٌا، 

 سم24ص؛ 211

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1398 

813092 

 299ط

 
 الطائً، فوزي

دمشك: دار تموز،  -1كان لً للب: رواٌة/ فوزي الطائب

2115 

 سم21ص؛ 191

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 

1399 

 92و813

 299ع

 
 العانً، حسن

بؽداد:  -1لٌلة االحتفاء بالحرٌة: لصص/ حسن العانً

 2115دار مٌزوبوتامٌا، 

 سم22ص؛ 136

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1411 

813092 

 359ع

 
 عبد الحسٌن حسن خلؾ

 -1والنفس اللوامة: رواٌة/ عبد الحسٌن حسن خلؾ

 
1411 



 2115بٌروت: دار الفارابً، 

 سم21ص؛ 174

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

813092 

 359ع

 
 عبد الحسٌن فرج

بؽداد: دار  -1صحو ممفز: نصوص/ عبد الحسٌن فرج

 2115سطور للنشر والتوزٌع، 

 سم21ص؛ 151

 العنوان -العراق   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

 
1412 

813092 

 462ع

 
 عبد الرضا صالح دمحم

بٌروت:  -1الفارؼة/ عبد الرضا صالح دمحمثالثٌة اللوحة 

 2115المإسسة العربٌة للدراسات والنشر، 

 سم21ص؛ 261

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1413 

813092 

 524ع

 
 عبد السادة جبار

بؽداد: دار ومكتبة  -1والدة فً جدار/ عبد السادة جبار

 2115عدنان، 

 سم21ص؛ 117

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة1

 

 
1414 

813092 

 248ع

 
 العبدلً، عماد

بؽداد: الزاوٌة  -1وجع المدٌنة: رواٌة/ عماد العبدلً

 2115للطباعة، 

 العنوان -العراق       أ -ـ المصص العربٌة1

 

1415 

813092 

 294ع 

 
 العبٌدي ،رجاء خضٌر 

خارج دائرة الزمن : لصص لصٌرة جدا / رجاء خضٌر 
العبٌدي .. بؽداد : مكتب الٌمامة للطباعة والنشر ، 

2115  

 سم . 21ص ؛  114

 ـ المصص العربٌة ـ العراق   أ ـ العنوان1

 

 

1416 



813092 

 294ع

 
 سمٌة ’ العبٌدي 

’ جزر الضٌاع : رواٌة / سمٌة العبٌدي ـ ـ بؽداد  : د ـ ن 

2115  

 سم 22ص  ؛ 94

 ـ المصص العربٌة ـ العراق 1

 أ ـ العنوان 

 
 
1417 

813092 

 294ع

 

 
 العبٌدي  ، نوري حسن زهو 

سفر فً الذاكرة : لصص لصٌرة / نوري حسن زهو 
 العبٌدي .. ) د. م( 

  2115الزمن للنشر والتوزٌع 0 

 سم 21ص ؛ 74

 ـ المصص العربٌة ـ العراق . أ ـ العنوان 1

 

1418 

 

813092 

 529ع 

 
 العزاوي ، شهد رٌاض  

 حب برائحة الٌاسمٌن : رواٌة / شهد 
  2115رٌاض العزاوي ـ ـ بؽداد : دار المرتضى ، 

 سم 21ص ؛ 188

 ـ المصص العربٌة ـ العراق أـ العنوان 1

1419 

813092 

 89ع

 
 علً ابراهٌم  عبد هللا 

 الجاسوس  االخٌر / بملم علً ابراهٌم 
  2115عبد هللا ـ ـ ) دـ م ( :آدم للتحضٌر الطباعً ، 

 سم 81ص ؛ 57

 ـ المصص العربٌة ـ العراق أ ـ العنوان 1

1411 

 

813092 

 89ع

 
 علً ابراهٌم عبود 

اٌام : لصص لصٌرة علً ابراهٌم عبود .. البصرة : 
 2115’ شركة الؽدٌر للطباعة 

 سم 22ص ؛ 64

 أ ـ العنوان          ـ المصص العربٌة ـ العراق1

1411 



813092 

 89ع

 
 علً خلٌل 

 لٌل وامراة وجلٌد : لصص لصٌرة / 
’ المركز الثمافً للطباعة والنشر ’ علً خلٌل ـ ـ بابل 

2115 

 سم 21ص ؛ 97

 أـ العنوان         ـ المصص المصٌرة ـ العراق ـ1

 

1412 

813092 

 89ع

 

 
 علً عرمش شوكت 

عبٌر طٌؾ مضى : رواٌةعلً عرمش شوكت ـ ـ بؽداد : 
  2115دار الرواد المزدهرة ، 

 سم  18ص  192

 ا ـ العنوان         ـ المصص العربٌة ـ العراق ـ 1

 

1413 

 

813092 

 89ع 

 
 

             
 علً موسى حسٌن 

فً البٌان االخٌر : رواٌة / علً موسى حسٌن ـ ـ بؽداد : 
  2115 0الرافد للمطبوعات

 سم 21ص ؛ 154

أ ـ العنوان             ـ المصص العربٌة ـ العراق 1

  

1414 

813092 

 89ع

 

 
 علً خٌون 

بٌن للبٌن: رواٌة / علً خٌون . . بؽداد : دار الشإون 
 2115’ الثمافٌة العامة 

 (  39سم ـ ـ ) سرد ؛ 21ص ؛ 199

 ـ المصص العربٌة ـ العراق 1

 أ ـ العنوان 
 ة بـ ـ السلسل

1415 

 

813092 

 529غ 

 
 
 

 
 ؼسان عباس محسن 

زلاق وفاء :رواٌة / ؼسان عباس محسن ـ ـ بؽداد : )د. 
 2115’ ن ( 

 أ ـ العنوان         ـ المصص العربٌة ـ العراق 1

 

1416 

 



813092 

 495ق 

 
 دمحم مشعل ’ المرٌشً 

بٌدر الحب : لصص لصٌرة / دمحم مشعل المرٌشً ـ ـ 

 2115’ االوسط للطباعة والنشر بؽداد : الشرق 

 سم 21ص ؛ 131

 أ ـ العنوان        ـ المصص العربٌة ـ ـ العراق 1

 

 
1417 

813092 

 959ق 

 

 
 دالٌا ’ المٌسً 

احالم امرأة فً زمن ... / دالٌا المٌسً ـ ـ بؽداد : سطور 

        2115’ للنشر والتوزٌع 

1418 

 

813092 

 289ل 

  

 
 اٌمان لاسم ’ الالمً 

حرائك االسئلة : لصص وجٌزة / اٌمان لاسم الالمً ـ ـ 
 2115’ بؽداد د. ن 

 سم 21ص ؛ رسوم ؛ 64

 ـ المصص العربٌة ـ العراق ـ أ ـ العنوان1

1419 

813092 

 292ل 

 
 لبنى ٌاسٌن 

سبعة ازرار وكروتات : مجموعة لصصٌة / تؤلٌؾ لبنى 
  2115’ ٌاسٌن ـ ـ بؽداد : دار المؤمون 

 سم 22ص 136

 ـ المصص العربٌة ـ العراق ـ أـ العنوان 1

1421 

813792 

 982ل 

 
 لٌلى عٌال

نهاٌات ال تصل: لصص لصٌرة / لٌلى عٌال .. الحلة : 
  2115’ المركز الثافً للطباعة 

 سم  32ص ؛ 71

 ـ المصص العربٌة ـ العراق أ ـ العنوان 1

 

1421 

813092 

 34م

 
 عبد االمٌر ’ المجر 

: مجموعة لصصٌة عبد االمٌر المجر . ما ٌتبمى للنسٌان 
 2115’ بؽداد : دار الشإون الثمافٌة العامة 

 (  42’ سم .. ) سلسلة سرد 22ص ؛ 119

 ـ المصص العربٌة ـ العراق 1

 أـ العنوان   ب ـ السلسلة 

1422 



813092 

 359م

 
 محسن حسن عناد 

 جنازة اخى للضوء : لصص لصٌرة/ محسن حسٌن عناد 

 02115بؽداد ؛ دار المرتضى 

 سم 22’ ص 153

 المصص العربٌة ـ العراق  أ ـ العنوان 
 

 
 
1423 

813092 

 384م

 
 دمحم عبد الجلٌل شعابث 

بائع الهم : لصص لصٌرة / دمحم عبد الجلٌل شعابث ... 

  2115’ الحلة : المركز الثمافً للطباعة والنشر 

 سم 21ص ؛ 79

 أـ العنوان ـ المصص العربٌة ـ العراق ـ1

 

 
1424 

813092 

  384م

 
 دمحم علوان جبر 

تراتٌل : العكاز االخٌر : لصص / دمحم علوان جبر .. 
 2115’ بؽداد  : دار مكتبة عدنان 

 سم 21ص ؛ 111

 ـ المصص العربٌة ـ العراق ـ أـ العنوان 1

 

 
 
1425 

 

813092 

 389م

 

 
 المحمود 0 سعد 

االزمٌل الشمع : مجموعة لصص لصٌرة سعد المحمود 
  2114 0دار مٌزوبوتامٌا:.. بؽداد 

 سم 21’ ص 199

 أـ العنوان         ـ المصص العربٌة ـ العراق 1

 

 
1426 

 

813092 

  594م

 
 مزهر بن مدلول 

متاهات ابو المعٌد / مزهر بن مدلول .. بؽداد : دار 
 2115’ الرواد المزدهرة 

 سم 24ص ؛ 184

 ـ المصص العربٌة ـ العراق  أـ العنوان 1

 

 
1427 



813092 

 569م

 

 
 ؼالب ’ المسعودي 

رواٌة حمزة االصفهانً : لصص سٌرٌالٌة / ؼالب 

 2115’ المسعودي .. بابل : المركز الثمافً للطباعة 

 سم 23ص ؛  198

 أـ العنوان        ـ المصص العربٌة ـ العراق1

 
1428 

813092 

 594م

 

 
 كاظم علوان ’ المصور 

رحلة الى كوكب آخر : كتبت فً العراق فً النعمانٌة 

/ كاظم علوان المصور .. بؽداد : مطبعة 1967سنة 

  2115’ الؽدٌر 

 سم 21ص ؛66

 أـ العنوان         ـ المصص العربٌة ـ العراق 1

 

 
1429 

813092 

 625م

 
 معتصم سالٌبً

وادي خاصة الصامد / تؤلٌؾ وترجمة معتصم سالٌبًٌ .. 
  2115بؽداد : وزارة الثمافة 

 سم 21ص 93

 المصص العربٌة .. العراق ـ أ ـ العنوان 
 

 
1431 

813092 

 689م

 
 

لصص / ’ عادل العزؾ على اوتار الفجٌعة ’ المعموري 
 2115’ عادل المعموري ـ ـ بؽداد : دار ومكتبة عدنان 

 سم 22ص؛ 111

 ـ العراق ـ أـ 1ـ المصص العربٌة .. 1

 العنوان
 

 
1431 

 

813092 

 949م

 
 منٌر عبد االمٌر 

 دوامة حب : رواٌة / منٌر عبد االمٌر 
 2115بؽداد : دار الشإون الثمافٌة العامة / 

 (  34’ سم .. ) سرد 21ص 71

 ـ المصص العربٌة ـ العراق  م ـ العنوان  1

 ب ـ السلسلة 
 

 
1432 

 
 



813092 

  949م 

 
 مهدي علً ازبٌن 

) تفضل معنا ( و .. نص سردي / مهدي علً ازبٌن ـ 

 2115بؽداد : دار ومكتبة عدنان 

 سم 22ص ؛ 111

 أ ـ العنوان        ـ المصص العربٌة ـ العراق 1

 

1433 

813092 

 949م

 
 مهدي علً ازبٌن 

 -.هٌاكل خط الزوال نص سردي / مهدي علً ازبٌن 
  2115’ بؽداد مكتبة عدنان 

 سم 21’ ص 88

 أ ـ العنوان       ـ المصص العربٌة ـ العراق 1

 

 
1434 

 
813092 

 959م

 
 الموسوي ناظم جلٌل 

مهادنة الموت : رواٌة تسجٌلٌة / ناظم جلٌل الموسوي 
  2115’ النجؾ االشرؾ : دار الضباء للطباعة  -.

 سم 24’ ص 141

 ـ المصص العربٌة ـ العراق ـؤ ـ العنوان 1

 

 
1435 

813092 

 958م

 
 مٌسلون هادي 

بؽداد :  -.ماما نور بابا نور : لصص / مٌسلون هادي 
 2115’ دار الشإون الثمافٌة 

 سم .. ) سلسلة سرد ( 21ص 111

 ـ المصص العربٌة ـ العراق  أ ـ العنوان 1

 ب ـ السلسلة 

 

1436 

813092 

 38ن

 
 نجم عبد هللا كاظم 

( / اعداد نجم 2114ـ  1919فهرست الرواٌة العرالٌة ) 

  2115’ بؽداد : دار الشإون الثمافٌة  -.عبد هللا كاظم 

 ) سلسلة معاجم وموسوعات (  سم ـ 25ص ؛ 199

 ـ العراق ـ فهارس ـ المصص العربٌة ـ1

 أ ـ العنوان  ب ـ السلسة 

 
1437 



813092 

 597ن

 
 نصٌؾ فلن 

بؽداد : دار سطور للنشر   -.امون : رواٌة نصٌؾ فلن لٌ

  2115’ والتوزٌع 

 سم 21’ ص 281

 ـ المصص العربٌة ـ العراق أـ العنوان 1

 
1438 

813092 

 698ن

 
 مازن ابراهٌم ’ النعٌمً 

الصرخة : مجموعة لصصٌة / تؤلٌؾ مازن ابراهٌم 

 2115’ بؽداد : دار شمس للطباعة   -.النعٌمً 

 سم ( 21)ص ؛  24

 ـ المصص العربٌة ـ العراق ـ أ ـ العنوان 1

 

 
1439 

813092 

 249هـ 

 

 
 هادي عباس حسٌن 
 spectro of shellاطٌاؾ من جهنم : 

 2115) بؽداد ( )د.ن(  -.تؤلٌؾ هادي عباس حسٌن 

 سم 24’ ص 141

 ـ المصص العربٌة ـ العراق 1

 أـ العنوان 
 

 
1441 

813092 

 249هـ 

 
 مٌسلون ’ هادي 

سعٌدة هانم وٌوم ؼد من السنة الماضٌة / مٌسلون هادي 
 2115’ بٌروت : المإسسة العربٌة   -.

 سم21’ ص  191

 ـ المصص العربٌة ـ العراق ـؤـ العنوان 1

 

 
1441 

813092 

 249هـ 

 
 مٌسلون ’ هادي 

شاهدتهم وحدي : رواٌات ولصص طوٌلة للفتٌان / 
 2115’ بٌروت : المإسسة العربٌة   -.مٌسلون هادي 

 سم22’ص 279

 ـ المصص العربٌة ـ العراق ـ أ ـ العنوان 1

 

 
1442 



813092 

 828هـ 

 
الهاللً اسعد فاكس اخٌر الؽرٌبٌن : مجموعة لصصٌة / 

’ ـ بؽداد : دار الشإون الثمافٌة العامة  .اسعد الهاللً 

2115 

 ( 41’ سم .. ) سرد  21’ ص 113

 ـ المصص العربٌة ـ العراق  أ ـ العنوان 1

 ب ـ السلسلة 
 

 
1443 

813092 

 929هـ 

 
 رسمً رحومً ’ الهٌتً 

 اندهاشات لصص لصٌرة جدا 
الزمن فً المصة المصٌرة جدا / رسمً رحومً الهٌتً 

  2115بابل  : المركز الثمافً للطباعة  -.

 سم21ص ؛ 144

  ـ المصص العربٌةــ العراق أـ العنوان1

 

 

1444 

813092 

 399و 

 
 وجٌه مدحت 

صور من الحٌاة : لصص لصٌرة / تالٌؾ وجٌه مدحت 
 2115’ بؽداد ومكتبة عدنان  -.

 سم  21’ ص 266

 ـ المصص العربٌة ـ العراق ا ـ العنوان 1

 

 
1445 

813092 

 392ي 

 
ٌحٌى باجالن هرزنثان : رواٌة توثٌك للمرحلة المعاصرة 

التً ٌعٌشها العراق بابعادها االجتماعٌة والسٌاسٌة / 
 2115بؽداد : مإسسة حروؾ عرالٌة  -.ٌحٌى باجالن 

 سم 21ص؛ 151

 ـ المصص العربٌة ـ العراق أـ العنوان 1

 ب ـ السلسلة 

 
1446 

813092 

 392ي

 
جموعة لصصٌة / ٌحٌى ٌحٌى صاحب امطار رائعة : م

 2115’ بؽداد : مطبعة نحلة   -.صاحب 

 سم21ص ؛ 151

 أـ العنوان   ـ المصص العربٌة ـ العراق 1

 

 
1447 



813092 

 392ي

 
 ٌحٌى صاحب 

فندق كوكول : رواٌة / ٌحٌى صاحب )بؽداد( مطبعة نحلة 

 ’2115  

 سم21ص 282

 ـ المصص العربٌة ـ العراق   أـ العنوان1

 

 
1448 

81309217 

 384أ

 
 أحمد خلؾ

الجمال فً مدٌاته المتعددة / احمد خلؾ ــ بؽداد : دار 

 2115’ الشإون الثمافٌة العامة

 ( 1’سم .. ) سلسلة تجارب  24ص 313

 ـ المصة العرالٌة .. دراسات ـؤ ـ العنوان  ب ـ السلسلة 1

 

 
1449 

81309217 

 929ح

 
 الحٌانً. محمود خلٌؾ خضٌر 

مملكة البٌت السعٌد : السرد اٌمونة ابروسٌة أفرودٌزٌات 
بؽداد : دار الشإون   -./ محمودخلٌؾ خضٌر الحٌالً

 2115’ الثمافٌة العامة 

 ( 141’ سم .. ) الموسوعة الثمافٌة 19ص ؛ 87

ـ المصص العربٌة ـ العراق ت دراسات أـ العنوان ب ـ 1

 السلسلة 
 

 
1451 

81309217 

 259ع

 
 جاسم’ عاصً 

الرإى والتراجٌدٌا: لراءات فً رإى سروٌات عبد عون 
 2115’ بؽداد : دار ضفاؾ   -.الروضان جاسم عاصً 

 سم 25’ ص 141

 ـ المصص العربٌة ـ العراق ـ دراسات 1

 عبد عون )لاص ( ـ أ ـ العنوان ’ ـ الروضان 2

 

 
1451 

81309217 

 528و

 
 وسام عبد الستار دواح 

ترجمة االمثال والحكم العرالٌة فً رواٌة فٌكتورٌا 
  -.لسامً مٌخائٌل / تـؤلٌؾ وسام عبد الستار دواح 

 2115’ بؽداد : مكتب نحلة للطباعة 

 سم 24’ ص 235

 ـ المصص العربٌة ـ العراق ـ دراسات 1

 أـ االمثال العامٌة  أـ سامً مٌخائٌل ) روائً( 
 ب ـ العنوان 

 

 
1452 



81309219 

 852ح

 
 حمزة فاضل ٌوسؾ 

حركة نمد المصة المصٌرة فً العراق / حمزة فاضل 
’ بؽداد : حروؾ عرالٌة للطباعة والنشر   -.ٌوسؾ 
2115 

 سم .. )سلسلة العرالٌة بطبع( 25ص ؛ 312

ـ المصص العربٌة ـ العراق ـ نمد أـ العنوان  ب ـ 1

 السلسة 

 
1453 

81309219 

 64س

 
 سعد مطر عبود 

خلؾ المكان وسإال الهوبة : لراءة نمدٌة فً رواٌة آخر 
النهاٌات للروائً راسم لاسم / نمد وتحلٌل سعد مطر 

 2115’ بؽداد : مكتب زاكً   -.عبود 

 سم21’ ص 67

 ـ المصة العرالٌة ـ نمد أـ راسم لاسم )م.م( ب ـ العنوان 1

 

 

1454 

81309219 

 938هـ 

 

 
 هٌثم بهنام بردى 

المصة المصٌرة جدا فً العراق / اعداد وتمدٌم هٌثم 
’ بؽداد : دار الشإون الثمافٌة   -. 2بهنام بردى .. ط

2115 

 سم24ص ؛ 231

 .. )سلسلة نمد( 
ـ المصص العربٌة ــ العراق .. تارٌخ ونمد  أـ العنوان  1

 ب ـ السلسلة 
 
 

 
1455 

81309219 

  929و

 
 وداد هاتؾ ’ وتوت 

العتبات النصٌة المحٌطة فً اعمال صنع هللا ابراهٌم 
بؽداد : دار الشإون  -.الروائٌة / وداد هاتؾ وتوت 

  2115’ الثمافٌة 

ـ المصص 1( 3’سم .. ) سلسلة نمد 2ص ج  159

 العربٌة العراق ـ نمد 
 ـ صنع هللا ابراهٌم ) ادٌب( 2

 أـ العنوان  ب ـ السلسلة 
 
 

 
1456 

 
 



813099117 

 384أ

 
 احمد عبد الرزاق ناصر 

سجالٌة الموة والضعؾ : دراسة سٌمٌائٌة فً رواٌات 
الرٌاض : مطابع  -.عبده خال / احمد عبد الرزاق ناصر 

 2115’دار جامعة الملن سعود للنشر 

ت 1(  11سم )سلسلة الرسائل الجامعٌة ؛24ص ؛ 297

 المصص العربٌة .. السعودٌة .. دراسات 
 أـ العنوان ـ عبده خال )روائً ( 2

 

 
1457 

814 

 389أ

 
 مً ’ أبو جلود 

  -.بسمات على الرؾ : مماالت ساخرة / مً ابو جلود 
 2115’ بؽداد : دار بؽداد 

 سم 21ص؛ 85

 ـ المماالت العربٌة ـ أ ـ العنوان 1

 

 

1458 

814 

 959أ

 
 فٌجاي ’ أٌسواران 

ترجمة ’ فً مجال التفكٌر / تؤلٌؾ فٌجاي أٌسواران 
   -.حنان دمحم المٌسً 

 2115’ بؽداد : مطبعة الزمان 

 سم 18’ ص 81

حنان دمحم ) مترجم( . ’ ـ المماالت العربٌة  أ ـ المٌسً 1

 ب ـ العنوان 
 

 
1459 

814 

 528ح 

 
 حسام جاسم 

بؽداد : مكتبة الشرق   -.لٌود ملونة / حسام جاسم 

2115 

 سم 21ص 179

 المماالت العربٌة   أـ العنوان 

 
1461 

814 

 898د

 
 اٌمان ’ الدلٌمً 

عاجل .. عاجل الٌن اٌها الرجل : لمسات / أٌمان الدلٌمً 

  2115’ .. بؽداد : مكتبة المعرفة 

 سم 24’ ص59

 ـ المماالت العربٌة ـؤ ـ العنوان 1

 

 
1461 



814 

 694س

 
 كالم سلمان ’ السعٌدي 

بؽداد :   -.دواء الملوب / تؤلٌؾ كالم سلمان السعٌدي 

 2115’ دار ومكتبة عدنان 

 سم 18ص ؛ 292

 ـ  المماالت العربٌة   أـ العنوان 1

 

 
1462 

814 

 828س

 
 سالم صبري

بؽداد : التصمٌم   -.تؤمالت ضائعة / سالم صبري

 2115 0واالخراج الطباعً

 سم21’ ص  56

 المماالت العربٌة   أـ العنوانـ 1

 

 
1463 

814 

 322ع 

 
 عبد الجبار دروٌش 

كركون   -.مناجاة ومماالت اخرى / عبد الجبار دروٌش 
 2115 0: مكتبة نرجس للطباعة 

 سم  24ص ؛ 178

 ـ المماالت العربٌة  أـ العنوان 1

 

 
1464 

814 

 894ع

 
 دمحم جودة ’ العمٌدي 
الحلة : المركز   -جودة العمٌدي .ً الثمافة / دمحم اوراق ف

 2115’ الثمافً للطباعة والنشر  

 سم 21ص ؛211

 ـ المماالت العربٌة  ـ أـ العنوان 1

 

 
1465 

814 

  924ؾ

 
 فإاد ربٌع 

المركز الثمافً للطباعة :بابل   -.لد ال ٌعود / فإاد ربٌع 
 2115’ والنشر 

 سم 21’ ص 166

 ـ المماالت العربٌة   أـ العنوان 1

 

 
1466 



814 

 499ق 

 
 سالم ’ المرٌشً 

النجؾ : دار -.نادي الكتاب فً كتاب / سالم المرٌشً 

  2115’الضٌاء 

 سم  21’ ص  168

 ـ المماالت العربٌة   أـ العنوان 1

 

 
1467 

814 

 959ق

 
 حنان دمحم ’ المٌسً 

بؽداد : مطبعة   -.لحظات حاسمة / حنان دمحم المٌسً 

 2115’ الزمان 

 سم  17’ص  72

 ـ المماالت العربٌة  ـؤ ـ العنوان 1

 

 
1468 

814 

 569م 

 
 زٌنة عبد الجبار دمحم ’ المسعودي 

االسالٌب البٌانٌة والبدٌعٌة فً ممامات الحرٌري / تؤلٌؾ 
’ بؽداد : دار الكوثر  -.زٌنة عبد الجبار دمحم المسعودي 

2115 

 سم  24’ ص 152

 ـ الممامات العربٌة   أـ الحرٌري الماسم 1

 مً علً ) ادٌب (     ب ـ العنوان 
 

 
1469 

8140119 

 389م 

 
 محمود عبٌد حسٌن 

دمشك   -.مماالت بٌن النمد واللؽة / محمود عبٌد حسٌن 

 2115 0: المركز الثمافً للطباعة 

 سم  21’ ص  168

 ـ المماالت العربٌة  ـ نمد   أـ العنوان 1

 

 
1471 

814012 

 599ح

 
 جبار منعم علً ’ الحسنً 

ممامات الحسنً : نصوص حكائٌة ساخرة جبار منعم 
 2115’ دار المرتضى :بؽداد   -.الحسنً 

 سم  24ص ؛ 118

 ـ الممامات العربٌة ـ نمد  أـ العنوان 1

 

 
1471 



8150119 

 849ع 

 
شهاب الدٌن احمد بن ٌحٌى بن فضل هللا ) ’ العمري 

 هـ ( .749ـ 711

الخطابة فً كتاب مسالن االبصار فً ممالن االمصار /  
 ’ شهاب الدٌن أحمد بن ٌحٌى بن فضل هللا العمري 
بؽداد   -.دراسة وتحمٌك جوهر مصطفى عمر الزٌباري  

 2115’ : دٌوان الولؾ السنً 

’ سم .. ) سلسلة احٌاء التراث االسالمً 24’ ص  311

127  

 ـ الخطابة العربٌة ـ تارٌخ ـ  االدباء ـ تراجم 1

جوهر مصطفى عمر ) محمك (  ب ـ ’ أ ـ الزٌباري 
 العنوان  ج ـ السلسلة 

 

 
1472 

817 

 743م 

 
 جبار صالح حسٌن ’ المفرجً 

كتاب موسوعة اخبار العرب ونوادرها / تؤلٌؾ جبار 
تنمٌح احمد حسٌن العٌثاوي .. ’ صالح حسٌن المفرجً

 2115’ مإسسة ثائر العصامً   -. بؽداد

 سم 24ص ؛ 511

 ـ النوادر العربٌة  ـؤ ـ العٌثاوي 1

 أحمد حسٌن ) تنمٌح ( ب ـ العنوان 
 

 
1473 

818012 

 942ش 

 
 دمحم ’ الشٌخانً 

ممتطفات تحت اضواء الطرلات / دمحم الشٌخانً .. 
  2115’ شركة فضولً للطباعة   -.كركون 

 سم21ص ؛ 96

 ـ الحكموالمؤثورات       أ ـ العنوان 1

 

 

1474 

818012 

 924ع

 
 لاسم هادي ’ العوادي 

فلسفة االلوال )) افواه مفتوحة (( / تؤلٌؾ لاسم هادي 
 2115’ دار ومكتبة عدنان : بٌروت   -.العوادي 

 سم 21ص ؛ 135

 ـ الحكم والمؤثورات   أـ العنوان 1

 

 

1475 



819 

 894ح

 
 عباس مطلب جاسم ’ الحمٌري 

المحسنات البالؼٌة فً الترجمة العبرٌة كرواٌة اللص 
والكالب لنجٌب محفوظ / تؤلٌؾ عباس مطلب جاسم 

 2115’بؽداد : دـ ن  -.الحمٌري

 سم 24’ ص 117

ـ نجٌب 3ـ الترجمة العبرٌة  2ـ البالؼة العربٌة  1

ـ اللص والكالب )رواٌة (   أـ 4محفوظ ) أدٌب (  

 العنوان 
 

 
1476 

819 

 923خ

 
 دمحم لممان ’ الخواجة 

 -.صورة اولٌة لمصٌدة النشر / دمحم لممان الخواجة 
 2115 0النجؾ االشرؾ : مطبعة شمس الؽري

 سم 21ص ؛132

 ـ النشر العربً    أـ العنوان 1

 

 
1477 

819 

 892س

 
 سلوى حماد 

بؽداد :  -.خواطر من رائحة التولٌب / سلوى حماد 
 2115مكتب رٌاض 

 سم 21’ ص 141

 النشر العربً         أـ العنوان
 

 
1478 

819 

 492ع 

 
 عدنان عبد ؼركان 

 -.لصائد نثر : مفازن من الصمت / عدنان عبد ؼركان 
 2115 0بؽداد مإسسة ثائر العصامً 

 سم 22ص ؛ 54

 ـ النثر االدبً   ـؤ ـ العنوان 1

 

 
1479 

819 

 742م 

 
 دمحم فتحً ’ الممداد 

 -.شاهد على العتمة افادات للتارٌخ دمحم فتحً الممداد 
 2115’ بؽداد : مكتب رٌاض للطباعة 

 سم18’ ص 65

 ـ النثر العربً    أـ العنوان 1

 

 
1481 



821 

 928 و

 
 والت ’ وتٌمان 

 -.ترجمة صالح السعٌد ’ والت وتٌمان ’ اوراق العشب 

 2115’ بابل : المركز الثمافً للطباعة والنشر 

 سم 21ص ؛ 141

صالح )مترجم (              ’ ـ الشعر االنكلٌزي  أـ السعٌد 1

 ب ـ العنوان 
 

 
1481 

821 

 392ي 

 
 ٌحٌى صاحب 

بؽداد :  -.ٌحٌى صاحب لصائد امرٌكٌة جدٌدة / ترجمة
 2115مطبعة نحلة / 

 سم 21’ ص 117

 ـ الشعر االمرٌكً   أـ العنوان 1

 

 

1482 

823 

 998ر 

 
 نٌكوالس ’ روبل 

’ لصص لصٌرة من االدب العالمً / نٌكوالس روبل 
 2115’ بؽداد : مكتب زاكً  -.ترجمة لطٌؾ كرٌم هاشم 

 سم (  24’ ص 96)  3ج 

 الكتاب باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة 
 ـ المصص االنكلٌزٌة   أـ لطٌؾ كرٌم 1

 هاشم ) مترجم (          ب ـ العنوان 
 

 

1483 

824 

 384أ 

 
 أحمد فاضل 

شكسبٌر فً الحبس االنفرادي : مماالت مترجم أحمد 

  2115’ بؽداد : دار المرتضى  -.فاضل 

 سم 23’ص 256

 ـ المماالت االنكلٌزٌة ـ دراسات 1

 ولٌم  ) ادٌب (  أـ العنوان ’ ـ شكسبٌر 2

 

 
1484 

384 

 98ت 

 
 لبونهارد ’ توما 

الزوج المثالً / تؤلٌؾ لبونهارد توما ترجمة جاسم 
’ ص 114   2115بؽداد مكتب زافً  -.عمران هاشم 

 سم 21

ـ المصص االلمانٌة  أـ جاسم عمران هاشم  ) مترجم (      1

 ب ـ العنوان 
 
 

 
1485 



852 

 94س 

 
 السٌد دمحم محسن 

بؽداد :   -.لصص مسرحٌات بٌرندللو / دمحم محسن السٌد

 2115’ مركز اخر للثمافة والفنون 

 سم 22’ ص 428

 ـ المسرحٌات االٌطالٌة 1

 أـ العنوان 
 

 
1486 

862 

 294أ 

 
 أثورٌن 

ترجمة هدٌل عادل ’ ماالٌرى : عمل مسرحً / أثورٌن 
 -.دمحم داخل ذٌاب ’ لماء دمحم بشٌر ’ كمال 

  2115’ بؽداد : مكتب دار الكوثر 

 سم  24ص ؛ 64

ـ المسرحٌات االسبانٌة  أـ هدٌل عادل كمال ) مترجم (  1

ب ـ لماء دمحمبشٌر                جـ ـ دمحم داخل ذٌاب ) 
 مترجم .(   دـ العنوان 

 

1487 

862 

 992ب 

 
 خاثٌنو ’ بٌنافنة 

مسرحٌتان من االدب االسبانً بدون ارادة عن لضاٌا / 
’ ء دمحم بشٌر صؽٌرة / تؤلٌؾ خاثٌنو بٌنافنة ؛ توجٌه لما

 امل طه دمحم امٌن ’ دمحم هاشم محسن 
 2115’ بؽداد : مكتب البركة للطباعة 

 سم 24ص ؛ 56

ـ المسرحٌات االسبانٌة  أـ لماء دمحم بشٌر ) مترجمة (         1

ب ـ دمحم هاشم  محسن  ) مترجم (  جـ امل دمحم امٌن ) 
 مترجم (       دـ العنوان 

 

 
1488 

863 

 882أ 

 
 ماثٌو ’ ألمان 

 -.حكاٌة العاشمٌن عثمان ودار ؼار /تؤلٌؾ ماٌنو ألمان 
 2115)بؽداد ( : مكتب البركة للطباعة 

 سم 24ص ؛ 76

 ـ المصص االسبانٌة     أـالعنوان 1

 

 

1489 



863 

 492غ 

 
 ؼرٌان 

ترجمة مثال ’ االمٌر الباحث عن الحمٌمة / تؤلٌؾ ؼرٌان 
بؽداد : مكتب البركة  -.دمحم داخل ذٌاب ’ احمد عبد 
 2115’ للطباعة 

 سم  24ص 91

ـ الممة الفنزوٌلٌة  أـ مثال ا حمد ) مترجم (             1

 ب ـ دمحم داخل ذٌاب ) مترجم (     جـ ـ العنوان 
 

 
1491 

863 

  949م 

 
 خوسٌه مارٌا ’ مٌرٌنو 

مختارات لصصٌة / خوسٌه مارٌا مٌرٌنو/ترجمة شذى 
عمار ابراهٌم ’ دمحم هاشم محسن ’ اسماعٌل جبوري 

  2115’ ) بؽداد ( :مكتبة عالم المعرفة للطباعة  -.فتاح 

 سم 24’ ص 59

ـ المصص االسبانٌة  أـ شذى اسماعٌل جبوري ) 1

 مترجم ( ب ـ دمحم هاشم محسن ) مترجم أ ( 
 جــ عمار ابراهٌم فتاح ) مترجم م (   
 دـ العنوان   

                                           

 

1491 

8910577 

 289ن 

 
 فلن الدٌن ’ كاكة بً 

احتفاال بالوجود / فلن الدٌن كاكة بً .. ط.. اربٌل : 

 2115’دارموكرٌانً للطباعة 

 ) االعمال الكاملة (   -.سم 22’ ص ( 391)  4مج 

 ـ االدب الكردي أـ العنوان 1

 ب ـ السلسلة                      
 

 
1492 

8910577 

  289ن 

 
 فلن الدٌن ’ كاكة بً 

 -. 2لمن تنفتح االزهار / فلن الدٌن كاكة بً .. ط

 2115’ اربٌل: دار موكرٌانً للطباعة 

 سم .. ) االعمال الكاملة ( 22’ ص (  348)  6مج 

 ـ االدب الكردي أـ العنوان  ب ـ السلسلة 1

 

 

1493 



8910597 

  882س 

  
 علوان ’ السلمان  

محطات ؾ االبداع الشعري والسردي الكوردي / علوان 

 2115’ بؽداد : دار النشر والثمافة الكوردٌة  -.السلمان 

 151’ سم .. ) دا الثمافة والنشر الكردٌة 21’ ص 182

 ) 

 ـ االدب الكردي  أـ العنوان 1

 
 ب ـ السلسلة 

 
                                                                                                                          

 
1494 

891059717 

 594م 

 
 بدل رفو ’ المزوري 

اطفال الهند علمونً : لصائد وشهادات فً االدب 
بؽداد دار  -.الكوردي المعاصر / بدل رفو المزوري 

 (  147’ الثمافة والنشر الكردٌة 

 ـ االدب الكردي ـ دراسات 1

 أـ العنوان          ب ـ السلسلة 
 

 
1495 

 

891073 

 952د 

 
 دوستوفسكً 

ترجمة ’ رواٌة الممامر ) مذكرات شاب ( / دوستوفسكً 
’ بؽداد : مإسسة ثائر العصامً   -.سامً الدروبً 

2115 

 سم 24ص ؛ 333

ـ المصص الروسٌة ـؤـ الدروبً ) مترجم (               1

 ب ـ العنوان
 

 
1496 

89201 

 322ع 

 
 عبد الجبار حسن 

الشإون بؽداد دار  -.الواح الطؾ / عبد الجبار حسن 

 2115’  الثمافٌة العامٌة 

 (  18’ سم .. ) سلسلة االبداع المسرحً 22’ ص 113

 ـ المالحم العربٌة  أـ العنوان 1

 ب ـ السلسلة                       
 

 
1497 



892031 

 284ش 

 

 
 شاكر مجٌد سٌفو 

اطلس سرٌانً فً الشعر السرٌانً المعاصر / شاكر 
الشإون الثمافٌة العامة بؽداد : دار  -.مجٌد سٌفو 

’2115 

 سم 24’ ص 168

 ـ الشعر السرٌانً  أـ العنوان 1

 

 
1498 

8940352 

 942آ 

 
 ملٌح جودت ’ آنداي 

ؼدا فً ؼابة صؽٌرة اخرى : مسرحٌة من فصلٌن / 
كركون :  -.ملٌح جودت آنداي ؛ ترجمة نصرت مروان 

 2115’ مكتب دٌزاٌن للطباعة 

 سم 21’ ص 116

ـ المسرحٌات التركٌة  أـ نصرت مروان ) مترجم (       1

 ب ـ العنوان 
 

 

1499 

89403642 

 426أ 

 
أربعة نصوص من المسرح التركً المعاصر نجاتً 

كركون  -.ترجمة نصرت مردان ’ جمالً .. ) وآخرون ( 
 2115’ : مكتبة دٌزاٌن للطباعة 

 سم 21’ ص 114

ـ المسرحٌات التركٌة  أـ نجاتً جمالً )م.م (            1

 ب ـ نصرت مردان ) مترجم ( 
 

 
1511 

  



 

 

 

 

 التارٌخ و الجؽرافٌا

 

 

 



911 

 959م 

 
 علً جمٌل عبد’ الموسوي 

فلسفة التارٌخ عن السٌد دمحم بالر الصدر / علً جمٌل 
النجؾ : حروؾ عرالٌة مإسسة  -.عبد الموسوي 

 2115’ للطباعة 

 سم .. ) سلسلة العرالٌة تطبع ( 24ص ؛ 273

دمحم بالر ) رجل دٌن (    ’ ـ التارٌخ .. فلسفة ـؤـ الصدر 1

 أـ العنوان  ب ـ السلسلة 
 

 
1511 

917 

 944ح 

 
 حٌدر خزعل نزال 

نماذج واستراجٌات فً تدرٌس التارٌخ مفهومها . 
’ دمحم شالل عبٌد ’ خطواتها / تؤلٌؾ حٌدر خزعل نزال 

بؽداد : مإسسة ثائر  -.زٌنب زهٌر عبد الرزاق 
 2115’ العصامً 

 سم 24ص ؛ 196

ـ التؤرٌخ  ـ طرق تدرٌس  أـ دمحم شالل عبٌد )م.م( ب ـ 1

 زٌنب زهٌر عبد الرزاق )م.م ( 
 ن جـ العنوا

 

 

1512 

91702 

 493م 

 
 سعٌد عبد الهادي ’ المرهج 

بنٌة العمل التارٌخً العربً ؛ لراءة سٌمٌائٌة فً مدونة 
بؽداد :  -.الطبري التارٌخٌة / سعٌد عبد الهادي المرهج 

 2115’ دار الشإون الثمافٌة العامة 

ـ 1( 46سم .. ) سلسلة دراسات ؛ 24ص ؛  247

 التارٌخ  ـ بحوث 
 أـ العنوان        ب ـ السلسلة 

 

 
1513 

91702 

 792ن 

 
 مرتضى حسن ’ النمٌب 

اصول النمد والتحلٌل فً العمل الكتابً : مجموعة 
بؽداد : بؽداد  -.مماالت تارٌخٌة / مرتضى حسن النمٌب 

 2115’ دار ومكتبة عدنان

 سم  24ص ؛ 165

 ـ التارٌخ مماالت  أـ العنوان 1

 

 

1514 



919014924 

 942 س

 
 صادق حسن  ’ السودانً 

لفائك من تارخ الٌهود / توجه بها وعلك علٌها صادق 

 2115’ بؽداد مإسسة ثائر العصامً  -.حسن السودانً 

 سم24’ ص 232

 ـ الٌهود ـ تارٌخ  أـ العنوان1

 

 
1515 

919014924 

 943س 

 
 صادق حسن ’ السودانً 

فصول من تارٌخ الٌهود / ترجمة صادق حسن السودانً 
 2115’ بؽداد : مإسسة ثائر العصامً  -.

 سم 24’ ص 271

 ـ الٌهود ـ تارٌخ  أـ العنوان 1

 

 
1516 

919014924 

 942س 

 
 صادق حسن ’ السودانً 

( / صادق 1952ـ 1914مختصر تارٌخ ٌهود العراق ) 

العصامً 0 بؽداد : مإسسة ثائر  -.حسن السودانً 
2115 

 سم 24ص ؛ 136

 ـ الٌهود ـ العراق  أـ العنوان 1

 

 
 
1517 

919014924 

 948ش 

 
 صباح ناجً ’ الشٌخلً 

نظرة عامة عن ٌهود كردستان / العراق تركٌا واٌران : 
مجموعة ابحاث تناول الخ / اعداد صباح ناجً الشٌخلً 

 2115’ عمان دار امجد للنشر  -.

 سم 24’ ص 124

 الٌهود ـ تارٌخ  أـ العنوانـ 1

 
1518 

919014924 

 225ع

 
 عباس سلٌم زٌدان 

 االستشراؾ الٌهودي / عباس سلٌم زٌدان 
 2115’ بؽداد : دار مٌزوبوتامٌا 

 سم 22’ ص 128

 ـ الٌهود فً العالم 1

 ـ االستشراق والمستشرلون 2

 أـ العنوان
 

 
1519 



91908 

 894و 

 
 ولٌد خالد ٌوسؾ 

/ ولٌد خالد ٌوسؾ 1991ـ  1914تارٌخ العالم المعاصر 

 2115’ بؽداد : مطبعة ابن العربً  -.

 سم 24ص ؛ 257

 1991ـ 1914ـ العالم ـ تارٌخ 1

 أـ العنوان 

 
1511 

911 

 398ع 

 
 دمحم صالح ربٌع’ العجٌلً 

استراحة االذهان فً ؼرائب علم المكان / دمحم صالح 

 2115’ الشإون الثمافٌة دار :بؽداد  -.ربٌع العجٌلً 

 ـ العجائب والؽرائب 2علم  ’ ـ الجؽرافٌا 1

 أـ العنوان   ب ـ السلسلة 
 

 
 

1511 

9110953 

 898ح 

 
 حسن عٌسى ’ الحكٌم 

الدراسات االستشرالٌة : رإٌة واٌضاح فً المنهج / 
بؽداد : مطبعة -. 2تؤلٌؾ حسن عٌسى حكٌم .. ط 

 2115’ الفارابً 

سم . ) سلسلة اصدارات مركز الفارابً 25’ ص 275

 للبحوث ( 
 ـ االستشراق والمستشرلون  أـ العنوان 1

 ب ـ السلسلة                                      
 

 
1512 

9110953 

 999غ 

 
 ؼنٌة ٌاسر كباشً 

لراءة فً وجهات نظر بعض المستشرلٌن حول سٌرة 
بؽداد )د.ن(  -.ؼنٌة ٌاسر كباشً  الرسول ) ملسو هيلع هللا ىلص ( /

’2115 

 سم 21ص ؛89

ـ السٌرة النبوٌة  أـ 2ـ االستشراق والمستشرلون  1

 العنوان
 

 
1513 



9110953 

  982ن 

 
 رعد شمس الدٌن ’ الكٌالنً 

تارٌخ الفكر االستشرالً وتطوره رعد شمس الدٌن 
 بؽداد  -.الكٌالنً 

 2115’ د. ت 

 سم 24’ ص 117

 ـ االستشراق والمستشرلون  أـ العنوان 1

 

 
1514 

912017 

 294ع 

 
 ضٌاء علً عبد عثمان ’العبٌدي 

خرائط الكادسترو العرالٌة فً المنظور التشرٌعً 
/ اعداد  Iraqi etc ...cadstralوالمضائً والفنً 

 2115’ بؽداد : )د.ن(  -.وتؤلٌؾ ضٌاء علً عبد 

 سم  28خرائط : ’ متعد الترلٌم 

ـ الخرائط ـ لوانٌن وتشرٌعات  أـ 2ـ الخرائط ـ دراسات 1

 العنوان 
  

 
1515 

912017 

 294ع 

 
 ضٌاء علً عبد ’ العبٌدي

خرائط الكادسترو العرالٌة فً نظام المعلومات الجؽرافٌة 
بؽداد:  -./ اعداد وتنظٌم وتؤلٌؾ ضٌاء علً عبد العبٌدي 

 2115’ ) د.ن( 

 سم 28متعدد الترلٌم ؛ خرائط ؛

ـ العراق ـ خرائط ) زراعٌة(      2ـ الخرائط ـ دراسات 1

 أـ العنوان 

 
1516 

912017 

 294ع 

 
 ضٌاء علً عبد’ العبٌدي 

المنهاج العام للتؤهٌل والتدرٌب والتطوٌر عن لانونٌة 
االراضً وفنٌة الخرائط العمارٌة والكادسترائٌة العرالٌة 

 =ect ...The Main  ًاعداد وتؤلٌؾ ضٌاء عل /

 2115’بؽداد : )د.ن(  -.العبٌدي 

 سم28خرائط ؛ ’ متعدد الترلٌم 

 ـ العراق 2ـ الخرائط ـ دراسات 1

 الخرائط الزراعٌة      أـ العنوان
 

 
 

1517 



914097 

 952ج

 
 الجٌزانً رحمن حسٌن علً 

 -.الشرط االصول المنسٌة / رحمن حسٌن علً الجٌزانً 

 2115’ المنار بؽداد : مكتب 

 سم24’ ص 147

 ـ العنوان 2ـ لبائل الؽجر ) الزط( 1

 
 
1518 

91503 

 959م 

 
 علً صاحب طالب ’ الموسوي 

جؽرافٌة الوطن العربً السٌاحٌة / تؤلٌؾ علً صاحب 
 2115’بٌروت : ) مكتب الضمان(  -.طالب الموسوي 

 سم24ص ؛634

 ـ السٌاحة ـ الوطن العربً أــ العنوان 1

 

 
 
1519 

91505125 

 287ط 

 
 فاضل ’ الطالمانً 

دلٌل السٌاحة فً اٌران وبحث فً زواج المتعة / تؤلٌؾ 

 2115’ بؽداد مطبعة الزمان  -.فاضل الطالمانً 

 سم21ص ؛ 55

 ـ الزواج 2ـ السٌاحة ـ اٌران ـ ادلة  1

 أـ العنوان 
 

 
 
1521 

915067 

 894أ 

 

 
 شهاب محسن عباس ’ االمٌري 

جؽرافٌة الوالع العرالً / شهاب محسن عباس االمٌري 
 2115)بؽداد( : مطبعة اٌالؾ للطباعة الفنٌة /  -.

 سم24ص ؛ 77

 ـ العراق ـ جؽرافٌا   أـ العنوان 1

 

 
 
1521 

9150687 

 294ع 

 
 العبٌدي ؛ ضٌاء علً عبد 

معالم جؽرافٌة العراق فً لرارات سنوٌة حموق االراضً 
 IRAQI  ...ed:  1971ـ 1932وخرائطها الكاوسترائٌة 

GidIN CAL GEGRAOHI  ًاعداد وتؤلٌؾ ضٌاء عل /

 2115بؽداد : ) د.ن(  -.عبد العبٌدي 

 سم 31ص ؛ خرائط ؛ 318

 ـ العراق ـ خرائط 2ـ العراق ـ جؽرافٌا 1

 أـ العنوان
 

 
 
1522 



915067 

 824ع 

 
 عماد عبد السالم رإوؾ

م 1534هـ / 941العراق لما رسمه المطرافً زاده سنة 

: رحلة مصورة الى المشاهد الدٌنٌة / تؤلٌؾ عماد عبد 
كربالء الممدسة : االمانة العامة للعتبة  -.السالم 

 2115’ الحسٌنٌة الممدسة 

 ( 3سم .. ) االصدارات العلمٌة ؛24ص ؛ 287

ـ العتبات الممدسة أـ 2ـ وصؾ ورحالت ـ العراق 1

 العنوان 
 ب ـ السلسلة 

 

 
1523 

915067126 

 294ع

 
 ضٌاء علً عثمان ’ العبٌدي 

الجؽرافٌة المانونٌة فً التشرٌعات العرالٌة : محاولة 

 gragilistloth Geographyحزبٌة بدٌعة لبٌان الخ 
lm /د.ن(  :بؽداد  -.تؤلٌؾ ضٌاء عبد عثمان العبٌدي( ’

2115 

 سم  28’ ص 347

 ـ العراق ـ جؽرافٌا ـ لوانٌن وتشرٌعات1

 

 
1524 

91506721 

 398م 

 
 هاشم حسٌن ناصر ’ المحنن 

 -.بؽداد فً معجم البلدان / هاشم حسٌن ناصر المحنن 
 2115 0النجؾ : دار ابناء للطباعة والنشر

 سم24’ص 212

 ـ بؽدا ـ جؽرافٌا   أـ العنوان 1

 معاجم  ـ بؽداد ـ2

 

 
1525 

91506723 

 742ج

 
جؽرافٌة محافظة واسط / تؤلٌؾ ناجً سهم رسن ... 

 02115دار االعصار  :بؽداد  -.)واخرون( 

 سم24’ ص261

 أـ ناجً سهم رسن )م.م(  ـ العراق)واسط( ـ جؽرافٌا 1

 

 

1526 



9150673313 

 398م 

 
 هاشم حسٌن ناصر ’ المحنن 

حسٌن ناصر المحنن .. البصرة فً معجم البلدان / هاشم 

 2115’ النجؾ : دار ابناء للطباعة  -.2ط

 سم 54’ ص 144

 ـ البصرة 2ـ العراق ـ معاجم البلدان 1

 معاجم البلدان   أـ العنوان 
 

 
1527 

919089 

 221ع 

 

 
 عبد الزهرة شلش ’ العتابً 

المطب الشمالً والمارة المطبٌة الجنوبٌة : دراسةفً 
جٌوبولٌتٌكا الصراعات الدولٌة / عبدالزهرة شلش 

 2115 0بؽداد : مكتب زاكً -.العتابً 

 سم 21ص ؛ 91

 أـ العنوان         ـ المطب الشمالً ـ جؽرافٌا 1

 
 

1528 

919094 

 222ع

 
 العتابً عبد الزهرة شلش 

استرالٌا دراسة فً مستمبلها الجٌوبولٌتٌكً / عبد 
 2115’ بؽداد : مكتب زاكً -.الزهرة شلش العتابً 

 سم21ص 91

 أ ـ العنوان           ـ استرالٌا ـ جؽرافٌا ـ1

 

 
 
1529 

921 

 89ح 

 
 زٌد ’ الحلً 

 -.السنٌن ان حكت ؛ سٌرو وشخوص / زٌد الحلً بؽداد 
 2115’ منشورات بابل 

 سم24ص ؛ 159

 ـ التراجم      أـ العنوان 1

 

 
 

1531 

921 

 97ط

 
 جواد ’ الطٌؾ 

بؽداد :  -.مذكرات رجل من عامة الشعب / جواد الطٌؾ 
 2115 0مطبعة الزمان

 سم 21’ص 112

 ـ السجناء )مذكرات (   أـ العنوان 1

 

 
 
1531 



921 

 752ع 

 
 عاصؾ حمٌد رجب 

ؼربة فً احضان الوطن ) صور من حٌاة االنصار 
الشٌوعٌن وحركة الكفاح المسلحة (  عاصؾ حمٌد رجب 

 2115’ بؽداد : بٌت الكتاب السومري  -.

 سم 21ص  56

ـ العراق ـ   تارٌخ  2ـ عاصؾ حمٌد رجب ) سٌاسً ( 1

 أـ العنوان         ـ الحزب الشٌوعً العرالً  3

 
 
1532 

921 

 225ع

 
 نٌران كنعان’  العباسً

بؽداد :   -.ٌومٌات معتمرة / نٌران كنعان العباسً
 2115’ البسملة للكتاب 

 سم  21’ ص 126

 ـ المذكرات    أـ العنوان 1

 
 
1533 

921 

 242ع

 
 العراق ـ مركز تراث البصرة 

نسٌم الشهادة ـ دلٌل مصور لشهداء الحشد الشعبً فً 
’ المركز البصرة :  -.البصرة / مركز تراث البصرة 

2115 

 سم 24’ صور ملونة ’ ص( 64ب ال ) 

 ـ الشهداء ـ تراجم ـ أ ـ العنوان1

 
 
1534 

921 

 89ع

 
 علً دمحم 

 -.اوراق من ذلن الزمن : الحركة االنصارٌة / علً دمحم 
  2115’ بؽداد : دار الرواد المزدهرة 

 سم 24ص ؛ 384

 ـ المذكرات   أـ العنوان1

 
 

1535 

921 

 542ن 

 
 عبد عون ’ النصراوي 

ناظم السعود ذاكرة الصحافة العرالٌة صورات وشهادات 
 2115’ بؽداد : دار الفرات  -./ عبد عون النصراوي 

 سم 24ص ؛ 216

 ناظم ) صحفً (  أـ عنوان ’ ـ السعود 1

 
 
1536 



921 

 359ع 

 
 عبد الحسن حسٌن ٌوسؾ 

 محطات من حٌاة عامل شٌوعً عرالً 

 2115’بؽداد : مكتب زاكً  -.عبد الحسن حسٌن ٌوسؾ 

 سم21’ ص 416

 ـ المذكرات الشخصٌة  أـ العنوان 1

 
 
1537 

9210711 

 299ط 

 
 بهاء خلٌل سبتً ’ الطائً 

م ( 1448هـ ( )  852موارد ابن حجر العسمالنً ) ت 

ومنهجه فً كتابه المجمع المإسس للمعجم المفهرس / 
’ بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.بهاء خلٌل سبتً الطائً 

2115 

سم .. ) سلسلة الدراسات االسالمٌة  24ص ؛ 399

 ( 285المعاصرة ؛ 

احمد بن علً ’ ـ ابنحجر العسمالنً 2ـ الرجال ـ تراجم 1

 بن دمحم أـ العنوان  ب ـ السلسلة 
 

 
 

1538 

921 

 924ج 

 
 جواد كاظم دمحم 

بؽداد:  -.شخصٌات عرالٌة نافذة / تؤلٌؾ جواد كاظم دمحم 
 2115’ منشورات دار ادارة االزمة 

 ( 1سم .. ) شخصٌات عرالٌة نافذة ؛  24ص؛ 218

 ـ العراق ـ تارٌخ 2ـ الرجال ـ تراجم  1

 أـ العنوان  ب ـ السلسلة 
 

 
 
1539 

921071 

 924ج 

 
 

 
 جواد كاظم دمحم 

 -.( / تؤلٌؾ جواد كاظم دمحم 2شخصٌات عرالٌة نافذة )

 2115’بؽداد منشورات دار االزمة للنشر 

 سم 24ص ؛ 199

 ـ الرجال ـ تراجم .. أـ العنوان 1

 
 
1541 



921071 

 842ح 

 
لحطان احمد سلٌمان اعالم واشخاص بنً ’ الحمدانً 

بؽداد :  -.حمدان / تؤلٌؾ لحطان احمد سلٌمان الحمدانً 

 2115’ مكتبة ودار العباد 

 سم 24ص ؛ 769

ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) عشٌرة 2ـ الرجال ـ تراجم 1

 الحمدانً (
 أـ العنوان

 

 
 
1541 

921071 

 898خ  

 
 سعد محسن ’ خلٌل 

بؽداد : دار سطور  -.شماوات بؽداد / سعد محسن خلٌل 
 2115للنشر والتوزٌع 

 سم24’ ص 281

 ـ الرجال )شماوات (  تراجم أـ  العنوان 1

 

 
 
1542 

921071 

 479ش 

 
 عبد الزهرة بالر ’ الشرلً 

النجؾ  -.معارؾ موالؾ / عبد الزهرة بالً الشرلً 
 2115’االشرؾ : مإسسة النبراس للطباعة 

 سم 24ص( ؛ 339) 1ج 

 ـ الرجال ـ تراجم ـؤ ـ العنوان1

 

 
 
1543 

921071 

 649ش 

 
 شاكر مجٌد ناصر ’ الشطري 

اعالم والالم دونها التارٌخ / اعداد شاكر مجٌد ناصر 
 2115’ بؽداد : مكتبة العمٌد  -.الشطري 

 ( 18’ سم .. ) سلسلة العمٌد 24ص ؛ 222

 ـ الرجال ـ تراجم   أـ العنوان 1

 ب ـ السلسلة 

 
 
1544 

921071 

 289ل 

 
 عبد هللا ’ الالمً 

  BAssMAAT IRAQIA 2بصمات عرالٌة : 
) د.م( : شركة االنس للطباعة والنشر  -.عبد هللا الالمً 

 ’2115 

 سم 24( ص 378)  2جـ ـ 

 ـ الرجال ـ تراجم    أـ العنوان 1

 
 
1545 



921071 

 542ن 

 
 عبد عون ’ النصراوي 

 -. 2وجوه كرفتها : حوارات / عبدعون النصراوي .. ط 
 2115’ للثمافةواالعالم ) د.م( : دار الفرات 

 سم  25’ص ( 413)  1ج 

 أـ العنوان        ـ العراق ـ تارٌخ 2ـ الرجال  ـ تراجم  1

 
 
1546 

921072 

 994ج 

 
 حٌدر ’ الجوهري 

بؽداد : مطبعة احمد  -.العلم والمرأة / حٌدر الجوهري

 2115’ الصفار 

 سم 24ص ؛ 192

 ـ النساء ـ تراجم  أـ العنوان 1

 
 
1547 

921072 

 649ش 

 
 الشطري ـ شاكر مجٌد ناصر 

 -.نساء فً الذاكرة العربٌة / شاكر مجٌد ناصر الشطري 
 2115’ بؽداد :مكتبة العمٌد 

 (  24’ سم .. ) سلسلة العمٌد 25’ ص 154

 ـ النساء ـ تراجم أـ العنوان  ـب ـ السلسلة1

 
 

 
 
1548 

921072 

 229ن 

 
 عالء دمحم حسن ’ الكتبً 

ة االسالم االولى : دراسة تارٌخٌة / عالء تسمٌة شهٌد
 2115’ الحلة : دار الفرات -. 2دمحم حسن الكتبً .. ط

 سم 24ص ؛ 149

 أـ العنوان        ـ سمٌة ؛ ام عمار بن ٌاسر ـ تراجم 1

 
1549 

92174 

 389أ

 
 مً ’ أبو جلود 

مذكرات شخصٌة مع موضوعات حٌاتٌة معاصرة اخرى 
بؽداد : دار المصادر للتحضٌر  -./ ترجمة مً ابو جلود 

 2115’ الطباعً 

 سم  21’ ص 75

 ـ النساء ـ تراجم  أـ العنوان1

 

1551 



9210118 

 268ن 

 
 عماد ’ الكاظمً 

لمحة من سٌرة المصلح العالمة السٌد هبة الدٌن 

 2115’ بٌروت : معالم الفكر  -.الحسٌنً الشهرستانً 

 سم 22ص ؛ 41

 مصلح( أـ العنوان هبة الدٌن )’ ـ الشهرستانً 1

 
 
1551 

92105 

 929ذ 

 
 هشام ’ الذهبً 

ٌومٌات باحث نفسً مع ’ هإالء جعلونً انسانا 
مجموعة من االطفال مشردٌن .. اٌتام فً بؽداد : 

 2115’ مإسسة ثائر العصامً 

 سم 21ص؛ 276

 هشام ) باحث نفسً ( ’ ـ الذهبً 1

 ـ العراق ـ تارٌخ 3ـ االطفال المشردون 2

 العنوانأـ 
 

 
 
1552 

922 

 429س 

 
 حسٌن علً جثٌر ’ السراي 

السٌد هبة الدٌن الشهرستانً : المفكر االسالمً 
المعاصر ..دراسة نمدٌة / تؤلٌؾ حسٌن علً جثٌر 

 2115’  بؽداد: النبراس للطباعة  -.السراي 

 هبة الدٌن )مفكر( ’ ـ الشهرستانً 1

 أـ العنوان

 
 
1553 

922 

 594م 

 
مسٌرة العطاء بمناسبة اربعٌنٌة رحٌل العالمة الكبٌر 

) د.م( مإسسة  -.المجاهد الدكتور السٌد دمحم بحر العلوم 
 2115’ بحر العلوم الخٌرٌة 

 سم  25’ ص251

 ـ بحر العلوم ـدمحم ) عالمة ومفكر( 1

 

 
 

1554 

92201 

 564أ

 
 ( 231ـ 168حمد بن منٌع ) ’ ابن سعد 

الطبمات الكبرى تسمٌة من نزل البصرة من اصحاب 
رسول هللا )ص( : دراسة تارٌخٌة / دمحم بن منٌع ابن 

’ بؽداد : ) دـت(  -.تحمٌك بالل خاشع عبد الفتاح ’ سعد 
2115 

 سم  24’ ص 121

 ـ رجال الدٌن االسالمً ـ تراجم 1

 أـ بالل خاشع عبد الفتاح ) محمك ( ب ـ العنوان 
 

 
 

1555 



92201 

 327ع  

 
 عبد الحافظ عبد الرحمن 

المختار من لصص عباد هللا االخٌار / أعداد عبد الحافظ 

 2115’ بؽداد : مطبعة انوار دجلة  -.عبد الرحمن 

 سم 21ص ؛ 46

 ـ رجال الدٌن االسالمً ـ تراجم 1

 أـ العنوان 

 
 
1556 

92201 

 462ع 

 
 عبد الرضا عوض 

معجم اساتذة وطلبة حوزة الحلة العلمٌة أٌام ازدهارها 
الحلة :  -.هـ ( / عبد الرضا عوض 951ـ 562الفكري ) 

 2115’ دار الفرات للثمافة 

 (34سم ـ ـ ) سلسلة تراث الحلة؛ 24ص ؛ 322

 ـ الحلة ـ تارٌخ 2ـ رجال الدٌن االسالمً 1

 أـ العنوان  ب ـ السلسلة
 

 
 

1557 

92201 

 254ن 

 
 ؼالب’ الناصر 

المعالجات المناهجٌة وتطبٌماتها فً الفكر والنهضة ) 
عند المفكر المؽربً واالسالمً ادرٌس هانً ( ؼالب 

 2115’ ) د.م( : دار الوارث للطباعة  -.الناصر 

 سم 24ص ؛ 176

 ـ ادرٌس هانً ) مفكر اسالمً مؽربً( 1

 ـ االسالم ـ بحوث  أـ العنوان 2

 

 
 
1558 

92203 

 248ع

 
 عادل اسماعٌل خلٌل 

رواة الحدٌث من مزٌنة انسابهم والمابهم وكناهم 
واثرهمفً الحركة العلمٌة ... الخ / تؤلٌؾ عادل اسماعٌل 

البصرة : مطبعة الثؽر  -.نهلة عبار الزم الكنانً ’ خلٌل 
 ’2115 

 سم21ص؛  112

 ـ رواة الحدٌث ـ تراجم 1

 نهلة عبار الزم )م.م( ’ أـ الكنانً 
 عنوان ب ـ ال

 

 
1559 



92203 

 59ع

 
 عبد المنعم صالح العلً ’ العزي

ألتباس عن منالب ابً هرٌرة / عبد المنعم صالح العلً 

 2115’ بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.العربً 

 سم 24’ ص 191

 ـ ابو هرٌرة عبد الرحمن بن صخر) محدث( 1

 أـ العنوان 
 

 
1561 

922038 

 598ر

 
 رسول كاظم عبد السادة 

المفضل بن عمر : سٌرته العلمٌة وسنده عند االمامٌة / 
رسول كاظم عبد السادة .. الكوفة : أمانة مسجد الكوفة 

 2115’ والمزارات الملحمة به 

 سم24’ص( 426)2ج

 ( 35’والمزارات الملحمة به ’.. ) أمانة مسجدالكوفة 

 ـ االمامٌة 2المفضل بن عمر )محدث(  ’ ـ الجعفً 1

 ـ السلسلة أـ العنوان  ب 
 

 
 

1561 

922.038 

 598ر

 
 رسول كاظم عبد السادة 

المفضل بن عمر : سٌرته العلمٌة وسنده عند االمامٌة / 
الكوفة : أمانة مسجد الكوفة  -.رسول كاظم عبد السادة 
 2115’ والمزارات الملحمة به 

 سم24’ص( 621)2ج

 ( 35’والمزارات الملحمة به ’.. ) أمانة مسجدالكوفة 

 ـ االمامٌة 2المفضل بن عمر )محدث(  ’ ـ الجعفً 1

 أـ العنوان  ب ـ السلسلة 
 

 
1562 

922048 

 898ت 

 
 عمار ’ التمٌمً 

لراءات فً المناهج التفسٌرٌة عند السٌد الشهٌد الصدر 
) د.م(: مطبعة  -.فً كتابة منة المنان / عمار التمٌمً 

 2115’ الثملٌن 

 سم25ص؛385

 دمحم صادق ) رجل دٌن شٌعً ( ’ ـ الصدر 1

 أـ العنوان 
 

 

1563 



922048 

 64خ 

 
 خضر عبد الشهٌد جبار 

بؽداد : دار  -.دمحم حسٌن النائٌنً ...دراسة فكرٌة 

 2115’ الشإون الثمافٌة العامة 

 سم24ص؛ 271

 دمحم حسٌن الؽروي ) رجل دٌن ( ’ ـ النائٌنً 1

 أـ العنوان     ب ـ السلسلة 
 

 
 
1564 

922048 

 858ز

 
 ضٌاء عبد االمٌر ’ زلزلة 

الشٌخ المفٌد : ابً عبد هللا دمحم بن دمحم بن النعمان 
بؽداد :  -.العكبري البؽدادي / ضٌاء عبد االمٌر زلزلة 

 2115’ )د.ن( 

 سم21ص؛ 73

دمحم بن دمحم بن النعمان )رجل دٌن شٌعً ’ ـ الٌخ المفٌد 1

 ( أـ العنوان 
 
 

 
1565 

922048 

 929ن 

 
 ٌوسؾ ’ الكنانً 

شهٌد العارفٌن لراءة تحلٌلٌة للسٌرة الجهادٌة للسٌد 
’ الشهٌد الصدر الثانً )لدس سره( / ٌوسؾ الكنانً 

’ ) بؽداد ( : شركة عٌن الحكمة  -.اعداد احمد لعٌبً 
(2115 ) 

 سم24ص؛ 211

 دمحم دمحم صادق )رجل دٌن شٌعً( ’ ـ الصدر 1

 معد( ب ـ العنواناحمد ) ’ أـ لعٌبً 
 

 
1566 

922048 

 372م

 
المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة آٌة هللا 

الشٌخ دمحم مهدي االصفً : سٌرته وحٌاته / اعداد 
بؽداد :  -.المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

 2115المركز 

( 33’ سم .. ) سلسلة افكار االمام الخامنئً 17’ ص 81

ـ الثمافة 2دمحم مهدي ) رجل دٌن شٌعً ( ’ ـ االصفر 1

 االسالمٌة 
 أـ العنوان            ب ـ السلسلة 

 

 

1567 



922048 

 372م

 
المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة سٌرة 

االمام الخمٌنً لدس سره / اعداد المركز الثمافً 

 2115بؽداد : المركز  -.للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

 سم 17’ص : )صور( 112

’ ـ الخمٌنً 1 212’ .. )سلسلة افكار االمام الخامنئً

 سلة مصطفى )رجل دٌن ( أـ العنوان  ب ـ السل
 

 
1568 

922048 

 944م

 
 سامً جوادالكاظمً ’ المنذري

رالدون عند العبا :علماء . خطباء ادباء وجهاء / تؤلٌؾ 
 كربالء الممدسة  -.سامً جواد المنذري الكاظمً 

 2115االمانة العامة للعتبة الحسٌنٌة الممدسة 

 سم24’ ص224

ـ العباس بن علً بن 2ـ علماء الدٌن ) الشٌعة( ـ تراجم 1

 ابً طالب )أمام (   أـ العنوان 
 

 
1569 

922048 

 249هـ 

 
عبد الصاحب عودة الخطٌب الصاحب جوانب ’ الهادي 

مهمة وصفحات مشرلة من حٌاة العالمة الخطٌب الحاج 
الشٌخ عبد الصاحب عودة الهادي ) رحمه هللا ( / حسٌن 

’ دار ومكتبة عدنان ’ بؽداد  -.احب الهادي عبد الص
2115 

 سم.. ) دراسات ( 24ص؛ 183

عبد الصاحب عودة ) رجل دٌن شٌعً (  أـ ’ ـ الهادي 1

 العنوان  ب ـ السلسلة 
 

 
1571 

922058 

 285خ 

 
 دمحم بن دمحم مهدي ’ الخالصً 

فً سبٌل هللا : سٌرة ذاتٌة ومذكرات جهادٌة / دمحم بن 
بٌروت: دار المحجة البٌضاء  -.دمحم مهدي الخالصً 

’2115 

 دمحم بن دمحم مهدي )فمٌه ( ’ ـ الخالصً 1

 أـ العنوان

 

1571 



922058 

 42ع

 

 
 ابو الفضل ’ عرب زادة 

الفمهاء والمحدثون فً لم حتى نهاٌة المرن الرابع 
الهجري / تؤلٌؾ ابو الفضل عرب زاده ترجمة من 

النجؾ االشرؾ  -.الفارسٌة هادي عبد النبً دمحم التمٌمً 
 2115’ : التمٌمً للنشر 

 سم 24ص ؛ 146

هادي عبد النبً ) ’ ـ الفمهاء ـ تراجم أــ التمٌمً 1

 مترجم (  ب ـ العنوان 
 

 
1572 

9220586 

 899أ

 
 أمٌن حسٌن بوري 

الوحٌد البهبهانً محدثا / تؤلٌؾ امٌن حسٌن بوري .. 
 2115’ كربالء : مركز كربالء للدراسات والبحوث 

 سم 24’ ص 221

) سلسلة اثار المإتمرالعالمً للعالمة المجدد الوحٌد 
 ( 14’ البهبهانً 

 دمحم ٌالربت دمحم ) فمٌه شٌعً ( ’ ـ الوحٌد البهبهانً 1

 أـ العنوان  ب ـ السلسلة 
 

 
1573 

9220586 

 944أ

 
هـ(  زهر 1381ـ1312دمحم علً الؽروي ) ’ االوربادي 

جمع وتحمٌك ’ الربى / دمحم علً الؽروي االوربادي 
كربالء الممدسة: مكتبة  -.مهدي ال المجدد الشٌرازي 

 2115ت العتبة العباسٌة الممدسة ودار مخطوطا

سم .. ) موسوعة  العالمة 25ص( ؛ 118)  19ج 

 االوربادي ( 
مهدي ال مجدد ) ’ ـ الشٌعة ـ تراجم أـ الشٌرازي 1

 محمك( ب ـ العنوان  ي ـ السلسلة 
 

 
1574 



9220586 

 929د

 
 علً ’ الدوانً 

’ استاذ الكل الوحٌد البهبهانً / تؤلٌؾ علً الدوانً 
كربالء : مركز كربالء للدراسات  -.عمٌل خورشا 

 2115’والبحوث 

سم .. ) سلسلة اثار المإتمر 24’ ص( 525)  1ج 

 ( 1العالمً للعالمة المجدد الوحٌد البهبهانً ؛ 

دمحم بالر بن دمحم ) فمٌه شٌعً( أـ ’ ـ الوحٌد البهبهانً 1

 عمٌل خورشا ) معرب(  ب ـ العنوان جــ ـ السلسلة 
 

 
1575 

9220586 

 398ر

 
رحٌل لبل االوان : فً الذكرى السنوٌة االولى لرحٌل 

حجة االسالم والمسلمٌن السٌد حسن بحر العلوم رحمه 
هللا الشهٌد السٌد عز النجؾ االشرؾ : مدرسة اٌة  -.هللا 

 2115’ الدٌن بحر العلوم لدس سره للعلوم الدٌنٌة 

 سم 24’ ص : صور ملونة 379

 حسن ) فمٌه شٌعً ( ’ ـ بحر العلوم 1

 أـ العنوان 
 

 
1576 

9220586 

 694س

 
 سعٌد رز مجو 

الوحٌد البهبهانً واراإه االصولٌة : جمع وعرض تؤلٌؾ 
بالء للدراسات كربالء : مركز كر -.سعٌد رز مجو 

 2115’والبحوث 

سم.. ) سلسلة اثار المإتمر العالمً للعالمة 24ص؛341

 ( 8المجدد الوحٌد البهبهانً ؛ 

 دمحمبالر بن دمحم )فمٌه شٌعً( ’ ـ الوحٌد البهبهانً 1

 جـ ـ العنوان ب ـ السلسلة 
 

 
1577 

9220586 

 794ص

 

 
 دمحم حسٌن علً ’الصؽٌر 

اساتٌذ الحوزة العلمٌة العلٌا فً النجؾ االشرؾ / تؤلٌؾ 
كربالء : مركز كربالء  -.دمحم حسٌن علً الصؽٌر 

 2115’ للدراسات 

 ( 17سم ..) سلسلة االصدارات العلمٌة ؛25ص؛ 384

 ـ  الفمهاء ) االثنً عشرٌة واالمامٌة ( ـ تراجم 1

 ب ـ السلسلة        أـ العنوان 
 

 
1578 



9220587 

 294ع

 
 عباس ’ عبٌري

الوحٌد البهبهانً رجل العمل / تؤلٌؾ عباس عبٌري ؛ 
كربالء : مركز كربالء للدراسات  -.تعرٌب كمال السٌد 

 2115’ والبحوث 

سم.. ) سلسلة اثار المإتمر العالمً للعالمة 21’ 113

 ( 2’ المجاهد الوحٌد البهبهانً

ال كم’وحٌد ) فمٌه شٌعً( أـ السٌد ’ ـ البهبهانً 1

 ب ـ العنوان جـ ـ السلسلة ’ )مترجم( 
 

 
1579 

9220586 

 429غ

 
 دمحم حسن ’ الؽراوي 

الوحٌد البهبهانً وآرإه االصولٌة : دراسة وتحلٌل / 
كربالء : مركز  -.تؤلٌؾ دمحم حسن محسن الؽراوي 

 2115’ كربالء للدراسات والبحوث 

سم .. ) سلسلة اثار المإتمر العالمً 24ص ؛ 5ـ4

 ( 11للعالمة المجدد الوحٌد البهبهانً ؛ 

أـ ’ دمحمبالر بن دمحم ) فمٌه شٌعً ( ’ ـ الوحٌد البهبهانً 1

 ب ـ السلسلة   العنوان 
 

 
1581 

9220586 

 372م

 
المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة .. سٌرة 

دام ظله / اعداد المركز الثمافً االمام الخامنئً 
ـ المركز 1للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة .. بؽداد : 

’2115 

سم .. )سلسلة افكار االمام الخامنئً )دام 12’ ص96

 ( 13’ ظله( 

 علً )فمٌه شٌعً ( ’ ـ الخامنئً 1

 ب ـ السلسلة   أـ العنوان  
 

 
1581 

92207 

 259ل

 
 ادمون ’ السو 

/ تؤلٌؾ ادمون 1915ـ1867ادي شٌر المطران الشهٌد 

 2115’السو .. الموصل :ـ مطبعة نصٌبٌن ـ الشرلٌة 

 سم24ص؛ 63

 أـ العنوان      ـ أدى شٌر ) رجل دٌن مسٌحً( 1

 
1582 



92207 

 957ي 

 
 ٌوسؾ حبً 

من اعالمنا المدامى والمحدثٌن / ٌوسؾ حبً ؛ اعداد 

 2115’ وتمدٌم ادمون السو .. بؽداد : الموج 

 سم24ص ؛678

ـ رجال الدٌن المسٌحً ـ تراجم  أـ أدمون السو ) معد(   1

 ب ـ العنوان 

 
1583 

92208 

 59ح 

 
 حسن زؼٌر مزٌم

مارتن لوثر ودوره فً معركة االصالح الدٌنً فً المانٌا 

 2115’ / حسن زؼٌر مزٌم .. بؽداد : ) د.ن( 

 سم24’ ص 55

 المانٌا ـ تارٌخ  2مارتن ) مصلح دٌنً( ـ’ ـ لوثر 1

 أـ العنوان 
 

 
1584 

922058 

 384م

 
 دمحم ٌوسؾ 

االراء االلتصادٌة لالمام المرافً فً كتابة الفروق الفمٌه 

 2115’ المهندس/ دمحم ٌوسؾ .. بؽداد : مكتب زاكً 

 سم24ص؛ 266

 أـ العنوان       أحكد بن ادرٌس ) فمٌه( ’ ـ المرافً 1

 
1585 

92301 

 499ال 

 
 عمٌل رشٌد ’ آل روٌح 

زٌنب الطائً ’ سفرزنوبٌا / تؤلٌؾ عمٌل رشٌد آا روٌح 

 2115’ .. بؽداد : مكتب النور للطباعة والنشر 

 سم19ص ؛ 124

 ب ـ العنوان      ـ زنوبٌا ) ملكة (  أـ الطائً / زٌنب 1

 
1586 

 

92301 

 826ت 

 
 تماضر عبد الجبار ابراهٌم 

سلطان بن صمر الماسمً ودوره السٌاسً فً الخلٌج 
م ( / تؤلٌؾ تماضر عبد الجبار 1866ـ 1821العربً ) 

 2115’ ابراهٌم .. بؽداد : دار ومكتبة عدنان

 سم( 24ص؛216

 سلطان بن صفمر ) أمٌر ( ’ ـ الماسمً 1

 أـ العنوان           ـ سلطنة عمان ـ تارٌخ 2

 

 
1587 



92301 

 839ع 

 
 عبد المجٌدكامل عبد اللطٌؾ 

الملن فٌصل االول والصهٌونٌة ومذكراته فً سورٌة 
والعراق دراسة وثائمٌة / عبد المجٌد كامل عبد اللطٌؾ 

 2115’ .. بؽداد : مكتبة نحلة 

 ( 23’ سم .. ) السلسلة التؤرٌخٌة 25ص ؛ 214

 ـ العراق 2ـ فٌصل بن الحسٌن ) ملن العراق (  1

 أـ العنوان        تارٌخ ) الحكم الملكً(  
 

 
1588 

92301 

 824ع 

 
 عمار لبٌد ابراهٌم 

 المختصر فً سٌرة خلفاء بنً العباس 
’ / عمار لبٌد ابراهٌم .. بؽداد : مطبعة أنوار دجلة 

2115 

 سم24ص؛ 143

       ـ التارٌخ االسالمً ـ العصر العباسً 2ـ الخلفاء ـ تراجم 1

 أـ العنوان
 

 

1589 

92301 

 288ن 

 
 صفوة فاهم ’ كامل 

االمٌر عبد االله شهٌدا فً العراق / صفوة فاهم الحامل . 
 2115’ . بؽداد : دار الذكرة للنشر 

 سم 24صور ’ ص 288

تارٌخ ) فترة  ـ العراق ـ2ـ عبد االله بن علً / أمٌر ـ1

 ـ العنوانأـ          الحكم الملكً (
  

 
1591 

92301 

 372هـ 

 
 هتلر أدولؾ

 كماصً/ أدولؾ هتلر ترجمة لوٌس الحاج .. بؽداد 
: مإسسة ثائرلبٌب  ٌوسؾ .. بؽداد :مإسسة ثاءر 

 2115’العصامً 

 سم25ص؛321

ـ المانٌا ـ تؤرٌخ أـ الحاج 2ـ هتلر أدولؾ ) رئٌس دولة( 1

 ب ـ العنوان       لوٌس ) مترجم(  ’ 
 

 
 
1592 



92302 

 459ب 

 
 رلٌة حمٌد حسن ’ البرزنجً 

الشٌخ سالم الخٌون ودوره االجتماعً والسٌاسً فً 

 م / تؤلٌؾ 1954العراق حتى عام 

’ الهندسً رلٌة حمٌد حسن البرزنجً .. بؽداد : المركز 
2115 

 سم 24ص ؛ 355

 العراق ـتارٌخ 2سالم )سٌاسً( ’ ـ الخٌون 1

 أـ العنوان          ـ العراق ـ االموال االجتماعٌة3

 

 
1593 

92302 

 594ب 

 
 بشٌر ؼالب شبل 

عبد الؽنً الدلً دوره السٌاسً وااللتصادي فً العراق 

: دراسة تارٌخٌة بشٌر ؼالب شبل ـ لندن  1958ـ 1913

 2115دار الحكمة : 

 سم 24ص؛ 245

 أـ العنوان           عبد الؽنً )سٌاسً(’ ـ الدلً 1

 
1594 

92302 

 592ح 

 
رسول فرهود هانً علوان الحاج سعدون ’ الحسناوي 

: دراسة  1939ـ 1881ودوره السٌاسً واالجتماعً 

اجتماعٌة / تؤلٌؾ رسول فرهود هانً ’ سٌاسٌة 
 2115’ الزوراء الحسناوي ـ كربالء : مطبعة 

 سم24ص ؛ صور ؛ 231

 أـ العنوان            ـ علوان سعدون ) سٌاسً(1

 

 
 
1595 

92302 

 723خ

 
 جمعة علٌوي’ الخفاجً 

فرحان عزٌز شرٌؾ ودوره فً السٌاسة العرالٌة حتى  
أراء وموالؾ تؤلٌؾ جمعة علٌوي  1955ـ 1914عام 

 2115الخفاجً بؽداد : دار ومكتبة عدنان ؛ 

 سم24’ ص174

 ـ عزٌز شرٌؾ )سٌاسً( 1

 أـ العنوان        ـ العراق ـتارٌخ   2

 

 
1596 



92302 

 299ر 

 
 بكر عبد الحك رشٌد ’ الراوي 

فإاد شهاب ودوره العسكري والسٌاسً فً لبنان / بكر 

 2115’ عبد الحك رشٌد الراوي .. دمشك : امل الجدٌدة 

 سم25ص ؛ 359

 ـ فإاد شهاب )سٌاسً لبنانً( 1

 أـ العنوان              ـ لبنان ـ تارٌخ2

 

 
1597 

92302 

 389ع

 
 عبد الحمٌد فرج 

صفحات من سٌرة ذاتٌة تارٌخ مدٌنة سوق الشٌوخ / 
’ عبد الحمٌد الفرج .. كربالء : منشورات نادي الكتاب 

2115 

 سم21ص ؛211

 أـ العنوان        ـ عبد الحمٌد الفرج ) سٌاسً( 1

 

 
1598 

92302 

 492ع 

 
 عدنان عباس 

هذا ماحدث : مذكرات / عدنان عباس ـ النجؾ االشرؾ : 
 2115’مإسسة النبراس للطباعة 

 سم 24’ ص( 251)  2ج

 ـ عدنان عباس ) سٌاسً( العراق ـ تارٌخ 1

 أـ العنوان 

 
1599 

92302 

 692ع

 
 مسلم شمخً ’ العطوانً 

لرابٌن الوفاء / مسلم شمخً العطوانً .. البصرة : 
 2115’ الؽدٌر للطباعة والنشر شركة 

 سم 24’ ص 191

 أـ العنوان       مسلم شمخً )سٌاسً( ’ ـ العطوانً 1

 

1611 

92302 

 34ؾ

 
 فهد أمسلم زؼٌر ’ الفجر 

ـ 1934مزاحم الباجه جً ودوره فً السٌاسة العرالٌة 

’ ص 2611/ فهد أمسلم زؼٌر الفجر .. بؽداد :  1968

 سم54

ــ العراق ـ تارٌخ ) 2مزاحم )سٌاسً ( ’ ـ الباجه جً 1

 ( ـ العراق ) االحوال السٌاسٌة ( 1968ـ1934

 العنوان -ا
 

 
1611 



92302 

 823ؾ 

 
 صادق جعفر ’ الفالحً 

 ولائع سنوات الجمر / صادق جعفر الفالحً 

 2115’ أعداد باسم الدرة .. بؽداد : دار ومكتبة عدنان 

 سم24’ صور ’ ص 432

)معد ( . ’ صادق جعفر )سٌاسً( أـ الدرة ’ ـ الفالحً 1

 ب ـ العنوان 

 
1612 

92303 

 928ح

 
 جمال كمال حسن’ الحٌالً 

( 1955ـ 1869كولبنكٌان الصراع  حول النفط ) 

ومساعدات مإسسة الخٌرٌة للعراق / تؤلٌؾ جمال كمال 
 2115’ حسن الحٌالً .. بؽداد : دار ومكتبة عدنان 

 سم 24ص ؛ 283

 كالوست سركٌس ) التصادي ( ’ ـ كولبنكٌان 1

 أـ العنوان 
 

 
 

1613 

92304 

 296ر 

 
 بلمٌس عٌدان لوٌس ’الربٌعً 

الهبات والهداٌا فً كتاب الذخائر والتحؾ للماضً 
الرشٌد / بلمٌس عٌدان لوٌس الربٌعً . بؽداد : المركز 

 2115’التمنً للطباعة 

 سم 24’ ص 168

ـ 2احمد بن عبد هللا بن الحسن لاضً ’ ـ االوحدي 1

 أـ العنوان         التارٌخ االسالمً 
 

 

1614 

92304 

 427ص

 
الصراؾ عبد الرحمن عبد هللا دمحم موسوعة اعالم 

المانون والمضاء فً العراق الحدٌث والمعاصر / عبد 
الرحمن عبد هللا دمحم الصراؾ .. بابل : المطبعة العصرٌة 

 ’2115 

 سم28ص؛ 415

 أـ العنوان         ـ رجال المانون ـ تراجم1

  

 
1615 

92305 

 962ب 

 
 علً بن المحسن’البٌضانً 

امٌن آل دمحم المختار : سٌاسته ودولته .. برإٌة جدٌدة / 
’ علً بن المحسن البٌضانً .. بؽداد : دار الكوثر 

2115 

 سم24’ ص( 226ج ) 

 اسالمً( ـ العنوانالمختار ) لائد ’ ـ الثمفً 1

  

 
1616 



92305 

 529ج 

 
 رواء ’ الجصانً 

وصفً طاهر . رجل من العراق : ولائع وشهادات عن 

ونجاحها واؼتٌالها /  1958تموز  14التهٌئة لثورة 

.. بؽداد 2نضال وصفً طاهر .. ط’ كتابة رواء الجصانً 

 2115’ : دار الرواد المزدهرة 

 سم  24’ ؛ صور  2ص161

 ـ العراق ـ تارٌخ 2ـ وصفً طاهر ) عسكري ( 1

 ب ـ العنوان       أـ نضال وصفً طاهر )م.م( 
 

 
1617 

92305 

 59غ 

 
 سالم لذٌذ والً ’ الؽزي 

شخصٌة المختار الثمفً عند المإرخٌن المدامى / سالم 
’ لذٌذ والً الؽزي .. كربالء : العتبة الحسٌنٌة الممدسة 

2115 

’ سم .. )لم الشإون الفكرٌة والثمافٌة 24’ ص 496

158 ) 

 المختار )لائد اسالمً ( ’ ـ الثمفً 1

 ب ـ السلسلة     أـ العنوان 
 

 
1618 

923055 

 982ل 

 
 لٌلى عادل عبد المادر 

صالح صائب الجبوري ودوره الوطنً فً تؤرٌخ العراق 
المعاصر / تؤلٌؾ لٌلى عادل عبد الجبار .. بؽداد : 

 2115’ مإسسة ثائر العصامً 

 سم24ص ؛  267

 أـ العنوان     صالح صائب ) عسكري (’  ـ الجبوري 1

 

 
1619 

92306 

 284س 

 
 ماجد ’ السامرائً 

دروس فً حٌاتً الدكتور علً الوردي / اعداد 

 2115’ ماجدالسامرائً .. ) د.م( : مكتبة المجلة 

 سم24ص؛ 216

 أـ العنوان       ـ الوردي ة علً ) عالم أجتماع ( 1

 

 
1611 

92306 

 299هـ 

 
 هانً صبٌح ثجٌل 

أنا والوردي / تؤلٌؾ هانً صبٌح ثجٌل .. بؽداد : مكتبة 

 2115’ عادل 

 سم 21ص ؛ 126

 أـ العنوان         علً ) أجتماعً ( ’ ـ الوردي 1

 
1611 



92306241 

 462ع 

 
 عبد الرضا عوض 

البصراء فً الحلة الفٌحاء / عبد الرضا عوض ..  أخبار

 2115’ بابل : دار الفرات للثمافة واالعالم 

 سم 24ص؛ 174

 أـ العنوان      ـ الحلة . تارٌخ 2ـ المكفوفون ـ تراجم 1

 
1612 

 

92307 

 384أ

 
 أحمد مطلوب 

رفٌمة عمري / احمد مطلوب .. دٌالى : المطبعة 
 2115’ المركزٌة 

 سم 24ص ؛ 455

 أـ العنوان           خدٌجة ) تدرٌسٌة (’ ـ الحدٌثً 1

 
1613 

92307 

 494ش 

 
 مخلؾ ’ شرٌدة 

فً طرٌمً الى السبعٌن ) مذكرات فً دفتر مالحظات ( / 
مزٌدة ومنمحة .. بؽداد: دار البادٌة  2مخلؾ شرٌدة .. ط

 ’2115 

 سم .. ) سلسلة الثمافة العامة ( 31’ ص 217

 مخلؾ ) مدرس ( ـؤـ العنوان ب ـ السلسلة ’ ـ شرٌدة 1

 

 
1614 

92401 

 824ع 

 
 دمحم حسن جواد’ العماري 

مصطفى جواد لؽوٌا / تؤلٌؾ همسات دمحم حسن جواد 
 2115’ العماري .. بؽداد : مكتب الٌمامة 

 سم 24’ ص224

 أـ العنوان      ـ مصطفى جواد ) لؽوي(  1

 
1615 

92401 

 928م 

 
 حسن عبد السادة الحسٌنً ’ المٌالً 

السٌد رإوؾ جمال الدٌن وجهوده اللؽوٌة والنحوٌة  / 
حسن عبد السادة الحسٌنً المٌالً .. الكوفة : جامعة 

 2115’ الكوفة 

 سم24ص؛ 364

 أـ العنوان          ـ رإوؾ جمال الدٌن ) لؽوي ( 1

 
 
1616 



924015 

 324ؾ 

 
بن زكرٌا وجهوده فً صادق فوزي المعافى ’ النجاوي 

اللؽة والنحو / صادق فوزي النجاوي .. النجؾ االشرؾ 

 2115’ : مطبعة دار االمٌر 

 سم24ص ؛ 197

 ـ المعافى بن زكرٌا )نحوي( 1

 أـ العنوان          ـ اللؽة العربٌة ـ النحو2

  

 
1617 

925 

 949ب 

 
البٌروتً فً التراث العلمً العربً / عباس فاضل 

)وآخرون( ..بؽداد : مركز احٌاء التراث العلمً السعدي 
 2115’العربً 

 سم 21ص ؛ 77

عباس ’ ـ السعدي 2دمحم بن احمد ) عالم( ’ ـ البٌروتً 1

 فاضل )م .م( 

 
1618 

92601 

 994ن 

 
 نوري مصطفى بهجت 

ؼدٌر ’ محطات بٌن الطب والفن / مصطفى نوري بهجت 
العاللات الثمافٌة معتز عناد ؼزوان .. بؽداد : دائرة 

 2115’ العامة 

 سم24ص؛ 352

 ـ مصطفى نوري بهجت ) طبٌب عرالً ( 1

 ب ـ العنوان        أـ معتز عناد ؼزوان ) محرر ( 
 

 
1619 

92704 

 972أ

 
 مٌؽانوي ’ أٌفاتر 

’ ؼاٌة الرسام فنانون بالالمهم حررها مٌؽانوي اٌفاتر 
: دار توجٌه محاسن عبد المادر حسن امٌن .. بؽداد 

 2115’ الشإون الثمافٌة العامة 

 ( 15’ م . )ترجمان24’ ص 152

ـ الرسامون. تراجم أـمحاسن عبد المادر حسن امٌن ) 1

 جـ ـ السلسلة        ب ـ العنوان      مترجم(  
 

 
1621 



92708 

 959ق 

 
 منذر نجم ’ المٌسً 

محطات فً حٌاة الفنان نجم المٌسً .. بؽداد : دار 

 2115’ المرتضى 

 سم 31’ ص ؛ صور ملونة 184

 أـ العنوان      نجم عبد هللا ) موسٌمً ( ’ ـ المٌسً 1

 

 
1621 

92708242 

 254ر

 
 راشد خلوصً 

امل خضٌر الصوت الدافً كتاب ٌبحث فً سٌره حٌاتها 
’ االجتماعٌة ...  / راشد خلوصً .. بؽداد : ] دـت [ 

2115 

 سم  21ص ؛ ملحك صور ؛ 113

 أــ العنوان        ) فنانة عرالٌة (  ـ امل خضٌر1

 

 
1622 

92708242 

 254ر 

 
 راشد خلوصً 

المطربة ادٌبة كتاب ٌبحث ؾ سٌرة حٌاتها االجتماعٌة 
والفنٌة منذ والدتها حتى الٌوم / تؤلٌؾ راشد خلوصً .. 

 2115’ بؽداد : الراشد للطباعة 

 سم21ص؛ صور ؛ 75

 أـ العنوان        ـ الؽناء2    ـ ادٌبة )مؽنٌة ( 1

 
1623 

927096 

 284ع 

 
 عامر ناجً 

 رٌاضٌون فً حٌاتً / عامر ناجً 

 2115’ بؽداد : شركة االنس للطباعة 

 سم 25’ ص؛ صوره 328

 ـ الرٌاضٌون     أـ العنوان1

 
1624 

928 

 894ح 

 
 عبد الرزاق ؼافل الكرم ’ الحمٌري 

وثائمٌة فً علماء االنسان لدٌما وحدٌثا دراسة تحلٌلٌة 
علم النسب والنسابٌن / تؤلٌؾ عبد الرزاق ؼافل الكرم 

 2115’ الحمٌري .. بؽداد : دار الكوثر 

 سم 24( ص ؛111) 2جـ 

 أـ العنوان    علم ’ـ االنساب2    ـ المإرخون ـ تراجم1

 

 

1625 

928 

  894ح 

 
 الحمٌري ، عبد الرزاق ؼافل الكرم 

مشاهٌر علماء االنساب فً العراق / عبد الرزاق ؼافل 

1626 



  2115الكرم الحمٌري .ـ بؽداد : دار الكوثر ، 

 سم 24ص ( ؛ 133)  2ج 

 أـ العنوان       ـ االنساب ، علم 2ـ المإرخون ـ تراجم  1

 

928  

  723خ 

 
 الخفاجً ، اٌمان سالم حمودي 

مإرخون العرب واالسالم / اٌمان سالم حمودي الخفاجً 
  2115.ـ بؽداد : دار الشإون الثمافٌة ، 

 سم 24ص ؛ 256

 ـ جواد علً ) مإرخ (  أـ العنوان  1

  

1627 

 

928 

  929ز 

 
 الزهاوي ، افٌتاخان 

انً المستوفً  : الوزٌر ـ المورخ  الشاعر االوٌن ) 
وي ... ) د . م ( ) د  ( تالٌؾ افٌتاخان الزها637ـ 564

  2115ن ( ، 

 سم 21ص ؛+ صور ؛ 72

ـ ابن المسوفً االرٌلً ، المبارن بن احمد بن المبارن  1

 أـ العنوان         ـ ارٌل : تارٌخ  2) مإرخ ( 

 

1628 

928  

  948ش 

 
 الشٌخلً ، فالح عبد الكرٌم عباس 

المنظلمات االصٌلة عند العاللة ابن خلدون / فالح عبد 
  2115الكرٌم عباس الشٌخلً .ـ ) د ـ / ( : ) د ـ ن ( ، 

 سم 21ص ؛ 94

 ـ ابن خلدون  ، عبد الرحمن بن دمحم ) مإرخ (  1

 أـ العنوان  
 

1629 

928  

  894ص 

 
 الصمٌعدي ، ٌاسٌن دمحم داود 

م (  ممرور  1129هـ ـ 524هبة هللا االكفانً المتوفً ) 

بالة فً تارٌخ دمشك الٌن عساكر / تالٌؾ ٌاسٌن دمحم 
  2115داود  الصمٌدعً .ـ بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ، 

سم  .ـ ) سلسلة الدراسات االسالمٌة ؛ 25ص ؛ 278

331 ) 

 ـ هبة هللا االكفانً ، هبة هللا بٌت احمد االنصاري ) 1

 أـ العنوان            مإرخ ( 
 

1631 

928  

  282ط 

 
 طالب عٌسى 

عالم العراق فً الري والحضارة احمد سوسة / طالب  

1631 

 
 



  2115عٌسى .ـ بؽداد : مكتب زاكً ،

 ـ سوسة ، احمد ) مورخ (  1سم21ص ؛ 111

 أـ العنوان  
 

928  

 299ع 

 
 العانً ، نوري  عبد الحمٌد 

اعالم  عانٌون : فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر / نوري 
عبد الحمٌد العانً .ـ ) د ـ م ( : مطبعة  انوار دجلة ؛ 

2115  

 سم 24ص ( ؛221)  3ج 

ـ عانة ـ  3ـ العراق ـ تارٌخ  2ـ المإرخورن ـ تراجم  1

 أـ العنوان          تارٌخ 
 

1632 

928 

  425ؾ 

 
 فراس فخر الدٌن دمحم

رد ابن االٌار االنداسً فً كتابة  ) اعتاب منهج وموا
الكتاب ( / فراس فخر الدٌن دمحم .ـ بؽداد : اشور بانبال 

  2115للكتاب ، 

 سم 24ص ؛ 167

 ـ ابن االبار  / دمحم بن عبد هللا ) مإرخ ( أـ العنوان  1

 

 
1633 

928،1 

  874أ 

 
 الفرٌد سمعان 

مع المٌسرة الثورٌة الخظوات االولى / الفرٌد سمعان .ـ 
  2115بؽداد :دار الرواد المزدهرة ، 

 سم 21ص ؛ 144

 أـ العنوان           ـ الفرٌد سمعان ) ادٌب ( 1

 

1634 

928،1  

 922ج 

 
 الجنابً ، بشٌر كرٌم برهان 

سحر البٌان فً تكرٌم االدٌب كرٌم برهان  / اعداد بشٌر 
كرٌم برهان الجنابً : الحلة .ـ دار الفرات للثمافة 

  2115واالعالم ؛ 

 سم24ص ؛ 79

ـ الشعر العربً  ـ العراق ـ  2ـ كرٌم برهان ) ادٌب (   1

 أـ العنوان           دراسات
  

1635 

928،1  

 599ح

 
 الحسون ، مدرن

ابو االسود الدولً / تالٌؾ مدرن الحسون .ـ البصرة : 
  2115مركز تراث البصرة ؛ 

 (  3سم.ـ ) سلسلة اعالم بصرٌة ؛ 22ص ؛ 139

1636 

 



ـ ابو االسود الدلً ، ظالم  بن عمرو ) شاعر ونحوي  1

 ب ـ السلسلة      أـ العنوان     ( 
 

928،1  

 689د

 
 الدعمً ، عدنان علوان 

شعراء الدعوم ، تراجمهم مختارات من اشعارهم / 
عدنان علون الدعمً .ـ النجؾ االشرؾ : مكتبة كرار 

  2115السعدي ؛ 

 سم 25ص ؛ 342

 ـ الشعر العربً ـ العراق 2ـ الشعراء ـ تراجم  1

 أـ العنوان  
 

1637 

 
 
 
 

928،1  

  527ر 

 
 رزاق ابراهٌم حسن 

الحصٌري  وكاس المصٌدة / رزاق ابراهٌم حسن .ـ بؽداد 
  2115: بٌت المتنبً ناشرون ، 

 سم 24ص ؛ 179

ـ الشعر العربً ـ  2ـ الحصري ، عبد االمٌر ) شاعر (  1

 أـ العنوان             العراق
 

1638 

928،1  

  929ر 

 
 روبٌن بٌت شمإئٌل 

سركون بولص لاصا ) خمس عشرة لصة لصٌرة ( / 
.ـ بؽداد : دار الشإون  2اعداد روبٌن بٌت شمإئٌل .ـ ط 

  2115الثمافٌة ؛ 

 سم 24ص ؛ 136

 أـ العنوان       ـ سركون بولص ) لاص (   1

 

1639 

928،1 

  949ز 

 
 الزٌدي ، بلمٌس خلؾ روٌج 

ابن السودانً الواسطً حٌاته وشعره / تالٌؾ بلمٌس 

  2115خلؾ روٌح الزًٌ .ـ بؽداد : ضوء ) الممر ( ؛ 

 سم 24ص ؛ 77

ـ الشعر  2ـ ابن السودانً ، العال بن علً شاعر   1

 أـ العنوان             العربً ـ العراق
 

1641 

928،1  

  94س 

 
 السٌد ، دمحم محسن 

هم السالم ( / اعداد دمحم محسن شاعرات اهل البٌت ) علٌ
  2115السٌد .ـ بؽداد : مطبعة سناٌدر ، 

 سم 21ص ؛ 32

ـ شعر الرثاء ) اهل البٌت ( ـ  2ـ الشعراء ـ تراجم  1

1641 



 أـ العنوان             العراق
 

928،1  

  282ط 

 
 طالب عباس جعفر 

شعراء من الشطرة / تحرٌر طالب عباس جعفر .ـ بؽداد 
  2115ذي لار : دار الزٌدي للنشر ، 

 سم 21سم  ؛ 124

 أـ العنوان       ـ الشعراء ) الشطرة ( ـ تراجم  1

 

1642 

928،1  

 299ط

 

 
 الطائً ، حسٌن ناجً 

الرإٌة الفلسفٌة ) للحٌاة والموت ( ( فً شعر المتنبً / 
.ـ الحلة : دار الفرات للثمافة ؛  حسٌن ناجً الطائً

2115  

 سم 24ص ؛ 192

ـ الشعر العربً  2ـ المتنبً ، احمد الحسٌن ) شاعر (  1

 أـ العنوان           ـ العصر العباسً الثانً
 

1643 

928،1  

  294ع 

 
 العبٌدي ، مهدي شاكر 

الجواهري شاعر وثائر / مهدي شاكر العبٌدي .ـ بؽداد : 
  2115دار الشإون الثمافٌة العامة ؛ 

 سم .ـ ) سلسلة نمد ( 24ص ؛ 183

  ـ الجواهري ، دمحم مهدي ) شاعر ( أـ العنوان   1

 ب ـ العنوان  
 

1644 

928،1  

  268ن

 
 كاظم ؼٌالن 

مضفر النواب الظاهر االستشارٌة دراسات ولصائد 
ومخطوطات بٌدة / كاظم ؼٌالن .ـ بؽداد : دار ومكتبة 

  2115عدنان  ؛ 

 سم 21ص  + صور > 146

ـ الشعر العربً  ـ  2ـ النواب ، مطتفى ) شاعر (  1

 أـ العنوان       العراق 
 

1645 

928،1  

  254ي 

 
 الٌاسري ، احسان شمران 

مران الساسري عن منهجة فً التحرٌض ابو كاطع ش
  2115البناء / احسان شمران الٌاسري .ـ بؽداد الطباع ؛ 

 سم 23ص + صور ؛ 341

 ـ الساسري ، شمران ) ابو كاطع  ( ـ ادٌب أـ العنوان   1

 

 
1646 



928،6  

  282ب 

 
 بالبٌرده ، خوسٌه مارٌا 

ادباء العصر الباروكً االسبانً / تالٌؾ خوسٌة مارٌا 
بالبٌرده ؛ ترجمة دمحم هتشم محسن .ـ بؽداد ( مكتبة عالم 

  2115المعرفة ؛ 

 سم 24ص ؛ 45

ـ االدباء االسبان /ـ تراجم أـ دمحم هاشم محٌسن )  1

 مترجم ( ب ـ العنوان 
 

1647 

   29ب  928،1
 بان نٌازي حسنً 

( فً اسبانٌا /  98لمحات ادٌبة عن أهم كتاب جٌل أل ) 

ترجمه بان نٌازٌس حسنً .ـ دمحم داخل ذٌاب .ـ بؽداد 
 سم 24ص ؛ 64 2115مكتب علوم العارؾ ؛ 

        ـ االدب االسبانً أـ دمحم داخل ذٌاب 2ـ االدباء ـ تراجم  1

 ب ـ  العنوان  
 

1648 

929،1 

 488م 

 
 المدلل ، احمد عباس 

نسب عشٌرة البو مدلل العباسٌن فً التارٌخ والوثائك / 
تالٌؾ احمد عباس المدلل العباسً .ـ ) د . م ( .) د 0 ن 

  2115( ؛ 

 سم 24ص  ؛ 183

 ـ االنساب ) عشٌرة البو مدلل العباسٌن (    أـ العنوان  1

 

1649 

929،2  

  629أل 

 
 أل عبود ، جمٌل احمد عبد هللا 

ئرٌة العامة لعشائر العراق / جمٌل مشروع السالٌة العشا
احمد عبد هللا أل عبود .ـ النجؾ االشرؾ .ـ العالمٌة  

  2115الحدٌثة ؛ 

 سم 25ص ؛ 133

 أـ العنوان         ـ العشائر العربٌة ـ العراق 1

 

1651 

929،2  

  649أل 

 

 
 عدوة ، محمود سلمان 

رجال فً الذاكرة ال عدوة انموذجا / محمود سلمان أل 

  2115للطباعة والنشر ؛  D 4عدوة .ـ ) بؽداد ( : 

 سم 24ص ؛ 132

 ـ العشائر العربٌة ـ العربٌة ـ ) أل عدوة ( أـ العنوان  1

  

1651 

929،2  

  649أل 

 
 عدوة ، محمود سلمان 

1652 



 4لراءات محاٌد / محمود سلمان أل عدوة .ـ ) بؽداد ( :  
D  2115للطباعة والنشر ؛  

 سم 24؛  184

 أـ العنوان     ـ العشائر العربٌة ـ العربٌة ـ ) أل عدوة (  1

 

929،2  

 422ب 

 
 النجاتً ، صادق جعفر زبون 

ممتطفات عن عشائر السادة النجات ؛ شرح مختصر عن 
.. الخ / تالٌؾ صادق جعفر .ـ بؽداد : عشائر السادة .
  2115مطبعة العٌن ؛ 

 سم 24ص ؛ 149

 أـ العنوان      ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) النجات (  1

 

1654 

929،2  

  427ب 

 
 البالً ، حسون النجٌفً 

تعلٌمة على كتاب عمدة الطالب فً انساب أل ابً طالب / 
تالٌؾ حسون البرالً النجفً ؛ تحمٌك محمود الموسوي 
المشعشً ، علً ناجً ألربٌعً .ـ البناء مطبعة زاكً ؛ 

2115  

 سم 24ص ؛ 111

ـ المبائل العربٌة ) اهل البٌت ( أـ  2ـ انساب العرب  1

ـ الربٌعً الموسوي ، محمود المشعشً ) محمك ( ب 
 أـ العنوان      علً ناجً ) محمك (  

 

1655 

929،2  

  898ت 

 
 التمٌمً ، عبد الحسٌن عوفً حسن 

عشٌرة العراعرة الحسانٌة التمٌمٌة النسب والسكن 
والمحامٌل واالعالم / عٌد الحسن عوفً حسن التمٌمً 

  2115.ـ ) بؽداد ( : مطبعة الرسا ، 

بٌة لمبٌلة بنً تٌم سم .) الموسوعة النس24ص ؛ 268

ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) عشٌرة  1(  1العدتانٌة ؛ 

 أـ العنوان       التمٌم ( 
 

1656 

 
 
 
 
 
 
 

929،9  

  898ت 

 
 ، عبد ظاهر زٌدان التمٌمً 

عشٌرة العوٌنات التمٌمٌة : نسبها ونسبها . افخاذها / 
تالٌؾ عبد ظاهر  زٌدان التمٌمً ، عٌسى لاسم السعدي 

  2115.ـ بؽداد: مطبعة انوار دجلة  ؛ 

 (  3سم .ـ ) سلسلة بٌنً تمٌم ؛ 25ص ؛ 168

ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) عشٌرة العوٌنات   1

 لة التمٌمٌة (  أـ العنوان  ب ـ السلس
 

1657 



929،2  

 922ج 

 
 الجنابً ، كرٌم برهان 

دور الجنابٌن فً ثورة العشرٌن / كرٌم برهان الجنابً .ـ 

  2115) د . ن ( ؛ 

 سم 24ص ؛ 154

ـ  2ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) عشٌرة الجنابٌن  1

 العراق ـ تارٌخ ) ثورة العشرٌن ( أـ العنوان  
 

1658 

929،2   

 599ع 

 
 الحسٌنً ، عباس سهل 

التحفة السٌنٌة فً معرفة نسب االذرٌة الحسنٌة ) دراسة 
تحلٌلٌلة نسب للمبائل العلوٌة (/ تالٌؾ عباس سهٌل 

  2115الحسٌنً .ـ بؽداد : المركز التمنً للطباعة ،  

 أـ العنوان         ـ العشائر العربٌة ـ العراق 1

 

1659 

929،2   

 599ع 

 
 الحسٌنً ، عباس سهل 

السادة االشراؾ المتادات الحنٌة فى سطور ذهبٌة : 
دراسة وتحلٌل / تالٌؾ عباس سهٌل الحسٌنً .ـ بؽداد : 

  2115المركز  التمنً للطباعة ،  

 سم 24ص ؛ 454

 ـ العشائر العربٌة ـ العراق  ) لبٌلة الحسنٌة (    1

 أـ العنوان  
 

1661 

92902 

 599ح

 
 المرعب الحسنً، علً

لادة لملوم ىل مكوطرن توثٌك هاشم مكوطرم علً 
بابل: المركز الثمافً للطباعة  -1المرعب الحسنً

 2115والنشر، 

 سم21ص؛ 79

 العنوان -أ    العراق )آل مكوطر(   -ـ العشائر العربٌة1

 

1661 

92902 

 599ح

 
 الحسنً، هاشم حسن مهدي الحلً

لب االشراؾ المزٌدي نهاٌة المطلب فً نسب فٌلٌة مط
هـ/ هاشم حسن الحسنً الحلً 1435هـم 696الحسنٌون 

 2115الحلة: دار الفرات،  -1المزٌدي

 سم24ص؛ 276

العراق ) لبٌلة  -العشائر العربٌة -2ـ االنساب العربٌة   1

 العنوان -أ    مطلب(   
 

1662 

92902  1663 



 الحمدانً، لحطان أحمد سلٌمان 842ح
والدول/ لحطان احمد لبٌلة بنً حمدان فً العراق 

 2115بؽداد: مكتبة ودار العباد،  -1سلٌمان الحمدانً

 سم24ص؛ 794

 العراق) لبٌلة بنً حمدان(    -ـ المبائل العربٌة1

 العنوان -أ
 

929،2  

 859ح 

 
 حمزة شٌر علً 

زبدة المصادر فً ترجمة الرجال والمبائل / حمزة شٌر 
علً : تحمٌك علً ناجً الربٌعً محمود الموسوي 

  2115المشعشعً .ـ بؽداد : مطبعة زاكً ، 

 سم 24ص  ؛ 121

ـ المبائل العربٌة ـ العراق أـ الربٌعً علً  ناجً )  1

ب ـ  الموسوي ، محمود المشعششعً )   محمك ( 
 محمك ( 

 

1664 

929،2 

  894ح 

 
 الحمٌري ، عبد الرزاق ؼافل الكرم 

تارٌخ لبائل حمٌر المحطانٌة فً العراق / تالٌؾ عبد 
الرزاق ؼافل الكرم الحمٌري .ـ بؽداد : دار الكرم ، 

2115  

 سم 24ص ( 256)  2ج 

 ـ العشائر العربٌة ـالعراق ) لبائل حمٌر ( أـ العنوان  1

 

1665 

929،2  

  894ح 

 
 عبد الرزاق ؼافل الكرم  الحمٌري ،

تارٌخ لبائل حمٌر المحطانٌة فً العراق / عبد الرزاق 
  2115ؼافل الكرم الحمٌري .ـ بؽداد : دار الكوثر ، 

 سم 24ص  ( ؛ 257)  3ج 

 ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) لبائل حمٌر ( أـ العنوان    1

 

1666 

929،2  

  928ح 

 
 الحٌالً  ، احمد صالح حسٌن التبلة 

الحٌالٌون : دراسة فً نسب ومشجرات البوؼنٌمة والبو 
لاسم ... الخ / احمد صالح حسٌن التبلة الحٌالً .ـ بؽداد 

  2115: حكمت للفنون ، 

 سم 24ص  ؛ 256 

 ـ العشائر  العربٌة ـ العرق  ) الحٌالٌون (  أـ العنوان    1

 

1667 

929،2  

928 

 
 الحٌالً ، طارق طه محمود 

1668 



الحٌالً بٌن اسم المكان وشرؾ االنساب فً العراق  
وبالد الشام ومصر / طارق طه محمود الحٌالً الحٌالً 

  2115الحسٌنً .ـ بؽداد : مكتب الحٌالً للفنون  ، 

 سم 24ص ؛ 295

 ـ العشائر العربٌة  ـ العراق ) الحٌالً ( أـالعنوان   1

 

929،2  

 944ح 

 
 الحٌدري ، حسن علً 

السٌادة أل موسى السٌد فرج هللا الحسٌنٌون / حسٌن 
علً الحٌدري الحسٌنً .ـ بؽداد : مإسسة دار الصادق ، 

2115  

 سم 29ص ؛ 122

 ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) السادة أل موسى ( 1

 أـ العنوان   
 

1669 

929،2  

  689د 

 
 الدعمً ، عدنان ال الحاج علوان 

عشائر الدعوم فً العراق / عدنان ال الحاج علوان 
مزٌدة ومنمحة .ـ النحؾ االشرؾ :   2الدعمً .ـ ط 

  2115مكتبة كرار ، 

 سم 24ص ؛ 427

 ـ العشائر العربٌة ـ العرق ) عشٌرة الدعوم (  1

 أـ العنوان 
 

1671 

   949د  929،2
 الدوري ، اكرم عبد هللا كرٌم 

ن : دراسة عن نسب وتارٌخ الدوحة العباسٌة وال بركا
السادة االشراؾ بٌت بركان ال مدلل العباسٌة / اكرم عبد 

هللا كرٌم الدوري .ـ بؽداد : مكتبة الوان للطباعة  ، 
2115  

 سم 24ص ؛ 161

ـ االنساب العربٌة ـ العراق ـ السادة ، بركان ال مدلل  1

 العباسٌة  أـ العنوان  
 

1671 

 

929،2  

  232ذ 

 
 الذبحاوي ، هاشم مرسى حسن 

الوافً فً نسب عشٌرة السادة ال صافً الحسٌنٌٌن 
البوذبحن / تالٌؾ هاشم موسى حسن الذبحاوي .ـ النجؾ 

  2115االشرؾ : مطبعة العالمٌة الحدٌثة ، 

 سم 24ص ؛ 312

 ـ العشائر العربٌة ـ العرق ) عشٌرة البوذبحن ( 1

 أـ العنوان   

1672 

 



 

929،2  

  95ر 

 
 الوٌس ، ؼفران عطاء عبد الكرٌم 

ـ  1761بنو ٌاس ودورهم فً ظهور امارة ) ابو ظبً ( 

/ عفراء عطاء عبد الكرٌم الوٌس .ـ بؽداد : دار  1914

  2115ومكتبة عدنان ، 

 سم 24ص ؛ 332

ـ المبائل العربٌة ـ تارٌخ ) لبٌلة بنو ٌاس ( االمارات ـ  1

 ـ العنوان   2تارٌخ  

 

1673 

929،2  

  494ش 

 
 شرٌدة ، مخلؾ 

دٌوان عشٌرة الحمام مشجراتها ونسبه وفروعها / جمع 
  2115واعداد مخلؾ شرٌدة .ـ بؽداد : مكتب العزوبة ، 

سم .ـ ) سلسلة عشائرإ زوبع فً العراق 31ص ؛ 347

 )  
 ـ العشائر العربٌة  ـ العراق  )  عشٌرة الحمام (  1

 ب ـ السلسلة     أـ العنوان  
 

1674 

929،2  

 494ش 

 
 شرٌدة ، مخلؾ 

دٌوان عشٌرة السعدان  مشجراتها ونسبه وفروعها / 
جمع واعداد مخلؾ شرٌدة .ـ بؽداد : مكتب العزوبة ، 

2115  

سم .ـ ) سلسلة عشائرإ زوبع فً العراق 31ص ؛  186

 )  

ـ العشائر العربٌة  ـ العراق  )  عشٌرة الحمام (  أـ  1

 ب ـ السلسلة      العنوان
 

1675 

929،2  

 494ش 

 
 شرٌدة  ، مخلؾ 

عشائر زوبع فً العراق / جمع واعداد مخلؾ شرٌدة .ـ 
  2115بؽداد : مكتب العزوبة ، 

 (  4سم .ـ ) دراسات عشائر ؛ 31ص (  ؛ 254)  1ج 

ـ العشائر العربٌة  ـ العراق  )  عشٌرة السعدان (  أـ  1

 العنوان ب ـ السلسلة 
 
 

1676 

929،2  

 494ش 

 
 شرٌدة ، مخلؾ 

عشائر زوبع فً العراق / جمع واعداد مخلؾ شرٌدة .ـ 
 2115بؽداد : مكتب العزوبة ، 

1678 



 (  4سم .ـ ) دراسات عشائرٌة ؛ 31ص ( ؛ 242)  3ج 

ـ العشائر العربٌة  ـ العراق  )  عشٌرة زوبع (  أـ  1

 العنوان ب ـ السلسلة 
  

929،2  

 494ش 

 
 شرٌدة ، مخلؾ 

عشائر زوبع فً العراق / جمع واعداد مخلؾ شرٌدة .ـ 
  2115بؽداد : دار البادٌة للنشر والتوزٌع  ، 

 ( 5سم .ـ ) دراسات عشائرٌة ؛ 31ص (  ؛211)  5ج 

ـ العشائر العربٌة  ـ العراق  )  عشٌرة الحمام (  أـ  1

 العنوان ب ـ السلسلة 
 

1679 

929،2  

  479ط 

 
 الطرلً ، عندٌد صٌفان

مثل الوصؾ فً المولفات لبٌلة بنً طرؾ / عندٌد ا
  2115صٌفلن الطرفً .ـ الحلة : دار الضمان ، 

 سم 25ص ؛ 158

 ـ المبائل العربٌة ـ العراق ) لبٌلة بنً طرؾ (  1

 أـ العنوان  
 

1681 

929،2  

  529ع 

 
 العزاوي ، احمد فهد رشٌد 

اعادة تنظٌم مجتمع لبٌلة العزة / تالٌؾ احمد فهد رشٌد 
العزاوي ، مروان علً الٌات العزاوي .ـ دٌالى : جامعة 

  2115دٌالى ، 

 سم 21ص ؛ 16

ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) لبٌلة العزة (  أـ العزاوي  1

 ب ـ العنوان        ، مروان علً دمحم ) م 0 م ( 
 

1681 

929،2  

 972ع 

 
 العٌفاري ، عباس عبٌد علوان 

تارٌخ لبٌلة العٌفاري عشٌرة الخفاجات من شمر جعفر 
عبده / تالٌؾ عباس عبٌد علوان العٌفاري .ـ بؽداد : دار 

  2115المرتضى ، 

 سم 24ص + صور ؛ 116

 أ ـ العنوان       ـ المبائل العربٌة ـ  ) لبٌلة العٌفار (  1

 

1682 

929،2  

 479غ 

 
 ٌاض علً رضا الموسوي الؽرٌفً ، ر

ملحك ماشرؾ  وطاب من  ذرٌة الجاب / رٌاض علً 
  2115رضا الموسوي الؽرفً .ـ بؽداد : ) د . ن ( ، 

 سم 31ص + صور ؛ 282

1683 



 ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) ال  العرٌفً (   أـ العنوان  1

 

929،2  

  246ن 

 
 الكارضً ، بدر مهدي 

نسب عشٌرة الكوارض وتارٌخها / تالٌؾ بدر مهدي 
  2115الكارضً .ـ  الدٌوانٌة : مطبعة كانون ، 

 سم 24ص ؛ 174

 ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) عشٌرة الكوارض ( 1

 أـ العنوان  
 

1684 

929،2  

 529م 

 
 المشاٌخً ، ناصر دمحم علً الناصر الموسوي الحسٌنً 

ادة المشاٌخ : دراسة المول الشامخ فً انساب الس
تحلٌلٌة  شمولٌة تعنى بعشائر السادة المشاٌخ ... الخ /  

تالٌؾ ناصر دمحم علً الناصر المشاٌخً الموسوي 
الحسٌنً ؛ اعداد مصطفى حمزة المشاٌخً .ـ بؽداد : 

  2115مكتب زاكً ، 

 سم 24ص ؛ 812

ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) عشائر المشاٌخ ( أـ  1

 ب ـ العنوان      مصطفى حمزة ) معد (  المشاٌخً ؛
 

1685 

929،2  

  565م 

 
 المشعشعً ، عبد المطلب جاسم البكاء  الموسوس 

امارة المشعشعٌن  فً ذمة التارٌخ / تالٌؾ عبد المطلب 
مزٌدة  4جاٌسم البكاء البكاء الموسوي المشعشعً .ـ ط 

  2115منمحة ومنفتحة .ـ بؽداد : مكتب زاكً ، 

 سم 24ص ( ؛ 466) 2ـ 1ط 

 أـ العنوان        ـ المبائل العربٌة ) المشعشعٌن ( 1

 

 
1686 

929،2 

  565م  

 
 المشعشعً ، عبد المطلب جاسم البكاء  الموسوس 

امارة المشعشعٌن  فً ذمة التارٌخ / تالٌؾ عبد المطلب 
مزٌدة  4جاٌسم البكاء البكاء الموسوي المشعشعً .ـ ط 

  2115.ـ بؽدادمكتب زاكً ،  منمحة ومنفتحة

 سم 24ص ( ؛  428)  4ـ 3ط 

 أـ العنوان    ـ المبائل العربٌة ) المشعشعٌن (  1

 

1687 

929،2  

  626م 

 
 المعاضدي ، خاشع 

من بعض انساب العرب : بٌن النهرٌن / خاشع 
  2115المعاضٌدي .ـ بؽداد ) د .ن ( ، 

 سم 24ص (؛ 281)  4ج 

1688 



 أـ العنوان        ـ العراق ـ المٌائل العربٌة  1

 

929،2  

  959م 

 
 الموسوي ، ناظم الصافً 

النبع الصافً السادة الصوافً الموسوي المختصر فً 
تارٌخ السادة الصوافً / ناظم الصافً الموسوي  .ـ 

  2115بؽداد : مطبعة المهٌمن ، 

 سم 24ص ؛ 114

ـ العشائر العربٌة  ـ العربٌة  ـ العراق ) الصوافً  ـ  1

 أـ العنوان         الموسوي ( 
 

1689 

929،2  

 429ن 

 
 النداوي ، سعد عباس الحسٌنً 

اشراؾ العرب الجمالت بنً جمٌل الحسٌنٌة  ممنهم ) 
الحامد (  فً العراق والشام وجزٌرة العرب والبلدان 

النداوي الحسٌنً .ـ بؽداد االسالمٌة / تالٌؾ سعد عباس 
  2115: مطبعة سع النداوي ، 

 سم 31ص ( ؛ 91)  3ج 

 أـ العنوان        العشائر العربٌة ـ العراق ) الجمالن (
 

 
1691 

929،2  

 429ن 

 
 النداوي ، سعد عباس الحسٌنً 

موسوعة سعد النداوي اشراؾ العرب الجمالت وبنً 
جمٌل الحسٌنٌة ومنهم الندة .. الخ / تالٌؾ سعد عباس 

  2115د . ن ( ،  (النداوي الحسٌنً .ـ بؽداد 

 سم 31( ؛  561)  3ج 

 العشائر العربٌة ـ العراق ) لبٌلة  الجمالت  ( أـ العنوان 
 

1691 

929،2  

 925و 

 
 الوناس ، ابو حسن علً 

تارٌخ  لبٌلة الجواري / ابو حسن علً الوناس .ـ ) بؽداد 
  2115( : ) د ، ن ( ، 

 سم 25ص + صور ؛ 397

 ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) لبٌلة الجوارنً (  1

 أـ العنوان 
 

1692 

935 

  229م 

 

 
 ماثٌو ، روجر 

اثار بالد الرافدٌن نضرٌات ودراسات / روجر ماثٌو ؛ 
ترجمة دمحم صبري عبد الرحٌم .ـ بؽداد : مكتبة عدنان ، 

2115  

 سم 24ص ؛ 313

1693 



ـ االثار ، علم أـ دمحم صبري   2ـ العراق ـ تارٌخ لدٌم  1

 عبد الرحٌم ) مترجم ( ب ـ العنوان  
 

939،2  

 299ط 

 
 حٌم الطائً ، سعاد هادي حسن ار

ـ  127االٌؽور فً اصولهم التارٌخٌة واحوالهم العامة ) 

م ( / سعاد هادي حسن ارحٌم  1258ـ 744هـ ( ) 565

  2115.ـ بؽداد : دار ومكتبة عدنان ،  2الطائً .ـ ط 

 سم .،ـ ) دراسات ( 24ص ؛ 573

ـ المسٌحٌة أـ العنوان  3ـ االسالم  2ـ الشرق االوسط  1

 ب ـ السلسلة 
 

1694 

939،4  

  49هـ 

 
 هدى علً كاكاًٌ 

الصالت الحضارٌة بٌن الفكر المسٌحً والفكر االسالمً 
من المرن الثالث حتى المرن التاسع المٌالدي / تالٌؾ 

  2115هدى علً كاكه ًٌ .ـ بؽداد : دار ومكتبة عدنان ، 

 سم .ـ ) دراسات ( 24ص ؛ 573

ـ المسٌحٌة  أـ العنوان  2ـ االسالم  2ـ الشرق االوسط  1

 ب ـ السلسلة 
 

1695 

941 

  594ر 

 
 رشٌد ؼوٌلب 

لوى الٌسار االوربً االزمة المالٌة والسٌاسات البدٌلٌة / 
ترجمة واعداد رشٌد ؼوٌلب .ـ بؽداد : دار الرواد 

  2115المزدهرة ، 

 سم 24ص ؛ 279

 أـ العنوان               ـ االتحاد االوربً 1

 

1696 

941،27 

 894و 

 
 ولٌد خالد ٌوسؾ 

/ ولٌد خالد ٌوسؾ  1914ـ  1789تارٌخ اوربا الحدٌث 

  2115.ـ بؽداد : مطبعة زٌنة العربً ، 

 سم 24ص ؛ 286

 ( أـ العنوان   1914ـ  1789ـ اوربا ـ تارٌخ حدٌث )  1

 

1697 

941،5  

 362ق 

 

 
 لحطان حمٌد كاظم

الوجٌز فً تارٌخ اوربا فً المرن العشرٌن من الحرب 
العالمٌة االولى ... الخ / تالٌؾ لحطان حمٌد كاظم ، 

  2115احمد دمحم جاسم عبد .ـ  دٌالى : جامعة دٌالى ، 

 سم 24ص ؛ 189

1698 



ـ اوربا ـ تارٌخ ـ المرن العشرٌن  أـ احمد دمحم جاسم  1

 عبد ) م . م ( ب ـ العنوان  
 

942 

  972خ 

 

 
 الخٌفانً ، حٌدر صبري شاكر 

تارٌخ النشاط السٌاسً للحركة العمالٌة الرٌطانٌة 

/ حٌدر صبري شاكر الخٌفانً .ـ النجؾ  1931، 1824

  2115االشرؾ : مطبعة المٌزان ، 

 سم 24ص ؛ 322

 أـ العنوان      ـ برٌطانٌة ـ تارٌخ   1

 

1699 

946  

 944ج 

 
 الجوذري  ، عبد العظٌم عباس 

التارٌخ االجتماعً فً الفرات  االوسط : دراسة 
انثروبولوجٌة / تالٌؾ عبد العظٌم عباس الجوذري ، 

شاكر هادي ؼضب .ـ الحلة : دار الفرات للثمافة  ، 
2115 

 سم 24ص ( 327)  1ج 

ـ المجتمع العرالً ـ دراسات  أـ  شاكر هادي  ؼضب )  1

 عنوان م . م (  ب ـ ال
  

1711 

947 

  849ت 

 
 التكرٌتً، هاشم صالح 

ممدمى فً تارٌخ روسٌا  الحدٌث ) لٌام الدولة الروسٌة 
الحدٌثة وبداٌة توسٌعها ( / تالٌؾ هاشم صالح التكرٌتً 

  2115.ـ بؽداد : دار ومكتبة عدنان ، 

 سم .ـ ) دراسات ( 24ص ؛ 214

ان ب ـ ـ روسٌا ـ تارٌخ ـ العصر الحدٌث  أـ العنو 1

 السلسلة 
 

1711 

947،146 

 492ت 

 
 ترونسكً ، لٌون 

تارٌخ الثورة الروسٌة : سموط المٌصرٌة لٌون  
ترونسكً ؛ ترجمة ودٌع زٌنً .ـ بؽداد : ) د . ن ( ، 

2115  

 سم 24ص ؛ 585

ـ  1913ـ روسٌا ـ تارٌخ ـ عصرا سرى رومانون   1

 ـ ودٌع زٌنً ) مترجم ( ب ـ العنوان   2ـ     1917

 

1712 

949،8  

  693ب 

 
 البعٌجً ، فهد عوٌد 

التطورات السٌاسٌة فً رومانٌا / فهد عوٌد البعٌجً  .ـ 

1713 



  2115بابل : موسسة دار الصادق الثمافٌة ، 

 سم 24ص ( ؛ 451ج ) 

ـ  1دوٌى االلطاعٌة حتى نهاٌة ... الخ / من عصر ال

 رومانٌا ـ تارٌخ  أـ العنوان  
 

951 

 923م 

 
 المٌاحً ، جعفر عبد الكاظم 

علم النفس العام / تالٌؾ جعفر عبد الكاظم المٌاحً .ـ 
  2115بؽداد : مكتب الٌمامة ، 

 سم 24ص ؛ 515

 ـ علم النفس    أـ العنوان  1

 

1714 

951،133  

 294ع  

 
 العبودي ، نادٌة كاظم دمحم

حروب االفٌون ) من صفحات التدخل االجنبً فً الصٌن  
( / نادٌة كاظم دمحم العبودي . ـ بؽداد :  1895ـ  1839) 

  2115) د . ن ( ، 

 سم 24ص ؛ 118

 أـ العنوان     ـ الصٌن ـ تارٌخ ) حرب االفٌون (  1

 

1715 

 

951،134 

  294ع 

 
 العبودي ، نادٌة كاظم دمحم 

ـ  1851الحركات الثورٌة فً الصٌن : دراسة تارٌخٌة ) 

( ال / نادٌة كاظم دمحم العبودي .ـ )  بؽداد (  : )   1878

  2115د . ن ( ، 

 سم 25ص ؛ 112

 ـ الصٌن ـ تارٌخ ) عصر ثورة التارٌخ ( أـ العنوان  1

 

1716 

953 

 952ج 

 
 الجٌزانً ، رحمن حسٌن علً 

الموالً بٌن مطرلة التمالٌد وسندان االبداع / رحمن 

  2115حسٌن علً الجٌزانً .ـ بؽداد : مكتب المنار ، 

 سم 24ص ؛ 229

 أـ العنوان        ـ التارٌخ االسالمً  1

 

1717 

953  

  898د 

 
 الدلٌمً / دمحم حسن سهٌل 

دٌوان الماء : دراسة فً انظمة االرواء فً الحضانة 
سالمٌة / دمحم حسن سهٌل الدلٌمً .ـ بؽداد : العربٌة اال

  2115مكتب عدنان للتنضٌد الطباعً ، 

 ـ الري  2ـ الحضارة االسالمٌة  1سم 21ص ؛ 164

1718 



 أـ العنوان 
 

953 

  962ص 

 
 الصخانً ، دمحم بن صالح العصامً الٌمنً 

مسالن االبصار فً اخبار ممالن االمصار وعجائب 
االخبار ومحاسن االشعار وعٌون االثار / تصنٌؾ دمحم بن 

صالح العصامً الٌمنً الصخانً ؛ تحمٌك دمحم بن علً 
  2115طه سكٌري .ـ بؽداد : دٌوان الولؾ السنً ، 

سم .ـ ) سلسلة احٌاء التراث 24ص ( ؛ 599)  3ج 

 ( 128االسالمً ؛ 

ـ  سكٌري ، دمحم علً طه )  2لتارٌخ االسالمٌة ـ ا 1

 ب ـ السلسلة         أـ العنوان      محمك ( 
 

 
1719 

 

953  

  649ش 

 
 الشطري ، السراي ، شاكر 

جدلٌة العرب العاربة والعرب المستعربة فً العمل 
والخلك فً علوم عربٌة المران الكرٌم / شكر مجٌد 

  2115العٌن ،  السراي الشطري .ـ بؽداد : مطبعة

 (  21سم .ـ ) سلسلة العمٌد ؛ 25ص ؛ 433

 ب ـ السلسلة           أـ العنوان   ـ العرب ـ تارٌخ  1

 

1711 

953 

 462م 

 

 
 المرعب ، علً 

شرائع الوجهاء وتوازع االمراء / تالٌؾ علً المرعب .ـ 
  2115.ـ بابل : مإسسة  دار الصادق الثمافٌة ،  2ط 

 سم 24ص ؛ 348

  أـ العنوان        التارٌخ  االسالمً ـ 1

 

1711 

 
 

953  

 298ن 

 
 نبٌلة عبد المنعم داود 

النخٌل والزهار فً التراث العربً / نبٌلة عبد المنعم 
داود .ـ بؽداد : مركز احٌاء التراث العلمً العربً ، 

2115  

 سم 21ص ؛ 134

 ـ التراث العربً  أـ العنوان   1

 

1712 

953 

 59و

 
 وسن ابراهٌم حسٌن 

الرإاٌة التارٌخٌة عند ٌالوت الحموي فً متابة معجم 
م ( / وسن ابراهٌم حسٌن 954ـ  622هـ ) 334البلدان ـ 

  2115.ـ بؽداد : مكتبة عدنان ، 

 سم 24ص ؛ 371

1713 



ـ معجم البلدان  أـ الحموي  2ـ التارٌخ االسالمً  1

 ٌالوت  ب ـ العنوان  
 

953،117 

  294ت 

 
تارٌخ الحضارة العربٌة االسالمٌةللصؾ الرابع االدبً / 

تالٌؾ عبد الجبار ناجً ) واخ ( .ـ بؽداد : وزارة 

  2115تالتربٌة ، 

 سم 24ص ؛ 196

ـ تارٌخ االسالمً ) دراسة وتدرٌس ( أـ  عبد الجبار  1

 ناجً ) م . م ( 
 

1714 

 

953،117 

  898ت 

 
 التمٌمً ، هادي عبد النبً دمحم 

م الحسٌن فً تراث السٌد هبة الدٌن الحسٌنً الشهر االما
ستانً ) دراسة فً الروى ومنهج الكتابة التارٌخٌة / 

هادي عبد النبً دمحم التمٌمً .ـ النجؾ االشرؾ : 
  2115التمٌمً للنشر ، 

 سم 24ص ؛ 118

ـ الحسٌن بن علً )  2ـ التارٌخ  االسالمً  ـ دراسات  1

ـ الحسٌنً ، هبة الدٌن الشهر ستانً ) رجل  3امام ( 

 دٌن (  أـ العنوان  
 

 
1715 

953،117  

  89ع 

 
 علً حداد 

ظالل ٌانعة لراءات فً التراث العلمً والثمافً العربً / 
ً علً حداد .ـ جامعة بؽداد : مركز احٌاء التراث العم

  2115العربً ؛ 

 (  132سم  .ـ ) سلسلة دراسات ؛ 21ص ؛ 146

ـ الحضارة االسالمٌة ـ دراسات أـ العنوان  ب ـ  1

 السلسلة 
 

1716 

953،117 

 372م 

 
 المركز الثمافٌة للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة 

دور  العلماء فً بناء الحضارة االسالمٌة فً فكر االمام 
الخامنئً / اعداد المركز الثمافٌة للجمهورٌة  االسالمٌة 

  2115االٌرانٌة .ـ بؽداد : المركز ، 

 24سم .ـ ) سلسلة افكار االمام الخامنئً ؛ 17ص ؛ 64

 ) 
ـ الخامئنً ، علً  2ـ الحضارة االسالمٌة ـ دراسات  1

 ل دٌن  شٌعً ( أـ العنوان ب ـ السلسة الحسٌن ) رج
 

1717 

953،12  1718 



 الجوعانً ، مطر احمد العابد  962ج 
ـ  1جٌش االسالم بٌن االعداد والتخطٌط واالستخدام عام 

م / مطر احمد العابد الجوعانً .ـ 661ـ  623هـ / 41

  2115بؽداد : مكتب زاكً ، 

 سم 24ص ( ؛ 285)  1ج 

ـ الحسٌنً )  2ـ  التارٌخ االسالم  عصر صدر االسالم  1

 أـ العنوان       االسالم ( 
 

953،12 

 982ش 

 
 شٌماء دمحم عبد المادر 

الجوانب االلتصاددٌة والمالٌة فً كتابة )عٌون االثر 
هـ  ـ 734فنون المؽازي والسٌر ( البن سٌد الناس ) ن 

م ( : دراسة  ممارنة / شٌماء  دمحم عبد المادر .ـ  1334

  2115بؽداد : مكتب الٌمامة والطباعة والنشر ، 

 سم 24ص ؛ 216

ن سٌد ـ اب 2ـ التارٌخ االسالمً ـ عصر صدر االسالم  1

 الناس ) دمحم بن عبد هللا ) م (  أـ العنوان 
  

1719 

953،1217 

  698ن 

 
 النعٌمً ، ابو فراس 

الفتوحات االسالمٌة فً عهد الرسول ) ص ( والخالفة 
الراشدة / ابو فراس النعٌمً .ـ دٌالى : جامعة دٌالى ، 

  2115مطبعة المركزٌة ، 

 سم 21ص ؛ 64

 صر االسالم ـ دراسات ـ التارٌخ االسالمً ـ الع 1

 أـ العنوان   
 

1721 

953،123 

 959س 

 
 سوسن بهجت ٌونس 

جهود العرب المسلمٌن فً فتح مفماسٌا والسهوب 
الروسٌة االوربٌة فً عهد الخلٌفة عمر بن الخطاب ) 

رض ( الى الخلٌفة هارون الرشٌد / تالٌؾ سوسن بهجت 
  2115ٌونس .ـ بؽداد : مطبعة السحاب ، 

ـ  1سم .ـ ) سلسلة رسائل جامعٌة ( 24ص ؛213

 التارٌح االسالمً ـ خالفة عمر ٌن الخطاب ) رض ( 
 أـ العنوان ب ـ السلسلة 

 

1721 

953،125 

 264س 

 
 الساعدي ، سعد 

التارٌخ ٌحاكم  نفسة / سعد الساعدي .ـ الحلة : ) د 0 ن 
 ، )2115  

 سم 24ص ؛ 179

1722 



ـ  2ـ التارٌخ االسالمً ـ خالفة علً بن ابً طالب  1

 أـ العنوان       علً بن ابً طالب ) امام (  
   

953،125 

 268ن 

 
 الكاظمً ، دمحم سعٌد عبد الحسٌن 

عهد االمام علً بن ابً طالب ) علٌة السالم ( الى مالن 
االشتر عاملة علً مصر / شرح دمحم سعٌد عبد الحسٌن 

.ـ بؽداد : االمانة العامة للعتبة الكاظمٌة  الكاظمً
  2115الممدسٌة ، 

 سم 22ص ؛ 184

ـ التارٌخ االسالمً ـ عهد االمام علً ) علٌه السالم (  1

 أـ العنوان       ـ الواعظ والرشاد   2

 

1723 

953،13 

 944ح 

 
 حٌدر لفتة سعٌد مال هللا 

اسالٌبالدولة االموٌة فً  تثبٌت السلطة : دراسة 
تارٌخٌىة / حٌدر لفتة سعٌد مال هللا .ـ النجؾ  : مطبعة 

  2115المٌزان  ، 

 سم 24ص ،؛ 748

 أـ العنوان       ـ التارٌخ االسالمً ـ العصر االموي  1

 

1724 

953،132 

 944ج 

 
 الجورانً ، عبد  الحسٌن عبود شبٌب 

االمام الحسٌن ) علٌه السالم (  الفلرق بٌن مصٌبة
ومصائب االنبٌاء ) علٌهم السالم ( / تالٌؾ عبد الحسٌن 

  2115عبود شبٌب الجورانً .ـ بؽداد : ) د . ن ( ، 

 سم 24ص ؛ 132

ـ التارٌخ االسالمً ـ العصر االموي ) ٌزٌد بن معاوٌة  1

 أـ العنوان      ـ والعة الطؾ  3ـ ثورة الحسنٌٌن  2( 

 

1725 

953،132 

 599ح 

 
 الحسٌنً ، فرلد المزوٌنً 

فٌض السماء فً معرفة ملحمة كربالء : المرتكزات 
والمدخل / تالٌؾ فرلد  الحسٌنً المزوٌنً .ـ  ) د . م ( : 

  2115موسسة الحلة للدراسات االنسانٌة ، 

 سم 24ص ؛ 311

 أـ العنوان    ـ معركة الطؾ ) ثورة الحسٌن (  1

  

1727 

 

953،132 

 894 ح

 
 الحمٌدي ، ؼالب السماوي 

لراءة فً المنهج التكاملً عند السٌد الشهٌد دمحم الصدر 
اضواء على ثورة الحسٌن انموذجا / ؼالب الحمٌدي 

1728 



  2115السماوي .ـ النجؾ االشرؾ : مكتبة اهل الحك ، 

 سم 22ص ؛ 118

 2ـ التارٌخ االسالمً ـ معركة الظؾ ) ثورة الحسٌن (  1
 أـ العنوان      صادق ) مرجع  دٌنً (  ـ الصدر ، دمحم

  

953،132 

  264س 

 
 الساعدي ، دمحم والً دسان 

المجتمع الكوفً بٌن الموثب والنكوص : رإٌة تعتمد 
االسٌاد ... الخ / تالٌؾ دمحم والً دسان الساعدي .ـ بؽداد 

  2115: مكتب زاكً ، 

 سم 24ص ؛ 214

الكوفة ( ـ التارٌخ ـ العراق )  2ـ معركة الطؾ 1

 أـ العنوان          االسالمً
 

1729 

 
 
 

953،132 

  949م  

 
 المندالوي ، مزبان امان حسن 

دور التحفة الحسٌنٌة فً ارساء الشرٌعة االسالمٌة / 
مزبان امان حسن المندالوي .ـ بؽداد : كٌوان الولؾ 

  2115الشٌعً ،

 سم 24ص ؛ 68

 ـ التارٌخ االسالمً ـ العصر االموي ـ ثورة الحسٌن  1

 أـ العنوان  
 

1731 

953،15  

  284س 

 
 السامرائً ، لاسم حسن أل شامان 

صراع  االرادات  فً العصر العباسً الثانً االمارنتٌن 
الصفارٌة والطولونٌة نموذجا / لاسم حسن أل شامان 

   2115السامرائً .ـ بؽداد : دار الرسالة ، 

 سم 24ص ؛ 223

ـ  2ـ التارٌخ االسالمً ـ العصر العباسً الثانً  1

 أـ العنوان          الطولونٌون  
 

1731 

953،152 

  264س 

 
 الساعدي ، عمار دمحم ٌونس 

م ( 861هـ ـ 247الترن فً الدولة االسالمٌة حتى عام ) 

/ عمار دمحم  ٌونس الساعدي ـ كربالء : دار التٌن : 
  2115موزعون ، 

 سم 24ص ؛ 168

 م (  861هـ ـ 247ـ االتران ـ التارٌخ االسالمً )  1

 أـ العنوان  
 

 
1732 

953،1721   1733 



 نان عبد الجلٌل دمحم الهموندي ، ج 899هـ 
المضاء والمضلة فً المؽرب االدنى اى المرن الرابع 

الهجري / تالٌؾ جنان عبد الجلٌل دمحم الهموندي .ـ بؽداد 

  2115: مكتب  الٌمامة للطباعة ، 

 سم 25ص ؛  348

 أـ العنوان      ـ المضاء  2ـ المؽرب ـ التارٌخ االسالمً  1

 

953،176 

 84ع 

 
 العمر ، نوال ناظم محمود 

الحركة العلمٌة فً خرسان فً المرنٌٌن  الرابع 
والخامس الهجرٌٌن / نوال ناظم محمود العمر .ـ بؽداد : 

  2115عادل للطباعة ، 

 سم 25ص ؛ 314

 ـ خرسان ـ تارٌخ  2ـ اٌران ـ تارٌخ العصر العباسً  1

 أـ العنوان
   

1734 

953،19  

  849ت 

 
 التكرٌتً ، هاشم  صالح 

( /  1856ـ 1774المسالة الشرلٌة : مرحلة االولى ) 

: بؽداد : دار ومكتبة  2تالٌؾ هاشم صالح التكرٌتً .ـ ط 

  2115عدنان للطباعة ، 

 سم 24ص ؛ 181

 أـ العنوان         ـ العثمانٌون ـ تارٌخ  1

   

1735 

953،19  

 299ط 

 
 الطائً ، سعاد هادي  حسن ارحٌم  

دراسات فً تارٌخ الترن والمؽول / تالٌؾ سعاد هادي 
حسن ارحٌم الطائً .ـ بؽداد : دار ومكتبة عدنان ، 

2115  

 سم 24ص ؛ 471

ـ المؽول ـ تارٌخ   2ـ االمروطورٌة العثمانٌة ـ تارٌخ  1

 أـ العنوان   
 

1736 

953،19567  

  959ق 

 
 المٌسً ، اٌالؾ عاصم مصطفى 

رسول هادي الكرعوكلً : ومنهجة التارٌخٌة / تالٌؾ 
اٌالؾ عاصم مصطفى المٌسً .ـ بؽداد : دٌوان الولؾ 

  2115السنً ، 

سم .ـ ) سلسلسة الدراسات االسالمٌة 24ص ؛ 155

 (  318المعاصرة ؛ 

 ـ العراق ـ تارٌخ ـ العصر العثمانً  أـ العنوان  1

  ب ـ السلسلة

1737 

 



 

953،2  

  898ت 

 
 التمٌمً ، عباس جبٌر سلطان 

الؽٌرة العربٌة على الممدسات ، ؼزو ابرهة لمكة 
انموذجان / عباس جبٌر سلطان التمٌمً ، انتصار لطٌؾ 

  2115حسن السبتً .ـ دمشك ، تموز للطباعة ، 

 سم 21ص + تموز ؛ 136

م .  ـالٌمن ـ تارٌخ  أـ السبتً ، انتصار  لطٌؾ حسن ) 1

 م (  ب ـ العنوان  
 

1738 

 

953،2  

 998س 

 
 سهٌلة مرعً مرزوق 

تارٌخ الٌمن المدٌم :دراسة فً االحول السٌاسة والدٌنٌة 
/ سهٌلة مرعى مرزوق .ـ بٌروت : دراسة ومكتبة 

  2115البصائر ، 

 سم 25ص ؛ 226

 ـ العنوان  ا     ـ الٌمن ـ تارٌخ 1

 

1739 

953،4  

 898ت

 
 التمٌمً ، حٌدر عبد الرضا حسن 

 1622ـ  1511مملكة هرمز فً ظل االحتالل البرتمالً ) 

م ( / حٌدر عبد الرضا حسن .ـ بؽداد : دار ومكتبة 
  2115عدنان ، 

ـ مملكة هرمز )  1سم .ـ ) دراسات ( 25ص ؛ 144

 عمان ( ـ تارٌخ  أـ العنوان  ب ـ السلسلة 
 

1741 

953،4  

  842ح 

 
 ، طارق نافع الحمدانً 

/   1958عمان فً وثائك البالط الملكً العرالً حتى عام 

دراسة وتحمٌك طارق نافع الحمدانً .ـ بؽداد : مكتبة 

  2115عدنان ، 

 سم 24ص ؛ 169

 أـ العنوان         ـ  سلطنة عمان ـ تارٌخ  1

 

 
1741 

 

953،5  

  359ت 

 
 تحسٌن  حمٌد مجٌد 

المصادرات فً الدولة العباسٌة خالل المرنٌٌن الثالث  
والرابع الهجري / تحسٌن حمٌد مجٌد .ـ بؽداد : دار 

  2115ومتبة عدنان ، 

 سم24ص ؛ 591

 ـ الترٌخ االسالمً ـ العصر العباسً الثانً أـ العنوان  1

  

1742 



953،5 

 599ح 

 
 الحسٌناوي ، صفاء دمحم عبد

تعزٌز السٌطرة البرٌطانٌة على امارات ساحل عمان ) 

( / صفاء دمحم عبد الحسٌناوي .ـ بؽداد :  1971ـ  1946

  2115دار ومكتبة عدنان ، 

 سم .ـ ) دراسات ( 24ص ؛  183

 ـ االمارات العربٌة المتحدة ـ تارٌخ العصر الحدٌث 1

 ب ـ السلسلة     أـ العنوان  
 

 
1743 

953،514  

 798ط 

 
 الطفٌلً ، ستار علن  عبد الكاظم 

اسرة أل مكتوم ودورها فً تارٌخ اماراة دبً حتى عام 
م / ستار علن عبد الكاظم الطفٌلً .ـ بؽداد : دار 1991

  2115ومكتبة عدنان ، 

 سم .ـ ) دراسات ( 24ص ؛ 536

ـ االمارات العربٌة المتحدة ـ تارٌخ ـ أل مكتوم أـ  1

 العنوان ب ـ السلسلة 
 

 

1744 

953،517 

  543خ 

 
 الخزرجً ، حسن علً فلٌح

دولة االمارات العربٌة المتحدة : دراسة تارٌخ االستثمار 
النفط ... الخ / حسٌن علً فلٌح الخزرجً .ـ بؽداد : 

  2115موسسة  ثائر العصامً ، 

 سم 25ص + صور ؛ 772

ـ  1971ـ االمارات العربٌة المتحدة  ـ تارٌخ ـ )  1

 (   أـ العنوان  1981

 

1745 

 

953،51 

  224ج 

 
الجابري ، خلٌل حمودي عثمان تارٌخٌة فً االوضاع 

السٌاسة االجتماعٌة وااللتصادٌر / تالٌؾ خلٌل حمودي 

  2115عثمان الجابري .ـ بؽداد : دار ومكتبة عدنان ، 

 سم 24ص ؛ 366

 االمارات العربٌة المتحدة ـ تارٌخ ابوضً ـ تارٌخ ـ  1

 أـ العنوان 
 

1746 

953،53 

  829ج 

 

 
 جمانة دمحم راشد 

 1971ـ  1914التطورات السٌاسة فً امارة الشارلة ) 

( / جمانة دمحم راشد .ـ بؽداد : دار ومكتبة عدنان ، 
2115  

 سم  .ـ ) دراسات ( 24ص ؛ 156

1747 



 أـ العنوان            ـ الشارلة ـ تارٌخ  1

 

955 

 296ر 

 
 الربٌعً ، دمحم كامل 

االثر السٌاسً للمإسسة الدٌنٌة فً اسماط نظام دمحم رضا 
بهلوي / تالٌؾ دمحم كامل الربٌعً ، دمحم هاشم خوٌطر .ـ 

  2115بؽداد : مإسسة ثاثٌر العصامً ، 

 سم 25ص ؛ 166

شم خوٌطر ) م 0 م ـ اٌران ـ تارٌخ  أـ الربٌعً ، دمحم ها 1

 ب ـ العنوان       ( 
  

1748 

955،1542 

  727ث 

 
ثمافة الثورة االسالمٌة / اعداد المركز الثمافٌة 

للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة .ـ بؽداد : المركز الثمافً 
  2115للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة ، 

 سم 24ص ؛ 32

 ـ اٌران ـ تارٌخ ) االمام الخمٌنً (  1

 

1749 

955،1542 

  529ر 

 
رسائل الشهٌد الصدر لدر سره الى االمام الخمٌنً لدس 

سره وثوار الشعب االٌرانً ، اعداد المركز الثمافٌة 
للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة .ـ بؽداد : مركز الثمافٌة 

  2115للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌنة ، 

ـ  2خمٌنً ـ اٌران ـ تارٌخ ) فترة حكم االمام ال 241

 الصدر دمحم بالر ) رجل دٌن ( 
 سم 12ص ؛ 24

ـ الصدر  2ـ اٌران ـ تارٌخ ) فترة حكم االمام الخمٌنً  1

 دمحم بالر ) رجل دٌن ( 
 

1751 

955،1542 

 994ش 

 
الشهٌد الصدر  )لدس سره ( والثورة االسالمٌة فً 
اٌران / اعداد المركز الثمافٌة للجمهورٌة االسالمٌة 

االٌرانٌة .ـ بؽداد : مركز الثمافٌة للجمهورٌة االسالمٌة 
  2115االٌرانٌنة ، 

 سم  12ص ؛ 24

ـ  2ـ اٌران ـ تارٌخ ) فترة حكم االمام الخمٌنً (   1

 دٌن ( الصدر دمحم بالر ) رجل 
 

1751 

955،1542 

  824ل 

 
لماذا انتصرت ثورة االمام الخمٌنً ) لدس سره ( / 

  2115اعداد المركز الثمافً .ـ بؽداد : المركز الثمافً  ، 

 سم 12ص ؛ 32

 
1752 



 ـ اٌران ـ تارٌخ ) فترة حكم االمام الخمٌنً (  1

 

955،154 

 372م 

 

 
المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرنٌة نظرٌات 

حول انتصار الثورة االسالمٌة فً اٌران / اعداد المركز 
الثمافً للجمهورٌة االسرمٌة االٌرانٌة .ـ بؽداد : المركز  

 ،2115  

 سم  .ـ ) سلسلة افكار االمام الخامئنً ( 17ص ؛ 32

الثمافٌة ـ  2ـ اٌران ـ تارٌخ ـ الثورة االسالمٌة  1

 االسالمٌة   أـ العنوان  ب ـ السلسلة 
 

1753 

955،75 

 844ح 

 
 الحمدانً ، طارق نافع 

تارٌخ الخلٌج العربً الحدٌث والمعاصر طارق نافع 
الحمدانً ، جعفر عباس حمٌدي ، طارق ٌاسٌن الحلو .ـ 

  2115بؽداد : مكتبة عدنان ، 

 سم 24ص ؛ 244

ـ الخلٌح العربً ـ تارٌخ أـ العنوان عباس حمٌد ) م . م  1

 ( ب ـ الحل، طارق ٌاسٌن ) م . م ( ج ـ العنوان 
 

1754 

956،117 

 249ت 

 

 
تارٌخ البالد العربٌة الحدٌث والمعاصر : للصؾ السادس 

االبتدائً / تالٌؾ جعفر عباس حمٌد .ـ ) واخرون ( .ـ 
  2115بؽداد : وزارة التربٌة ، 

 سم 24ص ؛ 216

ـ الوطن العربً ـ تارٌخ حدبث : دراسة وتدرٌس أـ  1

 جعفر عباس حمٌدي ) م . م ( أـ العنوان 
 

1755 

 

956،1  

  294ز 

 
 الزٌدي ، كرٌم مطر حمزة 

دراسات فً تارٌخ تركٌا الحدٌث / كرٌم مطر حمزة 
  2115الزبٌدي .ـ بٌروت : دار العلوم العربٌة ، 

 سم 24ص +  ملحك  صور ؛ 241

 ـ تركٌا ـ تارٌخ أـ العنوان   1

 

1756 

 

956،1115 

 693ب 

 
 البعٌجً ، فهد عوٌد 

العاللات البرٌطانٌة العثمانٌة فً المرن التاسع عشر / 
فهد عوٌد البعٌجً .ـ الحلة مإسسة دار الصادق الثمافٌة 

 ،2115  

 سم 24ص ؛ 383

ـ تركٌا ـ تارٌخ ـ العصر العثمانً ) المرن التاسع   1

1757 



ـ برٌطانٌا العاللات ـ الخارجٌة ـ تركٌا أـ  2عشر ( 

 العنوان  
 

956،1124 

 829هـ 

 
 الهماوندي  ، شٌماء رمزي عبد الؽنً 

السٌاسة التركٌة تجاه الكورد فً عهد الرئس مصطفى 

رٌخٌة / ( : دراسة تا 1938ـ  1923كمال اتانورن ) 

شٌماء  رمزي عبد الؽنً الهماوندي .ـ بؽداد : دار ثمافة 
  2115والنشر الكوردٌة ، 

سم .ـ ) سلسلة اصدارات دار الثمافة 25ص ؛ 218

 (  151والنشر الكوردٌة  ؛ 

ـ تركٌا ـ تارٌخ ) عهد الرئٌس  مصطفى كمال اتانورن  1

ـ مصطفى كمال اتانورن ) رئٌس تركٌا ( ـ تارٌخ أـ  2( 

 العنوان ب ـ السلسلة 
 

1758 

956،615 

 942س 

 
 السودانً ، صادق حسن 

االنتفاضة الشعبٌة  اللبنانٌة ضدكمٌل شمعون  لسنة 
/ صادق حسن السودانً .ـ بؽداد : مإسسة ثائر 1958

 2115العصامً ، 

 سم 24ص ؛ 216

 ( أ ـ العنوان  1958ـ لبنان ـ تارٌخ ) كمٌل شمعون  1

 

1759 

956،7  

 962أ 

 
 انعام مهدي علً السلمان 

نوافذ على تارٌخ العراق المرٌب / تالٌؾ انعام مهدي 

  2115على السلمان .ـ بؽداد : دار ومكتبة عدنان ، 

 ـ العراق ـ تارٌخ أـ العنوان   1

 

1761 

956،7  

 723خ 

 
 الخفاجً ، فاٌز 

جرائم الحرس المومً فً العراق ) اول ملٌشٌا بعثٌة فً 
تارٌخ العراق ( / فاٌزالخفاجً  .ـ بؽداد  : مإسسة 

  2115حروؾ عرالٌة ، 

 سم .ـ)25ص + صور ؛ 511
 أـ العنوان ب ـ السلسلة 

 سلسلة  العرالٌة تبطبع ( 
 ـ العراق ـ االحوال السٌاسٌة  2ـ العراق ـ تارٌخ  1

  

1761 

956،7 

  723خ 

 
 الخفاجً ، فاٌز 

الحرس المومً ودوره الدموي فً العراق : جرائم  اول 

1762 



ملٌشا  بعثٌة فً العرق ... الخ / فاٌز الخفاجً .ـ بؽداد : 
  2115دار سطور للنشر  ، 

 سم 25ص + صور ؛ 341

 ـ العرق ـ االحوال السٌاسٌة  2ـ العرق ـ تارٌخ  1

 أـ العنوان  
 

956،7  

 942س 

 

 
 السودانً  ، صادق حسن 

تنمٌبات فً تارٌخ العراق والجزٌرة العرابٌة المعاصر / 
صادق حسن السودانً .ـ بؽداد : مإسسة ثائر العصامً 

 ،2115  

 سم 24ص ؛ 184

 ـ الجزٌرة العربٌة ـ تارٌخ   2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 أـ العنوان  
 

1763 

956،7  

 223ص 

 
 صباح علً ؼالب 

عندما تصبح الكلمة وثٌمة ، حكاٌات وشهادات فً تارٌخ 
العراق الحدٌث / جمع وتحمٌك صباح علً ؼالب .ـ بؽداد 

  2115: موسسة ثائر العصامً ، 

 سم 24ص ؛ 316

 ـ العراق ـ تارٌخ   أـ العنوان   1

 

 

1764 

956،7  

 384م 

 
 دمحم عصفور  سلمان 

( : دراسة فً  1968ـ  1914تارٌخ العرق المعاصر ) 

الجانب السٌاسً / دمحم عصفور سلمان .ـ دٌالى : 
  2115المطبعة المركزٌة  ، 

 سم 24ص ؛179

 ـ العراق ـ االحوال السٌاسٌة   2ـ العراق ـ تارٌخ   1

 أـ العنوان  
 

 
1765 

956،611 

 296ر 

 
 الربٌعً ، ثورة نصٌؾ جاسم 

( :  1917ـ  1851تجارة العراق العهد العثمانً ) 

دراسة تارٌخٌة / ثورة نصٌؾ جاسم الربٌعً .ـ بؽداد  : 
  2115مإسسة ثائر  العصامً ، 

 سم 25ص ؛ 286

ـ التارٌخ  2ـ العراق ـ تارٌخ   ـ العهد العثمانً   1

 ـ التجارة   أـ العنوان  3االلتصادي 

 

1766 



956،712 

 454أ 

 
 م مجبل ارشد مزاح

 2119ـ  1914موجز التارٌخ السٌاسً للعراق المعاصر 

/ ارشد مزاحم مجبل ، كامل نواؾ الؽرٌري .ـ بؽداد : 
  2115مإسسة ثائر العصامً  ، 

 سم 24ص ؛ 391

 (  2119ـ  1914ـالعراق ـ تارٌخ  )  1

 ب ـ العنوان       أـ الؽرٌري ، كامل نواؾ ) م .م  (
 

1767 

956،712 

 922ب 

 
 البٌاتً ، فالح محمود خضٌر 

م ( / 1921ـ  1258تارٌخ العرق السٌاسً الحدٌث ) 

تالٌؾ فالح محمود خضٌر البٌاتً .ـ بابل : جامعة  ، 

2115  

 سم 24ص ؛ 159

 م (   1921هـ  ـ  1258ـ العرق ـ تارٌخ )  1

 أـ العنوان   
 

1768 

956،712 

  674ج 

 
 جعفر عباس حمٌدي 

/ تالٌؾ جعفر  1968ـ  1914تارٌخ العراق المعاصر 

  2115عباس حمٌدي .ـ بؽداد : مكتبة عدنان ، 

 سم 24ص ؛ 358

 (   أـ العنوان    1968ـ  1914ـ العراق ـ تارٌخ )  1

 

1769 

956،712 

  592ح 

 
 الحسناوي ، رسول فرهود هانً 

م ( واثرها فً تارٌخ العرق المعاصر لبل 1922معاهد ) 

االستمالل / تالٌؾ رسول فرهود هانً الحسناوي .ـ الحلة 

  2115: دار الفرات للثمافة والعالم ، 

 سم 24ص ؛ 141

ـ المعاهدات ـ العراق  أـ  2  1922ـ  العراق  ـ تارٌخ   1

 العنوان  
 

1771 

956،712 

 945ش 

 
 الشهر ستانً ، هبة الدٌن 

(  اسراء الخٌبة  من  1915ـ  1914معركة الشعبٌة ) 

فتح الؽنٌة / هبة الدٌن الحسٌنً الشهر ستانً ؛ دراسة 
وتحمٌك عالء حسٌن الرهٌمً ، ، اسماعٌل طة الجابري 

.ـ ) د . م ( : مإسسة هبة الدٌن الشهر ستانً ،  2.ـ ط 

2115  

1771 



 سم 25ص + صور ؛ 168

 1915ـ  1914راق ـ تارٌخ ) االنتداب البرٌطانً ـ الع 1

( أـ الرهٌمً  ، عالء حسن ) محمك ( ب ـ الجابري ، 
 اسماعٌل  طه ) محمك (  ج ـ العنوان 

 
 

956،712 

  629ن 

 
 الكعبً ، اخالص لفتة حرٌر

 1921سٌاسة برٌطانٌا تجاه المإسسة الدٌنٌة فً العراق 

/ اخالص لفته حرٌر الكعبً .ـ بؽداد : مإسسة  1933ـ 

  2115ثائر العصامً ، 

 سم 24ص ؛ 311

ـ  1914ـ العراق ـ تارٌخ .ـ ) االنتداب البرٌطانً  1

 أـ العنوان       ـ المإسات االسالمٌة    2(  1921

 

1772 

 

956،713 

 922ب 

 
 البٌاتً ، فالح محمود خضر 

( /  1968ـ  1921تارٌخ العراق السٌاسً المعاصر ) 

تالٌؾ فالح محمود  خضٌر البٌاتً .ـ بابل : جامعة بابل 
 ،2115  

 سم 24ص ؛ 229

 (   1958ـ  1921ـ العراق ـ تارٌخ حدٌث )  1

 أـ العنوان   
 

1773 

956،713  

 598و 

 
 وسٌم رفعت عبد المجٌد 

العراق االنمالب ي : االنمالبات الناجمة والفاشلة فً 
/ وسٌن رفعت عبد المجٌد .ـ  2113ـ  1921العراق 

  2115بؽداد : دار الجواهري ، 

 سم 24ص + صور ؛ 216

ـ  1921ـ العراق ـ تارٌخ  ـ االنتداب البرٌطانً )  1

 أـ العنوان          (  2113

 

1774 

956،715 

 296ر

 
 م ثورة نصٌؾ جاس

التطورات السٌاسة فً العراق فً العهد الجمهوري االول  
: دراسة تحلٌلٌة تارٌخٌة / ثورة نصٌؾ 1968ـ  1958

  2115جاسم ، 

 سم 24ص ؛ 193

 أـ العنوان        ـ العراق ـ تارٌخ  ـ العهدالجمهوري  1

 

1775 



956،715 

  449ن 

 
 الكردي  ، حٌدر زكً عبد الكرٌم 

: دراسة  163ـ  1958الجمهورٌة العرالٌة االولى 

تارٌخٌة / تالٌفال حٌدر زكً عبد الكرٌم .ـ بؽداد : 
  2115مإسسة ثائر العصابً ، العصامً ، 

 سم 24ص ؛ 188

   ( 1963ـ  1958ـ العراق ـ تارٌخ حدٌث )  1

 أـ العنوان   
 

1776 

956،718  

  694س 

 
 السعٌد ، حسن 

نواطٌر العزب  ، صفحات من حلؾ عاللة اللعبة الدولٌة 
/ حسٌن السعٌد .ـ ط  1968ـ  1948مع البعث العرالً  

  2115مزٌدة ومنمحة .ـ بؽداد :دار ومكتبة عدنان ، 

 سم 24ص ؛ 743

 أـ العنوان        ـ العراق ـ تارٌخ ـ حكم حزب البعث  1

 

1777 

956،719  

 246ع

 
 العارضً ، محسن جبار 

صفات من تارٌخ العراق فً المرن العشرٌن / محسن 
  2115جبار العارضً .ـ بؽداد : مكتب زاكً ، 

 سم 24ص ؛ 2113

 أـ العنوان        ـ العراق ـ تارٌخ   1

1778 

 
 
 
 
 
 

956،71 

  492أ 

 

 
 ادٌب معوض 

.ـ اربٌل  3االكراد فً لبنان وسورٌا / ادٌب معوض .ـ ط 

  2115: دار موكرباتً  ، 

 سم 22ص ( ؛ 278)  9ج 

 أـ  العنوان         ـ االكراد ـ تارٌخ 2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 

1779 

 
 
 
 

956،71 

  459ب 

 
 البرزنجً ، محسن طاهر لادر علً 

 1914حركة الشٌخ محمود  الحفٌد فً المصادر العرالٌة 

م / محسن طاهر لادر علً البرونجً .ـ بؽداد : 1932ـ 

  2115دار الثمافة والنشر الكردٌة ، 

سم .ـ ) دار الثمافة والنشر الكردٌة ؛ 21ص ؛ 261

1492  ) 

ـ الحفٌد ، محمود ) سٌاسً (  2ـ كردستان  ـ تارٌخ   1

 سلسلة أـ العنوان ب ـ ال
 

1781 



956،71 

  289ن 

 
 كاكة ٌى ، فلن الدٌن 

البٌت الزجاجً للشرق االوسط فً العاللات التضامنٌة 

.ـ  2للشعب الكوري / تالٌؾ فلن الدٌن كالة ٌى .ـ ط 

  2115اربٌل : دار موكرٌانً للطباعة ، 

 سم .ـ ) االعمال الكاملة ( 22ص ( ؛ 228)  7ج 

 عنوان   ب ـ السلسلة  ـ االكراد ـ تارٌخ   أـ ال 1

 

1781 

956،71 

 289ن 

 
 كاكة ٌى ، فلن الدٌن 

.ـ  2المذافً والمضٌة الكورٌة / فلن الدٌن كاكة ًٌ  .ـ ط 

  2115اربٌل : دار موكرٌانً للطباعة ، 

 سم 22ص ( ؛ 352)  8مج 

 ـ االكراد ـ تارٌخ  أـ العنوان   2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 

1782 

956،71 

  828ن 

 
 كةال مظهر احمد 

دور الشعب الكردٌة فً العشرٌن العرالٌة / تالٌؾ كمال 
: بؽداد : دار ثمافة والنشر الكردٌة ،  2مظهر احمد .ـ ط 

2115  

 148سم .ـ ) دار ثمافة  والفكر الكردٌة ؛ 22ص ؛ 218

 ) 
 ـ االكراد  أـ العنوان ب ـ السلسلة  2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 

1783 

956،711 

 494ب 

 
 البٌدري ، كرار انور 

سموط الموصل / العراق ومحصلة االعباء الداخلٌة 
والخارجٌة / كرار انور البدٌري .ـ عمان : دار دجلة 

  2115للنشر ، 

 سم 24ص ؛ 218

ـ العراق ـ  3ـ الموصل ـ تارٌخ  2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 أـ العنوان             االحوال السٌاسٌة
 

1784 

956،711 

 958م 

 
الموصل تراث واصالة  .ـ بؽداد : مركز احٌاء التراث 

  2115العلمً العربً ، 

 سمم 24ص ؛ 213

 ـ الموصل ـ تارٌخ  2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 

1785 

956،714 

  848أ 

 
 االمرلً ، عز الدٌن  صالح موسى 

امرلً دراسة التصادٌة تارٌخٌة اجتماعٌة وسائر 

1786 



احوالها / تالٌؾ عز الدٌن صالح موسى االمرلً .ـ ) د . 
  2115م ( : دار الكفٌل للطباعة ، 

 سم 24ص ؛ 88

 ـ امرلً ـ تارٌخ   أـ العنوان   2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 

956،721 

 822أ 

 
 االء نافع جاسم 

الضائع من كتاب تارٌخ بؽداد / االء نافع جاسم .ـ بؽداد : 
  2115مركز احٌاء التراث العلمً العربً ، 

 سم 21ص ؛ 88

 أـ العنوان        ـ بؽداد ـ تارٌخ   2ـ العراق ـ تارٌخ   1

 

1787 

956،721 

 742ب 

 
بؽداد فً مجلة لؽة العرب / اعداد مركز احٌاء التراث .ـ 

مركز : مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسٌة الممدسة ؛ 
2115  

 (   2سم .ـ ) سلسلة اخترنا لكم ؛ 21ص (  ؛ 233)  2ق 

 ـ مجٌة لؽة العرب  أـ العنوان 2ـ بؽداد ـ تارٌخ  1

 ب ـ السلسلة  
 

1788 

956،721 

 924ب 

 
 البهادلً ، جبار 

بؽداد تعبك بذكرى الماضً / جبار البهادلً .ـ بؽداد : 

  2115مكتبة عدنان ، 

 سم 24ص + ملحك صور ؛ 358

 أـ العنوان        ـ بؽداد  ـ تارٌخ  2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 

1789 

956،721 

  424ح 

 
 حداد ، علً 

فروض الهدوى البؽدادي : لرارات فً تمثٌالت المدٌنة 
ومها / علً حداد .ـ بؽداد دار الشإون الثمافة /، وكش

2115  

 (  139سم .ـ ) الموسوسة الثمافٌة ؛ 19ص ؛ 182

ـ المإخرون ـ  3ـ بؽداد ـ تارٌخ  2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 تراجم أـ العنوان  ب ـ السلسلة  
 

1791 

956،721 

 94د

 
دور بؽداد الحضاري والثمافً ماضٌا وحاضرا / اعداد 

  2115مجموعة من  الباحثٌن : بؽداد : ) د . ن ( ، 

 سم 24ص ؛ 261

 ـ بؽداد ـ تارٌخ   2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 

1791 



956،721 

  829س 

 
 هـ ( 131السماوي ، دمحم بن طاهر ) ... ـ 

صدى الفإاد الى حمى الكاظم والجواد ) ارجوزة فً 
تارٌخ الكاظمٌة ( / نظم دمحم بن طاهر السماوي .ـ كربالء 

الممدسة : مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسٌة  
  2115الممدسة ، 

 سم 25ص ؛ 643

 ـ بؽداد ) الكاظمٌة ( ـ تارٌخ  2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 أـ العنوان 
 

1792 

956،721 

  942س 

 
 السودانً ، حٌدر عطٌة كاظم 

عبد الكرٌم لاسم وسكان الطرائؾ فً بؽداد : دراسة 
تارٌخٌة / حٌدر عطٌة كاظم السودانً .ـ بؽداد : مإسسة 

  2115ثائر العصامً ، 

 سم 24ص ؛ 311

ـ عبد الكرٌم  3ـ بؽداد ـ تارٌخ   2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 ن أـ العنوا    لاسم ) رئٌس جمهورٌة  ( 
 

1793 

957،721 

  898ع 

 
 العكٌلً ، كامل رشٌد خماس 

صفحات مضئٌة من تارٌخ مدٌنة بؽداد / كمال رشٌد 
  2115خماس العكٌلً  .ـ بؽداد : جامعة بؽداد ، 

 سم 24ص ؛ 188

 ـ بؽداد تارٌخ  أـ العنوان   2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 

1794 

956،721 

 488ن 

 
 الكرملً ، انتاس ماري 

بؽداد فً الكتابات الخطٌة / انتاس ماري الكرملً ؛ اعداد 
طارق نافع الحمدانً ، حكمت رحمانً .ـ بؽداد : دار 

  2115الشإون الثمافٌة العامة ؛ 

 (  5سم .ـ ) خزانة التراث ؛ 24ص ؛ 288

ـ الحمدانً ،  3ـ بؽداد ـ تارٌخ  2ـ العراق ـ تارٌخ  1

ً ) معد ( ج ـ طارق نافع ) معد ( ب ـ حكمت ، رحمان
 العنوان د ـ السلسلة 

 

1795 

956،721 

 239م

 
 مركز احٌاء التراث 

بؽداد فً مجلة لؽة العرب المسم االول وتسمٌتها وصفها 
، اسماء بعض محالتها ...الخ / اعداد مركز احٌاء 
التراث .ـ بؽداد : مكتبة .ـ ودار مخطوطات العتبة 

  2115العباسٌة الممدسة ، 

1796 



 سم ( 22سم .ـ ) سلسلة اخترنا لكم ؛ 22ص ؛ 265

ـ مجلة لفة  3ـ بؽداد ـ تارٌخ  2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 العرب أـ  العرب  ب ـ السلسل 
 

956،722 

 222ث 

 
 ثابت حسن حمد 

خزنات فً ذاكرة الزمن : دراسة تارٌخٌة وفلكلورٌة / 
  2115تالٌؾ ثابت حسن حمد .ـ دٌالى : جامعة دٌالى ، 

 سم 24ص + صور ملونة؛ 344

 ـ تارٌخ      3ـ دٌالى  خزنات  2ـ العراق  ، تارٌخ  1

 أـ العنوان   
 

1797 

956،722 

  626خ 

 
 صادق  الخطاط ،

( / صادق  1958ـ  1948بعموبة مدٌنة وتارٌخ ) 

  2115الخطاط .ـ دٌالى : مكتبة الوطن العربً ، 

 سم 24ص ؛ 143

 أـ العنوان       ـ بعموبة  ـ تارٌخ 2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 

1798 

956،722 

 492ع 

 
 عدنان رحمن 

مختصر تارٌخ خانمٌن عبر العصور حتى الولت الحاضر 
  2115النمشبندي ،  / عدنان رحمن ، زٌن

 سم 24ص ؛ 487

ـ خانمٌن ـ تارٌخ أـ النمشبندي ،  2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 ب ـ العنوان         احمد) م . م ( 
 

1799 

956،722 

  948م 

 
 المندالوي ، احمد الحمد 

موسوعة مندلً الحضارٌة /  احمد الحمد المندالوي .ـ 

  2115بؽداد : مكتب زاكً للطباعة ، 

 سم 31ص ( + صور ؛ 116)  1ج 

أـ العنوان       ـ دٌالى ـ تارٌخ ) مندلً (  2ـ تارٌخ   1

  

1811 

956،723 

 494ب 

 

 
 البدري ، سعدون السبع 

خان السنٌة فً مطاوي التارٌخ ـ تارٌخً اجتماعً 

هـ ( ناحٌة الفالحٌة االن 1436ـ  2115تراثً مصور ) 

/ سعدون السبع البدري الكوت : مكتبة جامعة واسط ، 
2115  

 سم 24ص ؛ 76

1811 



 ـ الكوت ـ تارٌخ    أـ العنوان  2ـ العراق ـ تارٌخ   1

 

956،723 

 27ج 

 
 د هللا الجاؾ ، لاسم الزم العب

تارٌخ وجؽرافٌة ناحٌة زرباطٌة / تالٌؾ لاسم الزم العبد 
  2115هلل الجاؾ .ـ بؽداد : ) د . ن ( ؛ 

 سم 24ص ؛ 374

 ـ زرباطٌة ـ تارٌخ   أـ العنوان   2ـ العراق ـ تارٌخ  1 

 

1812 

956،7 

 922ج 

 
 الجنابً ، عبد الستار شنٌن

االضربات العمالٌة فً النجؾ / عبد الستار شنٌن 
  2115الجنابً .ـ لم : دار االعتصام ، 

 1سم .ـ ) سلسلة دراسات وثائمٌة نجفٌة ؛ 21ص ؛ 116
 ) 
 ـ النجؾ ـ تارٌخ  أـ العنوان  2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 

1813 

956،723 

  894ح 

 
 حمٌد حسن جعفر 

/ حمٌد حسن جعفر كوتوبٌا اركون سبع ) كائنة المكان ( 

  2115.ـ بؽداد : دار الشإون الثمافٌة العامة ، 

 (  5سم .ـ ) سلسلة مدن عرالٌة ؛ 24ص ؛ 199

 ـ الكوت ـ تارٌخ أـ العنوان    2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 ب ـ السلسلة 
 

1814 

956،725 

  723خ 

 
 الخفاجً ، ثامر راضً حمزة 

لرٌة جناجة ) لنالٌا ( : دراسة تارٌخٌة / تالٌؾ ثامر 
راضً حمزة الخفاجً .ـ بابل : المطبعة العصرٌة  ، 

2115  

 سم 24ص + مالحك ؛ 79

 ـ اكلة ـ تارٌخ ) لرٌة جناجة (   2ـ العرق ـ تارٌخ  1

 أـ العنوان 
 

1815 

956،725 

 89ع 

 
 علً عبد الرضا عوض 

مكتبة أل طاووس / تالٌؾ علً عبد الرضا عوض .ـ بابل 
  2115: دار الفرات للثمافة ، 

 سم 24ص ؛ 128

ـ االنسان العربٌة ـ العراق ) اسرة  2ـ الحلة ـ تارٌخ  1

 أل طاوس الحسٌنٌة (

 ـ المكتبات   ـ الحلة  أـ العنوان  3

1816 



 

956،725 

 621م 

 
 ً المزٌدي المطاعنً ،  هاشم مهدي الحسٌنً الحل

تارٌخ هشامٌة الكوفة بنشاتها وتطورها الحضاري ) 
هـ ( / تالٌؾ حسن مهدي المطاعنً 1436هـ ـ 132

الحسٌنً الحلً المزٌدي .ـ الحلة :دار الفرات للثمافة ، 

2115  

 سم 24ص ؛ 262

 العنوان  -اـ الكوفة   2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 

1817 

956،726 

 599ح 

 
 الحسٌنً ، عبد الرزاق 

تسخٌر كربالء فً والعة الوالً دمحم نجٌب فً عام 

/ عبد الرزاق الحسٌنً .ـ كربالء .ـ  1842هـ 1258

  2115مركز كربالء للدراسات والبحوث ، 

 ( 9سم .ـ ) سلسلة اصدارات كربالء  ، 21ص ؛  66

ـ كربالء ـ تارٌخ أـ العنوان  ب ـ  2ـ العراق ـ تارٌخ  1

 ة السلسل
 

1818 

9560726 

 89ع

 
 علً عبود

كربالء منذ العهد البابلً حتى استشهاد االمام الحسٌن 
الكوفة: دار التوحٌد  -1 2ط -1)ع(/ علً عبود أبو لحمة

 2115للنشر، 

 )أصدارات جمعٌة الهدٌة الثمافٌة( -1سم22ص؛ 71

 العنوان    -تارٌخ   أ -كربالء -2تارٌخ    -ـ العراق1

 السلسلة -ب
 

 
1819 

9560727 

 296ر

 
 الربٌعً، نبٌل عبد االمٌر

ارٌخ مدٌنة الدٌوانٌة السٌاسً وااللتصادي واالجتماعً/ 
الحلة: دار الفرات  -1تؤلٌؾ نبٌل عبد االمٌر الربٌعً

 2115للثمافة واالعالم، 

 سم24ص(؛ 419ج )

 العنوان -تارٌخ   أ -الدٌوانٌة -2ارٌخ    -ـ العراق1

 

 
1811 

9560727 

 296ر

 
 الربٌعً، نبٌل عبد االمٌر دمحم مال هللا

تارٌخ مدٌنة الدٌوانٌة السٌاسً وااللتصادي  
واالجتماعً )العهد الجمهوري(/ تؤلٌؾ نبٌل عبد االمٌر 

 2115الحلة: دار الفرات للثمافة،  -1الربٌعً

 سم24ص(؛ 371) 2ج

 
1811 



 العنوان -تارٌخ    أ -الحلة -2تارٌخ    -ـ العراق1

 

9560727 

 959م

 
 المنصوري، سامً ناظم حسٌن

 -1865الدٌوانٌة وتوابعها فً وثائك االرشٌؾ العثمانً 

بؽداد: دار  -1/ سامً ناظم حسٌن المنصوري1917

 2115المدٌنة الفاضلة، 

 سم24ص؛ صور الوثائك؛ 228

 العنوان -تارٌخ   أ -الدٌوانٌة -2تارٌخ    –ـ العراق 1

 

 
1812 

9560728 

 34ب

 
 العلوم، دمحمبحر 

النجؾ االشرؾ والمرجعٌة الدٌنٌة/ أعداد دمحم علً بحر 
 2115بٌروت: العارؾ للمطبوعات،  -1العلوم

 سم24ص؛ 343

المدارس  -3تارٌخ    -النجؾ -2تارٌخ     -ـ العراق1

 الدٌنٌة
 العنوان - أ

 

 
1813 

9560728 

 898ت

 
 التمٌمً، عباس جبر سلطان عبد هللا

للكوفة أبان تؤسٌسها دراسة حضارٌة/ التخطٌط العمرانً 
عباس جبٌر سلطان التمٌمً، أنتصار لطٌؾ حسن سلمان 

 2115دمشك: تموز للطباعة،  -1السبتً

 سم24ص؛ 214

أنتصار  -2تارٌخ    -الكوفة -2تارٌخ    -ـ العراق1

 العنوان -لطٌؾ حسن السبتً )م.م(    ب
 

 
1814 

9560728 

 898ت

 
 عبد هللا التمٌمً، عباس جبٌر سلطان

الكوفة تارٌخها مواضعها منازلها...الخ/ عباس جبٌر 
سلطان  عبد هللا التمٌمً، أنتصار لطٌؾ حسن سلمان 

 2115دمشك: تموز للطباعة،  -1السبتً

 سم24ص؛ 158

السبتً،  -تارٌخ    أ -الكوفة -2تارٌخ    -العراق 1

 العنوان -انتصار لطٌؾ حسن سلمان )م.م(    ب
 

 
1815 

9560728 

 922ج

 
 الجنابً، عبد الستار شنٌن

) دراسة وثائمٌة 1952النجؾ وانتفاضة تشرٌن الثانً 

فً ضوء وثائك مدٌرٌة المخابرات السرٌة والسٌاسٌة 
فً وزارة الداخلٌة العرالٌة(/ عبد الستار شنٌن 

 
1816 



 2115لم: دار االعتصام،  -1الجنابً

 (5)سلسلة دراسات وثائمٌة نجفٌة؛  -1سم21ص؛ 76

 السلسلة -العنوان   ب -تارٌخ   أ -ؾـ النج1

 

9560728 

 922ج

 
 الجنابً، عبد الستار شنٌن

الوضع االداري لمدٌنة النجؾ االشرؾ وأثره فً النشاط 
لم: دار  -1للحوزة العلمٌة/ عبد الستار شنٌن الجنابً

 2115االعتصام، 

 (4)سلسلة دراسات وثائمٌة نجفٌة؛  -1سم21ص؛ 76

 النجؾ     -االدارة المحلٌة2تارٌخ    -ـ النجؾ1

 ب ـ السلسلة     العنوان -أ
 

 
1817 

9560728 

 922ج

 
 الجنابً، عبد الستار شنٌن

ولفٌة أراضً ممبرة وادي السالم وحدودها بٌن 
الموروث الدٌنً والوثائك الحكومٌة/ عبد الستار شنٌن 

 2115لم: دار االعتصام،  -1الجنابً

 (2)سلسلة دراسات وثائمٌة نجفٌة؛  -1سم21ص؛ 69

 -العنوان   ب -الممابر   أ -2تارٌخ    -ـ النجؾ1

 السلسلة
 

 
1818 

9560728 

 898ح

 
 الحكٌم، حسن عٌسى

خان الشٌالن وسور النجؾ االشرؾ ٌحكٌان لصة 
بؽداد:  -1االحتالل البرٌطانً/ حسن عٌسى الحكٌم

 2115الفارابً، 

 سم24ص؛ 152

 مركز الفارابً للبحوث والنشرسلسلة أصدارات 

 العنوان -تارٌخ   أ -النجؾ -2تارٌخ    -ـالعراق1

 السلسلة -ب
 

 
1819 

9560728 

 398م

 
 المحنن، هاشم حسٌن ناصر

الكوفة فً معجم البلدان) الحٌرة الكوفة الممدسة والنجؾ 
النجؾ  -1 2ط -1االشرؾ(/ هاشم حسٌن ناصر المحنن

 2115االشرؾ: دار أنباء للطباعة، 

 سم24ص؛ 161

 العنوان -تارٌخ    أ -الكوفة -2تارٌخ    -ـ العراق1

 

 

1821 

956’728  
 النجار، جمٌل موسى

 



النجؾ االشرؾ: حوادث ومشاهد وموالؾ سٌاسٌة  324ن
بٌروت:  -1/ تؤلٌؾ جمٌل موسى النجار1916 -1518

 2115دار الرافدٌن، 

 سم24ص؛ 224

 ( 1916 -1518)تارٌخ  -النجؾ -2تارٌخ    -ـ العراق1

 أـ العنوان
 

1821 

9560732 

 294ج

 
 الجبٌر، دمحم علً أبراهٌم

العمارة جنتً فً الحٌاة ونشاط ابناءها التجاري بحث 

النجؾ:  -1توثٌمً...الخ/ تالٌؾ الدمحم علً ابراهٌم الجبٌر

 2115دار الضٌاء، 

 سم24ص؛ 286

 العنوان -تارٌخ   أ -العمارة -2تارٌخ    -ـ العراق1

 

 

1822 

9560733 

 64س

 
 السعد، عامر

 -1المكان واالنسان فً الممامة البصرٌة/ عامر السعد
البصرة: العتبة العباسٌة الممدسة، مركز تراث البصرة، 

2115 

 (1)موسوعة البصرة العمٌدة؛  -1سم17ص؛ 119

 العنوان -تارٌخ   أ -البصرة -2تارٌخ    -ـ العراق1

 ب ـ السلسلة
 

 
1823 

9560733 

 959م

 
 المنصوري، نزار

البصرة فً نصرة االمام الحسٌن )علٌه السالم(/ نزار 
البصرة: مركز  -1منمحة وفرٌدة -2ط -1المنصوري

 2115تراث البصرة، 

 سم24ص؛ 61

الحسٌن أبن  -3تارٌخ    -الصرة -2تارٌخ    -ـ العراق1

 العنوان -والعة الطؾ   أ -4علً بن أبً طالب )امام(   

 

 
1824 

95609 

 723خ

 
 الخفاجً، خلٌل جودة عبد

تطورات المضٌة الفلسطٌنٌة فً ضوء كتابات مجلة 
/ خلٌل جودة عبد 1993 -1967السٌاسة الدولٌة 

 2115الحلة: دار الفرات للثمافة واالعالم،  -1الخفاجً

 سم24ص؛ 343

 العنوان -تارٌخ   أ -فلسطٌن -2المضٌة الفلسطٌنٌة    

 

 

1825 



95609 

 999س

 
 سنوي، معتصم زكًال

فلسطٌن كما ٌرٌدها صناع السٌاسة والمرجعٌة 

بؽداد: مكتب دار  -1االمرٌكٌة/ معتصم زكً السنوي

 2115المنار، 

 سم25ص؛ 324

 العنوان -تارٌخ   أ -ـ فلسطٌن1

 

 
1826 

956091567 

 649ش

 
 الشطري، شاكر مجٌد ناصر

االسفار الٌهودي واثرها فً تحمٌك االهداؾ الصهٌونٌة/ 
بؽداد: مطبعة  -1أعداد وتمدٌم شاكر مجٌد ناصر الشطري

 2115العمٌد، 

 (9)سلسلة العمٌد، -1سم24ص؛ 166

 السلسلة -العنوان   ب -العراق   أ -ـ الٌهودي1

 

 
1827 

95609173 

 942س

 
 السودانً، صادق حسٌن

ٌهود الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة : دراسة تارٌخٌة 

بؽداد: مإسسة ثائر  -1سٌاسٌة/ صادق حسن السودانً

 2115العصامً، 

 سم24ص؛ 183

 العنوان -ـ الٌهود فً أمرٌكا   أ1

 

 
1828 

95609173 

 498ن

 
 كرٌم صبح

ٌهود الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة منابع الموة والنفوذ 
بؽداد: مإسسة ثائر  -1(/ كرٌم صبح1969 -1945)

 2115العصامً، 

 سم25ص؛ 912

 عنوانال -ـ الٌهود فً أمرٌكا   أ1

 

 
1829 

95807 

 296ر

 
 الربٌعً، دمحم كامل

: دراسة تارٌخٌة/ دمحم كامل 1991 -1945أوزبكستان 

بؽداد: مإسسة ثائر  -1الربٌعً، فهد أمسلم زؼٌر الفجر

 2115العصامً، 

 فهد أمسلم زؼٌر الفجر)م.م( -تارٌخ   أ -ـ اوزبكستان1

 العنوان - ب
 

 
1831 

9610113   



 هاديالتمٌمً، صبري كامل  898ت
 -1782الدولة الحسٌنٌة فً تونس عهد حمودة باشا )

بؽداد: دار  -1(/ صبري كامل هادي التمٌم1814ً

 2115المصادر للتحضٌر الطباعً، 

 سم25ص؛ 191

 -1782عهد حمود باشا ) -عهد -تارٌخ -ـ تونس1

1814) 

 أـ العننوان
 

1831 

964016 

 925أ

 
 أنتصار جاسم سعد ٌوسؾ

االول ودوره السٌاسً فً المؽرب السلطانً، الحسٌن 
/ تؤلٌؾ أنتصار جاسم سعد 1894 -1873االلصى 

 2115بؽداد: مإسسة ثائر العصامً،  -1ٌوسؾ

 سم24صح 262

 العنوان -(   أ1894 -1873تارٌخ ) -ـ المؽرب1

 

 

1832 

965 

 294ظ

 
 الظاهري، نزهت عودة داخل

الحٌاة الفكرٌة فً بجاٌة فً المرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر المٌالدي/ تؤلٌؾ نزهت عودة داخل 

بؽداد: مكتب الٌمامة للطباعة والنشر،  -1الظاهري

2115 

 سم24ص؛ 238

 العنوان -تارٌخ    أ -ت الجزائر )بجاٌة(1

 

 
1833 

967024 

 522م

 
 مشتاق عٌدان عبٌد

دور الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واالمم المتحدة فً أزمة 
بؽداد:  -1(/ مشتاق عٌدان عبٌد1963 -1961الكونفور )

 2115دارومكتبة عدنان، 

 سم24ص؛ 291

 -الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة -2تارٌخ    -ـ الكونفور1

 العنوان -الكونفور    أ -عاللات دولٌة
  

 

1834 

9730738 

 498ن

 
 كرٌم صبح

كوكلوكس كالن: الطائفٌة العرفٌة العاصفة فً الوالٌات 
بؽداد:  -1(...الخ/ كرٌم صبح1915 -1865المتحدة )

 2115مإسسة ثائر العصامً، 

 سم25ص(؛ 546) 1ج

 
1835 



 العنوان -(    أ1915 -1865) -تارٌخ -ـ امرٌكا1

 

 

 

 


