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44،100  

  025أ 

 

 
 الراضً ، ٌحٌى 

منهج البحث العلمً / محاضرات الشٌخ ٌحٌى الراضً، 

  04،2اعداد كاظم جبار الزركانً .ـ النجؾ : دار هجر ، 

 سسم 00ص  ؛ 5،،

 ـ البحوث  العلمٌة     أـ العنوان   ،

 

،  

44،100  
 الحمٌري ، عبد الرزاق ؼافل الكرم 

اصول التالٌؾ فً منهج البحث العلمً / تالٌؾ عبد الرزاق 

  04،2ؼافل الكرم الحمٌري .ـ بؽداد : المركز التمنً ، 

 سم 00ص ؛ 34

 ـ البحوث العلمٌة     أـ العنوان   ،

 

0  

44،100  

  005س 

 
 السراي ، مٌعاد جاسم 

مناهج البحث العلمً فً كلٌات التربٌة / مٌعاد جاسم السراي 
  Tol =a   ،04،2 .ـ بؽداد : مكتب 

 سم 01ص ؛ 21،

 ـ البحوث العلمٌة     أـ العنوان   ،

 

3  

44،100 

  340م 

 
 دمحم حسٌن علوان 

المنهجٌة العلمٌة فً البحوث االعالمٌة / دمحم  حسٌن علوان 
  04،2طباعة ، .ـ بؽداد  : مكتب الٌمامة لل

 سم 01ص   ؛ 54،

 ـ البحوث العلمٌة     أـ العنوان  ،

 

0  

4411325 

 00ن 

 
 ندى بدر جراح 

للحوسبة االحصائٌة / ندى بدر جراح         Rلفة البرمجة 

  04،2.ـ البصرة : مطبعة البصرة  ، 

 سم 01ص ؛ 35،

 (     أـ العنوان     Rـ برامج الحاسبات )    ،

 

1  

4،،،140 

  500ب  

 
 البهادلً، رحٌم حلو  دمحم 

منهج   ابن  الندٌم  فً كتابة الفهرسة/ رحٌم  حلو   دمحم 
البهادلً  .ـ النجؾ  االشرؾ: التنمٌة للنشر والتوزٌع ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ 022

2  



 ـ المراجع العربٌة ببلٌوؼرافٌا      أـ  العنوان ،

 

4،،131 

  504ش 

 
 الشٌخلً ، سعد منعم 

زاد النفوس : ملخصات رسائل واطارٌح لكلٌات التربٌة 
/ تالٌؾ سعد  0440ـ 0444البدنٌة وعلوم الرٌاضة لعام 

منعم الشٌخلً ، عالء خلؾ حٌدر .ـ دٌالى : جامعة دٌالى، 
04،2  

 سم 00ص ( ؛  414)  ،ج 

ـ كلٌة التربٌة البدنٌة ـ  0ـ الرسائل الجامعٌة ـ مستخلصات  ،

أـ عالء خلؾ حٌدر )م . م (            ب  ) رسائل جامعٌة ( 
 ـ العنوان 

 

3  

4،،،131 

  504ش 

 
 الشٌخلً ، سعد منعم 

زاد النفوس : ملخصات رسائل واطارٌح لكلٌات التربٌة 
/ تالٌؾ سعد  0442ـ 0441البدنٌة وعلوم الرٌاضة لعام 

منعم الشٌخلً ، عالء خلؾ حٌدر .ـ دٌالى : جامعة دٌالى، 
04،2  

 سم 00ص ( ؛   234،ـ،41)  0ج 

ـ كلٌة التربٌة البدنٌة ـ  0ـ الرسائل الجامعٌة ـ مستخلصات  ،

)  رسائل جامعٌة  (  أــ عالء خلؾ حٌدر ) م .  م (       ب 
 ـ العنوان 

 

4  

4،،،131 

  504ش 

 
 الشٌخلً ، سعد منعم 

زاد النفوس : ملخصات رسائل واطارٌح لكلٌات التربٌة 
/ تالٌؾ سعد  0444ـ 0443الرٌاضة لعام  البدنٌة وعلوم

منعم الشٌخلً ، عالء خلؾ حٌدر .ـ دٌالى : جامعة دٌالى، 
04،2  

 سم 00ص ( ؛    0025ـ  235،)  3ج 

ـ كلٌة التربٌة البدنٌة ـ  0ـ الرسائل الجامعٌة ـ مستخلصات  ،

)  رسائل جامعٌة  (  أــ عالء خلؾ حٌدر ) م .  م (        ب 
 ـ العنوان 

 

5  

4،،،131 

  504ش 

 
 الشٌخلً ، سعد منعم 

زاد النفوس : ملخصات رسائل واطارٌح لكلٌات التربٌة 
/ تالٌؾ سعد  ،،04ـ 0445البدنٌة وعلوم الرٌاضة لعام 

منعم الشٌخلً ، عالء خلؾ حٌدر .ـ دٌالى : جامعة دٌالى، 
04،2  

 سم 00ص ( ؛   05،2ـ  0025) 0ج 

،4  



ـ كلٌة التربٌة البدنٌة ـ  0ـ الرسائل الجامعٌة ـ مستخلصات  ،

)رسائل جامعٌة  (  أــ عالء خلؾ حٌدر ) م .  م (         ب 
 ـ العنوان 

 

4،11234 

  330ع 

 

 
 العراق . وزارة الثمافة . دار الكتب والوثائك 

الببلٌوؼرافٌا  الوطنٌة العرالٌة : ملحك بالكتب والمجالت 
( / وزارة الثمافة .ـ  04،0ـ  ،044الل االعوام )الصادرة خ

  04،2بؽداد : الوزارة ، 

 سم 34ص  (   ؛ 330)   13العدد 

 ـ الببلٌوؼرافٌا المومٌة     أـ العنوان   ،

 

،،  

4،215 

 453خ  

 

 
 خلٌفة ، سٌؾ حسن 

فهرست مكتبة التارٌخ  الحدٌث والمعاصر / سٌؾ حسن 
  04،2خلٌفة .ـ بؽداد : مكتبة زهرة الشرق ، 

 (  0سم .ـ ) االصدار ؛ 01ص  ؛ 24
 ـ التارٌخ  ــ ببلٌوؼرافٌات      أـ العنوان  ،

 

،0  

4،2141 

 050ج  

 
 الجبوري ، حٌدر كاظم 

فهرس النصوص  المحممة فً مجلة المورد البؽدادٌة          
م (  / حٌدر كاظم الجبوري .ـ بؽداد : دار  04،0ـ   ،53،) 

  04،2الشؤون الثمافٌة ، 

 سم 00ص ؛ 31،

 ـ الدورٌات ـ الببلٌوؼرافٌا      أـ العنوان   ،

 

،3  

401103، 

  350ع

 

 
 العمٌدي ، رضا هادي حسون 

الٌؾ رضا هادي حسون العمٌدي       تحمٌمات صرفٌة /  ت

  04،2.ـ بؽداد : دار الكوثر ، 

 سم 00ص ؛ 212

 ـ المخطوطات ـ تحمٌك      أـ العنوان  ،

 

،0  

4341043  

  450ح 

 

 
 الحمٌري ، عبد الرزاق ؼافل الكرم 

الصحافة   : علم وفن / عبد الرزاق ؼافل الكرم الحمٌري   

 04،2.ـ بؽداد : المركز التمنً  

 سم  00ص  ؛ 02  

 ـ الصحافة ـ  دراسات       أـ العنوان ،

،1  



434100533 

 550س

 
 سوٌد  ، عبد الكاظم دمحم 

االعالم  التربوي ودوره فً تطوٌر  العملٌة التربوٌة / تالٌؾ 

  04،2عبد الكاظم دمحم سوٌد .ـ  النجؾ : دار الضٌاء ، 

 سم 00ص ؛ ،03

 ن  ـ االعالم  التربوي      أـ العنوا ،

 

،2  

43410050، 

  005د 

 
 الدربندي ، علً عبد  الوهاب  عبد الرزاق 

 علم  االعالم فً المران الكرٌم واثره فً نشر الفضائل 
/ تالٌؾ  علً عبد الوهاب عبد الرزاق  الدربندي .ـ البصرة 

   04،2:  مطبعة البصرة ، 

 سم 00ص ؛ 32

 ـ  الوعظ  واالرشاد      أـ العنوان  0ـ االعالم  االسالمً ،

  

،3  

43410   

  105و 

 

 
 الوزان عبد الكرٌم عبد الجلٌل 

نفثات الوزان // عبد الكرٌم عبد عبد الجلٌل    الوزان ـ 
  04،2صالح الدٌن :  دار االبداع ،، 

 سم ،0ص  ؛ 25،

 ـ الصحافة ـ مماالت     أـ العنوان   ،

 

،4  

43410   

 402خ 

 
 خماط ، سالم 

حورات صحفٌة  / االسالم خماط  .ـ  بؽداد :   اور للطباعة   
  04،2والنشر ، 

 سم 04صص (  ؛  20،)  0ج 

 ـ الصحافة ـ حورات أـ    العنوان،

،5  

43511230، 

 053ش 

 
 الشرٌفً ، حسٌن 

كٌولوجً  خالل مئة فلسفة الصحافة النجفٌة التوصٌلٌة اال

/ حسٌن الشرٌفً .ـ النجؾ  االشرؾ:  04،4ـ  5،4،عام 

  04،2مطبعة االمٌر ، 

 سم 01ص ؛ 002

 ـ الصحافة العرالٌة ) النجؾ (      أـ العنوان  ،

  

04  

4351123،  

  045ن 

 

 
 كركوكلً ، صباح عبد هللا 

موسوعة الصحافة التركمانٌة فً العراق / صباح عبد هللا 
  04،2كركوكلً .ـ بؽداد : دار الشؤون الثمافٌة العامة ، 

 سم 00ص ؛ 011

0،  



ـ الصحافة العرالٌة ) التركمانٌة ( ـ موسوعات             ،

 أـ العنوان  
 

44، 

  515م 

 
 الموسوي ، دمحم حسٌن  علً

حالل المشاكل : مختارات ادبٌة وفكرٌة / دمحم حسٌن علً . ـ 
  04،2بؽداد : دار الرواد المزدهرة ، 

 سم  00ص ( ؛ 351)  0ـ  3ج 

 العنوان-النجنةعات العامة العربٌة       أ-،

 

00  

44، 

  515م 

 
 الموسوي ، دمحم حسٌن  علً

 حالل المشاكل : مختارات ادبٌة وفكرٌة / دمحم حسٌن علً ..ـ
  04،2بؽداد : دار الرواد المزدهرة ، 

 سم  00ص ( ؛ 001)  0ـ،ج 

 ـ المجموعات العامة العربٌة      أـ العنوان  ،

 

03  

44، 

 340م 

 
 دمحم ، لحطان حمدي 

مجمع الفواكه : مواضٌع فً ادب وسٌرة وعلم الكالم 
وتارٌخ االعالم / لحطان حمدي دمحم  .ـ صالح الدٌن :  دار 

  04،2االبداع ، 

 سم 04ص ؛  303

 ـ المجموعات العربٌة      أـ  العنوان  ،

 

00  

445  

  500س 

 

 
 السودانً ، ناظم احمد 

النجؾ: عبك االنسانٌة / تالٌؾ  ناظم احمد السودانً .ـ 
 04،2المنار ، 

 سم 00ص ؛  002

 ـ المجموعات العربٌة العامة      أـ  العنوان    ،

  

01  

44، 

 500ج 

 
 الجنابً ، عبد الحسٌن 

اوراق متفرلة فً مسائل مختلفة / عبد الحسٌن الجنابً .ـ 
  04،2الحلة : دار الفرات للثمافة ،  

 سم 01؛ 301

 العنوانــ مجامٌع  عامة عربٌة       أـ  ،

 

02  

44،  03  



 105أ 

 

 االسدي ، جمال 
شؽؾ المراءة : ذكرٌات واحادٌث  وتاوٌالت فً بطون 

  04،2الكتب/ جمال االسدي .ـ بؽداد : دار ومكتبة عدنان ، 

 سم 01ص ؛ 04

 ـ مجامٌع عامة عربٌة      أـ العنوان     ،

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الفلسفة وعلم النفس
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

،24 

  152ع  

 
 العراق . دٌوان الولؾ الشٌعً 

 دروس  فً علم النفس للصؾ الخامس االعدادي االسالمً/ 

.ـ كربالء العتبة الحسٌنٌة  0تالٌؾ حسان  الحركة .ـ ط 

  04،2الممدسة ، 

 سم 01ص ؛ 40

 ـ علم المنطك ـ دراسة وتدرٌس      أـ العنوان  ،

 

04  
 
 
 

،43 

  250م  

 
 المطٌري ، مهنا رباط  الدروٌش 

الموسوعة الفلسفٌة : خرق  السنة الكالمٌة الفلسفٌة/ 
تالٌؾ مهنا رباط الدروٌش المطٌري .ـ كربالء :  الزوراء ، 

04،2  

 سم  00ص ؛ 333)   ،0ج 

ـ  الفرق االسالمٌة               0ـ الفلسفة ـ  موسوعات  ،

 أـ العنوان
 

05  

،43 

  250م  

 
 المطٌري ، مهنا رباط  الدروٌش 

الكندي وابن ابً الربٌع  وابً البركات البؽدادي  وابً 
الراوندي من فالسفة الشٌعٌة المعتزلة   / تالٌؾ مهنا رباط 

  04،2الدروٌش المطٌري .ـ كربالء :  الزوراء ، 

 سم .ـ ) الموسوعة الفلسفة (  00ص ( ؛ 3،0)   32ج 

ـ  الفالسفة المسلمٌن ـ تراجم   0ـ الفلسفة ـ  موسوعات  ،

 أـ العنوان       ب ـ السلسلة  
 

34  

،43 

  250م  

 
 المطٌري ، مهنا رباط  الدروٌش 

الموسوعة الفلسفٌة : معتزلة بؽداد الشٌعٌة والفلسفة   / 
تالٌؾ مهنا رباط الدروٌش المطٌري .ـ كربالء :  الزوراء ، 

04،2  

 سم  00ص  (  ؛ 340)   34ج 

)  فرق اسالمٌة (   ـ  المعتدلة ـ 0ـ الفلسفة ـ  موسوعات  ،

 ـ بؽداد ـ تارٌخ          أـ العنوان 3

 

3،  



،43 

  250م  

 
 المطٌري ، مهنا رباط  الدروٌش 

الموسوعة الفلسفٌة : فرق  الشٌعة الكالمٌة الفلسفٌة/ 
تالٌؾ مهنا رباط الدروٌش المطٌري .ـ كربالء :  الزوراء ، 

04،2  

 سم  00ص ؛ 33)   04ج 

 ـ  الشٌعة    أـ العنوان 0ات ـ الفلسفة ـ  موسوع ،

 

30  

،45 

 000غ 

 
 ؼادٌر ، جوستان 

عالم صوفً او موجز تارٌخ الفلسفة / جوستان ؼاردٌر ،  
ترجم الفرنسٌة عن النروٌجٌة هٌٌلٌن هارمنٌو ، مارتٌن 

.ـ بؽداد  0الفون ، ترجمة عن الفرنسٌة حافظ الجمالً .ـ ط 

  04،2مؤسسة ثاٌرالعصامً ، 

 سم 03ص ؛  4،،1

ـ الفلسفة ـ تارٌخ أـ هارفٌو ،  هلٌٌن )  مترجم (           ،

ب ـ  الفون ، مارتٌن ) مترجم (  ح ـ الجمالً ،  حافظ              
 ) مترجم (      د ــ العنوان  

 

33  

،،،141  

  445ت 

 
 الكمة جبً ؛ حسٌن 

مدخل الى علم الجمال المسرحً /  تالٌؾ حسٌن التكمة  
  04،2جً .ـ )  بؽداد  (  : ) د . ن (  ، 

 سم ،0ص ؛  32،

 ـ المسرح      أـ العنوان   0ـ الجمال ، علم  ،

 

30  

،،،141 

  005غ 

 
 الؽبان ، باسم لاسم 

نظرٌات فً فلسفة التصمٌم / باسم  لاسم الؽبان ، اٌمان  
 04،2الفتح للطباعة ، طه .ـ بؽداد : 

 سم 01ص ؛ 005

ـ الجمال ، علم  أـ   اٌمان طه  )  م . م (                   ،

 ب ـ العنوان   
 

31  

،0، 

  051ن 

 

 
 الكبٌسً ، صالح الدٌن عواد كرٌم

      0اداة المعرفة / صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسً .ـ ط 

  0،2.ـ  دار السٌسبان ، 

 سم 00ص ؛ 324

 ـ المعرفة        أـ العنوان  ،

32  

،04  
 البدران ، عبد االمٌر مكلؾ 

33  



االنسان بحث تحلٌلً ، علمً ، تارٌخً ، ثمافً /   تاللٌؾ  000ب 
عبد االمٌر مكلؾ البدران .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر العصامً،  

04،2  

 سم 00ص + صور ملونة  ؛ 023

 ـ االنسان ) فلسفة (      أـ  العنوان  ،

 

،05 

 340م 

 
 دمحم  حسٌن عزٌز

الفالسفة بٌن التشاؤم والتفاؤل / تالٌؾ حسٌن   عزٌز دمحم 

منمحة ومزٌدة  .ـ بؽداد : مكتب عالم  المعرفة   0.ـ ط 

  04،2للطباعة 

 سم 00ص   ؛ 51

 ـ التشاؤم       أـ العنوان   0ـ التفاؤل  ،

 

34  

،14 

 000ع 

 
 الؽرابً  ،  جنبالط 

مشروع التحلٌل النفسً : مفاهٌم اساسٌة / جنبالط الؽرابً 
  ،04.ـ بؽداد :  ) د . ن ( ، 

 سم 04ص ؛  45،

 ـ التحلٌل  النفسً       أـ العنوان   ،

 

35  

،1013 

 540خ 

 
 الخٌكانً ، عامر سعٌد 

الدلٌل فً االرشاد النفسً : تطببٌمات فً الرٌاضة / عامر 
سعٌد  الخٌكانً ، سعٌد نزار سعٌد  ،  اٌمن هانً الجبوري 

  04،2.ـ  النجؾ االشرؾ ن ) د .ن ( ، 

 سم 01ص ؛ 044

اـ علم النفس الرٌاضً   أـ الخبكانً ، عامر سعٌد ) م . م ( 
 ـ العنوان   ب ـ الجبوري ، اٌمن هانً ) م . م (        ج

 

04  

،1013  

  340م 

 
 دمحم حسام عرب 

معجم دلٌل المصطلحات النفسٌة والرٌاضٌة / تالٌؾ دمحم 
حسام عرب ، بٌداء كٌالن التمٌمً ، سناء احمد حسام .ـ 

  04،2دٌالى : جامعة دٌالى ، 

 سم 00ص ؛ 005

ـ علم النفس الرٌاضً ـ معجم أـ التمٌمً ، بٌداء كٌالن     ،

ب  ـ سناء احمد حسام م . و ) م . م (             ) م . م ( 
 ج ـ العنوان   

 

0،  

،1313  

   020س 

 
 الساعدي ، حسن 

00  



التخٌل التعلٌمً   من النظرٌة الى التطبٌك / تالٌؾ  حسن 
  04،2الساعدي .ـ بؽداد : مكتب  الٌمامة ن 

 سم 01ص ؛  42،

 ـ التخٌل       أـ العنوان  ،

 

،1310  

  535ن 

 
 توفٌك ، بشائر مولود  

اسالٌب  عالجٌة فً التفكٌر االستداللً :  دراسات فً 
العلوم االجتماعٌٌة / بشائر مولود توفٌك .ـ بؽداد  : مكتب 

  04،2دار االرلم ، 

 سم 00ص ؛ 334

 ـ التفكٌر       أـ العنوان  ،

 

03  

،،13100  

  20ر 
 

 رعد  مهدي رزولً 
التفكٌر وانماطة /  رعد مهدي رزولً   ، استبرق مجٌد  

  04،2علً لطٌؾ .ـ  بؽداد   : مكتبة عادل ، 

 سم 00ص  ( ؛ 011)  3ج 

ـ التفكٌر أـ  استبرق مجٌد علً لطٌؾ )  م  . م (           ،

 ب ـ العنوان  
 

00  

،،13100  

  20ر 
 

 رعد  مهدي رزولً 
التفكٌر وانماطة /  رعد مهدي رزولً   ، نبٌل رفٌك دمحم  .ـ  

  04،2بؽداد  : مكتبة عادل ، 

 سم 00ص  ( ؛ 010)  1ج 

 ـ التفكٌر أـ  نبٌل رفٌك دمحم ) م  . م (       ب ـ العنوان   ،

 

01  

،،13100  

  20ر 
 

 رعد  مهدي رزولً 
التفكٌر وانماطة /  رعد مهدي رزولً   ، نبٌل  رفٌك دمحم ، 

  04،2ضمٌاء سالم داود  .ـ بؽداد : )د ن (  ، 

 سم 00ص  ( ؛ 000)  2ج 

ـ التفكٌر أـ  نبٌل رفٌك سالم )  م  . م ( ب ـ   ضمٌاء  ،

 سال م داود   )  م . م (        ج ـ العنوان  

02  

،،13100  

  20ر 
 

 رعد  مهدي رزولً 
التفكٌر وانماطة /  رعد مهدي رزولً   ، نبٌل  رفٌك دمحم ، 

  04،2ضمٌاء سالم داود  .ـ بؽداد  ، 

 سم 00ص  ( ؛ 014)  3ج 

 ـ التفكٌر أـ  نبٌل رفٌك سالم )  م  . م (      ب ـ  العنوان  ،

  

03  



،،13100  

 20ر

 
 رعد  مهدي رزولً 

التفكٌر وانماطة /  رعد مهدي رزولً   ، جمٌلة عٌدان 
سهٌل   .ـ بؽداد  : مكتبة  عادل  للطباعة والنشر   ، 

04،2  

 سم 00ص  ( ؛  05)  0ج 

ـ التفكٌر أـ  جمٌلة عٌدان  سهٌل  ) م  . م (                ،

 ب ـ العنوان

04  

،1110  

 450ح 

 
 الحمٌري ، عبد الرزاق ؼافل الكرم 

الشخصٌة الناجحة : دراسة تحلٌلٌة ونفسٌه للسلون  
والعمل والتفكٌر  والشخصٌة / عبد  الرزاق ؼافل الكركم  

  04،2الحمٌري .ــ  ببؽداد : المركز النفسً 

 سم 00ص ؛ 00

 ـ الشخصٌة       أـ العنوان   ،

 

05  

،1110  

 000غ 

 
 الؽرابً ، سالهب طالب  

ادرة الذات وبناء الشخصٌة / تالٌؾ سالهب طالب الؽرابً  
  04،2.ـ بؽداد : المتن ، 

 سم ،0ص ؛ 020

 ـ  الشخصٌة  أ  ـ العنوان  ،

 

14  

،1110  

  304ؾ 

 

 
 الفحام ، ظبٌة دمحم 

ذات المستخدم فً اختٌار المنتج الصناعً / تالٌؾ ظبٌة دمحم 

  04،2الفحام .ـ بؽداد : مؤسسة ثامر العصامً ، 

 سم 00؛  040

 ـ  الشخصٌة       أـ العنوان   ،

 

1،  

،1113   

 450س 

 
 سلمان ، خدٌجة حسٌن 

المٌسر فً علم نفس النمو /  خدٌجة حسٌن سلمان .ـ بؽداد 

 04،2: مكتب تونة ، 

 سم 01ص ؛ 13،

 ـ علم نفس النمو       أـ  العنوان   ،

 

10  

،14  

  505خ 

 
 الخٌري ، اروة دمحم ربٌع 

علم النفس التجرٌبً / اروة دمحم ربٌع  الخٌري .ـ بؽداد : 

  04،2دار ومكتبة عدنان ، 

13  



 سم 00ص ؛ 013

 ـ علم النفس  التجرٌبً      أـ  العنوان   ،

 

،24 

    045ح 

 
 الحركة ، حسان 

دروس فً علم  المنطك : للصؾ الرابع  االعدادي / تالٌؾ  
    04،2:  دٌوان الولؾ الشٌعً ،  0حسان الحركة .ـ ط 

 سم 00ص   : جدول ؛  14،

 ـ المنطك  ـ دراسة وتدرٌس        أـ العنوان    ،

  

10  

،3515  

  151ت 

 
 تشنشٌنً  ، امدٌو 

اثك ...  فالرر  : التربٌة على  الثمة   فً اختبار الدعوة 
/امدٌو  تشنشٌنً ،   نملة الى العربٌة البٌر هشام نعوم .ـ  

  0،2بؽداد )  الدٌون ( ،

 سم 04ص ؛ 52

ـ البٌر هشام ) مترجم (         0ـ الثمة بالنفس ـ انعلوم  ،

 ب ـ العنوان 
  

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدٌانــــــــــــــــــات

 



 

 
 

 

0،4   

155 

 
 الحسنً ، عباس  فاضل 

مراتب  الكمال بدٌن هللا االسالم / عباس  فاضل الحسٌنً .ـ   
 04،2كركون : مكتبة امٌر ، 

سم .ـ )  سلسلة الحك والنور الرسالة ،0ص ،،؛ 25،

 الحادٌة عشرة ( 
 ـ االسالم       أـ العنوان     ب ـ السلسلة  ،

 

12  

0،41،43 

 000ؾ 

 
 فاخر ، سالم مجٌد 

مشروع نمد العمل االسالمً عند دمحم اركون : دراسة  
علمٌة نمدٌة تحلٌلٌلة ...  الخ / سالم مجٌد فاخر .ـ بؽداد 

  04،2:مكتبة الوان ، 

ـ الفكر االسالمً دراسات    أـ  اركون ، دمحم )مفكر  ،

 جزائري(      ب ـ العنوان   
 

13  

0،41،45  

 540ن 

 
 الكٌالنً ، رعد شمس  الدٌن 

الفكر االسالمً النشاة والتطوٌر / رعد  شمس الدٌن 
  04،2الكٌالنً .ــ   )د . م (  : مطبعة الهدٌل  ، 

 سم 00ص ؛ 03،

 ـ الفكر االسالمً  ـ تارٌخ  أـ العنوان  ،

 

14  

0،410  

  000أ 

 
 ابراهٌم ، عمار لبٌد 

ٌد ابراهٌم .ـ بؽداد : المراة فً المران الكرٌم /  عمار لب
  04،2مطبعة   انوار دجلة ، 

 سم 00ص ؛ 20

 ـ المراة فً االسالم     أـ العنوان   ،

15  



 

0،413  

  050و 

 

 
 وتوت ، عبد الكرٌم 

االسالم  منهج وحكم ولٌادة / تالٌؾ عبد الكرٌم وتوت .ـ 
  04،2بؽداد : مكتب العٌن للطباعة ، 

 ( 4،سم  .ـ ) سلسلة النور المبٌن ؛ 01ص ؛   024

 ـ االسالم ـ دراسات     أـ العنوان      ب ـ السلسلة  ،

 

24  

0،414  

  00ج 
 

 جبٌر ، سعٌد سلمان 
خطة السٌدة زٌنب بنت على بن ابى طالب فً مجلس ٌزٌد 
فً الشام / تالٌفؾ سعٌد سلمان جبر .ـ كربالء : العتبة 

  04،2الحسٌنٌة الممدمة ، 

 ( 3،سم .ـ ) سلسلة االصدرات العلمٌة ؛ 04ص ؛ 43،
ـ زٌنب بنت على ) بنت االمام على )  0ـ الخطب الدٌنٌة  ،

ـ السٌرة النبوٌة ـ اهل البٌت     أـ  3بنت االمام علً ) ع (

 العنوان ب ـ السلسلة 
 

2،  

0،،414  

  254ن 

 

 
 النعٌمً ، شالل خلٌل دمحم 

االفكار فً ادلة االذكار / تالٌؾ شالل خلٌل دمحم  تنوٌر
  04،2النعٌمً .ـ بعموبة : مطبعة فنون ، 

 سسم 00ص ؛ 20،

ـ الصالة       3ـ االدعٌة واالذكار   0ـ االسالم ـ مجموعات  ،

 أ ـ   العنوان  
 

20  

0،0 

 155ح 

 
 الحسٌنً ،عباس فاضل النمشبندي 

الهدى والنور فً الرسالة الخاتمٌة والوراثٌة /  عباس 
.ـ  سامراء : دار  0فاضل النمشبندي الحسٌنً .ـ ط  

  04،2الرسالة ،  

سم .ـ )سلسلة الحك والنور ؛ الرسالة الرابعة ،0ص ؛302

) 
ـ الحدٌث الشرٌؾ  أـ العنوان  ب    0ـ االخالق االسالمٌة  ،

 ـ السلسلة 
 

23  

0،0 

  45ح 
 

 ، حسن عبد الحلٌم عوض  الحلً
مماالت فً التربة واالخالق / نملها الفارسٌة حسٌن عبد 
الحلٌم عوض الحلً .ـ الحلة : دار الفرات للثمافة  واالعالم  

  04،2؛  

 سم 04ص ؛15

20  



 ــ االخالق االسالمٌة    أـ العنوان  ،

 

0،0 

 010ي 

 
 الٌاسري ، جواد 

محاسن االخالق / جواد الٌاسري .ـ بؽداد : مكتب زاكً ، 
04،2  

 سم 00ص ( ؛ 44،)  ،ج 

 ـ االخالق  االسالمٌة  أـ  العنوان  ،

 

21  

0،0110  

 440س 

 
 سلمان ، شاكر عواد 

البر واالحسان من طرائك الجنان / شاكر  عواد .ـ  مكتب 
  04،2البسملة للكتاب ، 

 سم 00ص ؛ 031

 ـ المران الكرٌم ـ تفسٌر  أـ العنوان   0ـ البر واالحسان  ،

 

22  

0،0110  

 515م 

 
 الموسوي ، فاضل كرٌم صبر 

حكمة الرحمن فً الصبر عند االنسان / فاضل كرٌم صبر .ـ 
  04،2بؽداد : مكتبة عالم  المعرفة ، 

 سم 00ص ؛ 13،

 ـ االخالق االسالمٌة أـ العنوان   0ـ الصبر  ،

 

23  

0،3  

  315أل 

 
 حسٌن ، فؤاد  مهدًٌ شرٌؾ 

من الوال االمام الحسٌن  )  ع  (  فً معركة كربالء / جمع 
وترتٌب فؤاد مهدي شرٌؾ أل  حسٌن .ـ ) د . م (  : ) د .  

  04،2ن( ، 

 سم ،0ص ؛ ،،3

ـ الحسٌن بن علً بن ابً طالب )  0ــ الخطب الدٌنٌة  ،

 امام (  أـ العنوان    
 

24  

0،3    

  035أ 

 
 ابو رؼٌؾ ، نوفل 

االفك والمنبر : لراءات فً كتاب المستوٌات الجمالٌة فً      
كتاب  المستوٌات الجمالٌة فً نهج البالؼة / نوفل ابو 

  ،04رؼٌؾ .ـ بؽداد  : دار الشؤون الثمافٌة العامة ، 

 سم  .ـ )  سلسلة نمد ( 00ص ؛  31،

 أـ العنوان     ـ البالؼة العربٌة 0ـ الخطب الدٌنٌة   ،

    

25  

0،3  
 التمٌمً ، ابراهٌم طه حمودي 

34  



التطرؾ  واسبابه فً المجتمع ودور المرجعٌة الدٌنٌة   454ت  
العرالٌة ...الخ / تالٌؾ ابراهٌم طه حمودي التمٌمً ، عمر 
عبد هللا نجم الدٌن الكٌالنً .ـ دٌالى : المطبعة المركزٌة ـ 

  04،2جامعة دٌالى ، 

 سم 00ص ؛  01

ــ التطرؾ الدٌنً    أـ   الكٌالنً ، عمر عبد هللا  نجم  ،

 الٌن    ) م .  م  ( ب ـ العنوان  
 

0،3 

 100ج 

 
 الجزائري ، علً فاخر محسن 

رسالة الحموق   لالمام السجاد ) ع ( /اعداد علً فاخر 
  04،2محسن  الجزائري .ـ واسط : هٌئة الحشد الشعبً ، 

 (  ،.ـ )سلسلة التنمٌة البشرٌة ؛سم 1،ص ؛ 20
 ـ الوعظ واالرشاد     أـ العنوان      ب ـ السلسلة  ،

 

3،  

0،3 

  45ح   
 

 الحلً ، الحسن بن ٌوسؾ على بن المطهر االسدي 
هـ ( شرح حدٌث الحمٌمة : حدٌث االمام   302ـ  204) 

علً ) ع ( لكمٌل بن زٌاد الشخعً )رض ( / تالٌؾ الحسن  
بن ٌوسؾ بن علً بن المطهر االسدي  الحلً ؛ تحمٌك 
علً عبد الرضا عوض   .ـ الحلة : دار الفرات للثمافة 

  04،2واالعالم ؛ 

 سم 03ص ؛ 54

ً ،  كمٌل بن زٌاد ) لال ـ الوعظ واالرشاد أ الشخع،

 صحابً جلٌل (      ب ــ  علً بن ابً طالب ) ع ( ) امام (  
 

30  
 

0،3  

 103خ 

 
 الخزرجً ، عبد البالً 

االفك والمنبر : لراءات فً كتاب المستوٌات الجمالٌة فًٌ 
منهج البالؼة / اعداد عبد البالً الخزرجً .ـ  بؽداد  : دار 

  04،2الشؤون الثمافٌة ، 

 سم .ـ ) نمد (00 ص ؛31،

ـ البالؼة العربٌة    أـ  العنوان             0ـ الوعظ واالرشاد  ،

 ب ـ السلسلة  
 

33  

0،3 

 005د

 
 الدربندي ، علً عبد الوهاب عبد الرزاق 

طرق التجاة من الفتن فً ضوء الكتاب والسنة / تالٌؾ 
     علً عبد الوهاب عبد الرزاق الدربندي .ـ بؽداد : ) د . ن (     

  ،04،2  

 سم 00ص ؛  10

 ـ  الوعظ واالرشاد  أـ  العنوان   ،

30  



 

 0،3  

  00ص 
 
 

 
 الصدر ، حسٌن اسماعٌل 

درر دمحمٌة / حسٌن اسماعٌل الصدر .ـ بٌروت : دار المحبة  
  04،2البٌضاء ، 

 سم 00ص ( ؛ 052)  0ج 

 ـ السٌرة النبوٌة   أـ العنوان   0ـ الخطب الدٌنٌة  ،

 

31  
 

0،3 

 00ص 

 
 الصدر ، حسٌن اسماعٌل 

درر دمحمٌة / حسٌن اسماعٌل الصدر .ـ بٌروت : دار المحبة  
  04،2البٌضاء ، 

 سم 00ص ( ؛ 3،2)  3ج 

 ـ السٌرة النبوٌة        أـ العنوان   0ـ الخطب الدٌنٌة  ،

 

32  

0،3 

 00ص 

 
 الصدر ، حسٌن اسماعٌل 

درر دمحمٌة / حسٌن اسماعٌل الصدر .ـ بٌروت : دار المحبة  
  04،2البٌضاء ، 

 سم 00ص ( ؛ 302)  ،،ج 

 ـ السٌرة النبوٌة       أـ العنوان   0ـ الخطب الدٌنٌة  ،

 

33  

0،3  

  004ؾ 

 

 
 الفتال، حسن   كاظم 

التوجٌهات الدٌنٌة من العتبة الحسٌنٌة    الممدسة / تالٌؾ  
  04،2ال .ـ كربالء  : دار التوحٌد  ، حسن كاظم الفت

 سم 00ص ؛ 021

ـ  الصالة          3ـ   فمه   الشٌعة  0ـ  الوعظ  واالرشاد    ،

 أـ  العنوان  
 

34  

0،3 

 300م 

 
 المجتبى ، الحسن بن علً  بن ابً طالب 

خطب االمام الحسن بن علً بن ابً طالب ) علٌه السالم (          
هـ ( جمع وتحمٌك لمى عبد  المادر خنٌاب .ـ الدٌوانٌة 05) 

  04،2: دار نٌبور ، 

 سم 1،ص ؛ 014

ـ الخطب الدٌنٌة  أـ المجتبى الحسن بن علً  بن ابً  ،

طالب  ) امام ( ب ـ  خنٌاب ، لمى عبد المادر ) جامع  
 (      ج ـ العنوان   ومحمك

 

35  

0،0   
 الصدر ، حسٌن اسماعٌل 

44  



السلم االجتماعً / حسٌٌن اسماعٌل الصدر .ـ بٌروت : دار   00ص 
  04،2المحبة البٌضاء ن 

 سم 01ص ؛ 054

 ـ الثمافة االسالمٌة       أـ العنوان    ،

 

0،3 

  015م 

 
 المرزون ، ؼزوان عبد الكاظم 

الؽٌبان فً نهج البالؼة : دراسة  تارٌخٌة /  تالٌؾ ؼزوان 
عبد الكاظم  المرزون .ـ كربالء : العتبة الحسٌنٌة الممدسة 

 ،04،2  

 (  15سم .ـ ) مؤسسة علوم نهج البالؼة ؛ 00ص ؛ 044
أـ     ـ  الؽٌبان 3ـ نهد البالؼة  0ـ الخطب الدٌنٌة  ،

 ب ـ السلسلة        العنوان
 

4،  

0،0 

  000م 

 
 مارانسً ، ؼابربٌل 

انثروبولوجٌا االسالم  : دراسة نمدٌة / ؼابربٌل مارانسً    
، ترجمة هناء خلٌؾ  ؼنً   .ـ بؽداد : دار مكتبة عدنان، 

04،2  

 سم .ـ ) دراسات ( 10ص  ؛ 340

       ـ  الثمافة االسالمٌة أـ هناء خلٌؾ  ؼنً )  ) مترجم ( ،

 سلةج ـ السل    ب ـ العنوان  
 

40  

0،0 

 010ن 

 
 الناصر ، ؼالب 

العرفان والنزعة الروحٌة فً  الثماة الحسٌنٌة / ؼالب 
الناصر  .ـ النجؾ  االشرؾ : تجمع مؤسسات الرضوان ، 

04،2  

 سم 00ص ؛  ،1،

         ـ  الحسٌن بن علً ) امام ( 0ـ   الثمافة االسالمٌة   ،

 أـ  العنوان        ـ  ثورة الحسٌن   3

 

43  

0،01،1000 

  515م 

 
 الموسوي ،  فاضل كرٌم صبر 

السعادة فً المنظور االسالمً /  فاضل  كرٌم صبر 
 الموسوي   

  2،،04.ـ   بؽداد : ) د . ن ( ، 

 سم ،0ص  ؛  35،

 

40  

0،01052 

 400ح

 حماد، دمحم
شهادة الشهود فٌمن حسن اسالمه والمنافمون من الٌهود 

تألٌؾ دمحم حماد، ورلاء فً عصر الرسالة وتنزل الحدود/ 

41  



 سم00ص، 04،\04،2بؽداد:مكتب وجدي،  -4اكرم عباس

 العنوان-النفاق أ-0االسالم والٌهودٌة-،

 

0،.،343 

 245ط

 
 طعمة، نوري

المشكلة االجتماعٌة المعاصرة:محاولة جدٌة فً بحث 
-4مشكلة البأس على ضوء النظرٌة االسالمٌة/نوري طعمة

 04،2للدراسات، بؽداد:المركز االسالمً -3ط

 (3سم)المركز االسالمً للدراسات؛00ص؛ 43،
المشاكل االجتماعٌة  أ.العنوان -االسالم والمجتمع أ-،

 ب.السلسلة
 

42  

0،0130 

 45ح

 
 الحلو، ناصر

-4الفمه السٌاسً عند االمام علً)علٌه السالم( ناصر الحلو
 04،2كربالء:العتبة العباسٌة الممدسة،

 (،ل؛سلسلة كنوز اال4سم00ص، 343
علً بن ابً طالب)رض()إمام( -0االسالم والسٌاسة-،

 أ.العنوان ب.السلسلة
 

43  

0،0130 

 205س

 
 السعدون، حمٌد حمد

الحصاد المر لسلطة االسالم السٌاسً )العراق ومصر  
 04،2بؽداد:مطبعة العهد، -4أنموذجا(/حمٌد حمد السعدون

 ،سم01ص، 30،،
 االسالم والسٌاسة أ. العنوان-،

 

44  

0،0130 

 454هـ

 
 الهمٌم، عبداللطٌؾ

االمة بٌن التفكٌر والتكفٌر:تجرٌم التكفٌر/تألٌؾ عبداللطٌؾ  

 04،2بؽداد:دٌوان الولؾ السنً، -4الهمٌم

 سم)الموسوعة االسالمٌة(00ص؛343

 االسالم والسٌاسة أ. العنوان ب. السلسلة-،

 

45  

0،0133 

 503م

 المٌامً، سلسبٌل جابر

:رؤٌة منهجٌة/  Islonic Econcnyااللتصاد االسالمً 

-4، فرٌدة ومنمحة0ط-4تألٌؾ سلسبٌل جابر المٌاممً
 04،2بؽداد:مكتب نور الحسن، 

 سم01ص، 30،

 االلتصاد االسالمً    أ. العنوان-0االسالم وااللتصاد -،

54  

0،011050  5،  



 الصدر،حسٌن اسماعٌل 00ص
-4الصدر-4من وحً شهر ذي المعدة/ حسٌن اسماعٌل 

 04،1دٌموبرس،  بٌروت: 

 سم00، 040

االدعٌة  -0االسالم والشهور العربٌة وشهر رجب -،

 واالوراد أ. العنوان
 

0،011050 

 00ص

 
 الصدرر،حسٌن اسماعٌل

 -4من وحً شهرذي الحجة/ حسٌن اسماعٌل الصدر
 4،1بٌروت: دٌموبرس، 

 سم 00ص، 223

 االسالم والشهور العربٌة )شهر ذي الحجة( أ. العنوان-،

 

50  

0،012،1 

 155ح

 
 الحسٌنً، هبة الدٌن

رسالة فً االفٌون/ هبة الدٌن الحسٌنً الشهرستانً، 
بابل: دار -4دراسة وتحمٌك أمجد سعد شالل المحاوٌلً

 04،2الصادق، 

 04،2ص، 050

المحاوٌلً، امجد سعد )محمك(   -االسالم واالفٌون أ -،
 ب. العنوان

53  

0،0 

 302ر

 
 الرفاعً، صباح بدر طه

الزائرٌن لمعالم الحرمٌن/ جمع وترتٌب صباح بدر ارشاد 
البصرة: )د.ن(،  -4طه الرفاعً، بكر رٌاض احمد الطه

04،2 

 سم 00ص، 44،

الطه، بكر رٌاض احمد )م.م(          -0المزارات االسالمٌة-،

 العنوان-أ
 

50  

0،051050 

 00ص

 
 الصدر، حسٌن اسماعٌل

-4الصدرمن وحً شهر شعبان/ حسٌن اسماعٌل 
 بٌروت:دٌموبرس

 04،2سم، 00ص، 143

 العنوان-االسالم والشهور العربٌة)شهر شعبان(       أ-،

 

51  

0،013230 

 040ؾ

 
 الفتالوي، دمحم كاظم

اخاللٌات مهنة الشرطة فً الفكر االسالمً: بٌن الوالع 

52  



)الكوفة(: كلٌة -4والطموح/ دمحم كاظم حسٌن الفتالوي

 04،2الكوفة، جامعة -4التربٌة المختلطة

 سم 3،ص، 20،

الفكراالسالمً      -3اخاللٌات -الشرطة -0االسالم والشرطة -،

 العنوان-أ

0،012، 

 050ع

 
 عبٌدة عامر توفٌك

طرق الكسب فً الوسط الطبً: دراسة فمهٌة مٌدانٌة العر 
)د.م(:شركة دار االحمدي -ق أنموذجا/ عبٌدة عامر توفٌك

 04،2للطباعة الفنٌة، 

 سم00ص، 1،،

 العنوان-اخالق المهنة     أ-االطباء-0االسالم والطب-،

 

53  

0،011050 

 00ص

 
 الصدر، حسٌن اسماعٌل

-4من وحً رجب/حسٌن اسماعٌل الصدر
 04،0بٌروت:دٌموبرس، 

 سم 00ص، 105

االدعٌة -0االسالم والشهور العربٌة )شهر رجب( -،

 العنوان-واالوراد أ
 

54  

0،05343200 

 454هـ 

 
 عبداللطٌؾالهمٌم، 

الحملة الوطنٌة االسالمٌة لمناهضة الؽلو والتطرؾ 
بؽداد:دٌوان الولؾ -4واالرهاب/اشراؾ عبداللطٌؾ الهمٌم

 04،2السنً، 

 سم00ص/ صور ملونة، 00

 العنوان-االسالم واالرهاب، التطرؾ الدٌنً     أ-،

 

55  

0،011050 

 00ص

 
 الصدر، حسٌن اسماعٌل

-4الصدرمن وحً شهر صفر/حسٌن اسماعٌل 
 04،1بٌروت:دٌموبرس، 

 سم 00ص، 304

االدعٌة -0االسالم والشهور العربٌة )شهر صفر(-،

 العنوان-واالوراد  أ
 

،44  

0،1 

 500س

 
سٌرة وزٌارة العلوٌة شرٌفة بنت الحسن بن علً         

 04،2بؽداد:دار العرفان،-4)علٌهم السالم(

 سم2،ص، ،3

،4،  



-0الحسن(المزارات االسالمٌة )السٌدة شرٌفة بنت -،
 العنوان-االدعٌة واالوراد     أ

 

0،110 

 100ن

 
 النصاري، فؤاد عبداللطٌؾ

السراج المنٌري فضل زٌارة االمٌر: اربعون حدٌث فً 
فضل زٌارة امٌر المؤمنٌن علً بن ابً طالب )علٌه 

النجؾ:مطبعة -4السالم(/اعداد فؤاد عبداللطٌؾ النصاري

 04،2الؽٌبة، 

 سم04ص، 20

-االدعٌة واالوراد     أ-0النجؾ-االسالمٌةالمزارات -،

 العنوان
 

،40  

0،115 

 005ن

 
 الكتبً، عالء دمحم حسن

المساجد االربعة واثرها فً بناء المجتمع العربً االسالمً 
هـ)دراسة تارٌخٌة(/ تألٌؾ عالء دمحم حسن 30،حتى عام

 04،2الحلة:دار الفرات للثمافة/ -4الكتبً 

 سم00ص؛ ،00

 العنوان-أ   تارٌخ -المساجد-،

 

،43  

0،11512300 

 515م

 
 الموسوي، ندى موسى عباس

موسوعة مزارات دٌالى: منهجٌة الدراسة واتجاهات 
بؽداد:مكتبة -4التوثٌك/ ندى موسى عباس الموسوي

 04،3المكتبة، 

 سم00ص:صور ملونة،045

 العنوان-دٌالى     أ-المزارات االسالمٌة-،

 

،40  

0،11512301 

 500ج

 
 عبدالعظٌم عباسالجوذري، 

المرالد والممامات فً مدٌنة الماسم )ع(/عبدالعظٌم عباس 
 04،2الحلة:دار الفرات للثمافة، -4الجوذري

 سم01ص، 50،

-تارٌخ    أ-الحلة-0الحلة)الماسم(-المرالد االسالمٌة-،

 العنوان
 

،41  

0،210 

 45ع

 
 علً سعٌد حمادي

النضر بن الحارث فً المٌزان )دراسة فً اسباب 
بؽداد:مكتب شمس -4النزول(/تألٌؾ علً سعٌد حمادي

 04،2االندلس للطباعة، 

،42  



 سم01ص، 53،

 العنوان-دفع مطاعن    أ-االسالم-،

 

0،3 

 305أ

 
 االثري،ضٌاء الدٌن الصالح

اتحاؾ الفالح بمنهج السلؾ الصالح/ ضٌاء الدٌن الصالح 
 04،2بؽداد:دار المخرج، -4االثري

 سم 00س، 54

 العنوان-أالسلفٌة    -،

 

،43  

0،310 

 403ب

 
 البالؼً، دمحم جواد

الرد علة الوهابٌة/ تألٌؾ دمحم جواد البالؼً،تحمٌك نزار 
 04،2كربالء:العتبة الحسٌنٌة الممدسة،-4الحسن

 سم00ص، 40

 الحسن، نزار)محمك(   -الوهابٌة)فرلة اسالمٌة( أ-،

 العنوان-ب 
 

،44  

0،4 

 050ع

 
 عبود، سعد مطر

سماحة السٌد حسٌن الصدر:دار المنهج اصالحً عند 
 04،2الحجة البٌضاء، 

 سم01ص، 035

الصدر، حسٌن اسماعٌل )فمٌه ومرجع –االصالح الدٌنً -،

 العنوان-دٌنً(      أ
 

،45  

00413 

 050أ

 ارناؤوطً، اٌاد دمحم علً
المواهب:معجم االلفاظ لرآنٌة مستخلص من تفسٌر مواهب 

راسات الرحمن لالمام السبزواري:مركز كربالء للد
 04،2والبحوث، 

 (،،سم)سلسلة االصدارات العلمٌة، 00ص(؛ 334)0ج
السبزواري،دمحم بالر بن دمحم -معاجم أ-المرآن الحكٌم-،

 العنوان-فمٌه )إمام(       ب-مؤمن الخرسانً      أ
 

،،4  

004 

 520ر

 
 الروضان، درٌد موسى

مباحث علوم المرآن عند االمام ابً منصور الثعالبً من 
 04،2كتابة )فمه اللؽة وسر العربٌة(، خالل 

 سم00ص، 044

الثعالبً، ابً منصور )مفسر(      -0المرآن الكرٌم، علوم -،

 العنوان-أ
 

،،،  



00413 

 224أ

 
 االعظمً، دمحم محروس المدرس

الفكر السٌاسً والمانونً فً المرآن الكرٌم/ دمحم محروس 

 04،2بؽداد:مطبعة السٌماء، -4المدرس االعظمً

 سم00ص؛ 320

 العنوان-دراسات      أ-المرآن الكرٌم-،

 

،،0  

00423 

 350ب

 
-4بحوث لرآنٌة/اعداد لسم الشؤون الفكرٌة والثمافٌة

 04،2الكوفة:أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحمة به، 

 سم 01ث،،33

 العنوان-تفسٌر     أ-المرآن الكرٌم-0بحوث-المرآن الكرٌم-،

 

،،3  

00413 

 303خ

 
وتأمالت فً المرآن الكرٌم/عبدالكرٌم لراءة معاصرة 

 04،2كربالء:الحدٌمة،-4منمحة-0ط-4الخفاجً

 سم،00010

 العنوان-دراسات      أ-المرآن الكرٌم-،

 

،،0  

00413 

 340ر

 
 رحمان،مؤٌد منعم

أدب مخاطبة النبً )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(فً المرآن الكرٌم/مؤٌد منعم 
 04،2صالح الدٌن:دار االبداع، -4رحمان

 سم،0ص، 04،

السٌرة -3االخالق االسالمٌة-0دراسات-المرآن الكرٌم-،

 العنوان-النبوٌة أ
 

،،1  

00413 

 002ع

 
 لعارضً،احسان

دراسات موضوعٌة فً السنن التارٌخٌة/احسان 

 04،2بؽداد: مكتب زاكً، -4العارضً

 سم00ص؛333

 العنوان-دراسات  أ-المرآن الكرٌم-،

 

،،2  

004234 

 152ع

 
 الولؾ الشٌعًالعراق.دٌوان 

المرآن الكرٌم جزء تبارن:معانً المفردات واحكام التجوٌد: 
للصؾ الخامس االعدادي االسالمً/ اعداد دمحم بالر 

 04،2كربالء:العتبة الحسٌنٌة الممدسة، -0ط4المنصوري

 سم 02ص: صور ملونة،23

تجوٌد    -المرآن الكرٌم-0العراق-كتب دراسٌة-المرآن الكرٌم-،

،،3  



 العنوان- بالر)معد(      بالمنصور،دمحم-أ
 

004234 

 152ع

 
 العراق.دٌوان الولؾ الشٌعً

المرآن الكرٌم جزء عم:معانً المفردات واحكام التجوٌد: 
للصؾ الرابع االعدادي االسالمً/ اعداد دمحم بالر 

 04،2كربالء:العتبة الحسٌنٌة الممدسة، -3ط4المنصوري

 سم 02ص: صور ملونة،55

تجوٌد    -المرآن الكرٌم-0العراق-كتب دراسٌة-الكرٌمالمرآن -،

 العنوان-المنصور،دمحم بالر)معد(     ب-أ
 

،،4  

004234 

 152ع

 
 العراق.دٌوان الولؾ الشٌعً

المرآن الكرٌم جزء لد سمع معانً المفردات واحكام 
التجوٌد: للصؾ السادس االعدادي االسالمً/ اعداد دمحم 

بة الحسٌنٌة الممدسة، كربالء:العت-3ط4بالر المنصوري

04،2 

 سم 02ص ،53

تجوٌد    -المرآن الكرٌم-0العراق-كتب دراسٌة-المرآن الكرٌم-،

 العنوان-المنصور،دمحم بالر)معد(       ب-أ
 

،،5  

00413 

 20ع

 
 عطا هللا عبد عبدهللا عبٌد

تهجً ولراءة جز عم وفما للطرٌمة االبجدٌة الهجائٌة/ 
بؽداد:مكتبة شروق -4تألٌؾ عطا هللا عبد عبدهللا عبٌد

 04،2الشمس،

 سم00ص؛ 41،

 العنوان-دراسة وتدرٌس       أ-المرآن الكرٌم-،

 

،04  

00413 

 45ع

 
 علً سعٌد حمادي

الكفاٌة المول الوافً فً نصرة النبً الهادي)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ب
-4والعصمة:دراسات لرآنٌة/ تألٌؾ علً سعٌد حمادي

 04،2بؽداد:شمس االندلس، 

 العنوان-سم      أ341100

 

،0،  

00413 

 304ؾ

 
 الفحام، علً عبدالزهرة

المرآن فً سٌرة امٌر المؤمنٌن واحادٌثه: دراسة تارٌخٌة، 
الكوفة:أمانة -4لرآنٌة،حدٌثة/تألٌؾ علً عبدالزهرة الفحام

 04،2الكوفة،مسجد 

سم)امانة مسجد الكوفة والمزارات 00ص(؛111)،ج

،00  



 (02الملحمة به؛
علً بن أبً طالب)ع()إمام(       -0دراسات-المرآن الكرٌم-،

 السلسلة-العنوان      ب-أ
 

00413 

 304ؾ

 
 الفحام، علً عبدالزهرة

المرآن فً سٌرة امٌر المؤمنٌن واحادٌثه: دراسة تارٌخٌة، 
الكوفة:أمانة -4ٌؾ علً عبدالزهرة الفحاملرآنٌة،حدٌثة/تأل

 04،2مسجد الكوفة،

سم)امانة مسجد الكوفة والمزارات 00ص(؛233) 0ج

 (02الملحمة به؛
علً بن أبً طالب)ع()إمام(       -0دراسات-المرآن الكرٌم-،

 السلسلة-العنوان      ب-أ
 

،03  

00413 

 300ن

 
 البخاري،صادق فوزي

المرآنً:دراسة فً ثنائٌة االباحة والحظر فً النص 
المفهوم والداللة)سورة البمرة أنموذجا(/صادق فوزي 

 .04،2النجؾ:دار االمٌر،-4البخاري

 سم00ص؛10،

سورة البمرة         -المرآن الكرٌم-0دراسات-المرآن الكرٌم-،

 العنوان-أ
 

،00  

00453،0 

 500ب

 
 البٌاتً،أنتصار زٌن العابدٌن

بحوث فً طرائك تدرٌس المرآن الكرٌم والتربٌة 
تجرٌبٌة/أنتصار زٌن العابدٌن -مٌدانٌة-االسالمٌة:دراسة

بؽداد:دار الدكتور للعلوم االدارٌة -4البٌاتً

 04،2وااللتصادٌة،

 سم00ص؛،04

 العنوان-طرق التدرٌس أ-المرآن الكرٌم-،

 

،01  

00414 

 040ؾ

 
 الفتالوي، كرٌم نوح

السنن والكتاب/ جمع واعداد كرٌم ألؾ سؤال وجواب فً 
 04،2النجؾ:مطبعة الؽدٌر،-4نوح الفتالوي

 سم00ص؛000

 العنوان-مجموعات     أ-المرآن الكرٌم-،

 

،02  

00، 

 440س

 
 السلمان، شاكر

بؽداد:البسملة -4اسماء المرآن وصفاته/ شاكر السلمان

،03  



 04،2للكتاب،)د.ن(،

 سم3،ص،24،

 العنوان-المرآن الكرٌم  أ-،

 

00،1،3 

 454أ

 
 هـ(353-،33بن الملبك،دمحم بن عبدالدائم)

االنوار الالئحة من أسرار الفاتحة/تألٌؾ ناصر الدٌن دمحم بن 
عبدالدائم بن دمحم بن الملبك، تحمٌك شهاب احمد دمحم 

-0ط-4الجنابً؛حٌدر عبدالعزٌز اسماعٌل الكٌالنً
 04،2بؽداد:د.ن،

 سم00ص؛131

الجنابً، شهاب -تفسٌر أ-ةسورة الفاتح-المرآن الكرٌم-،

الكٌالنً،حٌدر عبدالعزٌز)محمك(            -احمد دمحم)محمك( ب
 العنوان-ج
 

،04  

00،2،3 

 250خ

 
 الخطٌب، عماد كامل عبدالوهاب

نٌل الفهوم فً تحمٌك داللة المفهوم وتطبٌماتها فً صورة 
 Gaining the under standings in theالنور=

achievement of the …etc  عماد كامل عبدالوهاب/

 04،2بؽداد:مطبعة انوار دجلة،-4الخطٌب

 سم00ص؛00،

 العنوان-سورة النور      أ-المرآن الكرٌم-،

 

،05  

00،1،3 

 010ن

 
 الناصر،ؼالب

الضرورة والمجتمع:الماضً،الحاضر،المستمبل)ضرورات 
-4البناء االجتماعً فً سورة البمرة(/ؼالب الناصر

 04،2 النجؾ:تجمع مؤسسات الرضوان،

 سم00ص؛035

-دراسات      أ-تفسٌر-سورة البمرة-المرآن الكرٌم-،

 العنوان
 

،34  

00،2،32  
 الطائً، صالح

الجزء السابع والعشرون -معالم االٌمان فً تفسٌر االٌمان
سورة آل  10بعد المائة:المسم الثالث من تفسٌر االٌة 

)د.م(:مؤسسة عالم االٌمان -4عمران/ صالح الطائً

 04،2للعلوم،

 سم3،0101

 العنوان-تفسٌر       أ-سورة آل عمران-المرآن الكرٌم-،

،3،  



 

00،20 

 450ع

 
 علوان، بهاء محمود علوان

اشكالٌة ترجمى المرآن عند المستشرلٌن االكان:ماكس 
-4هٌنٌن رودي بارٌت أنموذجا/ بهاء محمود علوان

 04،2بؽداد:مكتب زاكً، 

 سم04ص،30،

-والمستشرلون    أ االستراق-0ترجمة-المرآن الكرٌم-،

 العنوان
 

،30  

000 

 040خ

 
 الخالدي، عباس عدنان مالٌة

 04،2صالح الدٌن:دار االبداع،-04ط-4الخالدي

 سم،0ص؛35،

 العنوان-الفاظ  أ-المرآن الكرٌم-،

 

،33  

000 

 350ص

 
 الصؽٌر،دمحم حسٌن علً

 داللة االلفاظ فً المرآن العظٌم بٌن الحداثة والتراث
كربالء الممدسة:مركز كربالء -4الصؽٌردمحم حسٌن علً 

 04،2للدراسات والبحوث،

 سم 00ص؛332

 العنوان-الفاظ     أ-المرآن الكرٌم-،

 

،30  

00020 

 050ج

 
 الجبوري،عبدالرحمن مطلن

-4تعانك الولؾ فً المرآن الكرٌم بٌن االعراب والمعنى
بؽداد:مكتب نور -4عبدالرحمن مطلن الجبوري

 04،2الحسن،

 سم،0ص؛4،،

 العنوان-اعراب   أ-مرآن الكرٌمال-،

 

،31  

00010 

 050ج

 
 الجبوري،عبدالرحمن مطلن

عبدالرحمن مطلن -4)لو(المصدرٌة فً المرآن الكرٌم

 04،2بؽداد:مطبعة ثائر احمد الخشالً،-4الجبوري

 ص؛سم45

 العنوان-اعراب   أ-المرآن الكرٌم-،

 

،32  

00020 

 050ج

 
 الجبوري،عبدالرحمن مطلن

،33  



واللؽوٌة فً سورة من الظواهر النحوٌة 
بؽداد:مطبعة -4الفاتحة/عبدالرحمن مطلن الجبوري

 04،2الخشالً،

 سم ،0ص؛40

 العنوان-اعراب   أ-المرآن الكرٌم-،

 

00010 

 250س

 
 سعٌد،راضً جاسم

لؽتن تستنجدن:لؽة المرآن رفع هللا لواءها راضً جاسم 
 04،2بؽداد:دار الكولر،-4سعٌد

 سم00ص؛0،،

 العنوان-اعراب   أ-الكرٌمالمرآن -،

 

،34  

00010 

 001ع

 
 عباس،سهاد جاسم

حرؾ الجررانً فً المرآن الكرٌم:دراسة 
بؽداد:مكتب شمس -4داللٌة،تحلٌلٌة/سهاد جاسم عباس

 04،2االندلس،

 سم00ص؛334

 العنوان-اعراب   أ-المرآن الكرٌم-،

 

،35  

00020 

 050ع

 
 العبودي،رعد هاشم

الكرٌم:دراسة تحلٌلٌة/رعد تعدد الخٌر والنعت فً المرآن 
 04،2بابل:مؤسسة دار الصادق الثمافٌة،-4هاشم العبودي

 سم00ص؛،0،2

 العنوان-اعراب      أ-المرآن الكرٌم-،

 

،04  

00020 

 250م

 
 المطٌري ,عبد االمٌر وداعة

االعراب الممارن بٌن االلفاظ والتفصٌل الٌات المرآن 
بؽداد:هانً -4المطٌري(...الخ/عبداالمٌر وداعة 0الكرٌم)

 04،2للطباعة،

 سم01ص؛042

 العنوان-اعراب   أ-المرآن الكرٌم-،

 

،0،  

0،0130 

 121م

 
 المشعشعً ,محمود الموسوي

االلرار واثره فً االثبات الشرعً والمانونً:دراسة 
بؽداد:مكتبة -4ممارنة/محمود الموسوي المشعشعً

 04،2زاكً،

،00  



 سم00ص؛000

 العنوان-أاالسالم والمانون     -،

 

00010 

 250م

 
 المطٌري،عبداالمٌر وداعة

االعراب الممارن بٌن االلفاظ والتفصٌل الٌات المرآن 
(:دراسة تطبٌمٌة...الخ/عبداالمٌر وداعة 3الكرٌم)

 04،2بؽداد:مكتبة االبداع،-4المطٌري

 سم00؛005

 العنوان-اعراب      أ-المرآن الكرٌم-،

 

،03  

01 

 052ر

 
 الربٌعً،احمد حاجم

اسالٌب الخطاب فً المرآن الكرٌم:دراسة تحلٌلٌة/احمد 
 04،2االردن:دار ؼٌداء للنشر والتوزٌع،-4حاجم الربٌعً

 سم00ص؛2،3

 العنوان-بالؼة    أ-المرآن الكرٌم-،

 

،00  

00110 

 502م

 
 مناضل حسٌن علً

دٌالى:جامعة -4لسانا عربٌا/مناضل حسٌن علً

 04،2دٌالى،

 سم00ص؛0،1

 العنوان-معانً   أ-الكرٌمالمرآن -،

 

،01  

003 

 50ح

 
 الحسناوي ,دمحم

تفسٌر المرآن برواٌة االمام علً بن الحسٌن السجاد)علٌه 

كربالء:االمانة العامة للعتبة -4السالم(دمحم الحسناوي

 04،2الحسٌنٌة الممدسة،

 سم00ص؛152

تفسٌر، زٌن العابدٌن،علً بن الحسٌن بن -المرآن الكرٌم
 العنوان-طالب)علٌه السالم(    أعلً بن ابً 

 

،02  

003 

 041خ

 
 خالص جواد

افال ٌتدبرون المرآن:بحث فً ما وثمه علماء التفسٌر للذكر 
 04،2بؽداد:مطبعة السٌماء،-04ط-4الحكٌم/خالص جواد

 سم01ص(؛204)،مج

 العنوان-تفسٌر     أ-المرآن الكرٌم-،

 

،03  



003 

 041خ

 
 خالص جواد

ما وثمه علماء التفسٌر للذكر  افال ٌتدبرون المرآن:بحث فً

 04،2بؽداد:مطبعة السٌماء،-04ط-4الحكٌم/خالص جواد

 سم01ص(؛204)0مج

 العنوان-تفسٌر     أ-المرآن الكرٌم-،

 

،04  

003 

 041خ

 
 خالص جواد

افال ٌتدبرون المرآن:بحث فً ما وثمه علماء التفسٌر للذكر 

 04،2بؽداد:مطبعة السٌماء،-04ط-4الحكٌم/خالص جواد

 سم01ص(؛204)3مج

 العنوان-تفسٌر     أ-المرآن الكرٌم-،

 

،05  

003 

 041خ

 
 خالص جواد

افال ٌتدبرون المرآن:بحث فً ما وثمه علماء التفسٌر للذكر 
 04،2بؽداد:مطبعة السٌماء،-04ط-4الحكٌم/خالص جواد

 سم01ص(؛204)0مج

 العنوان-تفسٌر     أ-المرآن الكرٌم-،

 

،14  

003 

 540ر

 
 عباسالرٌكان،عمٌل 

فً تفسٌـر نورالعرفان
-4الرٌكانلطور(،النجم،الممر،الوالعة(/عمٌل عباس المرآن)ا

 04،2بؽداد:د.ن،

 سم،0ص؛21،

 العنوان-تفسٌر      أ-المرآن الكرٌم-،

 

،1،  

003 

 505ز

 
 الزٌدي،ابتهال كاصد

البحث الداللً فً البنٌان فً تفسٌر المرآن البً جعفر دمحم 
-4هـ(/ابتهال كاصد الزٌدي024)تبن الحسن الطوسً 

 04،2بؽداد:مؤسسة ثائر العصامً،

 سم01ص؛144

 العنوان-تفسٌر    أ-المرآن الكرٌم-،

 

،10  

003 

 440س

 
 سلمان،شاكر عواد

-4الرشد والرشد فً المرآن الكرٌم/شاكر عواد سلمان
 04،2بؽداد:مكتب زاكً،

،13  



 سم،0ص؛00،

 العنوان-تفسٌر     أ-المرآن الكرٌم-،

 

003 

 515س

 
 سوسن عبدالعزٌز خضر

 04،2بؽداد)د.ن(، -4معرفة هللا/سوسن عبدالعزٌز خضر

 سم،0ص؛40

 العنوان-تفسٌر      أ-المرآن الكرٌم-،

 

،10  

003 

 055ط

 
 الطائً،صالح

-4معالم االٌمان فً تفسٌر المرآن/صالح الطائً
 04،2بؽداد:مؤسسة معالم االٌمان للعلوم المرآنٌة،

 ص؛سم304

 العنوان-تفسٌر      أ-المرآن الكرٌم-،

 

،11  

003 

 055ط

 
 الطائً،صالح

من سورة آل  2،االٌة  00،معالم االٌمان فً تفسٌر المرآن،

النجؾ االشرؾ:مؤسسة معالم -4عمران/صالح الطائً

 04،2االٌمان،

 سم00ص؛3،3

 العنوان-تفسٌر       أ-المرآن الكرٌم-،

 

،12  

003 

 055ط

 
 صالح، الطائً

االٌمان فً تفسٌر المرآن:الجزء الثالث واالربعون بعد معالم 
-4سورة ال عمران/صالح الطائً،2،المائة االٌة

 04،2بؽداد:مؤسسة معالم االٌمان للعلوم المرآنٌة،

 سم00ص؛304

 العنوان-تفسٌر      أ-المرآن الكرٌم-،

 

،13  

003 

 055ط

 
 صالح، الطائً

النجؾ -4معالم االٌمان فً تفسٌر المرآن/صالح الطائً

 04،2االشرؾ:مؤسسة معالم االٌمان للعلوم المرآنٌة،

 سم00ص(؛3،2)00،ج304

 العنوان-تفسٌر   أ-المرآن الكرٌم-،

،14  

003 

 050ع

 العبٌدي،هادي عباس دمحم
االفراط والتفرٌط فً مفهوم التفسٌر/هادي عباس دمحم 

 04،2بؽداد:د.ن،-4العبٌدي

،15  



 سم01ص؛،0،

 العنوان-أتفسٌر     -المرآن الكرٌم-،

 

003 

 340م

 
 دمحم بن العباس بن علً

تفسٌر ابن حجام/دمحم بن العباس بن علً؛تحمٌك البال وافً 
كربالء الممدسة:االمانة العامة للعتبة الحسٌنٌة -4نجم

 4،2الممدسة،

 سم00ص؛324

 العنوان-تفسٌر    أ-المرآن الكرٌم-،

 

،24  

003 

 015م

 
 المخزومً،عبدالرحٌم محمود زائر دهام

-4التدبر فً اٌات المرآن من مختصر تفسٌر
النجؾ -4المٌزان/عبدالرحٌم محمود زائر دهام المخزومً

 04،2للطباعة والتصمٌم، 4Dاالشرؾ

 سم1،ص؛343

 العنوان-تفسٌر    أ-المرآن الكرٌم-،

 

،2،  

003 

 230م

 
 المظفر, محمود رضا

محاضرات فً اي المرآن الكرٌم/محمود رضا المظفر؛تمدٌم 
الصؽٌر؛تحمٌك امال حسٌن علوان،علً خضٌر دمحم حسن 

 04،2النجؾ االشرؾ،مطبعة للم،-4حجً

 سم00ص؛03،

 العنوان -تفسٌر   أ-المرآن الكرٌم-،

 

،20  

003143 

 000ج

 
 جبار عبدالرزاق رجب

-4الظواهر البشرٌة فً المرآن/جبار عبدالرزاق رجب
 04،2كربالء الممدسة:مطبعة الزوراء،

 سم04ص؛،0،

 العنوان-دراسات     أ-الكرٌمالمرآن -،

 

،23  

003243 

 500ح

 
 الحٌدري ,كمال

مفاتٌح فهم المرآن/كمال الحٌدري؛تحرٌر رضا الؽراوي        
 04،2بؽداد:مكتبة عروج،-4

 سم00ص؛51،

 العنوان-دراسات     أ-تفسٌر-المرآن الكرٌم-،

 

،20  



004 

 20ع

 
 عطا هللا عبد عبدهللا عبٌد

لمراءة وحفظ منهجً المرآن الطٌمة االبجدٌة الهجائٌة 

بؽداد:مكتبة شروق -4الكرٌم/عطا عبد عبدهللا عبٌد

 04،2الشمس،

 سم00ص،33،

 العنوان-المراءات    أ-المرآن الكرٌم-،

 

،21  

004 

 123م

 
 مصطفى كاظم شؽٌدل

اثر لراءة االمامٌن البالر والصادق)ع( فً داللة النص 
 04،2السفٌر،بؽداد:مكتب -4المرآنً/مصطفى كاظم شؽٌدل

 سم00ص؛ 304

 العنوان-المراءات     أ-المرآن الكرٌم-،

 

،22  

00425 

 040س

 
 السامرائً،احمد عبدالجبار حسن

الوجٌز فً احكام تالوة كتاب هللا العزٌز:برواٌة حفص بن 
-4عاصم من ...الخ/احمد عبدالجبار حسن السامرائً

 04،2بؽداد:دار المناهج،

 سم00ص؛54

 العنوان-ة       أتالو-المرآن الكرٌم-،

 

،23  

00425 

 454ع

 
 العكٌلً،فخري سدخان

التالوة المرآنٌة بٌن لواعد التجوٌد واالداء الصوتً/فخري 

 04،2بؽداد:مطبعة الفرات،-4سدخان العكٌلً

 سم01ص؛،04

 العنوان-التجوٌد    أ-المرآن الكرٌم-،

 

،24  

00425 

 500ؾ

 
 الفهداوي ,جمال خلٌل

-4المصور/جمال خلٌل الفهداويالمطور فً تجوٌد المرآن 
 04،2بؽداد:مطبعة السٌماء،

 (1سم)سلسلة اصدارات مركز سراج االمرائً؛00ص،3،4
 العنوان-تجوٌد    أ-المرآن الكرٌم-،

 

،25  

005 

 510أ

 
 االنصاري 

المرشد الوجٌز فً مباحث المرآن الكرٌم/صبٌح عبدالرحمن 
 04،2بؽداد:مطبعة سفٌنة النجاة،-4االنصاري

،34  



 سم،0ص؛1،،

 العنوان-مباحث عامة     أ-المرآن الكرٌم-،

 

00523 

 005ح

 
 الحٌدري،عمٌل

 04،2بؽداد:مطبعة الكلمة،-4خٌر الزاد/عمٌل الحٌدري

 سم04ص،34

 العنوان-االدعٌة واالوراد     أ-،

 

،3،  

00513 

 45ز

 
 زكً دمحم جواد

 3ط-4الدرر المنثور فً الدعاء المأثور/زكً دمحم جواد
 04،2بؽداد:مؤسسة ثائر العصامً،-4ومزٌدةفرٌدة 

 سم01ص؛034

 العنوان-االدعٌة واالوراد       أ-،

 

،30  

001 

 052ر

 
 الربٌعً،احمد حاجم

اسالٌب الخطاب فً المرآن الكرٌم:دراسة تحلٌلٌة/احمد 
 04،2االردن:دار ؼٌداء للنشر والتوزٌع،-4حاجم الربٌعً

 سم00؛2،3

 العنوان-أبالؼة       -المرآن الكرٌم-،

 

،33  

00513 

 300س

 
 هـ(51-هـ344السجاد،علً بن الحسٌن بن علً)

الصحٌفة السجادٌة ممابلة على رواٌة علً بن مالن ورواٌة 
الحسٌن بن اشكٌب ورواٌة عبدهللا بن الفضل الهاشمً/علً 

كربالء:االمانة العامة -4بن الحسٌن؛تحمٌك رحٌم الحسٌنً

 هـ032،للعتبة الحسٌنٌة الممدسة،

 سم00ص(؛023)،ج

-علً بن الحسٌن السجاد)إمام(أ-0االدعٌة واالوراد-،

 العنوان-الحسٌنً،رحٌم)محمك(      ب
 

،30  

00513 

 300س

 
 هـ(51-هـ344السجاد،علً بن الحسٌن بن علً)

الصحٌفة السجادٌة ممابلة على رواٌة علً بن مالن ورواٌة 
الحسٌن بن اشكٌب ورواٌة عبدهللا بن الفضل الهاشمً/علً 
بن الحسٌن زٌن العابدٌن بن علً بن ابً طالب)ع(؛تحمٌك 

كربالء:االمانة العامة للعتبة الحسٌنٌة -4رحٌم الحسٌنً

 هـ032،الممدسة،

 سم00ص(؛043)،ج

،31  



علً بن الحسٌن بن علً -0االدعٌة واالوراد-،

 العنوان-الحسٌنً،رحٌم)محمك( ب-السجاد)إمام(أ
 

00513 

 050ش

 
 الشاهر،علً

-4ند االمام زٌن العابدٌن)ع(/علً الشاهرظاهرة الدعاء:ع
كربالء الممدسة:االمانة العامة للعتبة الحسٌنٌة 

 04،2الممدسة،

 سم00ص؛040

علً بن الحسٌن زٌن العابدٌن بن -0االدعٌة واالوراد-،

 العنوان-اهل بٌت النبً       أ-3علً)إمام(

 

،32  

00513 

 024ن

 
 الكاظمً،سامً جواد

مماالت سٌلوالت/سامً جواد تراتٌل سجادٌة:مناظرات 
 04،2االمانة العامة للعتبة الحسٌنٌة الممدسة،-4الكاظمً

 سم00ص؛44،

زٌن العابدٌن، علً بن الحسٌن)إمام(    -0االدعٌة واالوراد-،

 العنوان-أ
 

،33  

00513 

 330م

 
 المركز الثمافً للجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة

-4 مختصر جامع الزٌارات/اعداد المركزي الثمافً
 04،2بؽداد:المركز الثمافً،

 (15سم)االصدار؛،،ص؛34
العنوان              -أهل بٌت النبً    أ-0االدعٌة واالوراد-،

 السلسلة-ب
 

،34  

00510،0402 

 040ش

 
 شاكر ابو الفتوح عبدالمادر

الحب فً المرآن الكرٌم:دراسة موضوعٌة/ابو الفتوح 
 04،2بؽداد:مكتب شمس االندلس،-4عبدالمادر شاكر 

 سم01ص؛02

 العنوان-المرآن الكرٌم والحب       أ-،

 

،35  

0051031140 

 044م

 
 المالكً،عالء

كربالء -4السلم والحرب فً المرآن الكرٌم/عالء المالكً

 04،2الممدسة:مركز كربالء للدراسات والبحوث،

 (3سم)سلسلة الرسائل واالطارٌح؛00ص؛003
 العنوان -المرآن الكرٌم والحرب  أ-،

،44  



 

0،4 

 155ح

 
 الحسنً،عباس فاضل

-4مراتب الكمال بدٌن هللا االسالم/عباس فاضل الحسنً
 04،2كركون:مكتبة أمٌر،

سم)سلسلة الحك والنور الرسالة الحادٌة ،0ص؛25،

 عشرة(
 السلسلة-العنوان       ب-االسالم      أ-،

 

،4،  

0،42،43 

 000ؾ

 
 فاخر،سالم مجٌد

اركون:دراسة علمٌة مشروع نمد العمل االسالمً عند دمحم 
بؽداد:مكتبة -4نمدٌة تحلٌلٌة...الخ/سالم مجٌد فاخر

 04،2الوان،

 سم00ص؛040

اركون،دمحم)مفكر جزائري(    -دراسات أ-الفكر االسالمً-،

 العنوان-ب
 

،40  

0،42،45 

 540ن

 
 الكٌالنً،رعد شمس الدٌن

الفكر االسالمً النشأة والتطور/رعد شمس الدٌن 
 04،2الهدٌل،د.م:مطبعة -4الكٌالنً

 سم00ص؛03،

 العنوان-تارٌخ  أ-الفكر االسالمً-،

 

،43  

0،420 

 000أ

 
 ابراهٌم،عمار لبٌد

بؽداد:مطبعة -4المرأة فً المرآن الكرٌم/عمار لبٌد ابراهٌم

 04،2انوار دجلة،

 سم00ص؛ 20

 العنوان-المرأة فً االسالم   أ-،

 

،40  

0،423 

 050و

 
 وتوت،عبدالكرٌم

بؽداد:مكتب -4ولٌادة/عبدالكرٌم وتوتاالسالم منهج وحكم 

 04،2العٌن للطباعة،

 (4،سم )سلسلة النور المبٌن/01ص؛024
 السلسلة-العنوان       ب-دراسات      أ-االسالم-،

 

،41  

0،423 

 105ع

 
 العزاوي،كٌالن خضٌر

،42  



مباحث اسالمٌة فً التفسٌر والحدٌث والفمه/كٌالن خضٌر 
 04،2بؽداد:انوار دجلة،-4العزاوي

 سم00ص؛50

 العنوان-دراسات   أ-االسالم-،

 

0،424 

 00ج

 
 جبر،سعٌد سلمان

خطبة السٌدة زٌنب بنت علً بن أبً طالب)ع(فً مجلس 
كربالء:العتبة الحسٌنٌة -4ٌزٌد فً الشام/سعٌد سلمان جبر

 04،2الممدسة،

 (3،سم)سلسلة االصدارات العلمٌة؛04ص؛43،
-3ام علً )ع((زٌنب بنت علً)بنت االم-0الخطب الدٌنٌة-،

 السلسلة-العنوان      ب-أهل البٌت      أ-السٌرة النبوٌة
 

،43  

0،424 

 254ن

 
 النعٌمً،شالل خلٌل دمحم

-4تنوٌر االفكار فً ادلة االذكار/شالل خلٌل دمحم النعٌمً
 04،2بعموبة:مطبعة فنون،

 سم00ص؛20،

-الصالة أ-3االدعٌة واالذكار -0مجموعات-االسالم-،

 العنوان
 

،44  

0،0 

 45ح

 
 الحلً،حسٌن عبدالحلٌم عوض

مماالت فً التربٌة واالخالق/نملها من الفارسٌة عبدالحٌكم 
 04،2الحلة/دار الفرات للثمافة واالعالم،-4عوض الحلً

 سم04ص؛15

 العنوان-االخالق االسالمٌة      أ-،

 

،45  

0،0 

 155ح

 
 الحسنً،عباس فاضل النمشبندي

سامراء:دار -04ط-4الهدى والنور فً الرسالة الخاتمٌة 

 04،2الرسالة،

 سم)سللسة الحك والنور،الرسالة الرابعة(،0ص؛302

-العنوان ب-الحدٌث الشرٌؾ أ-0االخالق االسالمٌة-،

 السلسلة
 

،54  

0،0 

 152ع

 
 العراق.دٌوان الولؾ الشٌعً

دروس فً التربٌة االخاللٌة للصؾ الخامس االعدادي 
العتبة -كربالء-04ط-4االسالمً/دٌوان الولؾ الشٌعً

،5،  



 04،2الحسٌنٌة الممدسة،

 سم01ص؛041

-3االلهٌات-0العراق-دراسة–كتب -االخالق االسالمٌة-،
 العنوان-التعلٌم االعدادي        أ

 

0،0 

 010ي

 
 الٌاسري،جواد

 04،2بؽداد:مكتب زاكً،-4محاسن االخالق/جواد الٌاسري

 سم00ص(؛44،)،ج

 العنوان-االخالق االسالمٌة        أ-،

 

،50  

0،020 

 440س

 
 سلمان، شاكر عواد

-4البر واالحسان من طرائك الجنان/شاكر عواد سلمان
 04،2بؽداد:مكتب الٌمامة للكتاب،

 سم00ص؛031

 العنوان-تفسٌر       أ-المرآن الكرٌم-0البر واالحسان-،

 

،53  

0،020 

 515م

 
 الموسوي،فاضل كرٌم صبر

-4صبرحكمة الرحمن فً الصبر عند االنسان/فاضل كرٌم 
 04،2بؽداد:مكتبة عالم المعرفة،

 سم00ص؛13،

 العنوان-االخالق االسالمٌة        أ-0الصبر-،

 

،50  

0،3 

 315ال 

 
 ال حسنً،فؤاد مهدي شرٌؾ

من الوال االمام الحسٌن )ع( فً معركة كربالء/فؤاد مهدي 
 04،2د.م:د.ن،-4شرٌؾ ال حسنً

 سم،0ص؛،،3

طالب)ع(              الحسٌن بن علً بن ابً -0الخطب الدٌنٌة

 العنوان-أ
 

،51  

0،3 

 035أ

 ابو رؼٌؾ،نوفل 
االفك والمنبر:لراءات فً كتاب المستوٌات الجمالٌة فً 

بؽداد:دار الشؤون الثمافٌة -4نهج البالؼة/نوفل ابو رؼٌؾ

 04،2العامة،

 سم )سلسلة نمد(00ص؛31،

 العنوان -البالؼة العربٌة        أ-0الخطب الدٌنٌة-،

 

،52  

0،3  ،53  



 التمٌمً،ابراهٌم طه حمودي 454ت
التطرؾ واسبابه فً المجتمع ودور المرجعٌة الدٌنٌة 

دٌالى:المطبعة -4العرالٌة...الخ/ابراهٌم طه حمودي التمٌمً

 04،2المركزٌة:جامعة دٌالى،

 04،2ص،01

 العنوان-دراسات       أ-الحدٌث الشرٌؾ-،

0،3 

 100ج

 
 الجزائري،علً فاخر محسن

لالمام السجاد)ع(/علً فاخر محسن رسالة الحموق 
 04،2واسط:هٌئة الحشد الشعبً،-4الجزائري

 سم)سلسلة التنمٌة البشرٌة(1،ص؛20

 السلسة-العنوان       ب-الوعظ واالرشاد      أ-،

 

،54  

0،3 

 45ح

 
الحلً،الحسن بن ٌوسؾ بن علً بن المظهر 

هـ(شرح حدٌث المٌمة:حدٌث االمام علً 203-204االسدي)

بن زٌاد الشخعً )رض(/الحسن بن ٌوسؾ بن )ع(لكمٌل 
علً بن المظهر االسدي الحلً؛تحمٌك علً عبدالرضا 

 04،2الحلة:دار الفرات للثمافة واالعالم،-4عوض

 سم03ص؛54

الشخعً،كمٌل بن زٌاد )صحابً -الوعظ واالرشادأ-،

 العنوان-علً بن علً بن ابً طالب)ع()إمام(    جـ-جلٌل(ب
 

،55  

0،3 

 103خ

 
 بدالبالًالخزرجً،ع

االفك والمنبر:لراءات فً كتاب المستوٌات الجمالٌة فً 

بؽداد:دار الشؤون -4منهج البالؼة/عبدالبالً الخزرجً

 04،2الثمافٌة،

 سم)نمد( 00ص؛31،

العنوان            -البالؼة العربٌة     أ-0الوعظ واالرشاد-،

 السلسلة-ب
 

044  

0،3 

 005د

 
 الدربندي،علً عبدالوهاب عبدالرزاق

طرق النجاة من الفتن فً ضوء الكتاب والسنة/علً 
 04،2بؽداد:د.ن،-4عبدالوهاب عبدالرزاق الدربندي

 سم00ص؛10

 العنوان-الوعظ واالرشاد         أ-،

 

04،  

0،3 

 00ص

 
 الصدر،حسٌن اسماعٌل

040  



بٌروت:دار المحجة -4درر دمحمٌة/حسٌن اسماعٌل الصدر

 04،2البٌضاء،

 سم 00ص(؛052)0ج

 العنوان-السٌرة النبوٌة      أ-0الخطب الدٌنٌة-،

 

0،3 

 00ص

 
 الصدر،حسٌن اسماعٌل

بٌروت:دار المحجة -4درر دمحمٌة/حسٌن اسماعٌل الصدر

 04،2البٌضاء،

 سم 00ص(؛3،2)3ج

 العنوان-السٌرة النبوٌة      أ-0الخطب الدٌنٌة-،

 

043  

0،3 

 00ص

 
 الصدر،حسٌن اسماعٌل

بٌروت:دار المحجة -4الصدردرر دمحمٌة/حسٌن اسماعٌل 

 04،2البٌضاء،

 سم 00ص(؛302)،،ج

 العنوان-السٌرة النبوٌة       أ-0الخطب الدٌنٌة-،

 

040  

0،3 

 004ؾ

 
 الفتال،حسن كاظم

التوجٌهات الدٌنٌة من العتبة الحسٌنٌة الممدسة/حسن كاظم 
 04،2كربالء الممدسة:دار التوحٌد،-4الفتال

 سم 00ص؛021

 العنوان-الصالة      أ-3الشٌعة فمه-0الوعظ واالرشاد-،

 

041  

0،3 

 300م

 
 المجتبى،الحسن بن علً بن ابً طالب

خطب االمام الحسن بن علً بن ابً طالب )علٌه 
الدٌوانٌة:دار -4السالم(؛جمع وتحمٌك لمى عبدالمادر خنٌاب

 04،2نٌبور،

 سم1،ص؛014

المجتبى،الحسن بن علً بن ابً --الخطب الدٌنٌةأ-،

لمى عبدالمادر )جامعة ومحمك(          -خنٌاب-بطالب)إمام(    
 جـ العنوان

 

042  

0،0 

 00ص

 
 الصدر،حسٌن اسماعٌل

بٌروت:دار -4السلم االجتماعً/حسٌن اسماعٌل الصدر

 04،2المحجة البٌضاء،

 سم01ص؛054

043  



 العنوان-الثمافة االسالمٌة أ-،

 

0،0 

 000م

 
 مارانسً،ؼابر بٌل

نمدٌة/ؼابربٌل مارانسً؛ترجمة أنثرلوبوجٌا االسالم:دراسة 
 04،2بؽداد:دار ومكتبة عدنان،-4هناء خلٌؾ ؼنً

 سم)دراسات(01ص؛340

هناء خلٌؾ ؼنً)مترجم(              -الثمافة االسالمٌة   أ-،

 السلسلة --العنوان    جـ-ب
 

044  

0،3 

 015م

 
 المرزون،ؼزوان عبدالكاظم

عبدالكاظم الؽٌبات فً نهج البالؼة:دراسة تارٌخٌة/ ؼزوان 

كربالء الممدسة:العتبة الحسٌنٌة -4المرزون

 04،2الممدسة،

 (15سم)مؤسسة علوم نهج البالؼة؛ 00ص؛044
العنوان         -الؽٌبٌات أ-3نهج البالؼة-0الخطب الدٌنٌة-،

 السلسلة-ب
 

045  

0،0 

 010ن

 
 الناصر،ؼالب

العرفان والنزعة الروحٌة فً الثمافة الحسٌنٌة/ؼالب 
 04،2االشرؾ:تجمع مؤسسات الرضوان،النجؾ -4الناصر

 سم00ص؛،1،

ثورة -3الحسٌن بن علً )إمام(-0الثمافة االسالمٌة-،

 العنوان-الحسٌن أ
 

0،4  

0،02،1000 

 515م

 
 الموسوي،فاضل كرٌم صبر

السعادة فً المنظور االسالمً/فاضل كرٌم صبر 

 04،2بؽداد:د.ن،-4الموسوي

 سم،0ص؛35،

 انالعنو-االسالم والسعادة       أ-،

 

0،،  

0،02،1023 

 000ن

 
 الكرباسً،دمحم صادق دمحم

لندن:المركز -4الرؤٌا مشاهدات وتأوٌل/دمحم صادق الكرباسً

 04،2الحسٌنً للدراسات،

 سم 00ص(؛014ط)

أهل البٌت     -السٌرة النبوٌة-3االحالم-0االسالم واالحالم -،

 العنوان-أ
 

0،0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم االجتماعٌة

 

 



 

 

 

 
342 

 014هـ

 
 الهاشمً،دمحم صادق

ممومات بناء الدولة فً ارساء السلم االجتماعً 
بؽداد:مؤسسة مع -4واالهل)تاالهلً(/دمحم صادق الهاشمً

 04،2الحسٌن لالعالم، 

 سلم)سلسلة مماالت وابحاث ثمافٌة( 00ص؛04

 السلسلة-العنوان    ب-مماالت    أ-الثمافة-،

 

0،3  

34010 

 003س

 
 السراج، عبدالكرٌم

العالمً الجدٌد والتحدٌات المائمة ازاء الخطاب النظام 
 04،2بؽداد:مطبعة السٌماء، -االعالمً/ عبدالكرٌم السراج)

 سم 00ص؛ 032

 العنوان-وسائل االعالم       أ-0االعالم الدولً-،

 

0،0  

340103 

 052ر

 
 الربٌعً،دمحم كط عبٌد

عادات التلمً لدى المهاجرٌن العرب للمنوات الفضائٌة 
بؽداد:مطبعة -4الخ/دمحم كط عبٌد الربٌعًالعربٌة ..

 04،2شفٌك،

 سم 00ص؛ 0،2

 العنوان-الهجرة       أ-0رسائل االعالم -،

 

0،1  



3431200 

 550أ

 
 أنور حٌران دمحم

بؽداد:المتن -4داعش مذهب الفواحش/انور خٌري دمحم

 04،2للطباعة، 

 سم04ص؛ ،1،

 العنوان-االرهاب     أ-،

 

0،2  

3431201 

 454ت

 
 التمٌمً،دمحم كاظم محمود

علم النفس واالرهاب/ محمود كاظم محمود التمٌمً،مٌثم 

بؽداد:مكتب الٌمامة للطباعة -4عبدالكاظم هاشم الساعدي

 04،2والنشر، 

الساعدي،مٌثم عبدالكاظم -علم النفس     أ-0االرهاب -،

 العنوان-هاشم )م.م(      ب
 

0،3  

3431201 

 320ج

 
 جعفر صدام فلحً

االرهاب الدولً والجرٌمة المنظمة/جعفر صدام ظاهرة 
 04،2بؽداد:مكتبة زاكً، -4فلحً

 سم10ص، ،1،

 العنوان-االرهاب       أ-،

 

0،4  

3431201 

 540خ

 
 الخوالنً، ولٌد خلٌفة هداوي

االسالٌب االرهابٌة واجراءات الولاٌة منها/ولٌد خلٌفة هداوي 
 04،2بؽداد:بؽداد)د.ن(، -4الخوالنً

 سم 00ص ؛  300

 العنوان-لانون دولً      أ-االرهاب-0االرهاب -،

 

0،5  

3431201 

 14ر

 
 رسول مطلك دمحم

أرهابٌون/اعترافات اللحظة االخٌرة:دراسة تحلٌلٌة/رسول 
 04،2بؽداد:دار بنٌن،-مطلك دمحم،سعد معن الموسوي)

 سم00ص؛053

 العنوان-الموسوي،سعد معن )م.م(       أ-االرهاب أ-،

 

004  

341100 

 020س

 
 الساعدي، بشرى رحٌم جعفر

-4المرأة مرآة الرجل فً الحٌاة/بشرى رحٌم جعفر الساعدي
 04،2بؽداد:مطبعة الضٌاء،

 سم00ص؛13

00،  



 العنوان-المرأة فً المجتمع       أ-،

 

342 

 050خ

 
 العبٌدي،سلوان فوزي

-المدخل الى االنثربولوجٌا الثمافٌة/سلمان فوزي العبٌدي)
 04،2بابل:دار الصادق،

 سم 00؛ ص14،

 العنوان-االنثربولوجٌا الثمافٌة       أ-،

 

000  

342 

 554س

 
 سهٌلة مزبان حسٌن

م(/سهٌلة ،42-305-هـ003-30،الحركة الفكرٌة فً العراق)

 04،2بؽداد:دار ومكتبة عدنان، -4مزبان حسٌن

 سم 00ص؛ 043

 العنوان-الثمافة      أ-العراق-،

 

003  

342 

 050ر

 
 راٌان،ماٌكل
الثمافٌة:مدحل تطبٌمً/ماٌكل راٌان،برات انكرام،حنا الدراسات 

بؽداد:دار -موسٌول،ترجمة وتحمٌك وتمدٌم خالد سٌد)
 04،2بؽداد،

 انكرام،برات )م.م(-دراسات      أ-الثمافة-،

 

000  

342 

 554س

 
 سهٌلة مزبان حسن

م(/سهٌلة ،42-305هـ/003-30،الحركة الفكرٌة فً العراق)

 04،2عدنان، بؽداد:دار ومكتبة-4مزبان حسن

 سم 00ص؛ 043

 العنوان-الثمافة    أ-العراق-،

 

001  

3431324123 

 454ت

 
 التمٌمً،علً

مجتمعنا:دراسة موضوعٌة للمجتمع العرالً ومراجعة نمدٌة 
علً التمٌمً: -4للعلوم االجتماعٌة على ضوء الهدى المرأنً 

 04،2علً التمٌمً،بابل:دار الفرات للثمافة واالعالم،

 سم03ص؛ 324

 العنوان-المجتمع العرالً     أ-،

 

002  

34353245123 

 505ز

 
 الزٌدي،عبدالهادي محمود

وحدة المجتمع العرالً فً التراث االسالمً/عبدالهادي 

003  



 04،2بؽداد:مكتب هانً للطباعة،-4محمود الزٌدي

 سم،0ص؛ 23

 العنوان-المجتمع العرالً     أ-،

 

3،4 

 055ر

 

 
 الراوي ، حنان سعٌد مالن العلً

منهج البحث ومدخل لعلم االحصاء/حنان سعٌد مالن العلً 
 04،2بؽداد:مكتب الٌمامة للطباعة والنشر،-4الراوي

 سم 01ص؛00،

 العنوان-االحصاء، علم        أ-،

 

004  

3،4 

 100ج

 
 الجار،احمد جمال

-04،3مبادئ علم االحصاء مع تطبٌمات عملٌة باستخدام 

Excelالجسور للتدرٌب، د.م:شركة -4/ احمد جمال الجسار

04،2 

 سم 00ص؛ 35

 ٌحتوي على جداول ورسم بٌانٌة
 العنوان-االحصاء،علم     أ-،

 

005  

30411 

 050د

 
 الداودي،داود مراد حسٌن

منمحة -0ط-االنظمة السٌاسٌة/داود مراد حسٌن الداودي)

 04،2دٌوانٌة:دار بنٌور،-4ومزٌدة

 سم00ص؛ 343

 العنوان-النظم السٌاسٌة       أ-،

 

034  

30310 

 00ش

 
 شذى عادل فرحان

برنامج حموق االنسان والدٌممراطٌة/شذى عادل 

 04،2بؽداد:مكتب االمٌر،-فرحان،نرٌمان حمٌد حلوس)

 سم02ص؛ 10،

نرٌمان حمٌد حلوس)م.م(            -حموق االنسان      أ-،

 العنوان-ب
 

03،  

342 

 015ع

 
فً اسئلة الثمافة والمعرفة: لراءة اطروحات ناجح المعموري 

بؽداد: دار الشؤون الثمافٌة -4حمل المٌثولوجٌل/ جاسم عاصً

 04،2العامة، 

 (05،سم)الموسوعة الثمافٌة، 00ص؛ 43،

 العنوان-المعموري، ناجح)ادٌب(     أ -0الثمافة-العراق-،

030  



 

342 

 001ع

 
 عباس عدنان شوكت

اضاءات ثمافٌة مماالت فً االدب والثمافة والتارٌخ/ عباس 
 04،2كرٌت:دار االبداع للطباعة، ت-4عدنان شوكت

 سم،0؛ 24،

 العنوان-مماالت      أ-الثمافة-،

 

033  

34212 

 055ع

 
 العانً، عبداللطٌؾ عبدالحمٌد ناٌؾ

نظرة اجتماعٌة لمضاٌا اسالمٌة لراءة جدٌدة/عبداللطٌؾ 
بؽداد: مطبعة انوار دجلة، -04ط-4عبدالحمٌد ناٌؾ العانً

04،2 

 سم01ص؛ ،03

 العنوان-االسالمً، علم      أاالجتماع -،

 

030  

343134 

 040ع

 
 عامر حسن فٌاض

ممدمة منهجٌة فً الرأي العام وحموق االنسان/عامر حسن 
 04،2بؽداد:صباح صادق جعفر، -4فٌاض

 سم 00ص/34،

 العنوان-الرأي العام      أ-،

 

031  

34010 

 040ع

 
بؽداد:دار المصادر للتجضٌر -4أوراق اعالمٌة/عامر العامري

 04،2الطباعً،

 سم04ص؛ 33

 العنوان-االعالم       أ-،

 

032  

34010 

 300ع

 
 العمابً، جاسم طارش

دراسات فً االعالم والعاللات العامة/ جاسم طاش العمابً: 

 04،2بؽداد الؽٌداء للطباعة، 

 سم01ص؛ 324

 العنوان-العاللات العامة       أ-0االعالم -،

 

033  

3،4 

 515ؾ

 
 فوزي عبدالحسٌن كاظم

اساسٌات علم االحصاء/فوزي عبدالحسٌن كاظم،ناظم ٌونس 

بؽداد: دار الدكتور للعلوم االدارٌة -4عبد، نعٌم مطلن عبدهللا

 04،2وااللتصادٌة والعلوم االخرى، 

034  



 سم00ص؛ 344

نعٌم -ناظم ٌونس عبد )م.م(    ب-االحصاء، علم      أ-،

 العنوان -مطلن عبدهللا )م.م(       جـ

342 

 024ن

 
 كاظمً، عمادال

المبادئ االنسانٌة فً الشرٌعة االسالمٌة الممدسة ومواجهة 
بٌروت:معالم الفكر، -4االرهابً الفطري/ عماد الكاظمنً

04،2 

 سم03ص؛ ،1

 العنوان-الثمافة االسالمٌة       أ-،

 

035  

3431201 

 550ل

 
 اللهٌبً، انتصار ٌوسؾ

للحد امرٌكا وحمٌمة الحرب على االرهاب:االهداؾ الجوهرٌة 
من االرهاب بمٌادة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة/ انتصار 

 04،2اربٌل:مطبعة الدباع، -4ٌوسؾ اللهٌبً

 سم01ص؛ 041

 العنوان-الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة      أ-0االرهاب -،

 

004  

34313245123 

 145م

 المشكور،لاسم
اسطورة المدن مدٌنة الثورة)مدٌنة الصدر حالٌا(/لاسم 

 04،2بؽداد: دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر،-4المشكور

 سم،0ص؛ 304

 العنوان-المجتمع العرالً       أ-،

 

00،  

340144 

 340م

 
 دمحم عبدالرزاق جدوع

-4من وحً الخاطر:مماالت اجتماعٌة/عبدالرزاق جدوع دمحم
 04،2دٌالى:جامعة دٌالى:المطبعة المركزٌة،

 سم00ص(،51،)0ج

 العنوان-االت       أمم-االجتماع،علم-،

 

000  

342 

 015م

 
 المخزومً، عادل

بؽداد:مجلس -4لاتل اللعه الفلسفة/ عادل المخزومً

 04،2المخزومً الثمافً، 

 سم00ص؛ 002

-العبٌدي، حسن مجدد )فٌلسوؾ(     أ-3الفلسفة -0الثمافة -،

 العنوان
 

003  

34010  000  



 الناصري، سالم خطاب 010ن
صالح الدٌن: -4الناصري االعالم فلسفة الموة/ سالم خطاب

 04،2دار ابداع للطباعة،

 سم01ص؛ 044

 العنوان-االعالم        أ-،

 

34312 

 014هـ

 
 الهاشمً، هشام

بؽداد:دار ومكتبة -4التطرؾ اسبابه وعالجه/ هشام الهاشمً

 04،2عدنان، 

 سم00ص؛ 03،

 العنوان-التعصب       أ-0التطرؾ -،

 

001  

3431201 

 454هـ

 
 عبداللطٌؾالهمٌم، 

ادارة الصراع مع التطرؾ واالرهاب فً الشرق االوسط 
-4منمحة0ط-4)العراق أنموذجا(/عبداللطٌؾ الهمٌم

 04،2بؽداد:دٌوان الولؾ السنً، 

 سم) الموسوعة االسالمٌة(00ص؛340

 العنوان-السلسلة       ب-العراق      أ-االرهاب-،

 

002  

341100 

 000أ

 
 ابراهٌم، وداد

بؽداد: دار الشؤون -4الهذٌان/ وداد ابراهٌمنساء على حافة 

 04،2الثمافٌة، 

 (،1،سم )الموسوعة الثمافٌة؛ 4،ص؛ ،5،

 السلسلة-العنوان       ب-المرأة فً المجتمع       أ-،

 

003  

304143 

 050ع

 
 الؽرٌري، مصطفى فٌصل

النجؾ -4اهم المصطلحات السٌاسٌة/ مصطفى فٌصل الؽرٌري

 04،2االشرؾ: مطبعة الطٌؾ، 

 سم،0ص؛ 20

 العنوان-مصطلحات      أ-السٌاسة-،

 

004  

304144 

 005أ

 
 االتروشً، فوزي

-4االعمال السٌاسٌة الكاملة: المماالت/ فوزي االتروشً
 04،2بؽداد:الدار الجامعٌة للطباعة، 

 سم00ص(؛ 0،2)،ج

 العنوان-مفاالت       أ-السٌاسة-،

005  



 

304144 

 005أ

 
 االتروشً، فوزي

-4الكاملة: المماالت/ فوزي االتروشًاالعمال السٌاسٌة 
 04،2بؽداد:الدار الجامعٌة للطباعة، 

 سم00ص(؛ 0،2)0ج

 العنوان-مفاالت       أ-السٌاسة-،

 

014  

304144 

 300ب

 
 البؽدادي، عمار

-4أسوار بؽداد: حوار مع بالر الزبٌدي/عمار البؽدادي
 04،2بؽداد:مركز االبحاث والدراسات، 

 سم00ص؛ 013

الزبٌدي، -3احوال السٌاسٌة -العراق-0رات حوا-السٌاسة-،

 العنوان-بالر )وزٌر المواصالت(        أ
 

01،  

304144 

 155ح

 
 حسٌن محًٌ الدٌن

 4Dبؽداد -4تساؤالت واراء نمدٌة/ حسٌن محًٌ الدٌن
 04،2للطباعة والتصمٌم، 

 سم00ص؛ 314

 العنوان-تارٌخ       أ-العراق-0مماالت  -السٌاسة-،

 

010  

304144 

 505ز

 
 الزٌدي، علً

مماالت ودفع اشكاالت من االعتصام حتى االعتكاؾ/ علً 
 04،2بٌروت:دار الكتاب العربً، -4الزٌدي

 سم،0ص،صور ملونة، 50،

 العنوان-مماالت       أ -السٌاسة-،

 

013  

304145 

 515م

 
 الموسوي، علً هاتؾ

نمد المركزٌة االمرٌكٌة عند نعوم متشومسكً/علً هاتؾ 
 04،2دار ومكتبة لنادٌل، بؽداد: -4الموسوي

 سم00ص؛ 044

 العنوان-متسومسكً، نعوم )فٌلسوؾ(     أ-0نمد -السٌاسة-،

 

010  

3041، 

 400ع

 
 العمار، معمر منعم

الدولة )البداٌات واشكالٌات النشوء والمستمبل(/معمر منعم 
 04،2بؽداد: مكتب الؽفران، -4العمار

011  



 سم 01ص؛ 20،

 العنوان-الدولة         أ-،

 

3041، 

 104م

 
 المصالحة الوطنٌة فً العراق:دراسة ممارنة

National  Reconcliliation in Iraq Acompartive 
study 4- ،04،2بؽداد:مركز البٌان للتخطٌط والدراسات 

 سم 01ص؛ 54

 العنوان-االحوال السٌاسٌة         أ-العراق-،

 

012  

304113،1 

 300ص

 
 الصفار، ثامر

:لراءات فً ادب الماركسً...الخ/ الماركسٌة واالٌطولوجٌا
 04،2بؽداد:دار المزدهرة، -4ثامر الصفار

 سم،0ص؛ 042

 العنوان-الماركسٌة        أ-،

 

013  

3041133 

 00ب

 
 بدر، حسٌن عبدالواحد

نافذ على تارٌخ الفاشٌة فً اٌطالٌا: المبادئ االساسٌة 
بؽداد: دار ابجد -4للفاشٌة...الخ/حسٌن عبدالواحد بدر

 04،2للطباعة، 

 سم،0ص: 22،

 العنوان-اٌطالٌا          أ-الفاشٌة-،

 

014  

304112، 

 002ع

 
 العارضً، نهرٌن جواد شرلً

السٌاحة االللٌمٌة التركٌة لمرحلة مابعد الحرب الباردة/ 

بؽداد: مكتب الهاشمً للكتاب -4نهرٌن جواد شرلً العارضً

 04،2الجامعً، 

 سم01ص؛ 0،0

 العنوان-أ  االحوال السٌاسٌة      -تركٌا-،

 

015  

30414 

 005أ

 
 االتروشً، فوزي

-4االعمال السٌاسٌة الشاملة: مماالت/فوزي االتروشً
 04،2بؽداد:الدار الجامعٌة للطباعة،

 سم00(؛40،)0ج

 العنوان-المماالت         أ–السٌاسة -،

 

024  

30414  02،  



 الظاهر، رضا 050ظ
-4الظاهرالتحام السماء:تأمالت فً الحران الشعبً/رضا 

 04،2بؽداد:دار الرواد المزدهرة، 

 سم00ص؛ 3،،

 العنوان-مماالت      أ-السٌاسة-،

 

30414 

 45ع

 
 العلً، صادق

الوطن وموت الضمائر:مماالت سٌاسٌة والتصادٌة 
 04،2البصرة:دار المكتبة االهلٌة،-4وحوارات/صادق العلً

 سم00، 013

 العنوان-أ مماالت        -االلتصاد-0مماالت -السٌاسة-،

 

020  

30415123 

 000غ

 
 الؽرباوي، ماجد

جدلٌة السٌاسة والوعً:لراءة فً تداعٌات السلطة والحكم 
 04،2بؽداد:المركز العرالً، -4فً العراق/ ماجد الؽرباوي

 سم00ص؛ 34،

 العنوان-االحوال السٌاسٌة         أ-العراق-،

 

023  

30415123 

 050م

 
 مركز البٌان للدراسات والتخطٌط

-4البٌان،/ مركز البٌان للدراسات والتخطٌط حصاد
 04،2بؽداد:المركز، 

سم)سلسلة اصدارات مركز البٌان للدراسات 00ص؛303

 (1والتخطٌط، 
االحوال -الشرق االوسط-0االحوال السٌاسٌة-العراق-،

 العنوان-السٌاسٌة     أ
 

020  

30415123 

 050م

 
 مركز البٌان للدراسات والتخطٌط

-4البٌان للدراسات والتخطٌطحصاد البٌان،/ مركز 
 04،2بؽداد:المركز، 

سم)لسلسة اصدارات مركز البٌان للدراسات 00ص؛14،

 (4،والتخطٌط، 
االحوال -الشرق االوسط-0االحوال السٌاسٌة-العراق-،

 العنوان-السٌاسٌة     أ
 

021  

30415123 

 050م

 مركز البٌان للدراسات والتخطٌط
-4والتخطٌط حصاد البٌان،/ مركز البٌان للدراسات

 04،2بؽداد:المركز، 

022  



سم)لسلسة اصدارات مركز البٌان للدراسات 00ص؛023

 (5والتخطٌط،
االحوال -الشرق االوسط-0االحوال السٌاسٌة-العراق-،

 العنوان-السٌاسٌة     أ
 

303130 

 054غ

 
 ؼانم، عباس عنٌد

-4اهمٌة مشاركة المرأة فً العمل السٌاسً/عباس ؼانم
 04،2نٌبور للطباعة والنشر والتوزٌع، الدٌوانٌة:دار 

 سم،0ص؛34

 العنوان-المرأة فً السٌاسة          أ-،

 

023  

30310 

 050ج

 
 الجبوري، رؼد جمال دمحم ؼرٌب

حموق االنسان والحرٌات العامة/ رؼد جمال دمحم ؼرٌب 

 04،2بؽداد: مكتبة الجامعة، -4الجبوري

 سم00ص؛ 44،

 العنوان-حموق االنسان         أ-،

 

024  

30310 

 405ج

 
 الجلبً، عبٌر مهدي

الوفاء بحموق الطفل الشرعٌة والوضعٌة/عبٌر مهدي 
 04،2بؽداد:مطبعة العمال المركزٌة، -4الجلبً

 سم،0ص؛ 24

 العنوان-حموق االطفال         أ-،

 

025  

30310 

 540س

 
 السمٌري، احسان عٌدان

أساسٌات حموق االنسان ومبادئ الدٌممراطٌة: منهاج مادة 
البصرة: شركة -4حموق االنسان/احسان عٌدان السمٌري

 04،2الؽدٌر للطباعة والنشر، 

 سم00ص؛ 53

 العنوان-الدٌممراطٌة        أ-0حموق االنسان -،

 

034  

30310 

 530ش

 
 الشنجار، احمد علً

تب االبداع، بؽداد:مك-4حموق االنسان/ احمد علً الشنجار

04،2 

 سم00ص؛ 000

 العنوان-حموق االنسان            أ-،

 

03،  



303102 

 051ق

 
 المرٌشً، علً حاتم

النجؾ -4السٌاسة النمدٌة فً العراق/ علً حاتم المرٌشً

 04،2االشرؾ:مطبعة حوض الفرات،

 سم00ص؛ 002

 العنوان-العراق         أ-السٌاسة النمدٌة-،

 

030  

30312 

 053ؾ

 
 محسن عبد علًالفرٌجً، 

رؤٌة ستراتٌجٌة فً تشكٌل الهوٌة الوطنٌة )ابعاد 

-4واهداؾ(/محسن عبد علً الفرٌجً،سعد مطر عبود
 04،2بؽداد:مكتب زاكً، 

 سم04ص؛ 24

 العنوان-عبود، سعد مطر)م.م(         ب-المواطنة      أ-،

 

033  

30010123402 

 015غ

 
 ؼازي فٌصل مهدي

/ؼازي 04،1( لسنة32)شرح لانون االحزاب لسٌاسٌة رلم 

 04،2بؽداد:مكتب المانون والمضاء،-4فٌصل مهدي

 سم04ص؛34

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات    أ-العراق–االحزاب السٌاسٌة -،

 

030  

30010123440 

 055ب

 برنهارد، فلورٌان
حزب الدعوة االسالمٌة: مفاهٌم واستراتٌجٌات واهداؾ حزب 

اسماعٌل شبٌب  اسالمً عرالً...الخ/فلورٌان برنهارد،دمحم
 04،2بؽداد:المركز االسالمٌة للدراسات، -4ثوٌنً

 (1سم)المركز االسالمً؛01ص؛320
العراق            -االحزاب الدٌنٌة)حزب الدعزة االسالمٌة(-،

العنوان          -دمحم اسماعٌل شبٌب ثوٌنً )مترجم(     ب-أ
 جـ السلسلة

 

031  

30010123402 

 001ع

 
 العباسً،معتز فٌصل

شرح  04،1( لسنة32لانون االحزاب العرالً رلم )

بؽداد:صباح صادق جعفر -4وتحلٌل/معتز فٌصل العباسً

 04،2االنباري،

 سم)مكتبة المانون والمضاء(00ص00،

العنوان     -لوانٌن وتشرٌعات    أ-العراق-االحزاب السٌاسٌة-،

 السلسلة-ب
 

032  

30010200431  033  



 الجابري،دمحم حسن 000ج
السودان صعود وسموط فً ثالثة اٌام/دمحم  الشٌوعٌون فً
 04،2بؽداد:مطبعة باسم البدٌوتً،-4حسن الجابري

 سم،0ص، صور؛00،

 العنوان-السودان      أ-االحزاب الشٌوعٌة-،

 

30010 

 245م

 
 المعموي، منٌر جبر خضٌر

جماعات الضؽط واثرها على صانع المرار السٌاسً فً 

بؽداد:مكتب -4ة تطبٌمٌةالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة:دراس

 04،2الهاشمً  للكتاب الجامعً،

 سم00ص؛50

االحوال السٌاسٌة      -امرٌكا -0أمرٌكا -الجماعات الضاؼطة-،

 العنوان-أ
 

034  

30012345123 

 000ب

 
 البدران، رٌاض ؼازي

سوسٌولوجٌا السلون االنتخابً فً العراق )دراسة فً 
-4البدران(/رٌاض ؼازي 04،0االنتخابات النٌابٌة، 

 04،2بؽداد:مؤسسة ثائر العصامً، 

 سم00ص؛034

 العنوان-العراق        أ-االنتخابات-،

 

035  

30012345123 

 000ب

 البدران، رٌاض ؼازي
النظام االنتخابً فً العراق )واثره فً عملٌة التحول 

بؽداد:مؤسسة ثائر -4الدٌممراطً/رٌاض ؼازي البدران

 04،2العصامً، 

 سم01ص؛332

 العنوان-العراق        أ-باتاالنتخا-،

 

044  

3001234123 

 044س

 
 سالم دمحم عبود

اساسٌات التسوٌؾ السٌاسً دراسات فً صناعة االفكار 
بؽداد:دار الدكتور للعلوم -4ومناهج تسوٌفها/سالم عبود 

 04،2االدارٌة وااللتصادٌة، 

 سم00ص؛340

 العنوان-العراق        أ –االنتخابات -،

 

04،  

300130 

 40ت

 
االستراتٌجٌة االمرٌكٌة فً اللٌم جنوب اسٌا/تال عاصم 

 04،2بؽداد:مكتبة البٌان، -4فائك

040  



 سم04سم؛ 34

جنوب اسٌا             -االستراتٌجٌة-0أمرٌكا-االستراتٌجٌة-،

 العنوان-أ
 

300130 

 100ع

 
 عبدالرزاق، هبة نصٌر

عمٌدة خصخصة العرب فً االستراتٌجٌة االمرٌكٌة بعد 
-4:العراق أنموذجا/هبة نصٌر عبدالرزاق،،04عام

 04،2بؽداد:الذاكرة للنشر والتوزٌع، 

 سم00ص؛ ،04

االحوال -امرٌكا-3المانون الدولً-0االستراتٌجٌة االمرٌكٌة-،

الؽزو االمرٌكً على العراق         -تارٌخ-العراق-0السٌاسٌة

 العنوان-أ
 

043  

30110 

 340أ

 
لثنائٌة الطائفة والعشٌرة فً سوسولوجٌا النزوح:مماربة 

بؽداد:دار الشؤون الثمافٌة العامة، -4العراق/احمد لاسم مفتن

04،2 

 سم )سلسلة علوم أجتماعٌة(00ص؛ 051

 السلسلة-العنوان      ب-العراق       أ-الهجرة الداخلٌة-،

 

040  

30110 

 040خ

 
النزوح الكبٌر:أزمة النازحٌن فً العراق بعد حرب 

-4اسماعٌل،علً ٌوسؾ،أنور عادل دمحمداعش/خالد 
 04،2بؽداد:مركز بالدي للدراسات واالبحاث االستراتٌجٌة ،

سم)مركز بالدي للدراسات واالبحاث 00ص؛صور؛044

 (0االستراتٌجٌة؛
انور عادل -علً ٌوسؾ)م.م(       ب-الهجرة الداخلٌة    أ-،

 السلسلة-العنوان        د -دمحم)م.م(        جـ
 

041  

303 

 010ي

 
 ٌاسر عبدالحسٌن

منطمة الفراغ فً العاللات الدولٌة:الرهان االمٌركً الروسً 
بؽداد:مركز بالدي -4فً عالم متؽٌر/ٌاسر عبدالحسٌن

 04،2للدراسات واالبحاث االستراتٌجٌة، 

 سم00ص؛ 0،2

 العنوان-العاللات الدولٌة           أ-،

 

042  

3031، 

 515ع

 
 العنزي، اٌناس

الصلبة فً العاللات الدولٌة بٌن الخط استخدام الموة 

043  



-4واالباحة: دراسة تحلٌلٌة للخٌارات...الخ/اٌناس العنزي
 04،2بؽداد:مكتب الهاشمً للكتاب الجامعً، 

 سم00ص؛ 000

 العنوان-العاللات الدولٌة         أ-،

 

30310412 

 501س

 
سٌاسة االتحاد االوربً الخارجٌة فً منطمة الشرق 

 04،2ركز البٌان للدراسات والتخطٌط، بؽداد:م-4االوسط

 سم22P ،00ص؛ ،0

 "الكتاب للتفتٌش/ العربٌة واالنكلٌزٌة"

-الشرق االوسط-0الشرق االوسط-عاللات دولٌة—أوربا-،

 العنوان-أوربا        أ-عاللات
 

044  

30311،41 

 40ح

 
 حمد، زٌاد ٌوسؾ

التحوالت فً سٌاسة الصٌن الخارجٌة تجاه اسٌار الدالالت 
 04،2بؽداد:مكتبة دار االرلم، -4واالبعاد/زٌاد ٌوسؾ حمد

 سم01ص؛ 031

-العاللات الدولٌة–آسٌا -0آسٌا-العاللات الدولٌة-الصٌن-،

 العنوان-الصٌن         أ
 

045  

303112،411 

 050ع

 
 العبودي، ندى علٌوي

االٌرانً وتأثٌره على العراق بعد -التنافس التركً
دٌالى: جامعة دٌالى، -4العبودي/ندى علٌوي 0443عام

04،2 

 سم01ص؛ 041

العاللات -اٌران-0اٌران -العاللات الخارجٌة-تركٌا-،

 العنوان-تارٌخ         أ-العراق-3تركٌا-الخارجٌة

 

054  

32،411 

 300ن

 
 النجار، جمٌل موسى
االٌرانٌة تطوراتها وتاثٌر العراق العثمانً -العاللات الثعمانٌة

-4(/جمٌل موسى النجار431،-403،فٌها وانعكاسها علٌه)
 04،2بٌروت:دار الرافدٌن، 

 سم01ص؛ 332

-عاللات خارجٌة-اٌران-0اٌران-العاللات الخارجٌة-تركٌا-،

 العنوان-تركٌا          أ
 

05،  

3031123414، 

 405ش

 
 الشمري، جنان مهدي جاسم

050  



(/جنان مهدي جاسم 514،-،50،االفؽانٌة)-العاللات العرالٌة

 04،2بؽداد:مؤسسة ثائر العصامً، -4الشمري

 سم01ص؛ 325

العاللات -أفؽانستان-0أفؽانستان-العاللات الدولٌة-العراق-،

 العنوان-العراق        أ-الدولٌة
 

3031124413، 

 500ب

 
 النداوي،احمد مهدي حسن

-514،العاللات السٌاسٌة االردنٌة السعودٌة

 04،2ع، :المدس:دار الجندي للنشر والتوز524ٌ،

 سم01ص؛ 0،0

العاللات -السعودٌة-0السعودٌة-العاللات الدولٌة-االردن-،

 العنوان-االردن          أ-الدولٌة
 

053  

303133420 

 150ح

 
 الحسناوي، ظاهر دمحم صكر

/ظاهر دمحم صكر 510،-501،السٌاسة االمرٌكٌة تجاه مصر

 04،2بؽداد:دار ومكتبة لنادٌل، -4الحسناوي

 سم00ص؛ 320

-عاللات سٌاسٌة-مصر-0مصر-عاللات سٌاسٌة-امرٌكا-،

 العنوان-أمرٌكا          أ
 

050  

303133403 

 454ن

 
 التمٌمً،وسام هادي عكار

السوفٌٌتً فً ضوء مؤتمر -التمارب االمٌركً
-4:دراسة تارٌخٌة/وسام هادي عكار التمٌم531ً،هلنسكً

 04،2بؽداد:مطبعة الناعور، 

 سم00ص؛ 52،

االتحاد -0-االتحاد السوفٌٌتً-العاللات الدولٌة-امرٌكا-،

 أمرٌكا         أالعنوان-العاللات الدولٌة-السوفٌٌتً
 

051  

30313341، 

 505ن

 
 الكنانً، لمٌاء محسن دمحم

سٌاسة الوالٌات المتحدة االمر ٌكٌة تجاه الصٌن        
بؽداد:دار -4/لمٌاء محسن دمحم الكنان530ً،-505،

 04،2 الفراهٌدي،

 سم00ص؛ 0،0

العاللات -الصٌن-0الصٌن-العاللات الخارجٌة-أمرٌكا-،

 العنوان-أمرٌكا          أ-الخارجٌة
 

052  

3031520123  053  



 العارضً،نهرٌن جواد 002ع
السٌاسة الخارجٌة المصرٌة تجاه العراق من عبدالناصر الى 

 04،2بؽداد:مكتب الهاشمً،-4السٌسً/نهرٌن جواد العارضً

 سم00ص؛020

العاللات -العراق-0العراق -العاللات الخارجٌة-مصر-،

 العنوان-مصر        أ-الخارجٌة
 

30413، 

 204ع

 
 العراق.وزارة العدل

/وزارة 04،1لرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام

 04،2بؽداد: دار الشؤون الثمافٌة العامة، -4العدل

 سم 00ص؛ ،35

 نالعنوا-مجلس الشورى          أ-العراق-
 

054  

30413، 

 505هـ

 
 الهٌتً، خمٌس عثمان خلٌفة المعاضٌدي

المرشد لمرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة ولرارات 
المنظمة الدولٌة العلٌا/خمٌس عثمان خلٌفة المعاضٌدي 

 04،2)ر.م()د.ن(، -4الهٌتً

 سم 00ص؛ 011

لوانٌن وتشرٌعات          –الدول –مجلس شورى -العراق-،

 العنوان-أ
 

055  

3341،45 

 124خ

 
 الخزعلً، جعفر طالب احمد جندٌل

تارٌخ الفكر االلتصادي:دراسة تحلٌلٌة لالفكار 
-4االلتصادٌة...الخ/جعفر طالب احمد جندٌل الخزعلً

 04،2بؽداد:دار الدكتور للعلوم االتحادٌة، 

 سم00ص؛ 334

 العنوان-تارٌخ        أ-الفكر االلتصادي-،

 

344  

3341،00 

 250س

 
 سعٌد رهنما

هل شارفت االرأسمالٌة على نهاٌتها/سعٌد رهنما،ترجمة 
 04،2بؽداد)د.ن(، -4عادل حبه

 سم01ص؛ 32،

 العنوان-حبة،عادل)مترجم(      ب-الرأسمالٌة     أ-،

 

34،  

3341،00 

 515م

 
 منشٌكوؾ، أس

الملٌونٌر والمدٌر االمبرٌالٌة...وماذا بعد/أس.منشٌكوؾ، 

 04،2بؽداد:د.ن، -4ترجمة ودٌع زٌنً

340  



 سم01ص؛ ،04

ودٌع زٌنً)مترجم(          -االحتكار       أ-0الرأسمالٌة-،

 العنوان-ب
 

33413 

 454هـ

 
 الهمٌم، عبداللطٌؾ

الموسوعة الحدٌثة"المسند المحٌط المحلل/عبداللطٌؾ 
 04،2بؽداد:دٌوان الولؾ السنً، -4الهمٌم

سم)موسوعة الحدٌث 34ص(،005)00-03ج 00مج

 الشرٌؾ(

العنوان              -موسوعات         أ-الشرٌؾالحدٌث -،

 السلسلة-ب
 

343  

33415123 

 150م

 
 المشهدانً، ابراهٌم

لراءات فً االلتصاد والسٌاسة االلتصادٌة العرالٌة/ابراهٌم 
 04،2بؽداد:دار الرواد المزدهرة، -4المشهدانً

 سم01ص؛ 300

 العنوان-االحوال االلتصادٌة         أ-العراق-،

 

340  

3301، 

 040غ

 
 الؽالبً، عبدالحسٌن جلٌل

أساسٌات النمود والبنون/ عبدالحسٌن جلٌل الؽالبً،كاظم سعد 
 04،2النجؾ االشرؾ:د.ن/ -4االعرجً

 سم 01ص؛ 000

االعرجً، كاظم سعد)م.م(       -النمود        أ-0البنون -،

 العنوان-ب
 

341  

3301، 

 40ق

 
 لمر، سٌؾ الدٌن هاشم

للعلوم المالٌة والمصرفٌة/ سٌؾ الدٌن هاشم االسالٌب الكمٌة 

 04،2بؽداد: مكتبة الوان، -4لمر، لصً حمٌد السالمً

 سم 00ص(: جداول، 044)،ج

-لصً حمٌد)م.م(               ب-اسالمً           أ-البنون-،

 العنوان   
  

342  

3301، 

 40ق

 
 لمر، سٌؾ الدٌن هاشم

/ سٌؾ الدٌن هاشم االسالٌب الكمٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة
 04،2بؽداد: مكتبة الوان، -4لمر، لصً حمٌد السالمً

 سم 00ص(: جداول، 044)،ج

لصً حمٌد)م.م(                 -اسالمً           أ-البنون-،

343  



 العنوان   -ب
 

3301،1 

 350ش

 
 الشجٌري،فاٌك حسن جاسم

التموٌل الدولً عبر الشركات متعددة الجنسٌات واثره 
بؽداد: مكتب -4فً....الخ/فاٌك حسن جاسم الشجٌري

 04،2الهاشمً للكتاب الجامعً، 

 سم00ص؛340

 العنوان-التموٌل الدولً          أ-،

 

344  

330131 

 015ب

 
 البرزنجً، احمد دمحم فهمً عٌد

برزنجً/احمد دمحم فهمً سعٌد -سوق المال مدخل مالً

 04،2بؽداد:دار الدكتور، -4البرزنجً

 سم01ص؛ 0،0

 العنوان-البورصات       أ-0االسواق المالٌة -،

 

345  

3301045 

 515ق

 
 المٌسً،ناهض عبدالرزاق دفتر

لصة النمود/ ناهض عبدالرزاق دفتر المٌسً،سهٌلة مزبان 

 04،2بؽداد:دار ومكتبة عدنان،-4حسن

 سم01ص؛030

مزبان حسن)م.م(               -سهٌلة    أ-0تارٌخ-النمود-،

 العنوان    -ب
   

3،4  

33012 

 020س

 
 الساعدي،شاكر عبد موسى

-أفاق البناء واالستثمار االلتصادي فً مٌسان المطاع النفطً
بؽداد:مؤسسة ثائر -4دراسة مالٌة/شاكر عبد موسى الساعدي

 04،2العصامً، 

 سم 00ص؛ 03،

 العنوان-العراق)مٌسان(         أ-استثمار-،

 

3،،  

00312 

 010ع

 
الفرص االستثمارٌة -مٌسانالعراق.هٌئة استثمار محافظة 
 04،2مٌسان:الهٌئة،-4لمحافظة مٌسان/هٌئة االستثمار

 سم00ص؛ صور ملونة،00

 العنوان-العراق         أ-االستثمار-،

 

3،0  

33012 

 010ع

 
العراق.هٌئة استثمار محافظة مٌسان دلٌل االستثمار لمحافظة 

3،3  



 04،2مٌسان:الهٌئة،-4مٌسان/ هٌئة االستثمار

 سم00 ص؛ صور ملونة،00

 "الكتاب باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة"
 العنوان-أدلة          أ-العراق–االستثمار -،

 

3301230 

 340م

 
 دمحم حٌن مطلن

-4دراسات الجدوى الفنٌة وااللتصادٌة/دمحم حسٌن مطلن
 04،2بؽداد:دار المرتضى، 

 سم00ص؛ 40،

 العنوان-دراسات الجدوى       أ-االستثمارات-،

 

3،0  

33315، 

 510أ

 
 االنصاري، نظٌر

السٌاسات الخاصة بالموارد المائٌة فً العراق/نظٌر 

 04،2بؽداد:مركز البٌان للدراسات والتخطٌط، -4االنصاري

سم)سلسلة دراسات مركز البٌان للدراسات 00ص؛54

 (2والتخطٌط؛
 السلسلة-العنوان        ب-العراق       أ-المٌاه-،

 

3،1  

3321000 

 34ؾ

 
 مفرجالفحل، عباس 

الضرٌبة على الرواتب واالجور والمخصصات)دراسة لانونٌة 
بٌروت:مكتبة زٌن الحمولٌة -4ممارنة(/عباس مفرج الفحل

 04،2واالدبٌة،

 سم00ص؛ 50،

 العنوان-ضرٌبة الدخل        أ-،

3،2  

33213 

 500ح

 
 حٌدر ٌونس كاظم

-4الفكر الحدٌث فً السٌاسات االلتصادٌة/حٌدر ٌونس كاظم
 04،2كربالء للدراسات، كربالء:مركز 

 (1،سم)سلسلة اصدارات العلمٌة؛01ص؛300
 السلسلة-العنوان       ب-السٌاسة المالٌة      أ-،

 

3،3  

33215123 

 435ج

 
 جامعة المثنى

مبادئ المالٌة العامة لتشرٌع المالً فً العراق/سعود جاٌد 
 04،2السماوة:العلمٌة،-4مشكور،عمٌل حمٌد جبار الحلو

 مس00ص:جداول،332

سعود جاٌد مشكور)م(         -العراق      أ-المالٌة العامة-،

 العنوان -الحلو، عمٌل حٌدر)م.م(        جـ-ب

3،4  



 

33414514، 

 050ج

 
 الجبوري، رؼد جمال دمحم ؼرٌب

الصناعة فً بالد الرافدٌن)فً ضوء الشواهد االرٌة(/رؼد 
 04،2بؽداد:دار الكزثر،-4جمال دمحم ؼرٌب الجبوري

 سم02ص؛ ،،،

تارٌخ لدٌم)عصر السومرٌٌن(      -العراق-0تارٌخ-الصناعة-،

 العنوان-أ
 

3،5  

33410304 

 020ع

 
 عبدالرضا، نبٌل جعفر

نفط البصرة واهمٌته االلتصادٌة والدولٌة/نبٌل جعفر 
البصرة:شركة الؽدٌر للطباعة، -4عبدالرضا، منى جواد كاظم

04،2 

 سم00ص؛ 44

منى جواد -رة(        أالعراق)البص-التصادٌات-البترول-،

 العنوان-كاظم)م.م(        ب
 

304  

33410304 

 050غ

 
 الؽرٌري، لٌس جواد علً

امتٌازات نفط الكوٌت واثارها االلتصادٌة واالجتماعٌة/ لٌس 
 04،2بؽداد:دار االرلم، -4جواد علً الؽرٌري

 سم00ص؛ 341

 العنوان-الكوٌت         أ-التصادٌات-البترول-،

 

30،  

334103040 

 450أ

 
 االمٌر،فؤاد لاسم

النفط الصخري واسعار النفط والموازنة العرالٌة العامة/ فؤاد 
 04،2بؽداد:دار الؽد، -4لاسم االمٌر

 سم00ص؛ 342

 العنوان-التصادٌات              أ-النفط-،

 

300  

334103040 

 055ر

 
التصادٌات النفط والؽاز العرالً:مسارات النجاح 

 04،2دمشك:دار العصماء، -4الراويواالخفاق/احمد عمر 

 سم00ص؛004

 العنوان-التصادٌات         أ-البترول-،

 
 

303  

334103040 

 054ن

 
 نبٌل جعفر عبدالرضا

المسارات العكسٌة للنفط العرالً/نبٌل جعفر عبدالرضا، 

300  



 04،2البصرة:شركة الؽدٌر، -4مصطفى عبدهللا دمحم

 سم00ص؛ 54،

مصطفى عبدهللا دمحم)م.م(         -أ  العراق       -التصادٌات-النفط-،

 العنوان -ب
 

334103040 

 054ن

 
 نبٌل جعفر عبدالرضا

نفط العراق:الشفافٌة فً مواجهة العناد/نبٌل جعفر 
 04،2البصرة:شركة الؽدٌر،-4عبدالرضا،حازم سامً جمعة

 سم00ص؛ 34،

حازم سامً جمعة)م.م(       -التصادٌات           أ-النفط-،

 نالعنوا-ب
 

301  

33411 

 510ع

 
 العٌساوي، عبدالكرٌم جابر شنجار

االلتصاد الجزئً:السٌاسات والتطبٌمات/عبدالكرٌم جابر 

 04،2بٌروت:مطبعة صباح،-4شنجار العٌساوي

 سم00ص؛034

 العنوان-االلتصاد الجزئً         أ-،

 

302  

3341100 

 053ن

 
 كروؼان ، بول

كروؼان،ترجمة منذر لوضع حدا للكساد االلتصادي االن/ بول 

 04،2بؽداد:دار الشؤون الثمافٌة، -4كاظم حسٌن

 سم)سلسلة ترجمان(01ص؛023

منذر كاظم حسٌن)مترجم(        -الكساد االلتصادي       أ-،

 العنوان        جـ السلسلة-ب
 

303  

33412، 

 055ط

 
 الطائً، هادي طالب ابراهٌم

رٌات فً شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة لصة نجاح عرالٌة 
/هادي طالب 04،0-04،4التحدٌث وتفوق فً االداء للفترة 

 04،2بؽداد:شركة مطبعة سلٌم بونس،-4ابراهٌم الطائً

 سم00ص:صور ملونة؛ 044

شركات االستثمار وشركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة        -،

 العنوان-أ
 

304  

3341501 

 043ص

 
 صالح ٌاسر حسن

ن خٌبات العمٌدة الخصخصة واالصالحات االلتصادٌة بٌ
ورهانات الوالع محاولة فً نمد الخطاب والممارسة/ صالح 

 04،2بؽداد:دار الرواد المزدهرة، -4ٌاسر حسن

305  



 سم01ص؛150

 العنوان-الخصخصة        أ-،

 

3341151343 

 540ش

 
 شٌماء سالم عبدالصاحب

عبدالصاحب،الصناعة فً العصر االموي: دراسة  103ع/

لاللالٌم الشرلٌة/شٌماء سالم تارٌخٌة التصادٌة 
 04،2بؽداد:مؤسسة ثائر العصامً،-4عبدالصاحب

 سم00ص؛030

 العنوان-العصر االموي          أ-تارٌخ اسالمً-الصناعة-،

 

334  

33415123 

 054ن

 
 نبٌل جعفر عبدالرضا

مستمبل الدولة الدٌنٌة فً العراق/نبٌل جعفر عبدالرضا،خالد 
 04،2،البصرة:شركة الؽدٌر-4مطر مشاري

 سم00ص؛000

خالد مطر مشاري)م.م(      -التنمٌة االلتصادٌة        أ-العراق-،

 العنوان-ب
 

33،  

335102 

 020ع

 عبدالرضا ، نبٌل جعفر
-544،لٌاس وتحلٌل اتجاهات الفمر فً العراق للمدة

-4/نبٌل جعفر عبدالرضا، ندوة هالل جودة04،0
 04،2البصرة:شركة الؽدٌر للطباعة، 

 سم00ص؛ ،00

 العنوان-االحوال االلتصادٌة        أ-العراق-0الفمر    -،

 

330  

335103 

 044س

 
 سالم دمحم عبود

الموسوعة العلمٌة لبحوث السوق وحماٌة المستهلن:أبحاث 
بؽداد:دار الدكتور للعلوم -4ودراسات تطبٌمٌة/سالم دمحم عبود 

 04،2االدارٌة وااللتصادٌة، 

 (،سم )المجموعة الكاملة؛00ص(؛330)،ج
العنوان            -السوق           أ-0حماٌة المستهلن   -،

 السلسلة-ب
 

333  

335103 

 044س

 
 سالم دمحم عبود

الموسوعة العلمٌة لبحوث السوق وحماٌة المستهلن:أبحاث 

بؽداد:دار الدكتور للعلوم -4ودراسات تطبٌمٌة/سالم دمحم عبود 

 04،2االدارٌة وااللتصادٌة، 

 (0)المجموعة الكاملة؛سم 00ص(؛334)0ج

330  



العنوان            -السوق           أ-0حماٌة المستهلن   -،

 السلسلة-ب
 

335103 

 044س

 سالم دمحم عبود
الموسوعة العلمٌة لبحوث السوق وحماٌة المستهلن:أبحاث 

بؽداد:دار الدكتور للعلوم -4ودراسات تطبٌمٌة/سالم دمحم عبود 

 04،2االدارٌة وااللتصادٌة، 

 (3سم )المجموعة الكاملة؛00ص(؛330)3ج
العنوان            -السوق           أ-0حماٌة المستهلن   -،

 السلسلة-ب
 

331  

304245123 

 500أ

 االنباري، صباح صادق جعفر
(/صباح صادق ،المختار من الموانٌن العرالٌة)

 04،2جعفر؛بؽداد:صباح صادق جعفر، 

 سم )مكتبة المانون والمضاء(،0ص؛000

االنباري، صباح صادق جعفر)معد(     -لوانٌن     أ-العراق-،

 السلسلة -الموانٌن        جـ-ب
 

332  

30،143 

 214أ

 
 االعسم، خلٌل ابراهٌم

دراسات المانون الدولً والدبلوماسً/خلٌل ابراهٌم 
 04،2النجؾ؛مطبعة الرائد،-4االعمس

 سم 04ص(؛ 4،03 ،ج

الدبلوماسً              المانون -0دراسات -المانون الدولً-،

 العنوان-أ
 

333  

30،1004 

 000ج

 
-4مشكالت الحدود الدولٌة المائٌة/ جبار عبدالرزاق رجب

 04،2كربالء: مطبعة الزوراء، 

 سم00ص؛ 32،

 العنوان-المٌاه االللٌممٌة      أ-،

 

334  

3001424 

 050ج

 
 الجبوري، معمر خالد عبدالحمٌد سالمة

االدانة واثرها فً المسؤولٌة انضباطٌة االحكام الجزائٌة بعدم 

-4)دراسة ممارنة(/ معمر خالد عبدالحمٌد سالمة الجبوري
 04،2تكرٌت:جامعة كرٌت، 

 سم00ص؛ 032

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات        أ-الموظفون-،

 

335  

3001424  304  



 050ج

 

 الجبٌر، دمحم علً ابراهٌم
والتزاماته()بحث االلموظؾ ماله وماعلٌه)حموق الموظؾ 

)د.م(،دار الضٌاء للطباعة، -4لانونً/دمحم علً ابراهٌم الجبٌر 

04،2 

 سم01ص؛ 044

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات        أ–الموظفون -،

 

30314554 

 214أ

 
 االعسم، خلٌل ابراهٌم

الجوانب المانونٌة لالعالم العرالً: المبادئ واالسس/خابا 

 04،2النجؾ:مطبعة الرائد، -4االعسمابراهٌم 

 سم00× ص0،0

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-الصحافة-،

 

30،  

300140 

 500أ

 

وتعدٌله االول  04،3( لسنة 03لانون الطب العدلً رلم)

؛ 0ط-4/صباح صادق جعفر االنباري04،1( لسنة33رلم)
 04،2بؽداد:مكتب المانون والمضاء، 

 المانونٌة( سم )سلسلة النصوص3،ص؛0،

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات         أ-الطب-،

 

300  

300140، 

 005أ

 
 ابتهال زٌد علً

-4المسؤولٌة المدنٌة لطبٌب التخدٌر/ ابتهال زٌد علً
 04،2بؽداد:مكتب الهاشمً للكتاب الجامعً، 

 سم00ص؛ 040

 العنوان-المانون الطً            أ-،

 

303  

300140،2 

 530أ

 
لمهنة الصٌدلة والرلابة على ممارستها فً التنظٌم المانونً 

-مصر-المملكة المتحدة-العراق والنظم الممارنة )فرنسا
بٌروت:مكتبة زٌن -4لبنان(/انفال عصام علً-االردن

 04،2الحمولٌة، 

 سم 01ص؛ 340

 العنوان-لوانٌن تشرٌعات         أ-الصٌدلة-،

 

300  

301 

 454ت

 
 التمٌمً، عالء حسٌن صالح

-4المانون الجنائً/ عالء حسٌن صالح حك الخصوصٌة فً
 ،،04بؽداد:دار الدكتور للعلوم االدارٌة وااللتصادٌة، 

 سم00ص؛ 20،

301  



 العنوان-المانون الجنائً           أ-،

 

3011445123 

 500ب

 
 البهادلً، عبدالحسٌن

-4المرارات التمٌٌزٌة للدعاوي الجزائٌة/ عبدالحسٌن البهادلً
 04،2بؽداد: مطبعة السٌماء، 

 سم00ص؛ 114

 العنوان-المانون الجنائٌة)العراق(          أ-،

 

302  

3011410 

 454ت

 
 التمٌمً، عبود صالح

بؽداد: -04ط-4التحمٌك الجنائً العملً/ عبود صالح التمٌمً

 04،2صباح صادق جعفر، 

 سم01ص؛ 34،

 العنوان-التحمٌك الجنائً              أ-،

 

303  

302140 

 451أ

 
 فواز صباحااللوسً، دمحم 

الشروط التعسفٌة فً عمود االدؼان)دراسة ممارنة(/دمحم فواز 
 04،2بؽداد: دار الشؤون الثمافٌة، -4صالح االلوسً

 سم)سلسلة لانون(00ص؛ 43،

العنوان              -لوانٌن وتشرٌعات            أ-العمود-،

 السلسلة-ب
 

304  

302140 

 005ب

 
 البدري، احمد طالل عبدالحمٌد

-4المانونً لفتح وتحلٌل العطاءات فً المانون العرالً النظام
 04،2بؽداد:مكتبة السٌسبان، 

 سم00ص؛ 35

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-العمود-،

 

305  

3021440 

 230ج

 
-4المسؤولٌة المانونٌة للمصرؾ المانح للتسهٌالت المصرفٌة

 04،2بؽداد: مطبعة الكتاب،

 سم00ص؛ 30،

 العنوان-وتشرٌعات           ألوانٌن -البنون-،

 

314  

303145 

 404أ

 
المعٌن فً دراسة التأصٌل المانونً لحك االلتجاء الى 
الوساطة المضائٌة كحل بدٌل للنزاعات التجارٌة:دراسة 

-4وصفٌة فً تحلٌل وفك االلتجاء.../اكرم فاضل سعٌد لصٌر

31،  



 04،2بؽداد:صباح صادق جؽمر االنباري، 

 سم00ص؛ ،04

 العنوان-مضائٌة(           أالوساطة)ال-،

 

304 

 005ب

 
دور وسائل التمدم العلمً فً سرعة حسم التلٌؽات المضائٌة/ 

 04،2بٌروت:دار السنهوري، -4علً أنور دلؾ البٌاتً

 سم00ص؛ 40،

 العنوان-الحاسبات االلكترونٌة          أ-0المضاء-،

 

310  

30214،33 

 405ج

 
 الجلبً، عبٌر مهدي

بؽداد: وزارة العمل  -4الطفل/عبٌر مهدي الجلبًدلٌل حموق 

 04،2والشؤون االجتماعٌة، 

 سم،0ص؛رسوم ملونة، 10

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات              أ-االطفال-،

 

313  

30315123 

 450ح

 
 حمٌد لطٌؾ نصٌؾ

الخبرة العلمٌة والفنٌة امام المضاء المدنً وفك المانون 
بؽداد: مكتبة الصباح، -)0ط-4نصٌؾالعرالً/ حمٌد لطٌؾ 

04،2 

 سم00ص؛ 20،

 العنوان-العراق             أ-المضاء المدنً-،

 

310  

3001450 

 104ح

 
 حسام عبداالمٌر خلؾ

بؽداد:مكتب -4نحو لانون دولً للتراث/ حسام عبداالمٌر خلؾ

 04،2الهاشمً للكتاب الجامعً، 

 سم01ص؛ 044

 العنوان-ألوانٌن وتشرٌعات           -االثار-
 

311  

30014، 

 040ح

 
 خالد عبداللطٌؾ علً

التفتٌش العمالً بٌن والع الحال وافاق المستمبل"دراسة 
 :العمارة-4لانونٌة ممارنة"/خالد عبداللطٌؾ علً 

 04،2)د.ن(،

 (0سم )سلسلة المكتبة العمالٌة؛00ص؛03،
العنوان          -لوانٌن وتشرٌعات          أ-العمل والعمالً-،

 السلسلة-ب
 

312  



3021442 

 450ح

 
 حمٌد لطٌؾ نصٌؾ

الضمان فً عمود التأمٌن" تطٌمات فً التأمٌن الهندسً 

-4للمشارٌع االنشائٌة: دراسة ممارنة/ حمٌد لطٌؾ نصٌؾ
 04،2بؽداد:مكتبة الصباح، 

 سم00ص؛ 44

 العنوان-عمود التأمٌن         أ-،

 

313  

302140 

 450ح

 حمٌد لطٌؾ نصٌؾ
-4االستشارٌة الهندسٌة/ حمٌد لطٌؾ نصٌؾعمد الخدمات 

 04،2بؽداد:مكتبة الصباح، 

 سم00ص؛ ،03

 العنوان-عمود التأمٌن         أ-،

 

314  

30،104، 

 3،ح

 
الحك فً االنتصاؾ من االختاء المسري؛ترجمة حنان دمحم 

جامعة كالٌفورونٌا: عٌادة المانون الدولً لحموق -4المٌسً

 04،2االنسان، 

 سم00ص؛ 23،

المٌسً،حنان دمحم)مترجم(                             -وق االنسان )لانون دولً(  أحم-،

 العنوان-ب
 

315  

3011410 

 000ج

 
 الجادر، دمحم عبدالرزاق دمحم

االجراءات الجزائٌة واثرها فً الدعوى/ دمحم عبدالرزاق دمحم 
 04،2بؽداد:مطبعة السٌماء، -4الجادر

 سم00ص؛ 3،4

لانون االجراءات الجنائٌة                -0التحمٌك الجنائً -،

 العنوان-أ
 

324  

301141، 

 052ر

 
 الربٌعً، عمار مزاحم مهدي

مدخل التحمٌك الجنائً لضباط الشرطة/ عماد مزاحم مهدي 
 04،2دٌالى: جامعة دٌالى، -4الربعًٌ

 سم،0ص؛ 23

 العنوان-التحمٌك الجنائً           أ-،

 

32،  

30،1030 

 400ر

 
 ابراهٌم سعودي الركابً، علً

نشاط مؤسسة الحرٌة لحموق االنسان فً العراق/ علً 
 04،2بؽداد:دار الكوثر،-4ابراهٌم سعودي الركابً

320  



 سم00ص؛ 03

 العنوان-المنظمات والهٌئات         أ-العراق-،

 

30114، 

 055ر

 
 الراوي، رعد فجر فتٌح

االصل واالستثناء فً لانون اصول المحاكمات الجزائٌة/رعد 
 04،2بؽداد:مكتب الهاشمً الجامعً،-4فتٌح الراوي فجر

 سم03ص؛ 340

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-المحاكمات الجزائٌة-،

 

323  

30114، 

 055ر

 
 الراوي، رعد فجر فتٌح

شرح لانون اصول المحاكمات الجزائٌة/رعد فجر فتٌح 
 04،2بؽداد:مكتب الهاشمً، -4الراوي

 سم00ص(؛34)،ج

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات        أ-الجزائٌةالمحاكمات -،

 

320  

30214، 

 505ز

 
 الزهاوي، ربٌع دمحم

انت تسأل..والمبدأ التمٌزي ٌجٌب فً لضاء محاكم االحوال 
 04،2بؽداد:مطبعة السٌماء، -4الشخصٌة/ ربٌع دمحم الزهاوي

 سم00ص؛ 032

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات        أ-االحوال الشخصٌة-،

 

321  

30314554 

 505ز

 
 الزٌدي، كاظم عبد جاسم

المسؤولٌة الجزائٌة من جرائم النشر واالعالم فً المانون 
 04،2العرالً/كاظم عبد جاسم الزٌدي، بؽداد: مكتبة صباح، 

 سم01ص؛ 30،

لوانٌن وتشرٌعات       -النشر-0لوانٌن وتشرٌعات–الصجافة -،

 العنوان-أ
 

322  

304145123 

 050ز

 
 عبد عبدهللاالزبٌدي، سلمان 

الحلول: الطرٌك الى المعهد المضائً/ سلمان عبٌد عبدهللا 
 04،2مكتبة المضاء، -4الزبٌدي

 سم03ص؛ 033

 العنوان-العراق            أ-المانون-،

 

323  

30114، 

 050ز

 الزبٌدي، سلمان عبد عبدهللا
المختار من لرارات محكمة التمٌٌز االتحادٌة:المسم الجنائً/ 

324  



 04،2مكتبة المضاء، -4هللا الزبٌديسلمان عبٌد عبد

 سم01ص(؛ 24،)4،ج

 العنوان-العراق            أ-المحاكم الجنائٌة-،

 

303143 

 050ز

 
 الزبٌدي،سلمان عبٌد عبدهللا

المختار من لرارات محكمة التمٌٌز االتحادٌة: المسم 
بؽداد:صباح صادق -4المدنً/سلمان عٌد عبدهللا الزبٌدي

 04،2جعفر، 

 سم00ص(؛ 24،)4،ج

 العنوان-محاكم النمص واالبرام         أ-،

 

325  

30214،22 

 500ز

 
 زٌاد مجٌد حمٌد

احكام نسخ عمد الزواج: فً الفمه والمضاء معززا بمرارات 

بؽاد:مطبعة -4محكمة التمٌٌز االتحادٌة/ زٌاد محٌد حمٌد

 04،2السٌماء، 

 سم01ص؛ 35،

لوانٌن -احوال الشخصٌة-0لوانٌن وتشرٌعات-الطالب-،

 العنوان-وتشرٌعات           أ
 

334  

300140،0 

 404س

 
 سالم زٌدان

( 02مسؤولٌة الطبٌب الجزائٌة ولانون حماٌة االطباء رلم )

بؽداد:مكتب المانون والمضاء، -4/سالم زٌدان04،3لسنة

04،2 

 سم04ص؛ 040

 العنوان-نة(         أالطب)مه-0لوانٌن وتشرٌعات -الطب-،

 

33،  

3031445123 

 205س

 
 السعدي، عباس زٌاد

النافع فً لضاء المرافعات المدنٌة بٌن النص والتطبٌك/ 
 04،2بؽداد: مكتب زاكً، -4عباس زٌدان السعدي

 سم)الكتب المانونٌة(00ص(؛ 221)0ج

 العنوان-العراق          أ-لانون المرافعات-،

 

330  

30214،2 

 205س

 
 عباس زٌاد كاملالسعدي، 

 44،احكام الزواج والطالق فً لانون االحوال الشخصٌة رلم 

بؽداد: -4وعدٌالته/ عباس زٌاد كامل السعدي 515،لسنة

 04،2مكتب زاكً، 

333  



 سم01ص؛ 3،4

لوانٌن وتشرٌعات           -الطالق-0لوانٌن وتشرٌعات -الزواج-،

 العنوان-أ
 

30214، 

 404س

 
 سالم مكً

-4االحوال الشخصٌة العرالً/ سالم مكًاشكالٌات لانون 
 04،2الحلة:دار الفرات للثمافة واالعالم، 

 سم5،ص؛ 00،

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-االحوال الشخصٌة-،

 

330  

300144510 

 500س

 
 السودانً، صادق حسن

على  0441و 503،الدستوران الٌابانً والعرالً لسنتً 

بؽداد: -4السودانً دراسة ممارنة/ صادق حسن-التوالً

 04،2مؤسسة ثائر العصامً، 

 سم01ص؛ ،0،،

 العنوان-الدستور          أ-العراق-0الدستور -الٌابان-،

 

331  

3031432 

 250س

 
الرلابة على االٌرادات العامة توزٌعا واتفالا فً التشرٌع 

بؽداد:مكتب الٌمامة، -4المالً العرالً/ عصام حاتم السعدي

04،2 

 سم01ص؛ 304

 العنوان-المٌزانٌة           أ-0لوانٌن وتشرٌعات -االٌرادات-،

 

332  

3001424 

 405ش

 
 الشمري، عبدهللا سعدون عبدالحمزة

االحكام المانونٌة المنظمة للطعن بالعموبات االنضباطٌة امام 
محكمة لضاء الموظفٌن/عبدهللا سعدون عبدالحمزة 

 04،2بؽداد: مكتب رٌاض، -4الشمري

 سم00ص؛ 21

الطعن فً االحكام           -0لوانٌن وتشرٌعات -موظفونال-،

 العنوان-أ
 

333  

3001424 

 405ش

 
 الشمري، عبدهللا سعدون عبدالحمزة

االحكام المانونٌة المنظمة للعموبات االنضباطٌة المفروضة 

-4على الموظؾ العام/عبدهللا سعدون عبدالحمزة الشمري
 04،2بؽداد: مكتب رٌاض، 

 سم00ص؛ 24

334  



الطعن فً االحكام           -0لوانٌن وتشرٌعات -الموظفون-،

 العنوان-أ
 
 

3031431 

 405ش

 
 الشكري، علً ٌوسؾ

-4المحكمة االتحاٌة العلٌا فً العراق/علً ٌوسؾ الشكري
 04،2بؽداد: الذاكرة للنشر والتوزٌع، 

 سم01ص؛ 044

 العنوان-العراق          أ-المحكمة العلٌا-،

 

335  

3001445123 

 405ش

 
 الشمري، عبدالستار علً

النظام الرئاسً والمؤسسات الدستورٌة بحث فً الدستور 
بابل:مكتبة الرٌاحٌن، -4العرالً/ عبدالستار علً الشمري

04،2 

 سم00ص؛ 04

 العنوان-الدستور          أ-العراق-،

 

344  

304 

 00ش

 
 شبر، حكمت

لراءات فً المانون والسٌاسة/ حكمت سبر، اعداد وتجمٌع 
النجؾ: دار السالم -4احمد عبالرحٌم فاضل الساعدي

 04،2المانونٌة، 

 سم00ص؛000

الساعدي، احمد عبدالرحٌم فاضل )م.م(        -المانون           أ-،

 العنوان-ب
 

34،  

3001424 

 405ش

 
 الشمري، عبدهللا سعدون عبدالحمكة

حموق الموظؾ فً الوظٌفة العامة بموجب المانون 
بؽداد:مكتب -4عدون عبدالحمزة الشمريالعرالً/عبدهللا س

 04،2رٌاض، 

 سم00ص؛ 03

 العنوان-ولوانٌن وتشرٌعات           أ-الموظفون-،

 

340  

303140 

 043ص

 
 الصالحً، بان صالح عبدالمادر

الطعن بمرار تمدٌر ضرٌبة الدخل)دراسة ممارنة(/بان صالح 
 04،2مكتب زاكً، -4عبدالمادر الصالحً

 سم01ص؛ 53،

343  



 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-الدخلضرٌبة -،

 

30214،3 

 5ط
 

 طه عبدالحسٌن كاظم
التشرٌعات المانونٌة فً رعاٌة االحداث/ طه عبدالحسٌن 

 04،2بؽداد:دار الفراهٌدي، -4كاظم

 سم00ص؛ 034

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-االطفال-،

 

340  

301140 

 105ع

 
 العزاوي، حسٌن مجباس حسٌن

جرائم المذؾ والب عبر المنوات الفضائٌة واالنترنت ومولؾ 
المانون العرالً منها: دراسة لانونٌة...الخ/حسٌن مجباس 

 04،2بؽداد:مكتبة السٌماء، -4حسٌن العزاوي

 سم01ص؛،،0

 المذؾ والسب )لانون جنائً(          أالعنوان-،

 

341  

30415123 

 055ع

 
 العانً، سفٌان عبدالحمٌد

ئٌة: المرارات التمٌٌزٌة/ سفٌان عبدالمجٌد تطبٌمات لضا

بؽداد:مطبعة االمٌر، -4العانً،رعد طارش كعٌد، لً دمحم جابر

04،2 

 سم 01ص(؛ 10) ،العدد

كعٌد، رعد طارش)م.م(          -العراق         أ-المضاء-،

 العنوان -جابر،علً دمحم)م.م(         جـ-ب
 

342  

30413 

 152ع

 
 الشٌعًالعراق، دٌوان الولؾ 

المدخل لدراسة المانون:للصؾ السادس االعدادي 
االسالمً/عادل شمران الشمري،علً شاكر البدري، رحٌم 

 04،2بؽداد:دٌوان الولؾ الشٌعً، -04ط-4عبٌد االسدي

 سم00ص؛ 34،

البدري، علً شاكر)م.م(       -دراسة وتدرٌس         أ-المانون-،

 العنوان-االسدي، رحٌم عبٌد)م.م(          جـ-ب
 

343  

30114، 

 043ص

 
 صالح، ناٌؾ دمحم

منالشة لرارات صادرة عن المحكمة الجنائٌة 

بؽداد:مطبعة -4المركزٌة:المجموعة الخامسة/ناٌؾ دمحم صالح

 04،2الخٌال،

 سم00ص؛014

 العنوان-المحاكم الجنائٌة          أ-،

344  



 

301142 

 45ع

 
 علً أنور دلؾ

-4باالكراه/علً أنور دلؾالمٌمة المانونٌة لالعتراؾ المنتزع 
 04،2بٌروت:دار السهوزي، 

 سم31ص؛31،

االكراه)لانون جنائً(           -0االعتراؾ)لانون جنائً(-،

 العنوان-أ
 

345  

30214040 

 454ع

 
 العكٌلً، عماد نعٌم حسن

التكٌؾ المانونً لحك المؤلؾ)دراسة ممارنة(/عماد نعٌم 
 04،2بؽداد:مكتبة صباح،-4حسن العكمٌلً

 سم01ص؛،3

لوانٌن وتشرٌعات                     -حموق التألٌؾ والنشر-،

 العنوان-أ
 

354  

3001424 

 405ش

 
 الشمري، عبدهللا سعدون عبدالحمزة

االحكام المانونٌة المنظمة للعموبات االنضباطٌة المفروضة 

-4على الموظؾ العام/ عبدهللا سعدون عبدالحمزة الشمري
 04،2بؽداد:مكتب رٌاض، 

 سم00؛ ص24

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-الموظفون-،

 

35،  

30،11، 

 512ع

 
 العنزي، اٌناس

الصراع الدولً فً العمد االول للهٌمنة والمطبٌة االتحادٌة/ 
 04،2بؽداد:مكتب الهاشمً للكتاب الجامعً، -4اٌناس العزي

 سم01ص؛ 314

 العنوان-المنازعات الدولٌة         أ-،

 

350  

3001443 

 350ع

 
 لوانٌن-العراق

/ صباح صادق 04،2( لسنة 3لانون البطالة الوطنٌة رلم)

 04،2بؽداد:صباح صادق جعفر االنباري، -4جعفر االنباري

 سم)مكتبة المانون والمضاء(3،ص؛،0

االنباري، صباح صادق -لوانٌن وتشرٌعات       أ-الجنسٌة-،

 السلسلة-العنوان          جـ-جعفر        ب
 

353  

30214،31  350  



 العراق.لوانٌن 003ع
وتعدٌالته/ صباح  544،لسنة 34لانون رعاٌة الماصرٌن رلم

بؽداد: صباح صادق صادق -14ط-4صادق جعفر االنباري

 04،2جعفر االنباري، 

 سم،0ص؛ 00،

االنباري، صباح صادق -لوانٌن وتشرٌعات        أ-االحداث-،

 العنوان-جعفر)معد(            ب
 

303112343 

 050ع

 
 عدنان ماٌع بدر

تطبٌك الموانٌن الجزائٌة فً ممررات محكمة استئناؾ المثنى 
بؽداد:المكتبة المانونٌة، -4بصفتها التمٌٌزٌة/ عدنان ماٌع بدر

04،2 

 سم01ص؛ 300

 العنوان-العراق           أ-محكمة االستئناؾ-،

 

351  

30214، 

 050ع

 
 عدنان ماٌع بدر

االحوال الشخصٌة معززة بمرارات االجراءات العملٌة لدعاوي 
بؽداد:المكتبة -4محكمة التمٌٌز االتحادٌة/ عدنان ماٌع بدر

 04،2المانونٌة، 

 سم00ص؛0،4

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات           أ-االحوال الشخصٌة-،

 

352  

30114،1 

 400ع

 
 عماد عبدالفال كرٌم

المصد الجرمً فً جرٌمة الضرب المفضً الى الموت/ عماد 
 04،2بؽداد: مكتب المانون والمضاء، -4لفال كرٌمعبدا

 سم )السلسلة المانونٌة(03ص؛ 55

العنوان                -لوانٌن وتشرٌعات           أ-المتل-،

 السلسلة-ب
 

353  

302143 

 350ع

 
 لوانٌن-العراق

مٌسان: هٌئة -4المعدل 0442لسنة  3،لانون االستثمار رلم 

 04،2استثمار مٌسان، 

 سم)الكتاب باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة(،0ص؛ 00

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات           أ-العراق-االستثمار-،

 

354  

3214،31 

 003ع

 
 العراق.لوانٌن

355  



وتعدٌالته/ صباح  544،لسنة 34لانون رعاٌة الماصرٌنرلم 

بؽداد:صباح صادق جعفر -14ط-4صادق جعفر االنباري

 04،2االنباري، 

 سم،0ص؛ 00،

االنباري، صباح -لوانٌن وتشرٌعات         أ-االحداث-،

 العنوان-صادق جعفر )معد(           ب
 

30،133 

 001ع

 
 عباس عنٌد ؼانم

االتفالٌة الدولً لمكافحة الفساد ودورها فً تعزٌز التشرٌعات 

-4الوطنٌة الترداد االموال المهربة/ عباس عنٌد ؼانم
 04،2الدٌوانٌة:دار خٌبور للطباعة، 

 سم00ص؛ 30

 العنوان-الفساد             أ-0االتفالٌات الدولٌة -،

 

044  

300141 

 003ع

 
 العراق.لوانٌن

لانون عموبات لوى االمن الداخلً/ صباح صادق جعفر 

 04،2بؽداد:مكتبة المانون والمضاء، -4االنباري

 سم)سلسلة النصوص المانونٌة(3،ص؛ 04

العراق               -الشرطة-0لوانٌن وتشرٌعات-الشرطة-،

االنباري، صباح صادق جعفر االنباري)معد(                -أ
 السلسلة -العنوان       جـ-ب
 

04،  

300141 

 003ع

 
 العراق.لوانٌن

لانون اصول المحاكمات الجزائٌة لموى االمن الداخلً رلم 
      3ط -4اري/ صباح صادق جعفر االنب0444( لسنة3،)

 04،2بؽداد:مكتبة المانون والمضاء، -4

 سم،0ص؛ 04

المحاكمات -3العراق-الشرطة-0لوانٌن وتشرٌعات-الشرطة-،

االنباري، صباح صادق جعفر -الجزائٌة               أ
 العنوان       -االنباري)معد(                ب

 

040  

30311343 

 050ع

 
 عدنان ماٌع بدر

المدنٌة فً لرارات محكمة استئناؾ المثنى بصفتها التطبٌمات 
 04،2بؽداد:المكتبة المانونٌة، -4التمٌٌزٌة/ عدنان ماٌع بدر

 سم00ص؛ 3،4

 العنوان-العراق          أ-محاكم االستئناؾ-،

 

043  



30214، 

 050ع

 
 عدنان ماٌع بدر

الوجٌز فً دعاوي االحوال الشخصٌة واحكامها فً المانون 

-4فمهٌة لانونٌة/ عدنان ماٌع بدرالعرالً: دراسة 
 04،2بؽدد:المكتبة المانونٌة، 

 سم00ص؛ ،03

فمه اسالمً    -الزواج-0لوانٌن وتشرٌعات-االحوال الشخصٌة-،

 العنوان-أ
        

040  

3031422 

 050ع

 
 العبٌدي، عواد حسٌن ٌاسٌن

الوجٌز فً احكام المسؤولٌة الجنائٌة للشاهد فً المانون 
-4ممارنة/ عواد حسٌن ٌاسٌن العبٌديالعرالً: دراسة 

 04،2بؽداد:موسوعة الموانٌن العرالٌة، 

 سم00ص؛01،

 العنوان-العراق          أ-المحاكم-0شهادة الشهود -،

 

041  

303142 

 400ع

 
 عماد خلٌل اسماعٌل

لرٌنة البراءة المفترضة فً االثبات الجنائً)دراسة 
للطباعة،  بؽداد:مكتبة نحلة-4ممارنة(/عماد خلٌل اسماعٌل

04،2 

 سم01ص؛ 020

 العنوان-االدلة الجنائٌة            أ-،

 

042  

3001424 

 001ع

 
االثار المترتبة عن عمل موظؾ المطاع العام بصفة 

 04،2دٌوانٌة: دار تبٌور، -4مستثمر/عباس عنٌد ؼانم

 سم00ص؛ 01

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات           أ-الموظفون-،

 

043  

300143240 

 350ع

 
 العراق.لوانٌن

/ صباح 04،2( لسنة01لانون التعلٌم العالً االهلً رلم )

بؽداد: صباح صادق جعفر االنباري، -4صادق جعفر االنباري

04،2 

 سم،0ص؛ 04

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-التعلٌم العالً)االهلً(-،

 

044  

300143240 

 350ع

 
 العراق. لوانٌن

045  



/ صباح صادق 04،0لسنة( ،3لانون رسم الطابع رلم )

بؽداد:صباح صادق جعفر االنباري، -34ط-4جعفر االنباري

04،2 

 سم04ص؛ 04

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات        أ-رسوم الطوابع-،

 

300143 

 004ع

 
 العبدلً، سعد مظلوم

الموسوعة التشرٌعٌة االنتخابٌة: االنتخابات العرالٌة 
نتائج/سعد مظلوم -لرارات-انظمة-لوانً–:شرحات 0443بعد

 04،2النجؾ:مطبعة الشرق، -4العبدلً

 سم34ص(؛ اٌض؛32)،ج

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-االنتخابات-،

 

0،4  

30314، 

 000ع

 
 العراق. وزارة الداخلٌة

المجموعة التشرٌعٌة الخاصة بموى االمن الداخلً والمتعلمة 
بؽداد:وزارة -4دنان الهنداويبعملها واالوامر...الخ/ سعد ع

 04،2الداخلٌة، 

 ص10ص(؛ 104)3ج

الهنداوي، -لوانٌن وتشرٌعات          أ-االمن العام-العراق-
 سعد عدنان)معد(            بالعنوان

 

0،،  

3001443 

 004ع

 
 العبدلً، سعد مظلوم

الموسوعة التشربعٌة االنتخابٌة: االنتخابات العرالٌة بعد 
نتائج/ سعد مظلوم -لرارات-أنظمة -لوانٌن-شروحات/ 0443

 04،2النجؾ:مطبعة الشروق، -4العبدلً

 سم34ص(؛ اٌض:240-،30)0ج

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات           أ-االنتخابات-،

 

0،0  

300140،0 

 405ع

 
 عالوي، سامً كاطع

بؽداد: -4مسؤولٌة الطبٌب الجزائٌة/ سامً كاطع عالوي

 04،2مكتبة صباح، 

 سم00؛ ص03،

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات           أ-االطباء-،

 

0،3  

3031433 

 331ع

 
 العراق. لانون حجز االموال المنمولة وؼٌر المنمول

حجز االموال المنمولة وؼٌر المنمولة الركان النظام السابك 

0،0  



بؽداد: -4/ صباح صادق جعفر االنباري04،0( لسنة5رلم)

 04،2صباح صادق جعفر االنباري، 

 سم)سلسلة النصوص المانونٌة(3،ص؛ 2،

العنوان         -لانون االجراءات الجنائٌة)الحجز(         أ-،

 السلسلة-ب
 

304143 

 015غ

 
 ؼازي فٌصل مهدي

بؽداد: صباح -4الصواب فً لؽة المانون/ ؼازي فٌصل مهدي

 04،2صادق جعفر االنباري، 

 سم،0ص؛ 30

 العنوان-مصطلحات         أ-المانون-،

 

0،1  

30114، 

 403ؾ

 
 الفالحً، دمحم ابراهٌم

الوجٌز فً شرح اصول المحاكمات الجزائٌة/دمحم ابراهٌم 
 04،2بؽداد:مكتبة صباح، -4الفالحً

 سم01ص؛ 000

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-المحاكمات الجزائٌة-،

 

0،2  

303140 

 34ؾ

 
 الفحل، عباس مفرج

الضرٌبً:دراسة  الضمانات الدستورٌة للمكلؾ فً المجال
بٌروت:مكتبة زٌن، -4لانونٌة ممارنة/عباس مفرج الفحل

04،2 

 سم00ص؛ 340

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-الضرائب-،

 

0،3  

302140 

 024ؾ

 
 الفاضلً، جبار جعفر علً

سحب العمل فً عمد المماولة فً ضوء احكام المانون المدنً 
المدنٌة/ جبار والشروط العامة لمماوالت اعمال الهندسة 

 04،2بؽداد:مكتبة دار السالم الماننٌة، -4جعفر علً الفاضلً

 سم00ص؛ 04،

 العنوان-عمود المماولة          أ-،

 

0،4  

304143 

 051ق

 
 المرٌشً، عمر موسى جعفر

الجوانب الشمكلة والموضوعٌة لكتابة البحث المانونً/عمر 
 04،2دٌالى: جامعة دٌالى، -4موسى جعفر المرٌشً

 سم،0 ص؛،1

0،5  



 العنوان-بحوث           -المانون-،

 

301141 

 515ؾ

 
 المٌسً، عبدالمادر دمحم

التحمٌك الجنائً السري:ماهٌته،نطالةه المانونً والشخصً، 
بؽداد:صباح -04ط-4مداه الزمنً....الخ/عبدالمادر دمحم المٌسً

 04،2صادق جعفر، 

 سم )موسوعة الموانٌن العرالٌة(00ص؛ 20،

 السلسلة-العنوان          ب-الجنائً            أالتحمٌك -،

 

004  

30،102 

 025ق

 
 الماضً، دمحم جبار كرٌدي

حك تمرٌر المصٌر: دراسة ممارنة/ دمحم جبار كرٌدي 
 04،2بؽداد: مكتب الهاشمً للكتاب الجامعً، -4الماضً

 سم00ص؛ 300

 العنوان-حك تمرٌر المصٌر           أ-،

 

00،  

3021450 

 045ل

 
 الالمً، جبار جمعة

شرح احكام العملٌات المصرفٌة فً المانون العرالً 
والمماالن:خطاب الضمان:دراسة لانونٌة...الخ/جبار جمعة 

 04،2بؽداد:مطبعة السٌماء، -4الالمً

 سم00ص(؛ 004)،ج

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات        أ-الضمانات-،

 

000  

302143 

 503م

 
 المٌاحً، فوزي كاظم

-المسؤولٌة التمصٌرٌة مسؤولٌة المتبرع عن اعمال تابعةفً 
بؽداد: -4مسؤولٌة الطبٌب عندما...الخ/ فوزي كاظم المٌاحً

 04،2مكتبة صباح، 

 سم01ص؛ 00،

 العنوان-المسؤولٌة التمصٌرٌة         أ-،

 

003  

300124 

 340م

 
 دمحم، مؤٌد احمد ابراهٌم

دور واثر تطبٌك نظام ادارة -بحوث فً لضاء الموظفٌن
بؽداد: صباح صادق -4الجودة....الخ/ مؤٌد احمد ابراهٌم دمحم

 04،2جعفر االنباري، 

 (3سم )موسوعة الثمافة المانونٌة؛04ص؛ 2،،
تأدٌب           -الموظفون-0لوانٌن وتشرٌعات -الموظفون-،

 السلسلة-العنوان            ب-أ

000  



 

302،4، 

 105أ

 
 االسدي، مؤٌد حمٌد

الوجٌز المٌسر فً شرح لانون االحوال الشخصٌة العرالً/ 
 04،2بؽداد: د.م، -4مؤٌد حمٌد االسدي

 سم00ص؛ 033

العراق                -لوانٌن وتشرٌعات-االحوال الشخصٌة-،

 العنوان-أ
 

001  

300140 

 515م

 
 الموسوي، سالم روضان

والمضاء:خواطر نمدٌة/ سالم روضان الدستور والمانون 
 04،2بؽداد:مكتبة صباح، -4الموسوي

 سم01ص؛ 024

 العنوان-المضاء             أ-3المانون -0الدستور -،

 

002  

3002455 

 044م

 
حك الرٌاضً باستعمال الموة البدنٌة المشروعة فً الموانٌن 

بؽداد:دار الشرق -4العرالٌة والدولٌة/ صالح نجم المالً

 04،2 االوس،

 سم00ص؛13،

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات           أ-الرٌاضة-،

 

003  

30124، 

 340م

 
بؽداد: -4مسؤولٌة الكفٌل فً الدعوى الجزائٌة/ دمحم عبد جزاع

 04،2مكتبة سٌماء، 

 سم00ص؛03،

 العنوان-الكفٌل         أ-0العراق -المحاكمات الجزائٌة-،

 

004  

301241 

 505م

 
 مهدي، عمار مزاحم
 Criminal inestig ation the artفن التحمٌك الجنائً 

ofدٌالى: المطبعة المركزٌة، جامعة -4/عمار مزاحم مهدي

 04،2دٌالى،

 سم01ص؛ 20،

 العنوان-التحمٌك الجنائً         أ-،

 

005  

305240 

 035ن

 
 الناجً، علً دمحم هاشم

انتهاء عمود المماولة من دون اتفاق اطرافها فً ضوء احكام 
بؽداد:مكتبة -4المضاؤ والتشرٌع/ علً دمحم هاشم الناجً

034  



 04،2صباح، 

 سم00ص؛ ،،،

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-عمود المماولة-،

 

302240 

 005هـ

 
 هادي عزٌز علً

مدونة المضاء المدنً العرالً: كتاب البناء والفراس على 
بؽداد:مكتبة صباح -4ارض الؽٌر/ هادي عزٌز علً

 04،2ارات المانونٌة، لالصد

 سم00ص؛ 302

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-حك الملكٌة-،

 

03،  

3002424 

 505هـ

 
 الهٌتٌن، خمٌس عثمان المعاضٌدي

مفاهٌم دستورٌة ولانونٌة لموظفً الخدمة العامة 

بؽداد:مكتب -4والمتماعدٌن/ خمٌس عثمان المعاضٌدي الهٌتً

 04،2لعٌن، 

 سم01ص؛ 43،

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات          أ-الموظفون-،

 

030  

304212340 

 505هـ 

 
 العٌتً، خمٌس عثمان خلٌفة المعاضٌدي

المنهل العلمً لموظفً الدولة الخاص بمدرات وفتاوي مجلس 
/ 04،1شورى الدولة ولدرات الحكمة االدارٌة العلٌا العام 

 بؽداد: مكتب-4خمٌس عثمان هلٌفة المعاضٌدي الهٌتٌت

 04،2زاكً، 

 سم04ص؛ 33

 العنوان-العراق           أ-المضاء االداري-،

 

033  

315 

 015ب

 
 البرزنجً، حٌدر شاكر نوري

تطور الفكر االداري: نظرٌات ومدارس االدارة/حٌدر شاكر 
دٌالى: المطبعة المركزٌة، جامعة دٌالى، -4نوري البرزنجً

04،2 

 سم00ص؛ 043

 العنوان-االدارة           أ-،

 

030  

31، 

 000ب

 
 البدران، عبداالمٌر مكلؾ

اصالح النظام الوظٌفً: جدل االولوٌات فً بناء الدولة او 
بؽداد:ثائر العصامً -4المجتمع/عبداالمٌر مكلؾ البدران

031  



 04،2والنشر والتوزٌع،

 سم00ص؛ 54،

 العنوان-الخدمة المدنٌة         أ-0االدارة العامة -،

 

31، 

 340م

 
 رٌحانالدمحمي، سعد علً 

-4نماذج من االدارات المعاصرة/سعد علً رٌحان الدمحمي
 04،2بؽداد:دار الدكتور للعلوم االدارٌة وااللتصادٌة، 

 سم00ص(؛ 05)،ج

 العنوان-االدارة العامة            أ-،

 

032  

31، 

 340م

 
 الدمحمي، سعد علً رٌحان

-4نماذج من االدارات المعاصرة/سعد علً رٌحان الدمحمي
 04،2الدكتور للعلوم االدارٌة وااللتصادٌة، بؽداد:دار 

 سم00ص(؛034)0ج

 العنوان-االدارة العامة            أ-،

 

033  

3102،،3 

 550م

 
 مهند نعمان شنشل

بؽداد:د.ن، -4منظمة حلؾ شمال االطلسً/ مهند نعمان شنشل

04،2 

 سم01ص؛ 330

منظمة حلؾ شمال االطلسً               -المنظمات الدولٌة-،

 العنوان-أ
 

034  

3102،0 

 550ز

 
 الزهٌري، احمد حٌى

الحكومات المحلٌة:دراسة نظرٌة ...الخ/احمد ٌحٌى 
 04،2بؽداد:مكتب الٌمامة للطباعة، -4الزهٌري

 سم00ص؛ 00،

االدارة -3العراق –االدارة المحلٌة -0االدارة المحلٌة -،

 العنوان-انكلترا            أ-المحلٌة
 

035  

3102031 

 405ش

 
 الشكري، علً ٌوسؾ

احتالل التوازن لصالح السلطة التنفٌذٌة فً العراق/ علً 
 04،2بؽداد:الذاكرة، -4ٌوسؾ الشكري

 

004  

310200241 

 510م

 
-04،04، 04،0، ،،04مٌسان: عودة الروح: 

00،  



 04،2مٌسان:المكتب االعالمً، 

سم )مٌسان مسٌرة بناء واعمار، 00ص+صور ملونة؛ 14،

،) 
 السلسلة-تمارٌر        أ-المحافظات)مٌسان(-العراق-،

 

3102043 

 03ؾ

 
 فرح ضٌاء حسٌن مبارن

-4الالمركزٌة وعواهتها فً محاور/ فرح ضٌاء حسٌن مبارن
 04،2بؽداد: جامعة بؽداد، 

 سم00ص؛ ،4،

 العنوان-المركزٌة والالمركزٌة             أ-،

 

000  

310205123 

 15ح

 
 حسن، باسم عبدالهادي

البعد المالً فً تطور بعض المتؽٌرات النمدٌة فً العراق 
د.م:مركز -4(/باسم عبدالهادي حسن04،1-0443للمدة )

 04،2البٌان للدراسات والتخطٌط، 

 (0،سم )سلسلة اصدارات مركز البٌان للدراسات؛00ص؛ 42
السٌاسة النمدٌة                  -العراق-0العراق -المٌزانٌة-،

 العنوان-أ
 

003  

313202 

 454ج

 
 الجمٌلً، سعدون

الفساد المالً واالداري وحموق االنسان فً العراق/ سعدون 

 04،2بؽداد:مؤسسة ثائ العصامً،-4الجمٌلً

 سم)سلسلة الفساد المالً واالداري(00ص؛001

حموق -3الفساد السٌاسٌالعراق-0العراق-الفساد االداري-،

 السلسلة-العنوان          ب-االنسان         أ
 

000  

313202 

 454ج

 
 الجمٌلً، سعدون

الفساد المالً واالداري وحموق االنسان فً العراق/ سعدون 
 04،2بؽداد:مؤسسة ثائر العصامً،-4الجمٌلً

 سم00ص؛334

 العنوان-الفساد المالً          أ-0-الفساد االداري-،

  

001  

313202 

 250ع

 
 العطوانً، خالد دواي خنجر

-4خالد دواي خنجر العطوانًالفساد االداري والمالً/ 
 04،2بؽداد:مكتب فن، 

 سم،0ص؛ 12

002  



 العنوان-الفساد االداري            أ-،

 

31323041 

 330ع

 
 العراق.وزارة الثمافة

بؽداد:وزارة -4/ الوزارة04،1التمرٌر االحصائً السنوي لعام

 04،2الثمافة، 

 سم04ص؛ اٌض:0،0

 العنوان-أتمارٌر سنوٌة            -وزارة الثمافة-،

 

003  

311 

 024ن

 
 كاظم، احمد عدنان

اثر التحوالت المالٌة فً الدور السٌاسً للمؤسسة العسكرٌة 
بؽداد: مكتب الهاشمً، -4فً العالم الثالث/ احمد عدنان كاظم

04،2 

 سم00ص؛020

 العنوان-الموات المسلحة          أ-،

 

004  

3112445123 

 550ز

 
 الزهٌري، عماد ٌاسٌن سٌد سلمان

مماالت ومحاضرات عسكرٌة برؤٌة عرالٌة/ عماد ٌاسٌن 
بؽداد: الؽٌداء للطباعة والتصمٌم، -4سنٌد سلمان الزهٌري

04،2 

 سم00ص؛ ،3،

 العنوان-العراق                    أ-العسكرٌة-،

 

005  

311243 

 500ب

 
 البٌاتً، فراس

/ فراس 0441السٌاسة العامة لالمن الوطنً العرالً بعد عام

 04،2بؽداد:مطبعة السٌماء، -4البٌاتً

 سم01ص؛ 042

 العنوان-االمن المومً                     أ-العراق-،

 

014  

31123 

 050ن

 
 ناٌتس ماٌكل

بؽداد:مركز -4مستمبل الموات المسلحة العرالٌة/ناتٌس ماٌكل

 04،2البٌان للدراسات والتخطٌط، 

 (4)سلسلة اصدارات مركز البٌان؛ 01ص؛02،
العنوان                          -الموات المسلحة            أ-قالعرا-،

 السلسلة-ب
 

01،  

31123340  010  



الكروي، صفاء الدٌن خلٌل اسماعٌل/المٌادة ومكافحة  055ن
االضطرابات والشؽب )دراسة علمٌة تطبٌمٌة(/صفاء الدٌن 

 04،2بؽداد:مكتبة نفع الطٌب، -4خلٌل اسماعٌل الكروي

 العنوان-أ       سم    00ص؛صور؛030

 

311203 

 044س

 
 سالم دمحم عبود

الحرب النفسٌة وؼسٌل الدماغ: المناهج واالسالٌب/سالم دمحم 
 04،2بؽداد:دار الدكتور للعلوم االدارٌة وااللتصادٌة، -4عبود

 سم03ص؛ 0،0

 العنوان-الحرب النفسٌة                         أ-،

 

013  

31121 

 515م

 
 الموسوي، هالل نعٌم

بؽداد: مطبعة -4فً البناء المعنوي/ هالل نعٌم الموسوي

 04،2الحلً، 

 (،سم)رسائل الى المماتلٌن؛ ،0ص؛ ،3
العنوان             -العراق             أ-التدرٌب العسكري-،

 السلسلة-ب
 

010  

32، 

 450أ

 
 االمٌري، شهاب محسن عباس

بؽداد: -4جؽرافٌة العراق الخدمٌة/ شهاب محسن االمٌري

 04،2د.ن،

 سم00ص؛ خرائط،010

الخدمات الصحٌة           -0العراق -الخدمات االجتماعٌة-،

 العنوان-أ
 

011  

32، 

 340م

 
 دمحم، صبٌح شهاب حمد

مناهج الخدمة االجتماعٌة فً خدمة الجماعة/ صبٌح شهاب 
 04،2بؽداد:مكتبة عادل، -4حمد دمحم

 سم00ص؛ 030

 العنوان-أالخدمة االجتماعٌة          -،

 

012  

32،23 

 530أ

 
 االنمر، فتح هللا

الوطن -برنامج امان للرعاٌة االنسانٌة وادارة المخاطر العراق
بؽداد:شركة وسٌط االمان الدارة -4العربً...الخ/فتح هللا االنمر

 04،2المخاطر واالستثمار ، 

 سم1،ص،0،

013  



 العنوان-الرعاٌة االجتماعٌة          أ-0الخدمة االجتماعٌة -،

 

3201،، 

 050ع

 
 العبٌدي، زهٌر حاتم خماس

التوزٌع المكانً للمتشفٌات االهلٌة فً مدٌنة بؽداد/ زهٌر 
 04،2بؽداد:مكتبة االبتكار، -4حاتم خماس العبٌدي

 سم00ص؛خرائط،53،

 العنوان-بؽداد            أ-المستشفٌات-،

 

014  

320233 

 205س

 
 السعدي، اٌاد هاشم دمحم

والعاللات االجتماعٌة المتبادلة والمبول التفاعل الرمزي 
-4االجتماعً لدى االٌتام.....الخ/ اٌاد هاشم دمحم السعدي

 04،2بؽداد:مكتب الٌمامة للطباعة، 

 سم01ص؛ 53،

 العنوان-خدمات اجتماعٌة            أ-الٌتامى-،

 

015  

3232،422 

 350ع

 
 العراق.لوانٌن

علٌمات رلم مع ت 04،2( لسنة0لانون مؤسسة الشهداء رلم )

تسهٌل...الخ/اعداد صباح صادق جعفر  0443( لسنة،)

 04،2االنباري،

 سم4،ص؛04

االنباري، صباح -الشهداء)لوانٌن وتشرٌعات(              أ-،

 العنوان-صادق جعفر)أعداد(                              ب
 

024  

323230 

 150ب

 
حمٌد مكافحة االرهاب فً االستراتٌجٌة الروسٌة/ بشٌر 

 04،2بؽداد:مؤسسة ثائر العصامً، -4فاضل

 سم00ص؛034

 العنوان-االرهاب)مكافحة(                 أ-،

 

02،  

323233 

 030ب

 
 البالر، هادي ناصر سعٌد

-4تلوث الجو ومشكلة المرور/ هادي ناصر سعٌد البالر
 04،2بؽداد:منظمة المتطوعٌن االنسانٌة للسالم االخضر، 

 سم00ص؛ 04

 العنوان-المرور          أ-0ئة  تلوث البٌ-،

 

020  

323233 

 001ع

 
 العباسً، منذر مبدر عبدالكرٌم

023  



البٌئة والتلوث/ منذر مبدر عبدالكرٌم العباسً،وصفً دمحم 
 04،2دٌالى: جامعة ، المطبعة المركزٌة،-4كاظم التمٌمً

 سم00ص؛ 00،

التمٌمً، وصفً دمحم كاظم)م.م(       -تلوث البٌئة          أ-،

 السلسلة-ب
 

323233 

 055ن

 
-4الكروي، عباس علً محمود،اٌمان دمحم عبدهللا الموسوي

 04،2بؽداد: العصرٌة للطباعة، 

 سم00ص؛44،

الموسوي، اٌمان دمحم عبدهللا)م.م(        -تلوث البٌئة           أ-،

 العنوان-ب
 

020  

3202،3، 

 454هـ 

 
 الهمٌم، عبداللطٌؾ

الؽرفة الناجٌة:رؤٌة لحل االشكالٌة االشكالٌة الطائفٌة وحدٌث 
-4مزٌدة ومنمحة 0ط-4الطائفٌة/عبداللطٌؾ الهمٌم
 04،2بؽداد:دٌوان الولؾ السنً، 

 سم00ص؛44

 العنوان-الطائفٌة فً العراق           أ-،

 

021  

3202،1 

 515م

 
 الموسوي، دمحم حسٌن كاظم

جرٌمة االتجار باالعضاء البشرٌة ودور وزارة الداخلٌة فً 
الجؾ -4حتها:دراسة ممارنة/دمحم حسٌن كاظم الموسويمكاف

 04،2االشرؾ: مطبعة المنار، 

 سم01ص؛ 41،

لوانٌن وتشرٌعات           -جرائم االعتداء على االشخاص-،

 العنوان-أ
 

022  

320،10 

 205ن

 
 الكعبً, مازن عبدالباري مدلول

جرٌمة االتجار بالبشر:مفهومها،اسبابها اثارها ودر رجال 
-4فً التصدي لها/مازن عبدالباري مدلول الكعبًالشرطة 

 04،2النجؾ االشرؾ:مطبعة الٌاسمٌن، 

 سم00ص؛25،

 العنوان-الجرٌمة والمجرمون)الخطؾ(        أ-،

 

023  

3202،21 

 400ع

 
 عماد عبدالؽال كرٌم

جرٌمة التهدٌد فً لانون العموبات العرالٌة/عمار عبدالؽال 

024  



 04،2بؽداد:صباح صادق جعفر، -4كرٌم

 سم00ص؛ 12

 العنوان-لوانٌن وتشرٌعات              أ-االبتزاز-،

 

32023 

 102غ

 
 الخزاعً، احمد خنجر

السلون االجرامً:العوامل المؤثرة وطرق الولاٌة منه/احمد 
 04،2بؽداد:المكتبة المانونٌة، -4خنجر الخزاعً

 سم00ص؛ 20،

 العنوان-السلون االجرامً            أ-،

 

025  

3222، 

 050و

 
 وتوت، عبدالكرٌم

الماسونٌة والصهٌونٌة وخطرهما على العالم/عبدالكرٌم 
 04،2بؽداد:مكتب العٌن،-4وتوت

 (3،سم)سلسلة النور المبٌن؛01ص؛0،4
العنوان                  -الصهٌونٌة         أ-0الماسونٌة -،

 السلسلة-ب
 

034  

325203 

 510أ

 
 أٌسر احمد حازر

دٌالى:جامعة دٌالى، -4حازرالصٌحات الكشفٌة/اٌسر احمد 

04،2 

 سم00ص؛ ،1،

 العنوان-الفتوة             أ-0الكشافة -،

 

03،  

334 

 020آل 

 
 آل رضا، علً عبدالكرٌم

بؽداد:دار -4أسس التربٌة والتعلٌم/علً عبدالكرٌم آل رضا

 04،2امجد الدعمً،

 (،سم)سلسلة الطالب الجامعً؛ 00ص؛ 000
 السلسلة-العنوان         ب-أالتعلٌم          -0التربٌة -،

 

030  

334 

 155ح

 
 الحسنً، مازن حسن جاسم

أسس التربٌة واصولها/مازن حسن جاسم الحسنً،حسٌن 
-4رحٌم عزٌز الهاشمً، فاضل دحام منصور المٌاحً

 04،2بؽداد:مكتب الٌمامة للطباعة، 

 سم01ص؛ 024

الهاشمً، حسٌن رحٌم عزٌز)م.م(           -التربٌة      أ-،

 المٌاحً، فاضل دحام منصور)م.م(          جـ العنوان-ب

033  



 

334 

 015غ

 
 ؼازي عبدالواحد ؼالب

اضواء على المشاكل التربوٌة والتعلٌمٌة/ ؼازي عبدالواحد 
 04،2بؽداد: مكتبة احمد الدباغ للخدمات، -4ؼالب

 ص01ص؛ 20

 العنوان-التعلٌم           أ-0التربٌة -،

 

030  

334 

 030ؾ

 
 عباس عبودفرحان، 

الجودة الشاملة وتطبٌماتها فً االداء التعلٌمً والوظٌفً/ 
عباس عبود فرحان، دمحم عبدالوهاب عبدالجبار، صبا جاسم 

 04،2نور الحسن، \بؽداد: مكتب ا-4جواد

 سم01ص؛ 002

-عبدالجبار، دمحم عبدالوهاب )م.م(          ب-التعلٌم       أ-،

 العنوان-جـجواد، صبا جاسم )م.م(      
 

031  

3342، 

 020آل 

 
 آل رضا، علً عبدالكرٌم

بؽداد: دار -4المدخل لفلسفة التربٌة/ علً عبدالكرٌم أل رضا

 04،2امجد، 

 (0سم )سلسلة الطالب الجامعً؛ 00ص؛ 010
 السلسلة-العنوان         ب-فلسفة         أ-التعلٌم-،

 

032  

3342،10 

 50هـ

 
 هند صبٌح رحٌم

الخصائص المٌاسٌة بممٌاس دافعٌة التعلٌم دراسة ممارنة فً 
المبنً وفما لنظرٌة المٌاس التملٌدٌة ونظرٌة السمات الكامنة/ 

 04،2بؽداد: مكتب الٌمامة، -4هند صبٌح رحٌم

 سم01ص؛ 031

 العنوان-التعلٌم)الدافعٌة(          أ-،

 

033  

33420،0 

 245م

 
 المعموري، عصام عبدالعزٌز دمحم

حصاء التربوي والنفسً/عصام محاضرات فً مبادئ اال
 04،2بؽداد:مكتب زاكً، -4عبدالعزٌز دمحم المعموري

 سم01ص؛ 03،

 العنوان-الطرق االحصائٌة          أ-التعلٌم-،

 

034  

33453 

 500ج

 
 الجنابً، عبدالستار حمود عداي

دراسات وبحوث تربوٌة ونفسٌة مٌدانٌة/ عبدالستار حمود 

035  



 04،2بؽداد:نفح الطٌب، -4عداي الجنابً

 سم00ص(؛ 340)  ،ج

 العنوان-بحوث         أ-التعلٌم-،

 

33453 

 500ج

 
 الجنابً، عبدالستار حمود عداي

دراسات وبحوث تربوٌة ونفسٌة مٌدانٌة/ عبدالستار حمود 
 04،2بؽداد:نفح الطٌب، -4عداي الجنابً

 سم00ص(؛ 014)  0جـ

 العنوان-بحوث         أ-التعلٌم-،

 

044  

33415 

 104ح

 
 الخشالً، شاكر حسٌن

التارٌخ الحضاري للتربٌة والتنشئة االجتماعٌة/ شاكر حسٌن 
 04،2دٌالى:جامعة دٌالى، -4الخشالً

 سم01ص؛ 53

 العنوان-تارٌخ            أ-التعلٌم-،

 

04،  

33425 

 205س

 
 السعدي، فاطمة ذٌاب مالود

االسس التارٌخٌة للتربٌة فً المجتمعات/فاطمة ذٌاب مالود 
رحٌم كامل خضٌر العجري،اٌثار عبدالمحسن السعدي، 
 04،2بابل:مؤسسة دار الصادق الثمافٌة، -4المٌاحً

 سم00ص؛ ،04

العجري، رحٌم كامل خضٌر)م.م(       -تارٌخ       أ-التعلٌم-،

 العنوان -المٌاحً، اٌثار عبدالمحسن )م.م(         جـ -ب
 

040  

3342123 

 454ت

 
 التمٌمً، عذراء دمحم راؼب

تعلٌمٌة فً زمن الحرب:دراسة فً والع التعلٌم خبرات 

 04،2بؽداد :)د.ن(،-4العرالً/ عذراء دمحم راؼب التمٌمً

 سم02ص(؛ 03)0ج

 العنوان-العراق          أ-التعلٌم-،

 

043  

33،243، 

 303خ

 
 الخفاجً، زهٌر احمد البودكه

تمدٌم عبود -4تارٌخ المرجعٌة/ زهٌر احمد البودكه الخفاجً

 04،2بابل: دار الفرات، -4حمودي الحلً

 سم01ص؛ 055

الحلً، عبود -المدارس الدٌنٌة)المرجعٌة(         أ-،

 العنوان-حمودي)ممدم(          ب

040  



 

33،243، 

 350ص

 
 الصؽٌر، دمحم حسٌن علً

المرجعٌة الدٌنٌة العلٌا فً النجؾ االشرؾ مسٌرة ألؾ عام/ 
للعتبة كربالء:االمانة العامة -4دمحم حسٌن علً الصؽٌر 

 04،2الحسٌنٌة الممدسة، 

 (5،سم)سلسلة االصدارات العلمٌة؛ 00ص؛334
العنوان         -المدارس الدٌنٌة )الحوزة العلمٌة(         أ-،

 السلسلة-ب
 

041  

33، ,،00 

 340م

 
 دمحم حاتم حسٌن

بؽداد:مكتب -4التدرٌس الصفً ومهاراته/دمحم حاتم حسٌن

 04،2الٌمامة ، 

 سم00ص؛ ،3،

 العنوان-تدرٌب           أ-المدرسون-،

 

042  

33،20 

 140ع

 
 الؽزالنً، دمحم عامر جمٌل

مدرسة العصر طموحات وتوجهات/ دمحم عامر جمٌل 
 04،2بؽداد: الذاكرة، -4الؽزالنً

 سم00ص:اٌض؛332

التخطٌط التربوي          -3المدارس -0االدارة المدرسٌة -،

 العنوان-أ
 

043  

33،20 

 140ع

 
 دمحم عامر جمٌلالؽزالنً، 

المٌادة المدرسٌة من اجل التمٌز/ دمحم عامر جمٌل الؽزالن، 
 04،2بؽداد: الذاكرة، -4مهدي صالح مهدي السامرائًٌ

 سم00ص:اٌض؛042

السامرائً،مهدي صالح -المٌادة أ-0تنظٌم وادارة-المدارس-،

 العنوان-مهدي)م.م(                      ب 
 

044  

33،5020 

 404م

 
 اسر محمود وهٌبالمكرمً، ٌ

موضوعات فً المٌاس والتموٌم التربوي واالختبارات/ٌاسر 
 04،2دٌالى:جامعة دٌالى،-4دمحم وهٌب المكرمً

 سم00ص؛3،1

 العنوان-االختبارات والمماٌٌس التربوٌة           أ-،

 

045  

33،23  
 االزٌرجاوي، شهلة حسن هادي

054  



المعلمٌن  بناء برنامج لمادة ادب االطفال فً معاهد اعداد 150أ
والمعلمات فً ضوء صعوبات تدرٌس المادة/شهلة حسن 

 04،2بؽداد:مكتب الٌمامة، -4هادي االزٌرجاوي

 سم00ص؛ 005

أدب االطفال           -3تدرٌس-اطفال-0طرق تدرٌس -التعلٌم-،

 العنوان-أ
 

33،23 

 055ب

 
 الباوي، ماجدة ابراهٌم

/ماجدة نماذج وستراتٌجٌات حدٌثة فً التدرٌس والتموٌم

بؽداد:مكتب -4ابراهٌم الباوي، ثانً حسٌن الشمري

 04،2زاكً،

 سم00ص؛040

الشمري، ثانً حسٌن)م.م(         -طرق التدرٌس         أ-،

 العنوان-ب
 

05،  

33،23 

 150خ

 
 خضٌر عباس جري

دراسات ممدمة فً مناهج وطرائ وتدرٌس 
بؽداد:دار الفراهٌدي، -4االجتماعٌات/خضٌر عباس جري

04،2 

 (0،،سم)السلسلة العرالٌة؛00ص؛052

االجتماعٌات              -0العراق-طرق التدرٌس–التعلٌم -،

 السلسلة-العنوان         ب-أ
 

050  

33،23 

 020س

 
 الساعدي، حسن حٌال

العلم الفعال واستراتٌجٌات ونماذج تدرٌسٌة/ حسن حٌال 
 04،2بؽداد:مكتب الٌمامة، -4الساعدي

 سم00ص؛344

 العنوان-طرق التدرٌس            أ-التعلٌم-،

 

053  

33،23 

 305م

 

-4المفاهٌم العلمٌة فً المناهج وطرائك التدرٌس.....وآخرون
 04،2بؽداد:مكتب الٌمامة، 

 سم00ص؛ ،03

وسن عباس جاسم)م.م(          -طك التدرٌس            أ-،

 العنوان-ب
 

050  

33،233 

 05ج

 
 جري، خضٌر عباس
بوٌة:تطورها وتصنٌفاتها، انواعها، التمنٌات التر

051  



-4الطبعة الثانٌة-4اتجاهاتها/خضٌر عباس جري
 04،2بؽداد:مؤسسة ثائر العصامً، 

 سم00ص:صور؛50،

 العنوان-الوسائل التعلٌمٌة        أ-0تكنولوجٌا التعلٌم -،

 

33،233 

 545ؾ

 
 فهمً دمحم رامز فهمً

التعلٌمٌة/ فهمً تكنولوجٌا التعلٌم ودورها فً تموٌم االنماط 

 04،2مٌسان:كلٌة التربٌة االساسٌة، -4دمحم رامز فهمً

 سم00ص؛ 13

 العنوان-تعلٌم              أ-تكنولوجٌا-،

 

052  

33،200 

 155ح

 
 حسٌن، حسٌن فالح

االرشاد والصحة النفسٌة/ حسٌن فالح حسٌن،بان عدنان 

 04،2بؽداد:مكتب نوارس،-4عبالرحمن

 سم01ص؛ 054

عبدالرحمن، بان عدنان)م.م (       -النفسً         أاالرشاد -،

 العنوان-ب
         

053  

33،200 

 024ع

 
العراق. وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، مركز البحوث 

 النفً
مهام االشاد التربوي فً المجتمع الجامعً/مركز البحوث 
-4فاضل شاكر حسن الساعدي، كرٌم عبد ساجر الشمري

 04،2جامعٌة، بؽداد:الدار ال

 سم00ص؛40

 العنوان-الجامعات والكلٌات             أ-0التوجٌه التربوي -،

 

054  

33،245 

 003ؾ

 
 الفراجً، عبدالمهٌمن احمد خلٌفة

أثر الرحالت المٌدانٌة فً االداء التعبٌري لتالمٌذ المرحلة 
بؽداد: مكتب -4االبتدائٌة/عبدالمهٌمن احمد خلٌفة الفراجً

 04،2 الٌمامة للطباعة،

 سم00ص؛41

 العنوان-رحالت          أ-المدارس-،

 

055  

33،2453 

 455ع

 
 علٌوي، جاسم

-514،مولؾ الصجافة من لضاٌا التربٌة والتعلٌم 

بؽداد:دار -4:دراسة تارٌخٌة/جاسم علٌوي523،

144  



 04،2الكوثر،

 سم00ص؛ 005

 العنوان-التعلٌم       أ-0الصحافة المدرسٌة -،

 

330 

 024ن

 
 عواطؾ جمٌل اسماعٌلالتمٌمً، 

الكراس التدرٌبً للصؾ االبتدائً/عواطؾ جمٌل اسماعٌل 
 04،2دٌالى:الكبعة المركزٌة، -4التمٌمً

 سم00سم؛04

 العنوان-التعلٌم االبتدائً        أ-،

 

14،  

330 

 024ن

 
 كاظم عباهلل حبوب هللا

-4حمٌبة معلم الصؾ االول االبتدائً/ كاظم عبدهللا حبوب هللا
 04،2وردة دار السالم،  بؽداد:مطابع

 سم،0ص؛20،

 العنوان-التعلٌم االبتدائً         أ-،

 

140  

33023 

 454ع

 
العلوم للصؾ الخامس االبتدائً:كتاب النشاط/لاسم عزٌز دمحم 

 04،2بؽداد:وزارة التربٌة، -4...)وآخرون(

 سم)سلسلة كتب العلوم للمرحلة االبتدائٌة(34ص؛ ،،،

لاسم -دراسة وتدرٌس               أ-االبتدائًالتعلٌم -العلوم-،

 العنوان -السلسلة         جـ -عزٌز دمحم)م.م(        ب
 

143  

33023 

 454ع

 
العلوم للصؾ الرابع االبتدائً:كتاب النشاط/حسن عبدالمنعم 

 04،2بؽداد:وزارة التربٌة، -4داود ...)وآخرون(

 ة(سم)سلسلة كتب العلوم للمرحلة االبتدائ34ٌص؛ 44،

دراسة وتدرٌس                      -التعلٌم االبتدائً-العلوم-،

 -السلسلة         جـ -حسن عبدالمنعم داود )م.م(        ب-أ
 العنوان

 

140  

33022 

 020س

 
 الساعدي, حسن حٌال

أثر استراتٌجٌة التخٌل فً االستٌعاب المرائً لتالمٌذ الصؾ 
بؽداد: مكتب -4الساعديالخامس االبتدائً/ حسن حٌال 

 04،2الٌمامة، 

 سم00ص؛ 0،0

اللمرحلة االبتدائٌة             -طرق التدرٌس–اللؽة العبٌة -،

 العنوان-أ

141  



 

33023 

 000ع

 
 العراق. وزارة التربٌة

الرٌاضٌات للص الثانً االبتدائً)دلٌل المعلم(/وزارة التربٌة، 
رٌة العامة بؽداد:المدٌ-4امٌر عبدالمجٌد لاسم ...)وآخرون(

 04،2للمناهج، 

سم)سلسلة كتب الرٌاضٌات المرحلة االبتدائٌة( 34ص؛ 44،

جاسم، امٌر -دراسة وتدرٌس    أ-الرٌاضٌات)تعلٌم ابتدائً(-،

 السلسلة -العنوان          جـ -عبدالمحٌد)م.م(      ب
  

142  

330243 

 304أ

 
االجتماعٌات للصؾ السادس االبتدائً/عبدالمادر عبدالجبار 

المدٌرٌة العامة -بؽداد:وزارة الترٌة-4مصطفى ...)وآخرون(

 04،2للمناهج، 

 سم34ص؛ خرائط؛ صور؛ 04،

دراسة وتدرٌس       -العلوم االجتماعٌة )التعلٌم االبتدائً(-،

 العنوان-عبدالمادر عبدالجبار مصطفى)م.م(        ب-أ
 

143  

330242 

 200س

 
 سعد عبدالمجٌد حسٌن
اضٌة لمعلم التربٌة الرٌاضٌة فً المرحلة الحمٌبة التلٌمٌة الرٌ

 04،2بؽداد:مكتب زاكً، -4االبتدائٌة/ سعاد عبدالمجٌد حسٌن

 سم00ص؛ صور؛ 43،

دراسة وتدرٌس               -التربٌة البدٌنة)تعلٌم ابتدائً(-،

 العنوان-أ
 

144  

3332،5 

 051ق

 
 المرٌشً، عائدة مخلؾ مهدي

للمرحلة المتوسطة)دراسة أنموذج لتموٌم المناهج الدراسٌة 
بؽداد: دار االرلم، -4اجتماعٌة(/عائدة مخلؾ مهدٌالمرشً

04،2 

 سم01ص؛ ،،3

 العنوان-مناهج          أ-التعلٌم الثانوي-،

 

145  

331 

 010ع

 
 عبدالرزاق عبدهللا زٌدان

/عبدالرزاق عبدهللا School Vurriclumssالمنهج المدرسً

 04،2دٌالى:جامعة دٌالى، -4شاكرزٌدان، انور فاروق 

 سم00ص؛ 044

انور فاروق شاكر)م.م(            -مناهج         أ-التعلٌم-،

 العنوان-ب

1،4  



 

331 

 024ع

 
 العراق. وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

اساسٌات فً المنهج والكتاب المدرسً/وزارة التعلٌم العالً 
ل:مؤسسة دار باب-4والبحث العلمً/صادق عبٌس الشافعً

 04،2الصادق، 

 سم00ص؛20،

الشافعً، صادق عبٌس)معد(          -مناهج         أ-التعلٌم-،

 العنوان-ب
 

1،،  

3312442 

 003ص

 
 صادق مطشر علٌخ

بناء أنموذج لتموٌم المناهج الدراسٌة فً السام االرشاد 
النفسً والتوجٌه التربوي فً كلٌات التربٌة االساسٌة/ صادق 

 04،2بؽداد:مكتب الٌمامة، -4علٌخمطشر 

 سم00ص؛ 51،

 العنوان-مناهج            أ-التعلٌم-،

 

1،0  

3342445123 

 34ن

 
 نجم عبدهللا كاظم

التعلٌم العالً فً العراق الى أٌن؟ اضواء على الوالع 
بؽداد:دار -4وتساؤالت عن المستمبل/نجم عبدهللا كاظم

 04،2الفراهٌدي للتنشر، 

 سم00ص؛23،

 العنوان-العراق           أ-م العالًالتعلٌ-،

 

1،3  

3342445123،4
01 

 030ج

 
 جامعة بؽداد.كلٌة العلوم االسالمٌة

جامعة بؽداد -دلٌل الطالب:كلٌة العلوم االسالمٌة
/جامعة بؽداد:كلٌة العلوم االسالمٌة، 04،2/04،3لعام

04،2 

 سم00ص؛0،4

 العنوان-أدلة             أ-جامعة بؽداد-،

 

1،0  

3342401 

 410ج

 
 الجامعة المستنصرٌة.كلٌة الطب

-4كلٌة الطب-دلٌل االرشاد االكادٌمً/الجامعة المستنصرٌة
 04،2بؽداد:د.ن،

 سم34ص؛10

 العنوان-أدلة           أ-كلٌة الطب-الجامعات والكلٌات-،

 

1،1  



3342401 

 100ط

 
 الطرشان، كاظم كرٌم كرٌم محسن علً
واالطارٌح/كاظم كرٌم دلٌل كابة مشارٌع التخرج والبحوث 

 04،2البصرة:مطبعة البصرة،-4محسن علً الطرشان

 سم34ص؛34

 العنوان-أدلة          أ-الجامعات والكلٌات-،

 

1،2  

342401 

 342ع

 
 جامعة الفلوجة–العراق. وزارة التعلٌم العالً 

االنجازات العلمٌة والثمافٌة لجامعة الفلوجة/ احمد علً 

بؽداد: مطبعة -4الحمدانً ابراهٌم الفالحً، اشراؾ دمحم

 04،2المنتدى، 

 (0سم(مركز التعلٌم المستمر؛00ص؛صور ملونة؛ 54،
الفالحً، احمد -أدلة-الجامعات والكلٌات)جامعة الفلوجة( -أ

-الحمدانً، دمحم )مشرؾ( جـ -علً ابراهٌم)معد(      ب
 السلسلة-العنوان         د

 

1،3  

3342423 

 244م

 
:جامعة بؽداد(المؤتمر 04،2-03-1:00،المؤتمر العلمً)

العلمً الخامس عشر لكلٌة الفنون الجمٌلة)لؽة الفن 
-03/3/04،24-00الخصوصٌة والعولمة( للمدة من 

 04،2بؽداد:جامعة بؽداد)كلٌة الفنون الجمٌلة(،

 سم30؛ 0-،جـ

مؤتمرات                               -الجامعات والكلٌات-،

 العنوان-أ
 

1،4  

3342423 

 244م

 
 :البصرة(0:04،1المؤتمر العلمً لكلٌة المانون)

الوسائل المنونٌة للنهوض بالبصرة عاصمة 
 04،2البصرة: جامعة البصرة، -4التصادٌة/المؤتمر

 سم00ص؛030

 العنوان-مؤتمرات          أ-البصرة-الجامعات والكلٌات-،

 

1،5  

3342،4، 

 450س

 
 سمٌرة حسن عطٌة

ٌة باستخدام تكنلوجٌات ج لتطوٌر االدارة الجامع،بناء أنمو

بؽداد:دار -4المعلومات واالتصاالت/سمٌرة حسن عطٌة

 04،2الفراهٌدي، 

 سم00ص؛ 340

تكنولوجٌا المعلومات         -0تنظٌم وادارة -الجامعات والكلٌات-،

 العنوان-أ

104  



 

3342000 

 040خ

 
 خالد حامد حسن

دلٌل كتابة الرسائل الجامعٌة/خالد حامد حسن، ؼالب ناصر 
 04،2دٌالى: جامعة دٌالى، -4حسٌن

 سم01ص؛00

ؼالب ناصر حسٌن)م.م(         -الرسائل الجامعٌة       أ-،

 العنوان-ب
 

10،  

3342300 

 540ج

 
 الخٌكانً، عامر سعٌد

المرشد فً كتابة الرسائل واالطاٌح العلمٌة/ عامر سعٌد 
النجؾ االشرؾ:جار -4الخٌكانً، اٌمن هانً الجبوري

 04،2الضٌاء للطباعة، 

 سم00ص؛030

الجبوري، اٌمن -الرسائل الجامعٌة)كتابة(        أ-،

 العنوان-هانً)م.م(         ب
 

100  

3352123 

 20س

 
 سعد مطر عبود

التربٌة اثناء االزمات/ سعد مطر عبود، عفاؾ رفعت 
 04،2بؽداد: مكتب زاكً، -4عبدالوهاب

 سم00ص؛ 01،

عبدالوهاب)م.م(       عفاؾ رفعت -العراق        أ-التعلٌم-،

 العنوان-ب
 

103  

343203 

 054ن

 
 نبٌل جعفر عبدالرضا

سٌاسٌات تحرٌر التجارة الخارجٌة وانعكاساتها فً االلتصاد 
-4العرالً/ نبٌل جعفر عبدالرضا،باسمة كزار حسن

 04،2البصرة:شركة الؽدٌر للطباعة، 

 سم00ص؛ 014

-أ        االحوال االلتصادٌة   -العراق-التجارة الخارجٌة-،

 العنوان-باسمة كزار حسن)م.م(        ب
 

100  

35425 

 150م

 
 المشهدانً، عبدهللا ابراهٌم

-ادبٌة-اجتماعٌة-مجمع الطرائك البؽدادٌة:سٌاسة
بؽداد:مطبعة السٌماء، -فنٌة/عبدهللا ابراهٌم المشهدانً)

04،2 

 سم00ص؛صور؛322

 العنوان-بؽداد         أ-االمثال العامٌة-،

101  



 

343203 

 510ج

 
 الجٌزانً، خزعل طاهر

/خزعل 514،تموز 0،االصدارات البرٌدٌة فً عهد ثورة 

 04،2بؽداد:دار العصامً، -طاهر الجٌزانً)

 سم00ص؛ صور؛ 55،

 0،ثورة  -تارٌخ-العراق-0العراق -طوابع برٌدٌة-،
 العنوان-أ         514،تمز

 

102  

34423،00 

 140م

 
 المثلب، سعد ناٌؾ ماٌز

من الكون الى الحركة/سعد ناٌؾ فاٌز الوعً المروري 
 04،2بابل:مؤسسة دار الصادق، -4المثلب

 سم00ص؛ مالحك وصور؛ 001

 العنوان-ارشادات وعالمات          أ-المرور-،

 

103  

35323 

 50ح

 
 خٌرهللا، هشام

اساسٌات فن التحنٌط/ هشام خٌرهللا )د.م(:دانٌا للطباعة 
 04،2الرلمٌة،)د.ت(، 

 سم00ص؛ 44

 العنوان-الموت        أ-0التحنٌط -،

 

104  

35420 

 000أ

 
 ابراهٌم، ؼٌداء لٌس

اساطٌر الحب فً بالد االندلس/ اعداد وترجمة ؼٌداء لٌس 
دار -4ابراهٌم،شذي اسماعٌل جبوري، دمحم هاشم محسن

 04،2الكوثر، 

 سم00ص؛ ،1

جبوري، شذى اسماعٌل )م.م(           ب -االساطٌر     أ-،

 العنوان - هاشم)م.م(        جـمحٌسن، دمحم -
 

105  

35420 

 500ج

 
 الجنابً، لٌس كاظم

السرد والتارٌخ االسطوري فً السٌرة الشعبٌة/ لٌس كاظم 
 04،2بؽداد: دار الشؤون الثمافٌة، -الجنابً)

 (02،سم)الموسوعة الثمافٌة، ،0ص؛ 30،

 السلسلة-العنوان        ب-االدب الشعبً       أ-،

 

134  

35420 

 404ع

 
 العكام، صباح شاكر

13،  



بؽداد:دار -4لصص واساطٌر الطوفان/ صباح شاكر العظام

 04،2الفرات، 

 سم00ص؛صور؛12،

 العنوان-الطوفان        أ-0االساطٌر  -،

 

35420 

 005و

 
 وارنػ، فٌلٌبا

معجم المعتمدات والخرافات/فٌلٌبا وارنػ، ترجمة رمضان 

 04،2بؽداد:دار الشؤون الثمافٌة، -4مهلهل سدخان

 سم)سلسلة المعاجم والموسوعات(01ص؛3،5

-رمضان مهلهل سدخان )مترجم(    ب-الخرافات      أ-،-،

 السلسلة -العنوان       جـ
 

130  

35424 

 000ع

 
 العذاري، دمحم حمزة

-524،االلعاب الشعبٌة/اوالد وبنات مدٌنة الحلة)

بؽداد:دار الشؤون الثمافٌة، -4م(/دمحم حمزة العذاري554،

04،2 

 (11،سم) الموسوعة الثمافٌة؛ 04ص؛ صور؛ 043

-العنوان         ب-االلعاب الشعبٌة العرالٌة )الحلة(     أ-،

 السلسلة
 

133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اللـــــــــؽات

 

 

 
 

 

 

 

 
04413 

 53ل

 لٌث حسن علوان
سٌاسة تعلم اللؽات االجنبٌة فً بالد المسلمٌن/لٌث 

 04،2دجلة,بؽداد:مطبعة انوار -حسن علوان.

 سم4،ص؛30

 العنوان-دراسات     ا-اللؽة-،

 

130  

04، 

 040س

 
 السامرائً، اسراء حسن علً 

-علم اللؽة النفسً / اسراء حسن علً السامرائً .
 04،2بؽداد :مكتب الٌمامة,

 سم00ص؛341

 العنوان-علم     ا–اللؽة -،

 

131  



04، 

 051ه

 
 هاوزندورؾ,هاٌكو

فولمفتخ -هاوزندورؾ,فولعلم لسانٌات النص/هاٌكو 

 04،2بؽداد:دار المامون للترجمه والنشر,-كسلمان.

 سم01ص ؛012

-كسلمان,فولمفتخ )م.م( ب-اللؽه,علم ا-،

 العنوان-المصلح,موفك دمحم جواد حسٌن)م(      ب
 

132  

04323 

 00ع

 
 عبد ,باسمه جلٌل

نصوص مسمارٌه ؼر منشوره من المتحؾ العرالً/ 
 04،2)بؽداد(:الهدٌل,-عبد.تالٌؾ باسمه جلٌل 

 سم.)السلسه االكدٌه(34ص(:اٌض؛00،)0ج

الحضاره العرالٌه المدٌمه -0الكتابه المسمارٌه -،

 السلسله-العنوان ب-)السومرٌه(     ا
 

133  

04420 

 405م

 
 المكدمً, براء خلؾ حمادي

ترجمه,العباره االصطالحٌه فً العهد المدٌم/تالٌؾ 
 04،2نحله,-بؽداد:مكتبه-المكدمً.براء حمادي 

 سم00ص؛5،

 العنوان-اللؽه البصرٌه      ا-0الترجمه -،

 

134  

0،423 

 340ا

 
 احمد,درٌد حسن

-اضواء على المرائن اللؽوٌه/ درٌد حسن احمد.
 04،2بؽداد:مكتبه الوان,

 سم00ص؛31،

المرائن والمران الكرٌم       -0دراسات -اللؽه العربٌه-،

 العنوان-ا
 

135  

0،4,3 

 000ع

 
 العراق.وزاره التربٌه

اللؽه العربٌه للصؾ االول المتوسط/ تالٌؾ فاطمه 
بؽداد:وزاره التربٌه.المدٌرٌه -ناظم العتابً...)واخ(.

 04،2العامه للمناهج,

 سم 00ص(:صور ملونه؛20،)،ج

العتابً,فاطمه -ا–دراسه وتدرٌس -اللؽه العربٌه-،

 العنوان-ناظم )م.م(      ب

104  

0،423 

 15و

 
 وسن عباس جاسم

وطرائك تدرٌسها/ تالٌؾ وسن عباس  اللؽه العربٌة

10،  



جاسم ,عهود سامً هاشم ,صبا حامد حسٌن. 
 04،2بؽداد:مكتب الٌمامه للطباعه والنشر , 

 سم 01ص ؛22،

عهود سامً هاشم -طرائك تدرٌس ا -اللؽه العربٌه-،

 العنوان-)م( صبا دمحم حسٌن )م(     ا

0،423،0 

 203ا 

 
 مرتضى عبد الكاظم االعرجً,

اللؽه العربٌه وطرائك تدرٌسها/ مرتضى عبد الكاظم 
 04،2بؽداد:مكتب الٌمامه, -االعرجً.

 سم 01ص ؛ 13،

 العنوان -طرق تدرٌس      ا -اللؽه العربٌه-،

100  

0،423،0 

 354ح 

 
 الحجٌمً , انتصار جبار عبد

اثر استراٌتجٌه عظم السمن فً تنمٌه مهارات المراءه 
طالبات الصؾ الثانً متوسط /تالٌؾ انتصار النافذة ل

 04،2بؽداد: مكتب الٌمامه ,  -جبار عبد الحجٌمً .

 سم00ص ؛ 000

التعلٌم الثانوي      –طرق تدرٌس –اللؽه العربٌه  -،
 العنوان-ا

103  

0،423،0 

 550ز

 
 زهور كاظم مناتً

اثر نماذج هلٌلدا تابا وفراٌرورٌجلٌوت فً اكتساب 
العربٌه....الخ/ زهوركاظم مناتً مفاهٌم لواعد اللؽه 
 04،2..بؽداد: مكتبه عادل ,

 سم 00ص ؛ 010

 العنوان -طرق تدرٌس     ا -اللؽه العربٌه -،

100  

0،423،0 

 500م 

 
 المهداوي ,فائزه عباس

لواعد وشواهد فً اللؽه العربٌه لجمٌع المراحل 
بؽداد دار  -الدراسٌه /تالٌؾ فائزه عباس المهداوي.

 04،2,كلكامش للطباعه 

 سم 00ص ؛ 324

 العنوان–طرق تدرٌس     ا –اللؽه العربٌه  -،
 

101  
 
 
 

0،،21 

 554ش 

 
 الشوٌلً ,كاظم دمحم شبوط

البحث الصوتً فً لسان العرب فً ضوء الدرس 
بؽداد  -الحدٌث /تالٌؾ كاظم دمحم شبوط الشوٌلً .

 04،2:مكتب الٌمامه ,

 سم 01ص ؛ 040

 العنوان–اصوات     ا  -اللؽه العربٌه-،

 

102  



0،،21 

 050ع 

 
 العبٌدي , نجاح فاهم صابر

اشكالٌه المعنى فً الجهدالتفسٌري : دراسه فً ضوء 
مستوٌات اللؽه )تفسٌرا وتاوٌال( تالٌؾ نجاح فاهم 

 04،2صابر العبٌدي . كربالء نون ,

 سم00ص ؛ 344

 العنوان -االصوات     ا –اللؽه العربٌه -،

103  

0،020 

 454د

 
 هاشمالدلٌمً , طه 

الفاظ  فً عامٌتنا العرالٌه / تالٌؾ طه هاشم الدلٌمً 

 04،2.دٌالى جامعه دٌالى , 

 العنوان -الفاظ الدخٌله     ا–اللؽه العربٌه -،

 

104  

0،3  

 250س 

 
 السعٌدي ,هادي شندوخ حمٌد

عتٌه العنوان فً الدرس اللؽوي .المعجم العربً 
دار  انموذجا /هادي شندوخ حمٌد السعٌدي . الدٌوانٌه

 04،2ابن السكٌن , 

 سم 00ص ؛ 33،

 العنوان -معاجم      ا–اللؽه العربٌه  -،
0-  

105  

0،3 

 45ع

 
 علً زوٌن

المصلطلح اللؽوي فً رسائل ابً العال المعري دراسه 
الكوت :كلٌه الكوت الجامعه  –ومعجم / علً زوٌن 

,04،2 

 سم 01ص ؛54،

احمد –ابو العال المعري  -0معاجم  –اللؽه العربٌه -،

 العنوان -بن عبد هللا )شاعر وفٌلسوؾ(     ا

114  

0،0 

 450ح 

 
 الحمٌري , عب الرزاق ؼافل كرم

بالؼه العرب : دارسه تحلٌلٌه /تالٌؾ عبد الرزاق 
 04،2بؽداد : المركزالتمنً , -ؼافل كرم الحمٌري .

 سم 00ص ؛ 35

 العنوان -دراسات     ا –البالؼه العربٌه -،

 

11،  

0،0 

 105ع 

 حٌدرفاضل عباسالعزاوي , 
دراسه فً ضوء –االنتساب فً الصحٌفه السجادٌه 

كربالء –لسانٌات النص / حٌدر فاضل عباس العزاوي 
 04،2. العتبه الحسٌنٌه ,

 سم01ص ؛020

 -الصحٌفه السجادٌه     ا-0-البالؼه العربٌه -،

110  



 العنوان
 

0،12، 

 500ج 

 
 الجنابً, سلٌم حسن طالب

:محاضرات فً التصحٌح على طرٌك السالمه اللؽوٌه 
 -اللؽوي الوظٌفً /اعداد سلٌم حسٌنطالب الجنابً .

 04،2بؽداد :دٌوان الولؾ السنً ,

 (10سم.)الموسوعه االسالمٌه,00ص ؛ 023
 السلسله-العنوان ب -ا      -النحو–اللؽه العربٌه -،

 

113  

0،12، 

 150ح 

 
 الحسناوي ,دمحم جلٌل عباس 

عباس الحسناوي . اعراب نهج البالؼه / دمحم خلٌل 
لسم الشوؤن –كربالء : العتبه العباسٌه الممدسه 

 04،2الفكرٌه والثمافٌه ,

)العتبه العباسٌه  -سم . 00ص( ؛ 051) 0مج 

 (04الممدسه , 
علً -3نهج البالؼه -0اعراب  –اللؽه العربٌه  -،

 العنوان -بن ابً طالب )امام(     
 

110  

0،12، 

 150ح 

 
 الحسناوي , دمحم جلٌل عباس

اعراب نهج البال ؼه /دمحم خلٌل عباس الحسناوي . 
لسم الشؤون  –كربالء : العتبه العباسٌه الممدسه 

 04،2الفكرٌه والثمافٌه ,

سم )العتبه العباسٌه الممدسه  00ص( ؛ 110)3مج 

 (04؛
علً بن  –نهج البالؼه  -0اعراب –اللؽه العربٌه -،

 السلسله. -ب–العنوان  -ابً طالب )امام(     ا
 

111  

0،12، 

 150ح 

 
 الحسناوي , دمحم جلٌل عباس

اعراب نهج البالؼه / دمحم خلٌل عباس الحسناوي 
لسم الشؤون  –.كربالء : العتبه العباسٌه الممدسه 

 04،2الفكرٌه والثمافٌه, 

سم . )العتبه العباسٌه الممدسه 00ص( ؛ 150) 0مج

 (04؛
-3نهج البالؼه  -0اعراب  –اللؽه العربٌه  -،

 -العنوان ب -علً بن ابً طالب )امام(     ا
 السلسله

 

112  

0،12،   113  



 الحسناوي , دمحم جلٌل عباس 150ح 
اعراب نهج البالؼه /دمحم خلٌل عباس الحسناوي 
.كربالء :العتبه العباسٌه الممدسه, لسم الشؤون 

 04،2الفكرٌه والثمافٌه , 

به العباسٌه )العت –سم  00ص( ؛  204) 1مج

 (04الممدسه ؛ 
علً بن  -3نهج البالؼه  -0اعراب  –اللؽه العربٌه 

 السلسله -ب–العنوان  -ابً طالب )امام(     ا
 

0،12، 

 120ح 

 
 الحسناوي , دمحم جلٌل عباس

اعراب نهج البالؼه / دمحم خلٌل عباس الحسناوي . 
لسم الشؤون  –كربالء : العتبه العباسٌه الممدسه . 

 04،2الفكرٌه والثمافٌه , 

) العتبه العباسٌه  –سم  00ص ( ؛ 204) 2مج 

 (04الممدسه ؛ 
 -3نهج البالؼه  -0اعراب  –اللؽه العربٌه  -،

ب  –العنوان  -علً بن ابً طالب )امام(     ا
 السلسله

 

114  

0،12، 

 150ح 

 
 الحسناوي ,دمحم خلٌل عباس

اعراب نهج البالؼه / دمحم خلٌل عباس الحسناوي . 
لسم الشؤون  –كربالء : العتبه العباسٌه الممدسه 

 04،2الفكرٌه والثمافٌه , 

سم .) العتبه العباسٌه  00ص( ؛  340) 2مج 

 (04الممدسه ؛ 
 -3نهج البالؼه  -0اعراب  –اللؽه العربٌه  -،

ب –العنوان  -علً بن ابً طالب )امام(     ا
 سله السل

 
 

115  

0،12، 

 150ح 

 
 الحسناوي ,دمحم جلٌل عباس

اعراب نهج البالؼه / دمحم خلٌل عباس الحسناوي 
.كربالء :العتبه العباسٌه الممدسه. لسم الشؤون 

 04،2الفكرٌه والثمافٌه ,

سم . )العتبه العباسٌه الممدسه  00ص( ؛ 210) 4مج 

,04) 
علً بن  -3نهج البالؼه  -0اعراب  –اللؽه العربٌه -،

 السلسله -العنوان ب -ابً طالب )امام(     ا
 

124  



0،12، 

 150ح 

 
 الحسناوي , دمحم جلٌل عباس

اعراب نهج البالؼه / دمحم جلٌل عباس الحسناوي . 
كربالء العتبه العباسٌه الممدسه : لسم الشؤون 

 04،2الفكرٌه والثمافٌه ,

تبه العباسٌه الممدسه سم . )الع 00ص(؛  323) 5مج 

 ,04 ) 
 -3نهج البالؼه  -0اعراب  –اللؽه العربٌه  -،

 -العنوان ب -علً بن ابً طالب )امام (      ا
 السلسله

 

12،  

0،12،  

 150ح 

 
 الحسناوي ,دمحم جلٌل عباس 

اعراب نهج  البالؼه / دمحم جلٌل عباس الحسناوي . 
لسم الشؤون  –كربالء : العتبه العباسٌه الممدسه 

 04،2الفكرٌه والثمافٌه ,

) العتبه العباسٌه -سم . 00ص ( , 400) 4،مج 

 ( 04الممدسه , 
 -3نهج البالؼه  -0اعراب  –اللؽه العربٌه  -،

 -العنوان ب -ا     -علً بن ابً طالب )امام( 
 السلسله 

 

120  

0،12، 

 400ح 

 
 الحمدانً , خدٌخه زبار

دراسه موازنه / الر اصالح المنطك فً ادب الكاتب 
اعداد خدٌخه زبار الحمدانً , عواطؾ دمحم حسن , 

 04،2بؽداد : مطبعه العهد ,  -تؽرٌد زكً هادي .

 سم 01ص ؛  1،،

عواطؾ دمحم حسن )م.م(  -النحو ا –اللؽه العربٌه -،

 العنوان -تؽرٌد زكً هادي )م .م(     ح -ب
 

123  

0،12، 

 540خ 

 
 الخٌكانً , علً سعٌد جاسم 

العله , النحوٌه عند الرضً فً شرح الكافٌه / علً 
 04،2بابل : ابعاد  , –سعٌد الخٌكانً . 

 سم 00ص ؛  ،02

الرضً االسترابادي دمحم  -0النحو  –اللؽه العربٌه -،

-44الرضً االسترابابادي , ) -3بن الحسٌن )لؽوي( 

 العنوان -ه(     ا 242

 

120  

0،12، 

 030س 

 
 ساجده , مزبان حسن

121  



الرسو فً عام المتمن .دراسه وتحلٌل تالٌؾ  حاشٌه
بؽداد : دار ومكتبه عدنان ,  –ساجده مزبان حسن . 

04،2 

 سم 00ص ؛  022

 العنوان -النحو      ا –اللؽه العربٌه  -،
 

0،12، 

 040س 

 
 السامرائً , رائد عبد هللا دمحم

االلفاظ المتضامنه اضافٌا ووصفٌا فً كتاب العٌن : 
دراسه داللٌه /رائد عبد هللا حمد السامرائً , فائك 

 04،2)د.ن( ,.خلؾ سلمان . )د.م( 

 سم 01ص ؛  01،

فائك  -كتاب العٌن ا -0نحو  –اللؽه العربٌه  -،

 العنوان -خلؾ سلمان )م.م(      ب
 

122  

0،12، 

 505س 

 
 السندوبً , شهاب الدٌن احمد بن علً 

( شرح العنمود فً نظم العمود تالٌؾ 453، -405،)

شهاب الدٌن احمد بن علً السندوبً الشافعً 
 –المصري , دراسه وتحمٌك احمد هادي زٌدان 

 04،2)بؽداد(: )د.ن( ,

 سم  01ص؛  ،34

احمد هادي زٌدان  -اعراب ا –اللؽه العربٌه -،

 وانالعن -)محمك(     ب
 

123  

0،12، 

 354ع 

 
 العمٌلً , حسٌن علً فرحان 

الدراسات النحوٌه عند ابراهٌم السامرائً / تالٌؾ 
حسٌن علً فرحان العمٌلً . بٌروت , دار الكتب 

 04،2العلمٌه , 

 سم 00ص ؛  034

السامرائً , ابراهٌم -0النحو  –اللؽه العربٌه -،

 العنوان-)لؽوي(     ب
 

124  

0،12، 

 125م 

 
  , حمٌد حسون بجٌه المسعودي

 BLAWING THROUGHT /ASHنفخ فً الرماد 

حمٌد حسون بجٌه المسعودي. بابل : المركز الثمافً 
 04،2للطباعه والنشر, 

 سم00ص ؛  000

 اللؽه االنكلٌزٌه -0النخو  –اللؽه العربٌه -،

 العنوان -ا

125  



 

0،12، 

 120م 

 
 مصعب سلمان

الندى التسهٌالت الضرورٌه لما تضمنه شرح لطر 
وبل الهدى من المسائل النحوٌه / تالٌؾ مصعب 
سلمان . سامراء :سامراء : دار الرساله للطباعه و 

 04،2النشر , 

 سم 02ص ؛  010

لطر الندى وبل الهدى من  -نحو أ–اللؽه العربٌه -، 

 العنوان -المسائل النحوٌه      ب

134  

0،12،43 

 050ج 

 
 الجبوري , عبد الرحمن مطلن

و)الت( فً العربٌه : دراسه نحوٌه / عبد )حٌث( 
بؽداد : مطبعه احمد  -الرحمن مطلن الجبوري .

 04،2الخشالً ، 

 سم ،0ص ؛ 04،

 العنوان -دراسات      ا –النحو  –اللؽه العربٌه -،

 

13،  

0،121 

 540ح 

 
 الحمالوي , احمد بن دمحم بن احمد

شذا العرؾ فً فن الصدق : باب االفعال / تالٌؾ احمد 
دمحم احمد الحمالوي , تحمٌك مروران نوري  بن

 04،2اسماعٌل . بؽداد : مكتبه عادل , 

 سم  00ص ؛  35

مروان نوري اسماعٌل  -الصرؾ ا –اللؽه العربٌه -،

 العنوان -)محمك (     ا
 

130  

0،121 

 030س 

 
 ساجده , مزبان حسن 

مراح االروراح البن سعود/ ساجده مزبان حسن . 

 04،2عدنان , بؽداد : دار ومكتبه 

 العنوان-الصرؾ    ا –اللؽه العربٌه -،

 

133  

0،121 

 040س 

 
 السامرائً , ٌعموب احمد دمحم

فتح االلفال وضرب االمثال / تالٌؾ ٌعموب احمد دمحم 
 04،2السامرائً : دار الرساله , 

 سم01ص ؛  010

بحرؾ دمحم بن  -العنوان ا -الصرؾ ا –اللؽه العربٌه -،

 العنوان -ا    هـ  534 -(425عمر )

 

130  

0،121  131  



 العبودي ,رعد هاشم  050ع 
التحلٌل الصوتً والصرفً فً اللؽه العربٌه حتى 
نهاٌه المرن الرابع الهجري, رعد هاشم العبودي: 

 04،2مؤسسه دارالصادق الثمافٌه ,

 سم 00ص؛  04،

 العنوان -الصرؾ    ا–اللؽه العربٌه -،

 

0،121 

 53ل 

 
 لٌث ,داود سلمان

محاضرات فً تصرٌؾ االسماء / لٌث داود سلمان . 

 04،2بٌروت : جٌكور للطباعه ,

 سم 00؛ 303

 العنوان -الصرؾ     ا -اللؽه العربٌه-،

 

132  

0،2 

 001ع 

 
 عباس , سمٌر

العروض والمافٌه فً الدرس االكادٌمً / سمٌر 
 04،2بؽداد : توته للطباعه , –عباس. 

 سم 00ص ؛  5،،

 العنوان -ا     -العروض والموافً  –اللؽه العربٌه -،

 

133  

0،3 

 005ب 

 
 بادي , علً محسن

اللهجات العربٌه : دراسات وابحاث / علً محسن 
 04،2بادي . بابل : مؤسسه دار الصادق الثمافٌه , 

دراسات      -اللؽه العربٌه -0اللهجات  –اللؽه العربٌه -،

 العنوان -ا
 

134  

0،4 

 050ا 

 
 اروى انور عبد الحمٌد

التعبٌر الصحٌح لبلوغ الوضٌع /اروى انور عبد 

 04،2الحمٌد . بؽداد : دار بؽداد , 

 سم 00ص ؛  45

 العنوان -التعبٌر اللؽوي      ا-،

 

135  

0،42443،0 

 15و 

 
 وسن عباس جاسم

اسس تدرٌس التعبٌر / تالٌؾ وسن عباس جاسم , 
صبا حامد حسٌن, نادره جمٌل حمد .بؽداد : مكتب 

 04،2الٌمامه , 

 سم  00ص ؛  21،

صبا  حامد  -طرق تدرٌس ا –التعبٌر اللؽوي -،

144  



 حسٌن
 نادره جمٌل حمد )م .م(     ج العنوان -)م .م( ب 
 

033 

 340ع 

 
 عثمان , نبٌل 

معجم صؽٌر لمفردات الحانٌه ذات اصل عربً /تالٌؾ 
بؽداد : مكتبه  –نبٌل عثمان , ترجمه مازن جمعه . 

 04،2نفح الطٌب , 

 سم  00ص ؛  00،

 جمعه مازن ومترجم -معاجم ا –ـ اللؽه االلمانٌه ،

 العنوان -ب

14،  

0،420 

 500د 

 
 الدٌراوي , عبد الزهره

الواضح فً سالمه اللؽه وتحرٌر كتب المراسالت 
لموظفً الدوله/ اعداد عبد الزهره الدٌر 

 04،2اوي)د.م(،شركه الدٌوان,

 سم 01ص ؛  30،

 العنوان -ا                     التعبٌر اللؽوي   -،

 

140  

05،211 

 400و 

 
 والء حسٌن صاحب حسن 

الرالً فً تعلٌم الفارسٌه / اعداد والء صاحب حسن 

 04،2الحله : )د.ن( ,  –

 سم  34ص ؛ 01،

 العنوان -تعلٌم      ا –ـ اللؽه الفارسٌه ،
 

143  

05،23443 

 050ع 

 
 العبٌدي , لؤي دمحم رجب
من دون معلم /تالٌؾ لوي دمحم تعلم اللؽه الروسٌه 

 04،2رجب العبٌدي . بؽداد : مكتب الباحثٌن , 

 سم 00ص ؛  ،5،

 العنوان -تعلٌم     ا –اللؽه الروسٌه  -،
 

140  

050 

 340ا 

 
 احمد سامً جاسم 

دراسات ممارنه فً فمه اللؽات السامٌه / احمد دمحم 
 04،2)د.ن( , :بؽداد  -سامً .

 سم  ،0ص ؛  040

 العنوان  -دراسات     ا –اللؽات السامٌه  -،
 

141  



050 

 303م 

 
 المفرجً , وسام عبد الستار دواح 

ترجمه معجم المتخصرات من اللؽه العبرٌه الى 
العربٌه / تالٌؾ وسام عبد الستار دواح المفرجً . 

 04،2بؽداد : مكتب نحله  , 

 سم  00ص( ؛ 40) ،ج

 ٌهاللؽه العرب –معاجم  –اللؽه العبرٌه -،

 -اللؽه العبرٌه     ا –معاجم  –اللؽه العربٌه -0

 العنوان
 

142  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

العلوم الطبٌعٌة 

 والرٌاضٌات

 

 

 

 

 
14، 

 044ع 

 
 عبدهللا , افراح لطفً 

143  



محاضرات فً فلسفه  العلم . بؽداد : دار وكتبه 
 04،2عدنان, 

 سم ،0ص ؛  00،

 العنوان -فلسفه     ا –العلوم -،

 

143  

 000ع 

 
 العتابً , عزٌز عبد سرسوح

علوم استراتٌجٌه : علوم لم ٌتطرق لها عالم من لبل 
)موسوعه العلم المزودج ( )انوار الكوت( / تالٌؾ 

بؽداد : مكتبه زاكً ,  –عزٌز عبد سرسوح العتابً . 

04،2 

 سم  00ص ( ؛  030) 0ج

 العنوان  -موسوعات      ا –العلوم -،

 

144  

143 

 44ج 

 
 حمد ناجًالجمل , ا

كل ماهو جدٌد فً العلوم  futurismمرصد المستمبل 

/ اعداد احمد ناجً الجمل . بؽداد دار الدكتور , 
04،2 

 سم  00ص ( صور ملونه ؛ 0،0) 0ج

 العنوان -ا    -دراسات  –العلوم -،

 

145  

143 

 44ج 

 
 الجمل , احمد ناجً
كل ماهو جدٌد فً  futurismمرصد المستمبل : 

العلوم / اعداد احمد ناجً الجمل . بؽداد : دار 

 04،2الدكتور للعلوم , 

 سم 00ص( ؛ اٌض ,  004) 3العدد

 العنوان -ا      -دراسات  –ـ العلوم ، 
 

154  

143 

 000ع 

 
 العراق , , وزاره التربٌه 

العلوم : الصؾ االول المتوسط / العراق . وزاره 

 04،2المدٌرٌه العامه للمناهج , التربٌه . بؽداد : 

 سم  04ص ( : صور ملونه ؛  ،5) 0ج

 العنوان -دراسه وتدرٌس      ا -ـالعلوم،

 

15،  

1432،0 

 104ح 

 
 حسام ٌوسؾ صالح 

طرق واستراتٌجٌات تدرٌس العلوم / تالٌؾ حسام 

 04،2ٌوسؾ صالح . دٌالى : المطبعه المركزٌه , 

150  



 سم  03ص ؛ 02،

 العنوان -س     اطرق تدرٌ –ـ العلوم ،

 
 

1،42، 

 050ش 

 
 شرٌده , مختلؾ

المدخل الى منطك اال والعٌه العلمٌه وملسمتها / 
 04،2مختلؾ شرٌده . بؽداد : دار البادٌه , 

) سلسله الل والعٌه العلمٌه ,  –سم . 00ص  ؛  30

11 ) 
 العنوان -نظرٌات     ا –ـ الرٌاضٌات ،

 

153  

1،42، 

 050ش 

 
 شرٌده , مخلؾ

الممدمه التكاملٌه لدراسه نظرٌه الال والعٌه العلمٌه 
العامه : تعارٌؾ ومفاهٌم معادالت وبراهٌن / مخلؾ 

 04،2شرٌده . بؽداد : مكتب المرٌه , 

سم .) االوالعٌه العلمٌه  فكر جدٌد هم  00؛  013

 (10الجمٌع ؛ 
 السلسله  –العنوان ب  -ـالرٌاضٌات . نظرٌات      ا،

 

150  

1،423 

 340ا

 
 احمد , فائك فاضل

 the mathemeticالتفكٌر الرٌاضً 
thinking تالٌؾ فائك فاضل احمد , علً خالد/

 04،2دٌالى : المطبعه المركزٌه ,  –خضٌر 

 سم 00ص ؛  00،

ـ التفكٌر اـ علً 0دراسه وتدرٌس  –ـالرٌاضٌات ،

 خالد خضٌر )م.م(      ب ـالعنوان
 

151  

1،423 

 502ر 

 
الخامس االعدادي االسالمً / الرٌاضٌات : للصؾ 

تالٌؾ دمحم زوره حسن )..... واخرون ( . بؽداد : 
 04،2دٌوان الولؾ الشٌعً , 

 سم 04ص ؛  40

دراسه وتدرٌس اـ دمحم زوره حسن )  –ـالرٌاضٌات ،

 م.م(     
 

152  

1،423  

 050ع 

 
 عوده , زٌاد دمحم 
/تالٌؾ زٌاد دمحم discretesruaresهٌاكل متمطعه 

153  



هراء صالح ضاٌؾ . بؽداد دار الكنوز عبود , ز
 04،2للعلوم , 

 سم  00ص ؛  24،

 –ـ التعلٌم الجامعً 0ـ الرٌاضٌات كتب دراسٌه ،

 العراق   
 اـ ضاٌك , زهراء صالح )م .م ( ب ـ العنوان                
      

1،423 

 000ع 

 
 العراق . وزاره التربٌه

الرٌاضٌات االول متوسط / وزاره التربٌه , تالٌؾ 
بؽداد : المدٌرٌه  –امٌر عبد المجٌد جاسم .... واخ 

 04،2العامه للمناهج , 

سم . ) سلسله كتب الرٌاضٌات  04ص ؛  0،،)  0ج

 (  3للمرحله المتوسطه , 
جاسم , امٌر  –دراسه وتدرٌس أ  –ـالرٌاضٌات ،

 السلسه  -العنوان ج عبد المجٌد ) م. م (       ب ـ
 

154  

1،521 

 54ه 

 
 هون, روبرت فنست 

ممدمه فً االحصاء الرٌاض / روبرت فنست هون 
,الن  ثور نتن كرٌج , ترجمه جبران عبد االمٌر 

 04،2اللبان الخفاجً . )بؽداد( : دار صفر واحد , 

 سم 00ص ؛ ،14

–اـكرٌج , الن ثور نن )م .م( –ـاالحصاء الرٌاضً ،

جبران عبد االمٌر اللبان ) ترجمه (         بـ الخفاجً ,
 جـ العنوان

 

155  

104 

 000ع 

 
 العبد , عدنان احمد

علم الفلن : مؽارٌب اشتكاؾ الفضاء / عدنان احمد 

مزاد , ومنمحه : دار الكتب العلمٌه ,  0العبد . ط

04،2 

 سم  00ص ؛  333

 ـ الفلن       اـ العنوان،

 

244  

10523 

 510ا 

 
 عبد الرحمن االنصاري , صبٌح

م / صبٌح عبد  04،3ه  034،التموٌم الفلكً لسنه 

 04،2الرحمن االنصاري . ) بؽداد ( سفٌه النجاه ، 

 سم ،0ص ؛ 01،

 ـالتماوٌم )فلن (       اـالعنوان،

 

24،  



134243،0 

 550ل 

 
 اللهٌبً , عبد الرزاق عباده دمحم

برنامج تدرٌبً لمدرس الفٌزٌاء على بعض 
/ تالٌؾ عبد الرزاق عباده دمحم  ستراتٌجات التدرٌس

 04،2اللهٌبً . دٌالى : المطبعه المركزٌه , 

 سم 00ص ؛  50

 طرق تدرٌس      اـ العنوان –ـ الفٌزٌاء ،

 

240  

13، 

 501ب 

 
 بوازون , ارن

بوازون , ترجمه  تالً فارنالمٌكانٌن المتمدم / 
واعداد علً خلؾ حسن السٌد . )النجؾ ( : مطبعه 

 04،2جامعه الكوفه , 

 سم  00ص ؛  000

ـمٌكانٌكا االجسام الصلبه اـالسٌد  , علً خلؾ حسن ،

 ) مترجم (       ب ـ العنوان 
 

243  

132204، 

 050ح 

 
 حبوبً , نادر فاضل 

/   heat and of matterالحراره وخواص الماده 

ناد فاضل الحبوبً واخرون .  propertiesٌؾ تال

 04،2بؽداد دار الدكتور للعلوم , 

 سم 01ص ؛  041

ـ خواص الماده اـ منصور , حازم لوٌس 0ـ الحرارة ،

مشجل , خضٌر عباس )م . م(       جـ  -)م.م( ب
 العنوان

 

240  

133 

 104ه 

 
 هشام مصطفى  احمد 

:  شً من الكهرباء / هشام مصظفى احمد . كركون

 04،2مكتبه ترجس , 

 سم  0،0ص ؛  44

 ـالكهرباء      اـ العنوان،

 

241  

133243 

 340م 

 
 دمحم , احمد حسن 

 electro مبادى المجاالت الكهرومؽناطٌسٌه /
magnetie field  . بؽداد  –/احمد محسن دمحم

 04،2مؤسسه ثائر العصامً , 

 سم  04ص ؛  ،23

 دراسات      اـ العنوان –ـ الكهرومناطٌسٌه ،

242  



 

13523 

 014ن 

 
 كاشؾ الؽطاء , دمحم

مسائل محلوله فً الفٌزٌاء النووٌه تالٌؾ دمحم كاشؾ 
الؽطاء , ترجمه واعداد علً خلؾ حسن السنٌد , 
نجم عبد عكوري . الكوفه ة: مطبعه جامعه الكوفه , 

04،3 

 سم 00ص ؛  03،

دراسات اـ السنٌد علً خلؾ  –ـ الفٌزٌاء النووٌه ،

عكوري نجم عبد  -حسن ) ترجمه واعداد ( ب
 )ترجمه واعداد (      ج ـ العنوان 

 

243  

104 

 050ج 

 
 الجبوري , صبحً عطٌه 

الكٌمٌاء فً حٌاتنا : مجموعه من المماالت الكٌمٌائٌه 
المنوعه / تالٌؾ صبحً عطٌه الجبوري , احمد 

 04،2رٌت , شاكر الجنابً . تكرٌت : جامعه تك

 سم 00ص ( ؛ صور ؛  42،ـ )،ج

اـ الجنابً , احمد شاكر )م . م(        –ـ الكٌمٌاء ،

 ب ـ العنوان
 

244  

104 

 050ج 

 
 الجبوري , صبحً عطٌه 

الكٌمٌاء فً حٌاتنا : مجموعه من المماالت الكٌمٌائٌه 
المنوعه / تالٌؾ صبحً عطٌه الجبوري , احمد 

 04،2جامعه تكرٌت , . تكرٌت :  -شاكر الجنابً 

 سم  00ص ( ؛ صور ؛  3،،)0ج

الجنابً , احمد شاكر )م . م (       اـ  –ـ الكٌمٌاء ،

 العنوان
 

245  

104 

 050ج 

 
 الجبوري , صبحً عطٌه

الكٌمٌاء فً حٌاتنا : مجموعه من المماالت الكٌمٌاوٌه 
العلمٌه / تالٌؾ صبحً عطٌه الجبوري , احمد شاكر 

 04،2جامعه تكرٌت , الجنابً . تكرٌت : 

 سم 00ص ( ؛  43،) 3ج

ـالكٌمٌاء اـ الجنابً , احمد شاكر )م.م(        ب ،

 ـالعنوان
 

2،4  

104 

 050ج 

 
 الجبوري , صبحً عطٌه 

الكٌمٌاء فً حٌاتنا : مجموعه من المماالت الكٌمٌائٌه 

2،،  



العلمٌه /تالٌؾ صبحً عطٌه الجبوري , احمد شاكر 
 04،2ت , الجنابً . تكرٌت : جامعه تكرٌ

 سم  00ص ( ؛  ،4،) 0ج 

 –ـ الكمٌاء اـ الجنابً , احمد شاكر )م.م(       ب ،

 العنوان
 

104 

 050ج 

 
 الجبوري , صبحً عطٌه

الكمٌاء فً حٌاتنا : مجموعه من المماالت الكٌمٌائٌه 
العلمٌه /تالٌؾ صبحً عطٌه الجبوري , احمد شاكر 

 04،2تكرٌت : جامعه تكرٌت ,  –الجنابً . 

 سم 00ص ( ؛  50ج الخامس )

ـ الكمٌاء اـ الجنابً , احمد شاكر )م.م(       ب ـ ،

 العنوان
 

2،0  

10، 

 040ع 

 
 عامر فاضل داود

الكٌمٌاء الفٌزٌائٌه : مسائل وحلول / عامر فاضل 
داود , احمد نجم عبد . دٌالى : المطبعه المركزٌه , 

04،2 

 سم 00ص ؛  034

 -جم عبد )م.م(       بالكٌمٌاء الفٌزٌائٌه اـ احمد ن
 العنوان

 

2،3  

102 

 50ن 

 
 النور , تؽرٌد هاشم 

الكٌمٌاء الال عضوٌه التناسمٌه / تالٌؾ تؽرٌد هاشم 
بؽداد : وزاره  –النور , عمر حمد شهاب العبٌدي . 

ص ؛  031 – 04،2التعلٌم العالً . جامعه بؽداد , 

 سم  00جداول ؛ 

العبٌدي عمر  -دراسات ا –ـ الكٌمٌاء ؼٌر العضوٌه ،

 حمد )م .م(       ب ـ العنوان
 

2،0  

103 

 500ج 

 
 جواد كاظم  شنٌن

الكٌمٌاء العضوٌه الحدٌثه : مراجعه سرٌعه / تالٌؾ 
جواد كاظم شنٌن , احمد عبد الرزاق احمد. دمشك 

 04،2امل الجدٌده , 

 سم 00ص ؛  025

 احمد عبد الرزاق احمد )م.م( -ـ الكٌمٌاء العضوٌه ا،

 ب ـ العنوان      -
 

2،1  



11، 

 015غ 

 
 ؼازي عطٌه زران

بؽداد :  –الجٌولوجٌا البٌئٌه / ؼازي عطٌه زران . 

 04،2نفح الطٌب للظباعه والنشر , 

 سم  00ص ؛  302

ـ البٌئٌه اـ لفته سلمان كاظم )م. م( 0ـ الجٌولوجٌا ،

 ب ـ محمود فاضل عبد )م.م(      اـ العنوان
 

2،2  

11،2054 

 050ع 

 
 العبٌدي , مالن مهدي حاٌؾ 

االبار فً مكتبه والمدٌنه فً الجاهلٌه واالسالم 
لدراسه فً الجؽرافٌه التارٌخٌه / مالن مهدي حاٌؾ 

دٌالى :  -العبٌدي , عالء عرٌبً سبع الكرطانً . 
 04،2جامعه  دٌالى , 

 سم  01ص ؛  53،

ـ االبار ا ـ الكرطانً , عالء عرٌبً سبع )م.م(      ،

 لعنوان ب ـ ا
 

2،3  

11324 

 530ت 

 
التٌفاشً , ابو العباس احمد بن ٌوسؾ بن احمد ) 

ه( .كتاب اال حجار الملوكٌه / تصنٌؾ ،21 -144

احمد بن ٌوسؾ التٌفاشً , تحمٌك علً ناجً 
 04،2بؽداد : مكتب زاكً ,  –الربٌعً 

 سم  00ص ؛  ،1،

الربٌعً , علً ناجً  ) محمك  -ـ االحجار الكرٌمه ا،

 ب ـ العنوان  (     
 

2،4  

11324 

 043ص 

 
 صالح دمحم عوض 

االحجار الكرٌمه : معدنٌتها وجٌو كٌمٌائٌتها وطرق 
تكوٌنها وتشخٌصها وجمالٌتها / تالٌؾ صالح دمحم 

بؽداد : الدار الجامعٌه للطباعه والنشر ,  –عوض . 
04،2 

 سم : صور ملونه  01ص ؛  52

 ـ االحجار الكرٌمه        ا ـ العنوان ،

 

2،5  

134  

 303خ 

 
 الخفاجً , زهره محمود

زهره محمود   life encyclopediaموسوعه الحٌاه 

الخفاجً  بؽداد : وزاره التعلٌم العالً والبحث العلمً 
 ,04،2 

 سم  05؛  3-،ج 

204  



 موسوعات      ا ـ العنوان –ـ االحٌاء , علم ،

 

13221 

 304ؾ 

 
 الفحام , دمحم

البصمه الوراثٌه اهمٌتها , عظمٌه الجٌنوم البشري 
بؽداد :  –اعرؾ نسبن ولبٌلتن / دمحم الفحام . 

 04،2مؤسسه ثائر العصامً , 

 سم 00ص ( ؛ اٌظ ؛  40،) ،ج

 اـ العنوان         -ـ البصمه )وراثه ( ،

  
 

20،  

133 

 540ل 

 
 لٌلى خورشٌد ارسالن 

 environmentalالكٌمٌاء البٌئٌه والتلوث البٌئً 
ch emiemistry and environmental 

pollution   لٌلى خورشٌد ارسالن , تؽرٌد هاشم /

عمان : دار  –النور , عمرحمد شهاب العبٌدي . 
 04،2صفاء  ,

 سم  00ص ؛ اٌظ ؛  3،2

ـ تلوث البٌئٌه اـ النور , تؽرٌد هاشم 0ـ البٌئه , علم ،

ج     )م.م( ب ـ العبٌدي , عمر حمد شهاب )م.م(  
 ـالعنوان

 

200  

1332،0 

 454ت 

 
 التمٌمً , رعد عبد الكرٌم حمدان 

الكٌمٌاء البٌئٌه للمٌاه العذبه / تالٌؾ رعد عبد الكرٌم 
 04،2بؽداد : مطبعه انوار دجله ,  -حمدان التمٌمً .

 سم 00ص ؛  045

 ـ المٌاه         ا ـ العنوان0 –الكٌمٌاء البٌئٌه 

 

203  

134221 

 203ا 

 
 االعرجً , حٌدر عبد الكاظم 

-giardid sppتاثٌر الطفٌلٌات المعوٌه 
grypttosporidium spp –eimeria spp  على

الوضع الصحً واهم الصبؽات االنتاجٌه فً 
المختبرات الصؽٌره / تالٌؾ حٌدر عبد الكاظم 

 04،2بؽداد : مكتب الٌمامه ,  –االعرجً . 

 سم  00ص ؛  14

 ا ـ العنوان         -علم  –ـ الظفٌلٌات ،

 

200  

134221  
 عبد اللطٌؾ موالن 

201  



خمسمائه سوال وجواب فً علم الطفٌلٌات / عبد  425ع 
دٌالى :  –اللطٌؾ موالن , تضم ٌاسمٌن البٌاتً . 

 04،2المطبعه المركزٌه , 

 سم  00ص ؛  23

 ـ الطفٌلٌات , علم        ا ـ العنوان،

 

13523 

 050ج 

 
 زؼٌرالجبوري , مٌعاد حمزه 

 thuringiensis bacillus andبكترٌا باصلص 
the magical crystal   . مٌعاد زؼٌر الجبوري /– 

 04،2كربالء دار الوراث , 

 سم 04ص ؛  40،

 ـ البكترٌا          ا ـ العنوان،

 

202  

14، 

 410ح 

 
 الحمزاوي , مجٌد كاظم عباس 

االجهاد الال حٌوي فً النباتات / اعداد مجٌد كاظم 
النجؾ االشرؾ مطبعه المٌزان  –عباس الحمزاوي . 

 ,04،2 

 سم 01ص ؛  143

 ـ العنوان 0          -ـ النباتات  ،

 

203  

14021 

 345م 

 
 محمود شاكر عبد الواحد

المنظور العلمً والتطبٌك العملً فً نخله التمر / 
ذي لار . كلٌه لزراعه  –محمود شاكر عبد الواحد . 

 04،2واالهوار , 

 سم 00ص ؛  310

 دراسات           ا ـ العنوان –ـ النخٌل  ،

 

204  

1512304 

 500ب 

 
 البٌاتً , سعدون ابراهٌم 

المظهر الخارجً والداخلً للصرصر ذي الحزم البٌئه 

 :alpalf supeilta loncip/  سعدون ابراهٌم /

 04،2بؽداد : )د. ن( ,  –البٌاتً . 

 سم 01ص ؛  21

 ـ الحشرات          ا ـ العنوان  0ـ الصراصٌر  ،

 

205  

153 

 504م 

 
 مناضل حسٌن علً

سعد حٌاتٌه سمكه البز / اعداد مناضل حسٌن علً , 

234  



 04،2دٌالى : جامعه دٌالى ,  -شهاب احمد .

ـ االسمان ا ـ سعد شهاب احمد )م.م(        ا ـ  ،

 العنوان
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 العلوم التطبٌمٌة

 

 



 

 
2،0 

 035ص 

 
 الصافً , اسعد عدنان عزٌز

فٌسولوجٌا االسنان العامه وفٌسولوجٌا الرٌاضه / 
الدٌوانٌه :  –تالٌؾ اسعد عدنان عزٌز الصافً . 

 04،2)د.ن ( , 

 سم  05ص ؛  303

 ـ التربٌه البدنٌه        ا ـ العنوان0ـ الفٌسولوجٌا ،

 

23،  

2،02،0 

 040ث 

 
 ثامر عبد هللا دمحم

 inpregnancyارتفاع ضؽط الدم اثناء الحمل 
hypertension  . بؽداد  –/اعداد ثامر عبد هللا دمحم

 04،2: مكتب نور الحسن ,

 سم 01ص ؛  30

 ـ الحمل          ا ـ العنوان0ـ ضؽط الدم ،

 

230  

2،12، 

 102خ 

 
 الخزاعً , اٌاد 

 successfulpharmacistدلٌل الصٌدلً الناجح 
guid   . ًكربالء : دار  –.  3ط –/اٌاد الخزاع

 04،2الكفٌل , 

 سم 00ص ؛ صور ملونه ,  535

 ا ـ العنوان          -ـ االدوٌه 0-الصٌدلٌه ،

 

233  

2،12، 

 102خ 

 
 الخزاعً , اٌاد حمٌد

Conmusity phormauist  عرض مختصر/

الخ / اٌاد حمٌد  4444للحاالت المرضٌه التً ٌتعرض

 04،2الخزاعً .بؽداد : مكتبه ابن الهٌثم الطبٌه , 

 سم 34ص ؛ صور ؛  340

 ـ االدوٌه         ا ـ العنوان0ـ الصٌدلٌات ،

 

230  



2،22،1 

 454ز 

 
 الزكوم , مهدي ناجً

كٌمٌاء الدم وامراض / ترجمه واعدادمهدي ناجً 

 04،2بؽداد:العصرٌه للطباعةاالعالن,  -4الزكوم 

 سم 01ص ؛ 12

 ـ الدم امراض      ا ـ العنوان،

 

231  

2،22020 

 040ث 

 
 ثامر عبد هللا دمحم

/ثامر live with diatetes -العٌش مع السكري

 04،2بؽداد : مكتب نور الحسن , –عبد هللا دمحم . 

 سم  02ص ؛  ،3

 ـامراض السكر        ا ـ العنوان،

 

232  

2،22020 

 454ع 

 
  العكٌلً , علً دهام

عالج مرضى السكري نفسٌا ومعرفٌا / تالٌؾ علً 
 04،2بؽداد : دار الفراهٌدي ,  –دهام العكٌلً . 

 سم . )سلسله العرالٌه تطبع ( 01ص ؛  03،

 ـ مرض السكر        ا ـ العنوان ب ـ السلسه،

 

233  

2،2245 

 00ج 

 
  جبر , نٌران ٌوسؾ 

االضطرابات النفسٌه والعماٌه والسلوكٌه وعالجها/ 
بؽداد : مكتب زاكً  –تالٌؾ نٌران ٌوسؾ جبر . 

,04،2 

 سم 01ص ؛  351

 ـ االضظرابات العملٌه          ا ـ العنوان،

 

234  

2،2245 

 104خ 

 
 الخشالً , شاكر حسٌن

درس فً طبك التوحد . تثمٌفً وارشادي / اعداد 
دٌالى : المطبعه المركزٌه  –شاكر حسٌن الخشالً . 

 04،2/ جامعه دٌالى , 

 سم 3،ص ؛  23

ـ االظفال 3ـ الصحه النفسٌه 0 –ـ االمراض العملٌه ،

 امراض         ا ـالعنوان –
 

235  

2،2245 

 253ل 

 
 لطٌفه ماجد محمود

لطٌفه ماجد محمود . دٌالى : المعتمدات الشائعه / 

 04،2جامعه دٌالى , 

204  



 سم  01ص ؛  05،

 ـ االمراض النفسٌه         ا ـ العنوان ،

 

2،225320 

 500ش 

 
 شهاب , خلٌل ابراهٌم

 –المالرٌابٌن العلم والتطبٌك / خلٌل ابراهٌم شهاب . 
 04،2بؽداد: دار الشؤون الثمافٌه ,

الثمافٌه , سم . )الموسوعه  ،0ص ؛ اٌظ ؛  ،،3

،12 ) 

 ب ـ السلسه –ا ـ العنوان          -ـ المالرٌا  ،

 

20،  

2،324020 

 030ب 

 
 البالر , هادي ناصر سعٌد

دلٌل االسعافات االولٌه واالسعاؾ االولً المجمعً 
بؽداد:  – 0ومشارٌعه / هادي ناصر سعٌد البالر . ط

منظمه المتطوعٌن االنسانٌه للسالم االخضر العرالٌه 
 ,04،2 

 –سم .) السلسه البٌئٌه الصحٌه  01ص ؛  333

،، ) 

 ـاالسعافات االولٌه          ا ـ العنوان ب ـ السلسه،

 

200  

2،324020 

 054د 

 
 الدخلًٌ , نبٌل موسى 

المبادئ االساسٌه لعمل المسعفٌن عند حدوث 
  –الكوراث 

1st aid men working upon piaster 
happen/the basic principles for  نبٌل/

 04،2)بؽداد( : )د. ن ( ,  – 3موسى الدجٌلً . ط

 سم ،0ص ؛  05

 ـ االسعافات االولٌه         ا ـ العنوان،

 

203  

2،324023 

 15ح 

 
 حسن علً حسٌن

الدلٌل المسٌر السعافات االولٌه/ حسن علً حسٌن . 
 04،2بؽداد )د. ن ( ,  –

 سم  ،0ص ،  30،

 ـ االسعافات االولٌه        ا ـ العنوان،

 

200  

2042440 

 400ع 

 
 عمار طه محمود

خطاب السٌنوؼرافٌافً التصمٌم الداخلً / تالٌؾ 

201  



 04،2بؽداد مكتب الفتح ,  –عمار طه محمود . 

 سم  01ص ؛  014

 ـ الدٌكور          ا ـ العنوان0ـالتصمٌم ،

 

20424402 

 014ل 

 
 الزم , منذر عوده 

بؽداد :)دار  -دلٌل اداره الصٌانه / ممنذر عوده الزم .
 04،2الدكتور ( , 

 سم 00ص ؛  03،

 ا ـ العنوان         –ـ الصٌانه ،

 

202  

204244004041 

 050ظ 

 
 الظاهر , جمال عبد الواحد فرحان

 ic enterتحلٌل وتصمٌم االنبٌه باستخدام برنامج 
2015 .analyis and design  جمال عبد الواحد /

بؽداد : مؤسسه ثائر  – 444فرحان الظاهر 

 04،2العصامً , 

 سم 00ص ؛  012

ـ التصمٌم الهندسً )معالجه بٌانات(        ا ـ ،

 العنوان
 

203  

20،234012401 

 505ش 

 
 الشوانً , ابراهٌم عبد الفتاح 

النماله للحرفٌٌن و المرشد الشامل االرلام الهوائؾ 
–المهنٌٌن : كركون / ابراهٌم عبد الفتاح الشوانً . 

 04،2) و.م( : )د.م( , 

 سم 00ص ؛  03

 ادله          ا ـ العنوان -ـ التلفون )المحمول(،

 

204  

20،22 

 104ح 

 
 حسام صفاء دمحم علً بٌعً

مبدا العمل . صٌانه . تشؽٌل   pa mpsالمضخات = 

الحله : دار الفرات ,  -/ حسام صفاء دمحم علً بٌعً .
04،2 

 سم 01ص ؛ 343

 ا ـ العنوان       -ـ المضخات ،

 

205  

20،24، 

 040ش 

 
 شاكر حنتوش عداي

 –مٌكانٌن اداء الساحبات / شاكر حنتوش عداي . 
 04،2كربالء : دار الكفٌل , 

214  



 سم 00( ص ؛ 040) ،ج

ـ االال ت الزراعٌه        ا ـ 0انٌكا االالت ـ مٌك،

 العنوان
 

20،24، 

 040ش 

 
 شاكر حنتوش عداي

 –مٌكانٌن اداء الساحبات / شاكر حنتوش عداي . 
 04،2كربالء : دار الكفٌل , 

 سم 00ص ( ؛  023) 0ج

 ـ مٌكانٌكا االالت         ا ـ العنوان،

 

21،  

20023 

 554ش 

 
 الشوٌلً , علً ؼانم

علم الرجال دراسه فً مراحل تطوره / تالٌؾ علً 
)د.م( : منشورات دار الحسٌن ,  –ؼانم الشوٌلً . 

04،2 

 سم 00ص ؛  ،03

 تراجم        ا ـ العنوان –ـ المحدثون ،

 

210  
 
 

20023340 

 554ش 

 
 الشوٌلً , عمٌل خٌر هللا نهار

دلٌل المبتدئٌن فً انتاج النفط  / اعداد عمٌل خٌر هللا 
الشوٌلً . ـ    بؽداد : دار ومكتبة عدنان  ,  نهار 
04،2 

 سم 00ص ؛  033

 ـ البترول ـ استخراج         ا ـ العنوان،

 

213  
 
 

203 

 520ن 

 
 كنعان عبد الجبار ابو كلل 

منشات الهٌدرولكٌة والسدود نظرٌة تصمٌم 
وممارسة / كنعان عبد الجبار ابو كلل .ـ بؽداد : 

  04،2مؤسسة ثائر العصامً ، 

 سم 00ص ؛ 115

 ـ المنشات الهٌدرولٌكٌة  أـ العنوان  ،

 

210  

23011  

 340م 

 
 دمحم حسٌن مطلن 

 الدلٌل التشؽٌل  وصٌانة مشارٌع الري / 
دمحم حسٌن مطلن ، مالن راضً خلؾ ) بؽداد ( : دار 

  04،2التمرٌض ، 

 سم 01ص ؛ 1،،

 ـ الري أـ مالن راضً خلؾ ) م . م (  أـ العنوان  ،

211  



 

20314  

  550س 

 
 السوٌدي ، مٌثم عبد الخضر 

سدة الهندٌة واثارها االلتصادٌة على الحلة / تالٌؾ 
.ـ الحلة : دار  0مٌثم عبد الخضر السوٌدي .ـ ط 

 04،2الفرات ؛ 

 سم 00ص ؛ 000

 ـ سدة الهندٌة               أـ العنوان  ،

 

212  

23415123 

  454ح 

 
 الحكٌم ، عبد الحسٌن نوري 

فً الزراعة العرالٌة : التكامل الزراعة /  دراسات
عبد الحسٌن نوري الحكٌم .ـ بؽداد : مكتبة عدنان 

  04،2للنشر ، 

 سم 01ص ( ؛ 354)   0ج 

 ـ الزراعة  ـ العراق   أـ العنوان  ،

 

213  

23415123 

  501ع 

 
 العزاوي ، رعد رحٌم حمود 

والع المطاع الزراعً النٌاتً فً محافظة دٌالى 
المشاكل والمعلومات والحلول / رعد رحٌم حمود 
العزاوي ، منى جاسم علوان العجٌلً .ـ دٌالى : 

  04،2جامعة دٌالى ، المطبعة المركزٌة ، 

 سم 00ص ؛ 040

ـ الزراعة ـ العراق  أـ العجٌلً ، منى جاسم علوان  ،

 ن )  م . م (   ب ـ العنوا
 

214  

23210  

  500س 

 
 السودانً ، علً خلؾ 

سلون االبمار / علً خلؾ السودانً .ـ مٌسان : 

  04،2سفٌنة النجاة النجاة  ، 

 سم 01ص ؛ 13،

 ـ االبمار ـ التربٌة أـ العنوان  ،

 

215  

20،13  

 050ج 

 
 الجبوري ، حسن علً

موسوعة االطمعة واالشربة الكربالئٌة : االصل 
والتارٌخ والمعنى / حسن علً الجبوري .ـ بؽداد : 

  04،2التبوغ للمطبوعات ، 

 سم 00ص ؛ 305

 ـ االؼذٌة   ـ كربالء  أـ العنوان  ،

 

224  



20213  

  45ع 
 

 العلو ، ؼنٌة 
النجاح  اسرار ومعولات / ؼنٌة العلو .ـ )د . م (  : 

  04،2رؤى للطباعة ، 

 ـ النجاح  أـ العنوان  ،

 

22،  

2051،  

  000أ 

 
 ابراهٌم ، رشا اسماعٌل 

دور المراءة فً تنمٌة ثمافة الطفل / رشا اسماعٌل 
  04،2ابراهٌم .ـ بؽداد : دار ثمافة االطفال ، 

 (  3سم .ـ ) سلسلة مكتبتنا ؛ 00ص ؛ ،3
 ـ االطفال  ـ ) رعاٌة ثمافة  (       أـ العنوان  ،

 

220  

2051،  

  505ج 

 
 جهاد ، نادٌة صالح 

التكنولوجٌا الحدٌثة واثارها فً سلون الطفل / نادٌة 
  04،2صالح جهاد .ـ بؽداد : مكتب الفتح ، 

 سم 00ص + صور ؛ 02

 ـ التكنولوجٌا   أـ العنوان  0ـ االطفال ـ رعاٌة   ،

223  
 
 
 
 

2051،  

  05د 
 

 
 الردة ، فاضل عباس 

النشئة االجتماعٌة فً دور الحضانة / تالٌؾ رنا 
  04،2فاضل عباس الردة .ـ بؽداد : مكتب زاكً ، 

 سم 00ص ؛ 0،،

 ـ االطفال ـ رعاٌة أـ العنوان ،

 

220  

205111 

  530م 

 
 اٌثار منتظر شعالن 

اثر االلعاب فً خفض السلون االندفاعً لدى رٌاض 
االطفال / اٌثار منتظر شعالن  .ـ بؽداد : دار  

  04،2الفراهٌدي ، 

 سم 00ص ؛ 30،

 ـ االطفال ـ االلعاب أـ العنوان ،

 

221  

205111 

 200س 

 
 سعاد عبد المجٌد حسٌن 

االلعاب التعلٌمٌة واثرها فً تنمٌة مهارات العلٌم 
...الخ / اعداد سعاد عبد المجٌد حسٌن .ـ بؽداد : 

  04،2مكتبة الحنٌٌن ؛، 

 سم 00ص ؛ 41

 ـ االطفال ـ العاب أـ العنوان ،

 

222  



213 

  001ع 

 
 عباس فاضل رحٌم 

مبادئ المحاسبة المومٌة /  عباس فاضل رحٌم سعد 

  04،2مطبعة الكتاب .ـ الحٌالً .ـ بؽداد : 

 سم 00ص ؛  0،0

ـ المحاسبة المومٌة أـ الحٌالً ، سعد ) م . م ( ب ـ  ،

 العنوان 
 

223  

213 

  254ن 

 
 النعٌمً ، مهند لطٌؾ 

المحاسب المحترؾ : كٌؾ تصبح محاسب محترؾ / 
تالٌؾ مهند لطٌؾ النعٌمً .ـ بؽداد : مطبعة زاكً ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ 03،

 ـ المحاسبة    أـ العنوان   ،

 

224  

21313  

 005غ 

 
 الؽبان ، فائزة ابراهٌم محمود كاظم 

النظم المحاسبة المتخصصة ) الزراعة ـ الفندلة ـ 
 النفط الخام  ( / 

Speciaized  accounting  systems     فائزة /

ابراهٌم صبري محمود كاظم الؽبان ، ثائر صبري 
  04،2د : مطبعة العهد ، محمود كاظم الؽبان .ـ بؽدا

 سم 00ص ؛ 314

ـ المحاسبة ـ دراسات أـ الؽبان ، ثائر صبري   ،

 محمود كاظم ) م . ( ب ـ العنوان 
 
 

225  

213101  

 044س 

 
 سالم دمحم عبود 

اجراءات التدلٌك للمدلك الخارجً فً لدرة الوحدة 
االلتصادٌة على االستمرارٌة / سالم دمحم عبود جلٌلة 
عٌدان  حٌحل ، حسٌن صالح كرٌم .ـ بؽداد   : دار  

  04،2الدكتور للعلوم  ، 

 سم 00ص  ؛ 014

ـ الحسابات أـ جلٌلة عٌدان حلٌحل ) م . م (  ب ـ  ،

 ح ـ العنوان حسٌن صالح كرٌم ) م . م (  
 

234  

21313  

  005غ 

 

 
 الؽبان ، ثائر صبري دمحم 

المحاسبة االدارٌة وتمنٌاتها الستراتٌجة بٌن النظرٌة  
والتطبٌك / ثائر صبري محمود الؽبان ، جلٌلة عٌدان 

23،  



الذهبً ، فائزة ابراهٌم محمود الؽبان .ـ لندن : ام بً 
  04،2جً ، 

 سم 00ص ؛ 214

ـ المحاسبة االدارٌة أـ الذهبً ، جلٌلة عٌدان ) م . ،

 م ( 
 ب ـ  الؽبان ، فائزة  ابراهٌم دمحم ) م .م ( ح ـ العنوان  

  

21314333 

 155ح 

 
 حسٌن ، علً كاظم 

المحاسبة المصرفٌة / تالٌؾ علً كاظم حسٌن ، دمحم 
مطبعة ابراهٌم علً ، جواد كاظم شالكة .ـ بؽداد : 

  04،2اوفسٌت الكتاب ، 

 سم 00ص ؛ 000

ـ البنون ـ محاسبة أـ علً ، دمحم ابراهٌة ) م . م (  ،

 ب ـ شالكة ، جواد كاظم ) م . م ( ج ـ العنوان 
 

230  

214 

  015ب 

 
 البرزنجً ، احمد دمحم فهمً سعٌد 

بحوث تطبٌمٌة متمدمة فً الدارة / احمد دمحم فهمً 
سعٌد البرزنجً  .ـ بؽداد : دار الدكتور للعلوم ، 

04،2  

 ـ ادارة االعمال أـ العنوان ،

 

233  

214  

  515ع 

 
 العنزي ، سعد علً 

مبادئ ادارة االعمال / سعد علً العنزي ، عبد 
  04،2الرزاق جبر الماجدي .ـ بؽداد : ) د . ن ( ، 

 سم 00ص ؛ 351

ـ ادارة االعمال أـ الماجدي ، عبد الرزاق جبر ) م  ،

 . م (  أـ العنوان
 

230  

214414،1  

  452س 

 
 
 
 
 

2141،1  

  400ع 

 
 سموعً ، رفاء فرج 

السلون التنظٌمً   : علم وفن معاصر / رفاء فرج 
  04،2سموعً  .ـ بؽداد : شركة االنشتار ، 

 سم 00ص : جداول  ؛04،

 االداري ،أـ العنوانـ السلون  ،

 
 

 عالء فرحان طالب 
مدخل فً ادارة المؤسات المالٌة / عالء فرحان 
طالب ، حٌدر ٌونس كاظم ، دمحم فائز حسن .ـ كربالء 

231  



  04،2: مركز كربالء للدراسات والبحوث ، 

سم .ـ ) سلسلة االصدارت العلمٌة ؛ 00ص ؛ 032

،0   ) 

 ونس ) م . م ( ـ الدارة المالٌة أـ المالٌة ، حٌدر ٌ ،

 ج ـ العنوان 
 

21413  

  020س 

 
 الساعدي ، شاكر موسى 

افكار فً الدارة والمٌادة الناحجة : المطاع النفطً 
انموذجا / شاكر عبد موسى الساعدي .ـ بؽداد : 

 0 4،2موسسة ،ثائر العصامً ، 
 م 00ص ؛ ،5،

 ـ المٌادة  أـ العنوان   0ـ االدارة االفراد  ،

232  
 
 
 
 
 

21413 

  034ع 

 
 عبد الرحمن شنٌر  

نوعٌة حٌاة العمل : مدخل جدٌد فً ادارة الموارد 
البشرٌة / عبد الرحمن طاهر شنٌز .ـ   ) بؽداد ( : ) 

  04،2د . ن ( ، 

 سم    00ص ؛ 31،

 ـ ادارة االفراد          أـ العنوان   ،

  

233  

214104،0 

 20س 

 

 
 السعد ، روحً عزٌز

االستراتٌجً والمزاٌا التنافسٌة  /  روحً التخطٌط 
عزٌز السعد .ـ البصرة : شركة المدٌر للطباعة  

 04،2والنشر ، 

 سم 00ص ؛ 44،

 ـ التخطٌط  االستراتٌجً    أـ العنوان   ،

 

234  

214104،0 

  55ن 
 

 الكنانً ، كامل كاظم بشٌر 
 التخطٌط االستراتٌجً مفاهٌم والٌات عمل / 

كامل كاظم بشٌر الكنانً .ـ بؽداد : دار الدكتور للعلوم 
  04،2االدارٌة االلتصادٌة ، 

 سم 00ص ؛ 243

 ـ التخطٌط االستراتٌجً   أـ العنوان   ،

 

235  

214104،0 

  050ع 

 
 العبٌدي ، فائك مشعل لدوري 

االدارة االستراتٌجٌة ) مفاهٌم ... مبادئ ( / فائك 
: مطبعة جامعة  مشعل لدوري العبٌدي .ـ تكرٌت

  04،2تكرٌت ، 

244  



 سم ،0ص ؛ ،30

 االدارة ) الستراتٌجٌة (   أـ العنوان  
 

2141043 

 500ب 

 
 بهاء زكً دمحم 

التفكٌر االبداعً فً اتخاذ المرارات / بهاء زكً دمحم 
، خالد عبد ابراهٌم .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر العصامً 

  04،2للطباعة ، 

 سم 01ص ؛ 022

ـ اتخاذ المرارات أـ خالد عبد هللا ابراهٌم ) م . م (       ،

 ب ـ العنوان  
 

24،  

214104344،، 

  050ع 

 
 عبود سالم دمحم 

نظم المعلومات المالٌة والمصرفٌة من منظور  
تكنولوجٌا المعلومات  / سالم دمحم عبود .ـ بؽداد : دار 

  04،2الدكتور للعلوم ، 

 سم 00ص ؛ 300

 ـ البنون  أـ العنوان  0ـ نظم المعلومات    ،

240  
 

214104344،، 

  024ع 

 
العراق . وزارة التعلٌم العالً والبحث العالً والبحث 
والبحث العلمً .ـ تحلٌل النظم / وزارة التعلٌم 
والبحث العلمً ، مالن صالح علً ، خضر زؼٌر 

 04،2سلمان الوسظى ، 

 سم 00ص : اٌض ومخطوطات ؛ 40،

ـ نظم المعلومات أـ علً ، مالن صالح ) م . م (   ،

 ب ـ سلمان ، خضٌر زؼٌر ) م . م (   ج ـ العنوان 
 

243  

  2141040  

 500ؾ 

 
 فؤاد مهدي شرٌؾ الشمري 

      Manahehen        Progects ادارة المشارٌع 

/ فؤاد مهدي شرٌؾ  الشمري .ـ ) بؽداد ( : ) د .     
  04،2ن ( ، 

سم 01ص ؛ 04،  

ـ ادارة المشروعات   أـ العنوان   ،  

 

240  

2141040  

  240ن 

 

 
 نعمان متً 

االسس العلمٌة الدارة المشارٌع والعمل الهندسً / 
نعمان متً .ـ بؽداد : مركز البٌان للدراسات 

  04،2والتخطٌط ، 

سم .ـ ) سلسلة 00ص + صور ملونة ؛ 034

241  



 (  5اصدارات مركز البٌان للدراسات والتخظٌط ؛ 
 ـ ادارة المشروعات أـ العنوان  ب ـ السلسلة  ،

  

2141042 

 050ع 

 

 
 عائدة عبد الكرٌم صالح الحسن 

انموذج ممترح الستراتٌجٌة التطوٌر االداري فً 
العراق : دراسة تحلٌلة ... الخ / عائدة عبد الكرٌم  

  04،2صالح الحسن .ـ بؽداد : دار الفراهٌدي ، 

 سم 00ص ؛ 14،

 ـ التطوٌر االداري ـ العراق أـ العنوان   ،

 

242  
 

2141045 

  500ب 

 
 بهاء زكً دمحم 

للم المدٌر العام / اعداد بهاء زكً دمحم .ـ بؽداد : 
  04،2مؤسسة ثائر العصامً ، 

 سم 01ص ، 310

 ـ المٌادة االدارٌة   أـ العنوان  ،

 

243  

2141120 

  454ج 

 
 جمٌل موسى ضباب 

 مفاهٌم ومبادى تطبٌك نظم ادارة الجودة االعتٌادٌة : 
Conceptand   Prinaples  for the        

Applicatication        ، ) بؽداد : ) د . ن /

04،2  

 سم 01ص ؛ 004)  0ج 

 ـ جودة االنتاج   أـ العنوان   ،

 

244  

2141120  

  101ق 

 
 المزاز ، اسماعٌل ابراهٌم 

متطلبات  التطبٌك العلمً  2015 : 9001 150

للمواصفات وارشادات التحمٌممع ملحك الترجمة ... 
/ تالٌؾ  اسماعٌل ابراهٌم  المزاز  .ـ بؽداد : 

  04،2مؤسسة ثائر العصامً ، 

 سم 00ص : جداول ومالحك ؛ 04،

 ـ جودة االنتاج   أـ  العنوان  0ـ ضبط الجودة  ،

 

245  

2141120 

 ن

 
 نوري ، حٌدر شاكر 

 تطوٌلر المنتجات  تمنٌات
Prodnct Dcvlopnent  Technical  fo  :   

/ تالٌؾ حٌدر شاكر نوري .ـ دٌالى : المطبعة 

254  



  04،2المركزٌة ، 

 سم 00ص ؛034

 ـ ضبط الجودة  أـ العنوان   0ـ جودة االنتاج  ،

 

214143 

   052ر 

 
 الرٌبعاوي ، سعدون حمود جثٌر 

بحوث التسوٌك / سعدون حمود جثٌر ، حسٌن 
عباس ، احمد عبد محمود الجنابً : بؽداد : 

  04،2مكتبةالسٌسبان ، 

 سم 00ص ؛ 03،

ـالتسوٌك أـ حسٌن ولٌد حسٌن عباس ) م . م ( ب  ،

 ـ الجنابً ، احمد عبد محمود ) م . م ( ح ـ العنوان  
 

25،  

2151،  

  500ع 

 

 
 عناد ، دٌنا دمحم 

النظام الكامن فً فعل التصمٌم لالعالنات التجارٌة / 

  04،2تالٌؾ دٌنا دمحم عناد .ـ بؽداد : مكتب الفتح ، 

 سم 00ص ؛ 0،4

 ـ االعالنات   أـ العنوان   ،

 

250  
 

2151،  

 345م 

 
 محمود ، انعام حمدان 

المتؽٌرات المؤثرة فً بنٌة تصمٌم االعالن التجاري 
.ـ بؽداد : مكتب الفتح ، / تالٌؾ انعام حمدان محمود 

04،2 

 سم 01ص ؛ ،4،

 ـ االعالن  أـ العنوان   ،

 

253  

22213  

  405ش 

 
 الشمري ، عادل عامر سلمان 

جمالٌة الحركة فً الخزؾ العرالً المدٌم / عادل 
عامر سلمان الشمري ) د . م ( :  ) د . ن (  ، 

04،2  

 سم 00ص + صور ؛ 53

 ـ النزؾ العرالً   أـ العنوان   ،

 

250  

234 

  005ن 

 
 كبرو ، رؼد ٌوسؾ 

التصنٌع      المتسارع : المتطلبات والمرتكزات فً 
سوق المنامة العالمٌة / رؼد ٌوسؾ كبرو  .ـ بؽداد : 

  04،2مكتبة توتة للطباعة ، 

 سم 01ص ؛ 042

251  



 ـ التصنٌع   أـ العنوان  ،

 

232 

  354ن 

 
 النعٌمً ، مازن ابراهٌم 

نشاة التدوٌن وصناعة الورق / تالٌؾ مازن  اٌراهٌم 
  04،2النعٌمً .ـ دار شمس للطباعة والنشر ، 

 سم 04ص ،؛ 10،

 ـ الورق ) صناعة (                 أـ العنوان  ،

     

252  

25014  

  010ي 

  
 الٌاسري ، صدى عبد الخالك حسن 

تخمٌن كلؾ االنشاء  فً عمود المماوالت / تالٌؾ  
صدى عبد الخالك حسن الٌاسري .ـ   الدٌوانٌة : 

  04،2جامعة المادسٌة .ـ   كلٌة   الهندسة ، 

 سم 00ص : اٌضحات ؛ 340 

 ـ عمودالممولة   أـ العنوان  0ـ  المماوالت  ،

 

253  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمٌلة الفنون ، الفنون 

 والزخرفٌة
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3401504، 

  515م 
 
  

  
 الموسوي ، شولً 

المرئً ولالمرئً فً الفن االسالمً منئر وطموس 
ومدن / تالٌؾ شولً الموسوي .ـ  بداد  : دار 

  04،2الشؤون  الثمافٌة العامة ، 

 سم .ـ ) سلسلة  فنون ( 00ص ؛ 303

 ـ الفن االسالمً    أـ  االفنون ب ـ اسلسلة  ،

 

254  

345131  

  254ن 
 

 النعٌمً ، هانً محً الدٌن دمحم الحاج دمحم 
كشوفات وتاوٌالت سٌنمائٌة فً فنون حضارةوادي  

الرافدٌن /  هانً محمً الدٌن  دمحم  الحاج دمحم          
    04،2.ـ بؽداد  : المركز العلمً : 

 سم 00ص + رسوم ؛ 304 

 ـ الفن العرالً المدٌم   أـ العنوان   ،

 

255  

304 

 055ط 
 

 الطائً ، موفك  جواد 
الشعور بالعمارة / موفك جواد الطائً .ـ بؽداد : دار 

  04،2الرواد المزدهرة ، 

 سم 00ص ؛ 00،

 ـ العمارة      أـ العنوان   ،

 

344  

304 

  534ن 
 

 نوفل جوزٌؾ رزلو 
الضوء   فً هندسة العمارة / نوفل جوزٌؾ رزلو .ـ 

  04،2بؽداد : مطبعة احمد الدباغ ، 

 سم 00ص ؛  343

34،  



 ـ العمارة    أـ العنوان      ،

 

30415  

 500ن 
 
 النواب ، روٌدة فٌصل موسى  

االصول التارٌخٌة لفن العمارة العرالٌة المدٌمة ) 
عصر فجر السالالت ... الخ ( / روٌدة فٌصل موسى 

  04،2النواب .ـ بؽداد : دار الشؤون الثمافٌة ، 

 م .ـ ) سلسلة فنون ( 01؛ 332

ـ العراق   ـ تارٌخ لدٌم أـ  0ـ العمارة ـ تارٌخ  ،

 العنوان  ب ـ السلسلة 
 

340  

30415123 

  405ج 
 

 الجلبً ، دمحم رضا 
موسوعة العمارة العرالٌة : توثٌك للعمارة  
ومعمارٌها / دمحم رضا الجلبً .ـ بؽداد : مطبعة 

  04،2السٌماء ، 

 سم 00ص ( + صور ؛ 030)   ،ط 

 ـ العمارة  ـ العراق ـ موسوعات  أـ العنوان  ،

 

343  

30313  

  303خ 
 

 الخفاجً ، فؤاد احمد 
اسفار عمارة تحتضر : سٌرة العمارة العرالٌة ) 

( بٌن التالك واالختصار / فؤاد احمد 04،0ـ  ،50،

  04،2الخفاجً .ـ بؽداد : اٌالؾ للتصمٌم والطباعة ، 

 سم 01ص ؛  3،5

 ـ العمارة االسالمٌة ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

340  
 

30313  

 040ز 

 
 الزركانً ، خلٌل حسن 
المٌة / خلٌل حسن  الزركانً .ـ تخطٌط المدٌنة االس

 04،2بؽداد : دار ومكتبة لنادٌل ، 

 سم 00ص : اض ؛ 044

ـ  3ـ المدن االسالمٌة   0ـ العمارة االسالمٌة   ،
 المساجد  أـ العنوان  

 

341  

30212  

 05ح 

 
 حبً ، ٌوسؾ 

ادٌرة وكنائس / ٌوسؾ حبً ، اعداد وتمدٌم ادمون 

  04،2السو .ـ بؽداد : الموج ، 

 سم 01ص + صور ؛ 320

ـ الكنئس أـ السو ، ادمون ) معد ( ب ـ  0ـ االدٌرة  ،

 العنوان  

342  



 

304  

 50م 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 مها اسعد عبد الحمٌد طه 

اخبار الكوفة عند البال ذري فً كتابة فتوح البلدان 
ومن جاء بعده ... الخ / مها اسعد عبد الحمٌد طه .ـ 

  04،2بؽداد : دار المصادر للطباعة والنشر ، 

 سم 00ص ؛ 03،

ـ فتوح  3ـ الكوفة ـ تارٌخ  0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

هـ 035ـ البالذري ، احمد بن ٌحٌى ) ... ـ  0البلدان 

 أـ العنوان        (    
 

343  

334 

050  

 
 العبٌدي ، دمحم 

االنزٌاح فً الخزؾ المعاصر / دمحم العبٌدي .ـ بؽداد : 
  04،2دار الفراهٌدي للنشر ، 

 سم .ـ ) سلسلة العرالٌة تطبع  ( 00ص ؛ 040

 ـ الخزؾ   أـ العنوان ب ـ السلسلة  ،

  

344  

30،12  

  025ر 

 
 راضً ، رؼد فتاح 

العناصر االٌحائٌة فً تصمٌم الكرافٌكً المعاصر / 
تاٌؾ رؼد فتاح راضً .ـبؽداد : الفتح للطباعة 

  04،2واالستنساخ ، 

 سم 00ص : اٌض ؛ 014

 ـ التصمٌم الكرافٌكً       أـ العنوان   ،

 

345  

30110  

  003أ

 
 أل تاجر ، دمحم 

الدلٌل المصور لمراحل صناعة شبان ضرٌح ابً 
الفضل العباس / اعداد دمحم أل تاجر ، اشراؾ احمد 

  04،2الصافً .ـ بؽداد العتبة العباسٌة الممدسة ، 

 سم 00ص + صور ملونة ؛ 0،4

ـ الزخرفة أـ الصافً ، احمد ) مشرؾ (   ب ـ  ،

 العنوان  
 

3،4  

303 

  104و 

 
 وسام مهدي كاظم 

مة الدٌكور الحدٌث /  وسام مهدي كاظم الضوء منظو
  2،-0.ـ بؽداد : دار الفراهٌدي للنشر ، 

 سم 01ص ؛ 040

 ـ الضوء   أـ العنوان      0ـ الدٌكور  ،

3،،  



 

334 

  015ب 

 

 
 البرزنجً  ، احمد فٌصل فتاح 

خدع التصوٌر الفوتوؼرافٌا والتاشٌرات الخاصة  فً 
 الفوتوشوب 

PHOTOGAPHY ANDSESPECLAL EFFECTS 
TRLCK                

احمد فٌصل فتاح البرزنجً .ـ ) د . م ( :   ) د          
  04،2. ن( ، 

سم 34ص + صور ملونة ؛ ،4،  

ـ التصوٌر الضوئً  أـ العنوان  ،  

 

3،0  

334 

   503ت 

 

   
 نور ثرب ، تونً 

 كٌؾ تتشً  مصورا  رلمٌا مذهال 
To Create  Stunning Digital   Photograhg   

How =  
/ تونً نور ثرب ؛ترجمة احمد فٌل فتاح البرزنجً .ـ 

  04،2كندا  : ) د . ن ( ، 

سم 00ص + صور  ملونة ؛ 033  

ـ التصوٌر الضوئً أـ البرزنجً ، احمد فٌصل فتاح  ،

 ) مترجم ( ب ـ العنوان  
    

3،3  

33413  

 150ت 

 
التصوٌر الفتوتوؼرافً : فرع الفنون التطبٌمٌة لسم 
االعالن الصؾ االول / تالٌؾ ماجد عبود  عون 
حبٌب     ) واخرون ( .ـ بؽداد : وزارة التربٌة ، 

04،2  

 سم 05ص + صور ؛ 40،

ـ التصوٌرالضوئً ـ دراسات أـ ماجد عبود عون  ،

 حبٌب ) م . م ( 
 

3،0  

334113  

  15ح 
 

 حسن لاسم 
الصورة السٌنمائٌة  / حسن لاسم .ـ بؽداد :  سٌمٌاء

  04،2دار الشؤون الثمافٌة العامة ،

 ـ التصوٌر السٌنمائً أـ العنوان ب ـ السلسلة  ،

 

3،1  

335 

 342ت 

 
 تجمع فنانو العراق 

/ تجمع فنانو العراق .ـ  Fromlroqssمن العراق 

  04،2بؽداد : الطباع ، 

3،2  



 سم 04) د . ترلٌم ( + صور ملونة ؛ 

 ـ الصور الفٌتوؼرافٌة ؼرافٌة ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

343143 

  050ؾ 

 
 فرٌد  ، طارق  حسون 

العود العربً من بابل الى بؽداد / تالٌؾ وترجمة 
 طارق 

  04،2حسون فرٌد .ـ بؽداد : دار ومتبة عدنان ، 

 سم 01ص ؛ ،12

 ـ العود ) اله الموسٌمٌة ( ـ دراسات  أـ العنوان  ،

 

3،3  

35،13، 

 500ب 

 
 البٌاتً ، ضٌاء 

  04،3ـ  545،موسوعة السٌنما العرالٌة 

ضٌاء البٌاتً .ـ ) بؽداد ( : مطبعة اوفسٌت الٌمظة ، 
04،2  

 سم 00ص ( + صور ملونة ؛ 003ج  ) 

ـ السٌنما  ـ العراق  أـ  0ـ السٌنما موسوعات  ،

 العنوان  
 

3،4  

35،103  

  500ج 

 
 جودت جالً 
االخاللً للعمل السٌنمائً تصوٌر العنؾ فً  المنهج 

واثاره / ترجمه وتحرٌر جودت جالً .ـ بؽداد : دار 
 04،2الشؤون الثمافٌة العامة ، 

 سم .ـ ) سلسلة سٌنما (01ص ؛ 31،

 ـ السٌنما      أـ العنوان      ب ـ السلسلة  ،

 

3،5  

35،103 

 044ع 

 
 عبد هللا ، رضوان مكً 

جمالٌات الوثائك ـ الدٌكودراما ـ مونوؼرافٌات وثالٌة 
/ رضوان مكً عبد هللا .ـ بؽداد  : دار الشؤون 

  04،2الثمافٌة ، 

 سم .ـ ) سلسلة سٌنما ( 00ص ؛ 40،

 ـ السٌنما   أـ العنوان ،

 

304  

35،103 

 044م 

 
 المالكً ، حسن 

النبتة البرٌة ... زهرة الثلج / لصة وسٌنارٌو الؽربة 
  04،2اعة ، للطب

 سم 00ص ؛ 25،

 ـ االفالم السٌنمائٌة      أـ العنوان   ،

30،  



 

35،103 

  303م 

 
 المفرجً ، عالء

كالكٌت : مماالت فً السٌنما / تالٌؾ عالء المفرجً 
  04،2.ـ بؽداد : دار مكتبة عدنان ، 

 سم ،0ص ؛ ،5،

 ـ السنما ـ مماالت أـ العنوان   
 

300  

35،1033 

  000أ 

 
 ابراهٌم ، عبد الناصر مصطفى 

توظٌؾ الشكل الؽرابً فً االفالم الخٌال العلمً / 
لٌؾ عبد الناصر مصطفى ابراهٌم .ـ بؽداد : \تات

  04،2مكتب الفتح ، 

 سم 00ص + صور ملونة ؛ 032

 ـ االفالم السٌنمائٌة    أـ العنوان   ،

 

303  

35،101  

  315م 

 
 المحسن ، ٌوسؾ جابر 

ٌوسؾ جابر المحسن .ـ دمشك : لصوص  العرب /  
  04،2تموز للطباعة ، 

سم  .ـ ) سلسلة درامٌة 00ص (  ؛ 0،2)  ،ن

 تارٌخٌة ( 
 ـ المسالت التلفزٌونٌة أـ العنوان  ب ـ السلسلة    ،

 

300  

350 

  450ن 

 

 
 كلهر ، جون 

المسرح   والعولمة / جون كلهر ، رٌن ناولٌس ، 
دان رٌبالنو ، ترجمة سامً  عبد الحمٌد .ـ بؽداد : 

  04،2دار المصادر ، 

 سم 01ص ؛ 0،1

ـ العولمة أـ ناولٌس رٌن ) م . م ( ب  0ـ المسرح   ،

ـ ربٌال نورٌن ) م . م ( ج ـ امً عبد الحمٌد ) مترجم 
 (  د ـ العنوان 

 

301  

35014002 

  034 ب 

 
 الباجالن ، مٌادة 

االهداؾ المٌمة واالخالق لمسلرح الطفل / مٌادة 
الباجالن .ـ صالح الدٌن : دار االبداع للطباعة 

  04،2والنشر ، 

 سم 04ص ؛ 30

 ـ مسرح االطفال   أـ العنوان   ،

 

302  



35014002 

  034ب  

 
 الباجالن ، مٌادة 

خصائص تكوٌن المنظر فً عروض مدح الطفل / 
مٌادة الباجالن .ـ صالح الدٌن : دار االبداع للطباعة 

  04،2والنشر ، 

 سم ،0ص ؛ 30

 ـ مسرح االطفال   أـ العنوان   ،

 

303  

35014002 

  014هـ 

 
 الهاشمً ، اسعد عبد الكرٌم 

الدور  االتصالً لمسرح الطفل فً ضوء الثمافة 
مٌمٌاء ـ االتصال الكونً ـ المسرح الثالثة نظرٌة ال

الثالث / اسعد عبد الكرٌم الهاشمً .ـ بؽداد  : مكتب 
  04،2الهاشمً لكتاب الجامعً ، 

 سم 00ص ؛ 000

 ـ المسرح االطفال     أـ  العنوان   ،

 

304  

3501403 

  445ت 

 

 
 التكمة جً ، حسٌن 

االخراج المسرحً : المظهر والجوهر : دراسة 
وتحلٌل / حسٌن التكمة جً .ـ بؽداد : مكتب كاردٌنا ، 

04،2  

 سم ،0ص ؛ 03

 ـ االخراج المسرحً   أـ العنوان   ،

 

305  

35014033 

  050ج 

 
 الجبوري ، صالح عزٌز 

مرجعٌات المنهج االخراجً : النظرٌة والتطبٌك ـ 
دراسة ممارنة / صالح عزٌز الجبوري .ـ بؽداد : 

  04،2مكتب كاردٌنا ، 

 سم ،0ص ؛ 040

 ـ االخراج  المسرحً    أـ العنوان  
 

334  

3501401  

  303خ 

 
 الخفاجً ، عماد هادي 

التمنٌة الرلمٌة والبدٌل الضوئً فً العرض 
هادي الخفاجً .ـ بؽداد : مكتب المسرحً  / عماد  

 04،2الفتح ، 

 سم 00ص ؛ 043

 ـ المسرح ـ االضاءة   أـ العنوان  ،

 

33،  

3501402  330  



 اللبان ، سمٌر  005ل 
  04،2المناع / سمٌر اللبان .ـ بابل .ـ دار الفرات ، 

 سم 00ص  ؛ 05

 أ المسرح ) ازٌاء (            أـ العنوان   ،

 

350144 

 345ن 

 

 
 الكحلً ، شعبان رجب 

المنطازٌا  فً اداء الممثل / شعبان رجب الكحلً .ـ 
  04،2بؽداد  : مطبعى السٌنماء ، 

 سم 00ص ؛ 0،0

ـ مسرح الصفل   أـ  0ـ التمثٌل فً المسرح  ،

 العنوان 
 

333  

350143  

 155ح 

 
 حسٌن ، حمد علً 

لضاٌا فً المسرح فٌدٌرٌكوؼارسٌا لوركا / حمد علً 

  04،2حسٌن .ـ بؽداد : دار الشؤون الثمافٌة ، 

 سم .ـ ) سلسلة االبداع المسرح ( 4،ص ؛ ،03

ـ لوركا ، فٌسرٌكو ؼارسٌا        0ـ المسرح ـ دراسات  ، 

 ) شاعر اسبانً (  أـ العنوان  ب ـ السلسلة 
 

330  

350143 

 055ع 

 
 ظم صفصاؾ العانً ، كا

اشكالٌة المدر : فً النص والعرض المسرحً ... الخ 
/ كاظم صفصاؾ العانً .ـ كركون : مطبعة خالد ، 

04،2  

 سم 00ص + صور 3،2

 ـ المسرح ـ دراسات   أـ العنوان  ،

 

331  

350143 

  405ع  

 

 
 عبد الكرٌم سعد 

تصورات فً التجاهات المسرحٌة الحدٌثة / تالٌؾ 
 04،2بؽداد  : مكتب الفتح ، سعد عبد الكرٌم .ـ 

 سم 04ص + صور ملونة  ؛ 20،

 ـ المسرح ـ دراسات    أـ العنوان   ،

 

332  

3501،  

 350أ 

 
 اٌفان علً هادي بٌرم 

البعد التداولً فً النص المسرحً / اٌفان علً هادي 
  04،2بٌرم .ـ الحلة : دار الصادق الثمافٌة ، 

 سم 00ص ؛  043

 ـ المسرح  أـ العنوان   ،

333  



 

352 

  003م 

 
 البال محمود ندٌم 

تارٌخ المدٌرٌة العامة للتربٌة الرٌاضٌة فً العراق : 
بحث تارٌخً عن المدٌرٌة العامة للتربٌة ... الخ / 

  04،2البال محمود ندٌم .ـ بؽداد : مكتب زاكً ، 

 سم 00ص ؛ ،5

الرٌاضٌة ـ  ـ التربٌة 0ـ التربٌة الرٌاضٌة ـ العراق  ،

 تارٌخ   أـ العنوان  
 

334  

352143 

  005س 

 
 السبتً ، علً 

سؤال وجواب فً  314،بنن المعلومات الرٌاضٌة 

مختلؾ علوم الرٌاضٌة / تالٌؾ علً السبتً .ـ ) د  . 
  04،2م ( : السالم للتصمٌم والطباعة ، 

 سم 3،ص ؛ 014

 ـ الرٌاضة ـ   موسوعات    أـ العنوان   ،

 

335  

3521425  

 400أ 

 
 االء عبد الوهاب علً  

العروض الرٌاضٌة وتنظٌم وادارة المهرجانات 
الرٌاضٌة / االء عبد عبد الوهاب علً ؛ حزام موسى 

  04،2عباس .ـ المادسٌة : جامعة المادسٌة  ، 

 سم ،0ص ؛ 00،

ـ الرٌاضة البدنٌة ـ تنظٌم وادارة  أـ حزام موسى  ،

 عنوان  عباس  ) م . م (    ب ـ ال
 

304  

3521425  

  004ع 

 
 عادل فاضل 

دلٌل االدارة الرٌاضٌة / تلرجمة واعداد عادل فاضل ، 
هٌثم عبد الحمٌد علً حمزة بؽداد : مؤسسة ثائر 

  04،2العصامً ، 

 سم 00ص ؛ 100

ـالرٌاضة ـ تنظٌم وادارة أـ هٌثم عبد الحمٌد ) م . م  ،

 ( ب ـ علً حمزة ) م . م (   ح ـ العنوان  
 

30،  

3521425 

  345ع  

 
 عبد الحلٌم نزال 

اساسٌات العمل فً االدارة الرٌاضٌة / عبد الحلٌم 
جبر نزال ، تحسٌن عالوي عدٌل ، محسن ؼالً 
مهاوي .ـ البصرة : شركة الؽدٌر للطباعة والنشر ، 

04،2  

300  



 سم 00ص ؛ 44،

ـ الرٌاضة ـ ادارة   أـ تحسٌن عالوي عٌل ) م . م  ،

 ) م م ( ج ـ العنوان   المهاوي( ب  حسن  
 

352143،0  

  550د 

 
 الدٌوان ، لمٌاء حسن 

 اول تدرٌس التربٌة البدنٌة 
The Funda mentals  of teaching pgusical 

… etc  لمساء حسن الدٌوان ، حسٌن /

فرحان علً.ـ بٌروت : دار ومكتبة البصائر ، 

04،2  

 سم 34ص  ؛  340

 ـ التربٌة البدنٌة ) م . م (   ب ـ العنوان    
 

303  

3521433 

 450أ 

 
 امٌر عبد الواحد 

موسوعة العلم الحركً التربٌة البدنٌة وعلو 
الرٌاضٌة / تالٌؾ امٌر عبد  الواحد ، شٌماء عبد 

  04،2مطر   .ـ بؽداد : مكتب النو ر ، 

 سم 00ص ؛ 150

 0ـ التربٌة البدنٌة ـ التدرٌب ) الحركة (  ) م . م (  ،
التموٌم الحركً  أـ شٌماء عبد مطر ) م . م ( ب ـ 

 العنوان 
   

300  

3521433 

  050غ 

 

 
 الؽرٌري ، لٌث ابراهٌم جاسم 

الهدؾ التدرٌبً : تحلٌل لبعض المفاهٌم المعتمدة /  
لٌث ابراهٌم جاسم .ـ دٌالى : المطبعة المركزٌة ، 

04،2  

 سم01ص ؛ 030

 ـ التدرٌب الرٌاضٌٌن   أـ العنوان   ،

 

301  
 

3521443  

  51ق  
 

 لٌس جٌاد خلؾ 
رٌاضة الخواص / تالٌؾ لٌس جٌاد خلؾ ، عالء 

منمحة .ـ بؽداد : وزارة التعٌم  0خلؾ حٌدر .ط 

  04،2العالً والبحث  ، 

 سم ،0ص ؛ 02،

ـ المعولون ـ تربٌة أـ حٌدر  0ـ المعولون ـ رٌاضة  ،

 ، عالء خلؾ ) م . م (  ب ـ العنوان  
 

302  

352145123   303  



 الجابري ، علً دمحم  حطاب   000ج 
خصخصة الرٌاضة فً العراق / تالٌؾ علً دمحم  
حطاب الجابري .ـ الدٌوانٌة : مطبعة صفر واحد ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ 23، 

ـ الخصخصة    أـ  0ـ الرٌاضة البدنٌة ـ العراق  ،

 العنوان  
 

35213 

  035ط  

 
 الطرفً ، علً سلمان عٌد 

االختٌارات المهارٌة اللعاب الكرة الفرلٌة / علً 
سلمان عبد الطرفً .ـ بؽداد : مكتب النبراس ، 

04،2  

 سم 01ص ؛ 043

 ـ العاب الكرة    أـ العنوان   ،

 

304  

352130،  

 500ح 

  
 حٌدر عودة زؼٌر 

كرة الٌد لطلبة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ... الخ 
/  اعداد حٌدر عودة زؼٌر .ـ البصرة : شركة الؽدٌر 

 ،04،2  

 سم 00ص ؛ 55،

 ـ كرة الٌد ـ دراسات  أـ العنوان   ،

 

305  

3521303 

  400ع 

 
 عماد طعمة راضً 

الدفاع واختباراته بكر السلة / عماد طعمة راضً ، 
  04،2معتز خلٌل ابراهٌم .ـ عماد : دار دجلة ، 

 سم 00ص ؛ 004

ـ كرة السلة أـ معتز خلٌل ابراهٌم ) م . م (              ،

 ب ـ العنوان  
 

314  

3521301  

 040خ 

 
 خالد شاكر محمود 

الكرة الطائرة لالعبٌن الصؽار / خالد شاكر محمود ، 
جاسم خضٌر صخً .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر العصامً 

 ،04،2  

 سم 00ص + صور ملونة ؛ 2،،

ـ الكرة الطائرة أـ جاسم خضٌر صخً ) م . م ( أـ ،

 العنوان  
 

31،  

3521301   310  



 مٌاسة عبد علً كاظم   501م 
الكرة الطائرة الستتراتٌجات واالنظمة / ترجمة مٌاسة 
عبد علً كاظم ؛ حمٌدة عبٌد عبد االمٌر .ـ النجؾ : 

  04،2العالمٌة الحدٌثة ، 

 سم 00ص ؛ 353

ـ الكرة الطائرة  أـ حمٌدة عبٌد عبد االمٌر ) مترجم  ،

 ( ب ـ العنوان  
 

3521330 

  340أ 

 
 احمد عبد الكرٌم حمٌد 

الفنً للمبارٌات / تالٌؾ احمد عبد الكرٌم التحلٌل 
 04،2حمٌد .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر العصامً ، 

 سم 04ص + صور  اٌضاحٌة ؛ 20

 ـ كرة المدم   أـ العنوان   ،

 

313  

3521330 

  503ر 

 
 رٌاح ، علً 

اٌام الكرة العرالٌة / علً رٌاح .ـ بؽداد : شركة 
  04،2االنس ، 

 سم 00ص + صور ؛ 010

 المدم أـ العنوان   ـ كرة ،

 

310  

3521330 

  000ع 

 
 العبادي ، كاظم 

كرة المدم العرالٌة بٌن التمٌٌم والتموٌم / تالٌؾ كاظم 
  04،2العبادي .ـ لندن : أم بً جً العالمٌة ، 

 سم 04ص ؛ 132

 ـ كرة المدم         أـ العنوان   ،

 

311  

3521330 

  350ي 

 
 ٌحٌى علوان 

استخدام تمارٌن اللعب فً تظوٌر الجاذٌبة المعرفً 
والتصرؾ الخططً فً كرة المدم / تالٌؾ ٌحٌى 

  04،2علوان .ـ ) د . ن ( : ) د . م ( ، 

 سم 00ص + صورة ملونة ؛ 043

 ـ كرة المدم   أـ العنوان  ،

  

312  

3521330402 

 055ن 

 
 الكروي ،رافت عبد الهادي 

أم االسئلة فً بناء مواد لانون كرة المدم / رافت عبد 
  04،2الهادي الكروي .ـ بؽداد : ) د . ن ( ، 

 سم 04ص + صور اٌضاحٌة ؛ 53

313  



 ـ كرة المدم ـ لوانٌن وتشرٌعات   أـ العنوان   ،

 

352133043  

  340أ 

 
 احمد عبد الكرٌم حمٌد 

ماال تعرفة عن كرة المدم الروسٌة : مجموعة من 
الحوارات والمعلومات ... الخ / ترجمة احمد عبد 
الكرٌم حمٌد .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر العصامً ، 

04،2  

 سم ،0ص ( ؛ 4،،)  3ج 

 ـ كرة  المدم ـ دراسات أـ العنوان   ،

314  
 
 
 
 
 

35210  

  001ؾ 

 
 فائزة عبد الجبار احمد 

ٌة : بدنٌة ـ وظٌفٌة ـ مٌكانكٌة / فائزة اساسٌات اللٌاف
عبد الجبار احمد  ، لٌزا رستم ٌعموب .ـ بؽداد : 

  04،2مكتب النور ، 

 سم 00ص ؛ 040

ـ التربٌة البدنٌة      أـ لٌزا رستم ٌعموب  )م . م (  ،

 أـ العنوان  
 

315  
 

352100 

  040ع  

 
 عامر دمحم ناصر 

االلعاب العشرٌة للرجال والسباعً للنساء ) تعلٌم ـ 
تدرٌب ـ تحكٌم ( / تالٌؾ عامر دمحم ناصر .ـ بؽداد : 

  04،2مكتب النور ، 

 سم 00ص + صور ؛ ،00

 ـ العاب الموى   أـ العنوان   ،

 

324  

352104  

  440س 

 
 
 

 
 

 

 
 ، هشام السلمان 

البارالمبٌة العرالٌة من برشلونة الى رٌودي جانٌرو 

  04،2/ تالٌؾ هشام السلمان .ـ بؽداد  : ) د . ن ( ، 

 سم 5،ص + ور ملونة  ؛ 04

 مالحضة : مكتوبة بالؽتٌٌن العربٌة واالنكلٌزٌة  
 ـ االلعاب االولمبٌة    أـ العنوان     ،

 

32،  



352142 

 500ج 

 
 الجابً ، عبد الكرٌم فاضل عباس 

ل لرسائل ماجتٌر رٌاضة المبارزة فً الدلٌل الشام

( / اعداد عبد الكرٌم فاضل  04،1ـ  543،العراق )

عباس الجنابً ، عبد الهادي حمٌد مهدي التمٌمً ، 
مٌادة زهٌر فخري فخري الخفاجً .ـ   ) بؽداد ( : ) 

  04،2د . ن ( ، 

 سم 00ص ( ؛ 3،3)  ،ن 

ـ المبارزة   أـ الجنابً ، عبد الكرٌم  فاضل عباس  ،

) م . م(  ب ـ  التمٌمً ، عبد الهادي  حمٌد ) م , م (  
 ج ـ العنوان  

 

320  

35310، 

  400ح 

 

 
 الحمدانً ، درٌد مجٌد حمٌد 

االسس والمفاهٌم العلمٌة الحدٌثة فً تعلم وتدرٌب 
السباحة / درٌد مجٌد حٌمٌد الحمدانً .ـ اربٌل : 

  04،2جامعة صالح الدٌن ، 

 سم 01ص ؛ 301

 ـ السباحة   أـ العنوان  ،

 

323  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 االدب واالبالؼة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4441424  

 005م 

 
مراٌا الثمافٌة : شهادات ومداخالت فً كتابات جاسم 
دمحم صالح ) احتفالٌة تكرٌمٌة ( / تجمع المراٌا 

  04،2الثمافٌة .ـ بؽداد :  مطبعة عادل ، 

 سم 01ص ؛ 354

ـ جاسم دمحم صالح           0ـ ادب االطفال ـ دراسات  ،

 ) ادٌب ( 
 

320  

4441424،  

  354ر

 
 رحٌم ، حسٌن علً 

نجوم السماء شعر / حسٌن علً رحٌم ، رسوم 
فردوس منعم عبد هللا  .ـ النجؾ : دار البراق ، 

04،2  

321  



 (  3سم .ـ سلسلة ؛ 03ص + رسوم ملونة ؛ ،0
 ٌحتوي على لرص 

ـ شعر االطفال أـ فردوس منعم ) رسام ( ب ـ طٌبة  ،

 عبد هللا ) رسام ( ج ـ العنوان  د ـ السلسلة 
 

4441424  

 404ط 

 
 طالل حسٌن 

حجر عثرة : ال مسرحٌة لالطفال / تالٌؾ طالل حسن 
  04،2؛ روم طٌبة عبد هللا ) د . م ( : دار البراق ، 

 سم ،بدون ترلٌم ؛ رسوم ملونة ؛ 

ـ مسرحٌات االطفال أـ طٌبة عبد ) رسامة ( ب ـ  ،

 العنوان   ج ـ السلسلة 
 

322  

44414240  

  054ن 

 
 كرٌم ، زهراء جلٌل 

سالم : مسرحٌات لالطفال / زهراء جلٌل كرٌم رسالة 
 04،2.ـ بابل : المركز الثمافٌة للطباعة ، 

 سم 0ص ؛ 21

 ـ مسرحٌات لالطفال  أـ العنوان   
 

323  

44414243  

  404م 

 
 امال فاروق 

اول ٌوم ؾ المدرسة / امال فاروق .ـ دٌالى : مطبعة  
 0 4،2المركزٌة ، 

 سم 03بدون ترلٌم ؛ رسوم ملونة ؛ 

 ـ لصص االطفال  أـ العنوان   ،

 

324  

44414243  

  504أ 

 
 االندلسً ، سهام 

كم اود ان ٌحبنً هللا / نص سهام االندلسً ؛ رسوم 
طٌبة عبد هللا .ـ بؽداد : دار البراق والثمافة االطفال ، 

04،2  

 سم 04) د . ترلٌم ( ؛ رسوم ملونة ؛ 

 ـ لصص االطفال   أـ العنوان  ،

 

325  

44414243  

 50 س

 
 السٌد ، كمال 

االصدلاء الثالثة / نص كمال السٌد ؛ رسوم طٌبة 
  04،2عبد هللا .ـ النجؾ دار البراق لثمافٌة االطفال ، 

سم .ـ ) حكاٌات  فلفى ؛ 04ص + صور ملونة ؛ 4،

3  ) 
ـ لصص االطفال  أـ عبد هللا ، طٌبة ) رسوم ( ب ـ  ،

334  



 العنوان    ج ـ السلسة 
 

44414243  

 50س 

 
 السٌد ، كمال 

الدجاجة الشاطرة  / نص كمال السٌد ؛ رسوم حكٌمة 
  04،2شرٌؾ  .ـ النجؾ دار البراق ، 

سم .ـ ) حكاٌات  فلفى ؛ 04ص + صور ملونة ؛ 4،

2 ) 
ـ لصص االطفال  أـ حكٌمة شرٌؾ  ) رسامة ( ب  ،

 ـ العنوان    ج ـ السلسة 
 

33،  

44414243  

  043ص 

 

 
 صالح ، وجدان 

نمولة والجدة حسناء / تالٌؾ وجدان صالح ؛ رسوم 
  04،2فاخر حسٌن .ـ بؽداد : دار ثمافة االطفال ، 

سم .ـ ) السلسلة 03ص  + رسوم ملونة  ؛ 5،

 (  0العلمٌة  ؛ 
ـ لصص االطفال  أـ فاخر  حسٌن ) رسام ( ب ـ  ،

 العنوان   ح ـ السلسلة 
 

330  

44414243  

 300ص 

 
 صفاء عبد الرزاق 

الدٌن واالسد والحمار / صفاء عبد الرزاق ؛ رسوم 
زهراء دمحم  علً .ـ بؽداد : دار البراق للثمافة االطفال 

 ،04،2  

سم .ـ) سلسلة المصص الهجائٌة 03بدون ترلٌم ؛ 

 (  3للمبتدئٌن ؛ 
 ـ لصص االطفال أـ زهرة دمحم علً ) رسامة (   ،

 ب ـ العنوان   ج ـ السلسلة 
 

333  

44414243  

 300ص 

 
 صفاء عبد الرزاق 

السلحفاة واالرنب  / صفاء عبد الرزاق ؛ رسوم 
زهراء دمحم  علً .ـ بؽداد : دار البراق للثمافة االطفال 

 ،04،2  

سم .ـ) سلسلة المصص الهجائٌة 03بدون ترلٌم ؛ 

 (  0للمبتدئٌن ؛ 
 ـ لصص االطفال أـ زهرة دمحم علً ) رسامة (   ،

 ة ب ـ العنوان   ج ـ السلسل
 

330  

44414243  

 300ص 

  
 صفاء عبد الرزاق 

331  



الضفادع والبمرة  / صفاء عبد الرزاق ؛ رسوم 
زهراء دمحم  علً .ـ بؽداد : دار البراق للثمافة االطفال 

 ،04،2  

سم .ـ) سلسلة المصص الهجائٌة 03بدون ترلٌم ؛ 

 (  0للمبتدئٌن ؛ 
 ـ لصص االطفال أـ طٌبة عبد هللا  ) رسامة (   ،

 ب ـ العنوان   ج ـ السلسلة 
 

44414243  

 300ص 

 
 صفاء عبد الرزاق 

اللملك والثعلب  / صفاء عبد الرزاق ؛ رسوم زهراء 
دمحم  علً .ـ بؽداد : دار البراق لثمافة االطفال ، 

04،2  

سم .ـ) سلسلة المصص الهجائٌة 03بدون ترلٌم ؛ 

 (  ،للمبتدئٌن ؛ 
 لً ) رسامة (  ـ لصص االطفال أـ زهرة دمحم ع ،

 ب ـ العنوان   ج ـ السلسلة 
 

332  

44414243  

 035ع 

 

 
 العافوس ، مهند 

النالذة المفتوحة / كتبها مهند العافوس  ؛ رسوم 
مرشتة نجمً .ـ بؽداد : دار البراق لثمافة االطفال ، 

04،2  

 سم 04) د . ترجم ( + صور ملونة ؛ 

 ـ لصص االطفال   أـ العنوان   ،

    

333  

44414243  

 001ع

 
 عباس عبٌد  علوان 

لصص لالطفال عن ماما لعبتً ... الخ / تالٌؾ 
  04،2عباس عبٌد علوان .ـ) د . م ( : ) د . ن ( ، 

 سم 01ص ؛ 34

 ـ لصص االطفال  أـ العنوان   ،

 

334  

44414243  

 105غ 

 
 ؼبٌرت ، خوان مانوٌل 

حلم المللن فلورٌان : سلسلة تعلٌمٌة من لصص 
االطفال ، خوان مانوٌل ؼٌرت ، ترجمة ؼٌداء لٌس 

  04،2ابراهٌم .ـ بؽداد  : مكتب العراق الجدٌد ، 

 سم 01ص ؛ 00

ـ لصص االطفال أـ ؼٌداء لٌس ابراهٌم  ) مترجم (  
 ب ـ العنوان  

 

335  



44414243  

  014ق 

 
 

 
 الماسمً ، دمحم

دٌكو ٌعتزل الصباح/ دمحم الماسمً ؛ رسوم فردوس 

  04،2منعم .ـ النجؾ : دار البراق ، 

سم  .ـ ) حكاٌات فلفً ؛ 05ص + رسوم ملونة ؛ 4،

ـ لصص االطفال أـ فردوس  منعم ) رسام ( ب  ،( ،

 ـ العنوان  ج ـ السلسلة 
 

344  

44414243  

 014ق 

 
 الماسمً ، دمحم

ً ؛ رسوم طٌبة عبد ضفدوع والنمٌمة / دمحم الماسم
  04،2هللا  .ـ النجؾ : دار البراق ، 

سم  .ـ ) حكاٌات فلفً ؛ 03ص + رسوم ملونة ؛ 4،

ـ لصص االطفال أـ طٌبة عبد هللا ) رسامة ( ب  ،( 3

 ـ العنوان  ج ـ السلسلة 
 

34،  

44414243  

 014ق 

 
 الماسمً ، دمحم

ؼزولة تخسر السباق / دمحم الماسمً ؛ رسوم طٌبة 
  04،2عبد هللا .ـ النجؾ : دار البراق ، 

سم  .ـ ) حكاٌات فلفً ؛ 04ص + رسوم ملونة ؛ 4،

ـ لصص االطفال أـ عبد هللا / طٌبة  ) رسامة (  ،( 2

 ب ـ العنوان  ج ـ السلسلة 
 

340  

44414243  

 014ق

 
 الماسمً ، دمحم

 الماسمً ؛ رسوم فردوس فرفور وسؤء الظب/ دمحم
  04،2منعم .ـ النجؾ : دار البراق ، 

سم  .ـ ) حكاٌات فلفً ؛ 05ص + رسوم ملونة ؛ 4،

ـ لصص االطفال أـ فردوس  منعم ) رسام (                ،( 0

 ب ـ العنوان  ج ـ السلسلة 
 
 

343  

44414243  

 014ق 

 
 الماسمً ، دمحم

فلفً والؽرور/ دمحم الماسمً ؛ رسوم فردوس منعم .ـ 

  04،2النجؾ : دار البراق ، 

سم  .ـ ) حكاٌات فلفً ؛ 04ص + رسوم ملونة ؛ 4،

ـ لصص االطفال أـ فردوس  منعم ) رسام ( ب  ،( 2

 ـ العنوان  ج ـ السلسلة 
 

340  

44414243   341  



 الماسمً ، دمحم 014ق
لرود المبعة الحمراء / دمحم الماسمً ؛ رسوم طٌبة 

  04،2عبد هللا .ـ النجؾ : دار البراق ، 

سم  .ـ ) حكاٌات فلفً ؛ 03ص + رسوم ملونة ؛ 4،

ـ لصص االطفال أـ طٌبة عبد هللا ) رسامة (                                   ،( 4

 ب ـ العنوان  ج ـ السلسلة 
 

44414243  

 05د

 
 

 
 الدرة ، عادل 

اوزان الشعر / عادل الدرة .ـ ط  : ثانٌة مزٌدة 

  04،2ومنمحة .ـ بؽداد : مطبعة المرٌا ، 

 سم ،0ص ؛  310

 ـ الشعر العربً ـ العروض والموافً   أـ العنوان   ،

 

342  

44414243  

  454ع 

 
 علوان ، احمد حسن 

الدرس المنهجً فً علمً العروض والمافٌة : 
شعر الشطرٌن التفعٌلة واصول  دراسة وتطبٌك فً

المافٌة / احمد حسن علوان .ـ بؽداد : مكتب السفٌر 
  04،2للطباعة ، 

 سم 00ص ؛ 34،

 ـ الشعر العربً ـ العروض  والمافٌة   أـ العنوان   ،

 

343  

44414243  

  450ح 

 

 
 الحمٌري ، عبد الرزاق ؼافل الكرم 

التفاوض ولت الحوار / عبد الرزاق ؼافل الكرم 
  04،2الحمٌري .ـ بؽداد : المركز التمً ، 

 سم 00ص ؛ 30

 ـ الحور  أـ العنوان   ،

 

344  

44414243 

  554أ 

 
ابو الهول بال سر : لصص عالمٌة / ترجمة زٌد 

  04،2الشهٌد .ـ دمشك : امل الجدٌدة  ، 

 سم 04ص ؛ 33،

 ـ المصص العالمٌة  أـ الشهٌد ،  زٌد ) مترجم (  ،

 

345  
 

44414243 

  5م 
 

 من لصص العرب / اختارها وترجمتها 
عبد الخالك الزهري .ـ بؽداد : مطبعة اٌالؾ  ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ 20

 ـ المصص العالمٌة     أـ العنوان   ،

354  



 

445 

  043ص 

 
 صالح ، بشرى موسى 

الواحد والمتعدد / مماربات جمالٌة ـ ثمافٌة فً  االدب 
والنمد / بشرى موسى صالح .ـ بؽداد : مكتٌة  عدنان 

 ،04،2  

 سم ،0ص ؛ 004

 ـ االدب العربً    ـ نمد     أـ العنوان   ،

 

35،  

44414243445 

  355م 

 
 محً / انعام فائك 

موافك  نمدٌة بٌن المدٌم والحدٌث / انعام فائك محً 
  04،2بؽداد : مكتب دار االرلم للطباعة ،  .ـ

 سن 04ص ؛ 31

 ـ االدب ـ   نمد   أـ العنوان  
 

350  

4،413 

  040ث 

 
 ثامر ، فاضل 

الصوت االخر : الجوهر الحواري للخطاب االدبً / 
.ـ بؽداد : دار الشؤون الثمافٌة  0فاضل ثامر .ـ ط 

  04،2العامة ، 

 سم  .ـ ) سلسلة نمد ( 00ص ؛ 0،1

 ـ االدب العربً ـ دراات   أـ العنوان  ب ـ السلسلة  ،

 

353  

4،413  

  403ص 

 
 صالح فاخر حبٌر 

اثر التعلٌم من خالل النصوص ) طرٌك روتكوؾ ( 
فً تحصٌل .. الخ / تالٌؾ صالح  فاخر جبٌر  .ـ 

  04،2بؽداد : مكتب الٌمامة للطباعة ، 

 سم 01ص ؛ 42،

 العنوان   ـ االدب العربً ـ دراسة وتدرٌس أـ 
 

350  
 

4،414  

 014ج 

 
 جاسم ، علً متعب 

من ذات المبدع ال الذات البدعة زٌد الشهٌد فً 
حواراته / علً متعب جاسم .ـ ) بؽشك ( : امل 

  04،2الجدٌدة ،  

 سم 00ص ؛ 010

ـ  3ـ االدب العربً ـ العراق  0ـ االدب ـ حورات  ،
 زٌد الشهٌد ) كاتب ( أـ العنوان   

 

351  

4،414  352  



 النائب ، رافع عبد اللطٌؾ   050ن 
نسك التالزم بٌن السٌاب والنائب رسائل تنشر للمرة  
االولى مع دٌوان الشاعر عبد اللطٌؾ النائب / اعداد 
وجمع رافع عبد اللطٌؾ النائب ، ضٌاء مصطفى .ـ 

  04،2بؽداد : دار ومكتبة عدنان ، 

  سم 01ص ؛ 044

ـ السٌاب ، بدر  0ـ االدب العربً ـ مجموعات  ،

شاكر السٌاب ) شاعر ( ب ـ النائب ، عبد اللطٌؾ ) 
 شاعر (                 ج ـ العنوان  

 

4،414  

  350و 

 
 وحٌد ، سعاد 

ممالة وحكاٌة ومواعظة  / سعد وحٌد .ـ بؽداد  : 
  04،2مكتب دار االرلم ، 

 سم 01ص  ؛ 23

 وعات   أـ العنوان  ـ االدب ـ مجم ،

 

353  

4،41445043 

  450ع 

 
 علوان ، خالدة 

حفرٌات انثوٌة / خالدة  علوان  .ـ بؽداد : دار 
  04،2ومكتبة عدنان  ، 

 سم 00ص ؛ 010

ـ االدب العربً ـ العراق         0ـ ادب المراة ـ دراسات  ،

 أـ العنوان  
 

354  

4،415  

  105ب 

 
 بشوش ، هاتؾ 

لراءات نمدٌة انطباعٌة لنخبة من االدباء / هاتؾ 
بشوش .ـ المثنى : دار ادٌان لخدمات التصمٌم 

  04،2والطباعة ، 

 سم 00ص (  ؛ 13،)  ،ج 

 ـاالدب العربً  ـ نمد  أـ العنوان   ،

 

355  

4،415  

  450ع 

 
 العمٌدي ، دمحم جودة 

مماالت نمدٌة فً شعر والمصة / دمحم جودة العمٌدي 

  04،2.ـ بابل : مركز الثمافً للطباعة ، 

 سم 00ص ؛ 25،

 ـ االدب العربً ، نمد   أـ العنوان   ،

 

444  
 

4،415  

 254ن 

 
 النعٌمً ، احمد اسماعٌل 

44،  



التراث االدبً والمعاصر ـ بٌن الحمٌمة والوهم / 
: مكتب المنار ، احمد اسماعٌل النعٌمً  .ـ بؽداد 

04،2  

 سم 00ص ؛ 0،0

 ـ الشعر العربً ـ تارٌخ  0ـ االدب العربً ـ تارٌخ  ،

 أـ العنوان  
 

4،415،43 

 303خ 

 
 الخفاجً ، صالح مهدي 

الموجز فً االدب الجاهلً وفنونة / جمع وتحمٌك 
صالح مهدي الخفاجً .ـ المثنى : دار ادرٌان ، 

04،2  

 سم 5،ص ؛ 13،

ـ االدب  العربً ـ العصر الجاهلً ـ دراسات أـ  ،

 العنوان  
 

440  

4،4151 

  503د 

 
 الدواح ، عاصم عبد 

الجنً العتٌد من االدب المفٌد : العصر العباسً 
المتاخر انموذجا / عاصم عبد الدواح .ـ بؽداد : دار 

  04،2الفراهٌدي للنشر والتوزٌع  ،

 سم 00ص ؛ 0،3

ـ االدب العربً ـ العصر العباسً  النهائً أـ  ،

 العنوان  
 

443  

4،4152  

 155ح 

 
 الحسٌنً ، لصً عدنان سعٌد 

االدب االندلسً فً الرسائل واالطارئح فً الجامعات 
م  مع ملحك بالرسائل  04،2ـ  534،العرالٌة 

واالطارئح فً بعض الدول العربٌة / اعداد لصً 
اد : مؤسسة السٌد محً عدنان سعٌد الحسٌنً .ـ بؽد

  04،2الدٌن الحسٌنً الشهر ستانً  ـ 

سم .ـ ) سلسلة محً الدٌن الشهر 01ص ؛ 23

 (  04،2ستانً ؛ 

ـ االدب العربً ـ العصر االندلسً أـ العنوان  ب ـ  ،

 السلسلة  
 

440  

4،،1440  

  400ح 

    

 
 الحمدانً ، علً حمٌد 

نزٌؾ االلمار : لصائد  فً الحب أل البٌت االطهار 
علٌهم السالم ) مجموعة شعرٌة ( / علً حمٌد 
الحمدانً .ـ الحلة : دار الفرات للثمافة واالعالم ، 

441  



04،2  

 سم 00ص ؛ 2،،

 ـ سفر المدٌح  ) اهل البٌت (   أـ العنوان   ،

 

4،،1443  

  040ح 

 
 الحركانً ، ابراهٌم 
سٌة والمبلٌة فً الشعر العربٌة / الصراعات السٌا

  04،2ابراهٌم الحركانً .ـ بؽداد : دار المرتضى ، 

 سم 5،ص ؛ 20

 ـ النثر العربً  ـ دراسات   أـ العنوان   ،

 

442  

4،،1443  

  550س 

 
 سهٌر صالح ابو جلود 

الرٌشة والعنماء : دراسات ي العشر والرواٌة / 
سهٌر صالح ابو جلود .ـ بؽداد : مكتب  وجدي 

  04،2تصمٌم ، 

 سم 04ص ؛ 3،1

ـ المصة العربٌة ـ  0ـ الشعر العربً ـ دراسات  ،

 دراسات أـ العنوان  
 

443  

4،،1443  

 003 

 
 شرٌع ، عصام 

مفاتٌح الشعرٌة فً لصائد حمٌد سعٌد : دراسة فً 
اثة الشعرٌة / عصام شرٌع .ـ دمشك : دار حد

   04،2صفحات ، 

 سم .ـ ) دراسات ( 00ص ؛  13،

ـ سعٌد ، حمٌد )  0ـ الشعر العربً ـ دراسات   ، 

 شاعر ( 
 أـ العنوان  ب ـ السلسلة 

 

444  

4،،1443  

  250غ 

 

 
 ؼضب احمد شاكر 

دراسات شعرٌة وتحمٌك / تالٌؾ احمد شاكر ؼضب 
  04،2.ـ بؽداد : العٌن ، 

 سم 00ص ؛ 42،

 ـ الشعر العربً ـ دراسات     أـ العنوان   ،

 

445  

4،،1443  

  300ن 

 
 النجار ، اسعد دمحم علً 

الفكاهة فً الشعر الحلً / اسعد دمحم علً النجار .ـ 
  04،2بابل : دار الصادق ، 

 سم 01ص ؛ 041

4،4  



ـ الفكاهات                      0ـ الشعر العربً  ـ دراسات   ،

 أـ العنوان  
 

4،،1445  

  454خ 

 
 خلٌل ، رحٌم كوكز     

خطاب   نمد الشعر بٌن االطر النطرٌة واالجراءات  
التطبٌمٌة االدٌب انموذجا / تالٌؾ رحٌم كوكز .ـ  

  04،2عمان  : دار الوضاح للنشر  ، 

ـ الشعر العربً ـ تارٌخ  ونمد    ،سم 01ص ؛ 313

 أـ العنوان  

4،،  

4،،1445  

  51ق 
 

 لٌس مجٌد علً 
شعراء النمد : لٌس مجٌد علً .ـ بؽداد : مؤسسة 

  04،2ثائر العصامً  ،  

 سم 04ص ؛ 01،

 ـ الشعراء  العربً ، نمد   أـ العنوان   ،

 

4،0  

 4،،1445   

  245م 

 
 مطلوب ، احمد 

جذور الشعر الحر / الدكتور احمد مطلوب   .ـ بؽداد 
  04،2: مطبعة المجمع العلً  ، 

 سم  00ص  ؛ 040

 ـ الشعر  الحر    0ـ الشعر العربً ـ تارٌخ  ،

 ـ العوان     ،

 

4،3  

4،1445  

  005ن 

 
 نادٌة هناوي سعٌد 

رؤى نمدٌة : الشعر من بنٌة التحلٌل الى بنً  
التاؤٌل / نادٌة هناوي سعدون     .ـ بؽداد : دار 

  04،2الفراهٌدي ، 

 سم 00ص ؛ 000

 ـ الشعر العربً      ـ نمد    أـ العنوان  ،  

  

4،0  

4،،1400  

  024ن 

 

 
 الكاظمً ، عماد 

عٌد الؽدٌر فً الشعر الكاظمً : لراءة فً ؼدٌرٌات 
الشٌخ كاظم أل نوح / عماد الكاظمً   .ـ بؽداد   : 
دار مؤسسة هبة الدٌن الحسٌنً الشهر ستانً ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ ،4

ـ أل نوح ، كاظم ) شاعر (              0ـ شعر المدٌح   ،

 أـ العنوان 

4،1  



  

4،،1400  

  004ن 

 
 سٌن صادق الكربالئً ، ح

علمتنا كربالء   / حسٌن صادق الكربالئً .ـ) د . م ( 
  04،2: دار الوارث للطباعة ، 

 سم 01ص ؛ 20

 ـ شعر الفخر والمدٌح    أـ العنوان   ،

 

4،2  

4،،143  

  203أ 

  

 
 االعرجً ، معز عباس الشاله 

دٌوان دمعة العٌن فً رثاء اهل البٌت الطاهرٌن 
علٌهم السالم / معز عباس الشاله االعرجً .ـ الحلة 

  04،2: دار الفرات للثمافة واالعالم   ، 

 (  33سم   .ـ ) شعراء حلٌون ؛ 00ص ؛ 032
 ـ شعر الرثاء ـ العراق  أـ العنوان ب ـ السلسلة    ،

 

4،3  

4،،143  

  435ح 

 

 
 صوداالحلفً ، كاظم 

االدب النفٌس فً التشطٌر والتخمٌس / كاظم جواد 
الحلفً .ـ الحلة : دار الموات للثمافة واالعالم ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ 41

 ـ الشعر الرنا ـ العراق أـ العنوان   ،

 

4،4  

4،،143 

  303خ 

 

 
 الخفاجً ، صالح 

دٌوان اسمعونً / صالح الخفاجً .ـ كربالء : دار 
  04،2التوحٌد للطباعة ، 

 سم 00ص ؛ 043

 ـ شعرالرثاء ـ العراق      أـ العنوان   ،

 

4،5  

4،،143 

 052ر

 
 الربٌعً ، عبد الزهرة

الحسٌن مصباح الهدى : لصائد نثرٌة / عبد الزهرة 
  04،2الربٌعً .ـ ) د ـ م ( : ) د ـ ن ( ، 

 سم 3،ص؛ 05

 ـ شعر الرثاء ـ العراق   أـ العنوان   ،

 

404  

4،،143  

 500س 

 
السودانً ، عدنان لطٌؾ لصائد حسٌنٌة بالفصحى 
والعامٌة فً  رثاء سٌد االنام واله علٌهم السالم / 
عدنان لطٌؾ السودانً .ـ البصرة : شركة الؽدٌر 

40،  



  04،2للطباعة والنشر ، 

 سم 00ص ؛ ،5،)  ،ج 

 رثاء   أـ العنوان ـ شعر ال ،

 

4،،143  

  000ن 

 
 الكرباس ، دمحم صادق دمحم 

المدخل الى الشعر الحسٌنً / دمحم صادق دمحم 
الكرباس .ـ لندن : المركز الحسٌنً  للدراسات 

   04،2ـ  0444

 سم 00ص ( ؛ 115ط ) 

 ـ الحسٌن بن علً ) امام ( أـ العنوان   0ـ الرثاء  ،

 

400  
 

4،،143 

 000ن 

 
 الكرباس ، دمحم صادق دمحم 

 ،( )  342،/  4،/  00دٌوان المرن الثالث عشر ) 
/ دمحم صادلالكرباسً .ـ لندن : المركز  543،/  ،،/ 

  04،2ـ  ،،04الحسٌنً للدراسات ، 

 سم 01(  ؛  1، ج  0، ج  ،) ج 

ـ الحسٌنً بن علً ) امام ( أـ  0ـ شعر الرثاء  ،

 العنوان  
 

403  

4،،143  

  400ل 

 
 اللبان ، صالح 

الصن المفتوح فً مدٌح اهل البٌت ورئاثهم / صالح 
.ـ جمعٌة الرواد الثمافٌة  ) مفعلة ( ،  0اللبان .ـ ط 

04،2  

 سم 00ص ؛ 0،1

 ـ الشعر الدٌنً أـ العنوان   0ـ شعر الرثاء ـ العراق  ،

     

400  

4،،143  

  340م 

 
 الدمحمانً ، ابو رٌاض 

دٌوان  الفترة فً مدح  ورثاء اهل البٌت / ابو 
  04،2رٌاض  الدمحمانً .ـ دار التوحٌد ، 

 سم 01ص ؛ 021

 ـ شعر الرثاء ـ العراق  أـ العراق  ،

  

401  

4،،143  

 355م 

 
 محً الدٌن ، دمحم  حسن 

.ـ الفٌة سٌد الشهداء / نظم  دمحم حسن محب    الدٌن 
  04،2الحلة : دار الفرات للثمافة  واالعالم / 

 سم 00ص ؛ ،،،

402  



 ـ الرثاء ـ العراق أـ العنوان   ،

 

4،،143  

  515م 

 
 الموسوي ،  مالن 

،  40صالة الملم / مالن الموسوي .ـ النجؾ ؛ مطبعة 

04،2  

 سم 00ص ؛  3،،

 ـ شعر الرثاء   أـ العنوان  ،

 

403  

4،،1420 

  105م 

 
 االزدي ، دمحم ٌوسؾ 

الدرر الفاخرة واالنوار الساطعة فً فصائل العترة 
الطاهرة / دمحم ٌوسؾ االزدي .ـ ) بؽداد ( : ) د ـ ن ( 

 ،04،2 

 سم 05ص ؛ 44

 ـ الشعر الدٌنً أـ العنوان      ،

 

404  

4،،1420  

  052ر 

 
 الربٌعً ، علٌاء نصرت حسن  علوان 
المعصومٌن ) البنٌة الصرفٌة فً شعر اهل البٌت 

علٌهم السالم ( : دراسة داللٌة / علٌاء نصرت حسن  
 04،2علوان الربٌعً  .ـ بؽداد : مكتب الؽفران ، 

 سم 00ص ؛ 000

ـ اهل بٌت النبً ) ص  0ـ الشعر الدٌنً ـ دراسات  ،

 (       أـ العنوان  
  

405  

4،،1420  

 000ع 

 
 العتابً ، اركان رحٌم جبر 

اثر التعبٌر المرانً فً الشعر العربً المرن الخامس 
رحٌم جبر  اركان ؾ تالٌالهجري .ـ بؽداد فنٌة / 

  04،2التابً .ـ ) د ـ م ( : ) د . ن ( ، 

 سم 00ص ؛ 0،2

 ـ المران واالدب  أـ العنوان   0ـ الشعر الدٌنً  ،

 

434  

4،،1420  

  335م 

 
 محفوظ فرج ابراهٌم 

نفحات فً حب المصطفى / محفوظ فرج ابراهٌم .ـ 
  04،2بؽداد : مكتب زاكً ، 

 سم 01ص ؛ 32،

 ـ الشعر الدٌنً  أـ العنوان   ،

 

43،  



4،،14450  

 454ت 

 
 التمٌمً ، طه 

سونار الضمائر : شعراء / طه التمٌمً  .ـ الحلة : 

  04،2دار الفرات للثمافة واالعالم ، 

 سم 5،ص ؛ 2،،

 عبً  العرالً   أـ العنوان  ـ الشعر الش ،

 

430  

4،،14450 

 400ح 

 
 الحمدانً ، مصطفى 

دٌباجة الحست : ) شعر شعبً ( .ـ مصطفى 

  04،2الحمدانً .ـ بؽداد : مكتب زاكً ، 

 سم 04ص ؛ 10

 ـ الشعر الشعبً العرالً     أـ العنوان   ،

 

433  

4،،14450  

 500ح 

 
 حٌدر هالل 

نهلر خدران : شعر شعبً عرالً / حٌدر هالل .ـ 
  04،2النجؾ االشرؾ :   المطبعة المالٌة الحدٌثة ، 

 سم 00سم ؛ 24،

 ـ الشعر الشعبً  العرالً   ا ـ العنوان  ،

 

430  

4،،14450  

 555خ 

 
 الخٌون ، مجٌد جاسم 

ٌاهور الجباٌش  : لصائد جدٌدة  ، شرح لبعض 
مفردات المصائد / مجٌد جاسم الخٌون ، وتنضٌد .ـ 

 جمال االسدي .ـ بؽداد : دار مكتبة عدنان 
 سم ،0ص ؛ 40،

ـ الشعر الشعبً العرالً  أـ االسدي ، جمال )  ،

 اعداد (  ب ـ العنوان  
  

431  

4،،14450 

  505ز 

 
 الزٌدي ، عدنان مطشر 

المهاجر بروحة مجموعة من  الشعر الشعبً دٌوان 
مع بعض من الشعر العربً) المرٌض ( / عدنان 
مطشر الزٌدي  .ـ بؽداد : مؤسسة  ثائر العصامً ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ 131

 ـ الشعر الشعبً  العرالً  أـ العنوان   ،

 

432  

4،،14450 

 044ظ 

 
 الظالمً ، عٌال  

عكازة وكت  : شعر  / عٌال الظالمً  .ـ السماوة  : 

433  



  04،2دار ادٌان للطباعة ، 

 سم 04ص  ؛ 3،،

 ـ الشعر الشعبً العرالً     أـ العنوان   ،

                                                               

4،،14450  

  45ع 
 

 علً رستم 
ثامن بسمة شعر : شعر شعبً / علً رستم .ـ بؽداد 

  04،2: موسسة شهداء  عصائب اهل الحك  ، 

 سم 00ص ؛ 50،

 ـ الشعر الشعبً  العرالً أـ العنوان  ،

 

434  

4،،14450 

 205ن 

 
 الكعبً ، جمٌل 

وجع الذكرٌات : مجموعة  ابو ذبات  / جمٌل الكعبً 
 04،2.ـ     ) د ـ م ( :  ) د ـ ن ( ،

 سم ،0؛  ص3،،

 ـ الشعر الشعبً  ـ العراق   أـ العنوان  ،

 

435  

4،،14450  

  205ن 

 
 المشوح ، دمحم احمد سلطان 

النزؾ : من االلفاص الساخنة الى ثرى الوطن / دمحم 
احمد سلطان المشوح .ـ بؽداد  : مكتب المكتب ، 

04،2  

 سم .ـ ) سلسلة منشورات  نور   (،0ص ؛ 32،

 ـ الشعر الشعبً  العرالً أـ العنوان ب ـ السلسلة  ، 

 

404  

4،،14450 

  404هـ 

 
 هالل الشٌخ  علً 

جدٌلة رازلً : شعر  شعبً / هالل  الشٌخ علً .ـ 
  04،2بابل : المركز الثمافً للطباعة والنشر ، 

 سم 00ص ؛ 53

 ـ الشعر الشعبً  العرالً  أـ العنوان   ،

 

40،  

4،،14453  

 500ح 

  
 حٌدر  هالل 

نهر خدران : شعر  شعبً عرالً / حٌدر هالل .ـ 
  04،2بؽداد : مطبعة العالمٌة الحدٌثة ، 

 سم 00ص ؛ 24،

 ـ الشعر الشعبً  العرالً    أـ العنوان   ،

 

400  

4،،14550  403  



 العذاري ، بشرى عبد الرزاق   515م 
اللؽة فً روح الهٌة العرب / تالٌؾ بشرى عبد 

  04،2بؽداد : مكتبة النة ، الرزاق العذاري .ـ 

 سم 00ص ؛ 0،3

ـ الشعر العربً ـ العصر الجاهلً ـ معاجم   أـ  ،

 العنوان  
 

4،10  

  15ح 
 

 
 حسن ، كمال عبد الفتاح 

 تلون الخطاب الشعري فً المرن الثانً للهجرة / 
كمال عبد الفتاح حسن ، هشام فٌصل دمحم .ـ بؽداد : 

  04،2دار ضفاؾ ، 

 سم 04ص ؛ 33

ـ هشام فٌصل  0ـ الشعر العربً ـ العصر االسالمً  ،

 دمحم ) م . م ( ب ـ  العنوان  
 

400  

4،،13  

  130أ 

 

 
 اٌن ابً الصفر ، دمحم بن علً بن الحسن 

هـ ( شعر ابن ابً الصمر الواسطً / 054ـ 045) 

جمع دلراسة بلمٌس خلؾ روٌع .ـ بؽداد : ضوء 
  04،2الممر ، 

 سم 00ص ؛ 23

 0ـ الشعر العربً ـ العصر االموي ) المزٌدٌٌن (   ،
 ـ واسط ـ تارٌخ  أـ العنوان  

 

401  

4،،1343  

  50ن 
 

 نور ، سلٌمة سلطان 
المعادلة الموضوعً فً لصٌدة ) مالن بن الرٌب ( 
رثاء الذات / سلٌمة سلطان نور .ـ بؽداد : دار نٌنون 

  04،2للطباعة ، 

 سم 01ص ؛ 0،0

 ـ الشعر العربً ـ تارٌخ ـ العصر االموي ـ دراسات  ،

هـ شاعر االموي      24ـ مالن بن الرٌب بن لرط ... ـ  0

 أـ العنوان    
 

402  

4،،10  

 450ن 

 
 كمٌت ، ابالاهٌم شٌخان 

االحداث التارٌخٌة فً شعر ابً تمام حبٌب بن اوس 
هـ ( / تالٌؾ 402هـ  ـ 030الطائً ) المتوفً 

شٌخان مكتب .ـ النجؾ االشرؾ : مطبعة ابراهٌم 
 04،2الثملٌن ، 

 سم 01ص ؛ 334

403  



ـ ابو  0ـ الشعر العربً ـ تارٌخ ـ العصر العباسً   ،

 تمام ، حبٌب بن اوس ) شاعر (  أـ العنوان  
 

4،،1043 

 405ش 

 
 الشعري ، ثائر سمٌر حسن 

اٌحاء الكلمات فً الشعر العباسً / ثاٌر سمٌر حسن 
ل عبد الفتاح حسن السامرائً .ـ الشمري ، كما

  04،2االمارات : دار الضفاؾ ، 

 سم 01ص ؛ 32،

ـ العصر العربً ـ العصر العباسً  ـ دراسات  أـ  ،

السامرائً ، كمال عبد الفتاح حسن ) م , م (  ب ـ 
 العنوان  

 

404  

4،،1143  

 345م 

 
 هـ ( 420ـ 444المحلً ، جالل الدٌن دمحم بن احمد ) 

شرح  بردة المدٌح / تالٌؾ جالل الدٌن المحلً ، 
تحمٌك لمى عبد المادر خشاب .ـ دمشك : تموز ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ ،5،

ـ  0ـ العصر العربً ـ العصر العباسً  ـ دراسات   ،
البردة  أـ خشاب ، لمى عبد المادر ) محمك ( ج ـ  

 العنوان  
 

405  

4،،12  

 314أ

 
ـ 340مد بن سعٌد ) ابن حزم االندلسً ، علً بن اح

 هـ ( 012

دٌوان ابن حزم االندلسً / ابن حزم االندلسً ؛ 
تحمٌك عدنان دمحم أل طعمة .ـ الحلة : دار العراق ، 

04،2  

 سم 03ص ؛ 000

ـ الشعر العربً ـ العصر  االندلسً  أـ ال طعمة ،  ،

 عدنان دمحم ) محمك (  ب ـ العنوان  
 

414  

4،،1243  

 140م 

 

 
 المصالوي ، علً كاظم دمحم علً 

ابو العالء المعري موشرأ : دراسة  تحلٌلٌة لتاشٌرة 
فً الشعر االندلسً / علً كاظم دمحم علً المصالوي  

  04،2.ـ الحلة : دار الفرات للثمافة واالعالم  ، 

 سم 00ص ؛  033

ـ ابو العالء المعري  0ـ الشعر االندلسً ـ دراسات  ،

هـ ( )  005ـ 323 بن سلمان ) ، احمد بن عبد هللا

 شاعر ( أـ العنوان  

41،  



 

4،،140 

  014هـ

 
 الهاشم ، ٌوسؾ 

هٌاح الموافً : شعر / ٌوسؾ هاشم .ـ كركون : ) د 
  04،2.ن ( ، 

 سم ،0ص ؛  00

 ـ الشعر العربً ـ العرق  أـ العنوان   ،

 

410  

4،،15 

 340أ 

 
 احمد زبٌر 

المنظومات : مختارات من الشعر العربً الحدٌث / 
احمد زبٌر ، ناجً الدٌن المناتً .ـ بؽداد : ) د . ن ( 

 ،04،2  

 سم 01ص ؛ 0،3

ـ الشعر العربً الحدٌث  أ ـ المناتً ، تاج الدٌن )  ،

 م . م ( ب ـ العنوان  
 

413  

4،،15  

  104ع 

 
 عصام شرشح 

البنى الفاعلة فً لصائد اوراق المورٌكسً لحمٌد 
سعٌد / عصام شرشح .ـ عمان : دار دجلة للنشر ، 

04،2  

 سم 01ص ؛ 30،

 ـ الشعر العربً ـ تارٌخ ونمد أـ العنوان   ،

 

410  

4،،15  

  055هـ 

 
 هانً ، شمٌص 

الشمال :  مجموعة شعرٌة  /  شمٌص هانً ؛ 
بعة نحلة ، ترجمة  ٌحٌى صاحب .ـ ) د . م ( : مط

04،2  

 سم ،0ص ؛ 00،

ـ الشعرالعربً ـ العراق أـ صاحب ، ٌحٌى ) مترجم  ،

 ) 
 ب ـ العنوان  
 

411  

4،،150  

 000أ 

 
 ابراهٌم مصطفى الحمد 

شهوة الرمل / ابراهٌم مصطفى الحمد .ـ تكرٌت : 
  04،2دار االبداع للطباعة ، 

 سم 00ص ؛ 01،

 ـ الشعر العربً ـ العراق أـ العنوان   ،

 

412  



4،،150  

  005أ 

 
 االتروشً ، فوزي 

انن لً وطن : شعر / فوزي االتروشً .ـ بؽداد : دار 

  04،2ومكتبة  عدنان ، 

 سم ،0ص  ؛ 54

  ـ الشعرالعربً ـ العراق   أـ العنوان   ،

 

413  

4،،150  

  310أ

 

 
 احسان دمحم علً 

اؼانً المتمن : شعر / احسان دمحم علً .ـ بؽداد : 

  04،2المعٌن للطباعة ، 

 سم 03ص ؛ 1،،

 ـ الشعر العربً ـ العراق    أـ العنوان    ،

 

414  

4،،150 

 310أ  

 

 
 احسان  دمحم  علً 

/ احسان  04،0لطار الؽربة : ٌنوزلندا  ـ اوكالند  ـ 

  04،2دمحم  علً  .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر العصامً ، 

 سم 04ص ؛  40

 نوان  العـ الشعر العربً    ـ العراق   أـ  ،

 

415  

4،،150 

 050أ

 
 االدٌب ، عالء 

وجع العراق : لصائد شعرٌة  فً دٌوان / عالء 
  04،2طباعة ، االدٌب .ـ بؽداد :  المتن لل

 سم 00ص ؛ 02،

 ـ الشعر العربً ـ العراق أـ العنوان  ،

 

424  

4،،150 

 

 
 اسعد ، شذى 

خاطر الماء : نصوص شعرٌة / شذى اسعد .ـ بؽداد 
  04،2: مطبعة المتن ، 

 سم ،0ص ؛ 4،،

 ـ الشعر  العربً ـ العراق أـ العنوان  ،

 

42،  

4،،150 

 140أ

 
 اسماء ؼرٌب 

مالم تبح بةمرٌم الحد وٌلٌه فنون سٌرة / اسماء 
  04،2ؼرٌب .ـ الحلة : دار الفرات للثمافة ، 

 سم 00ص ؛ 54،

 ـ الشعر العربً ـ  العراق   أـ العنوان ،

420  



 

4،،150  

  400أ 

 
 االمارة ، علً 

رسائل الى المٌدان : العرض الشعري االول المصورة 
  04،2/ علً االمارة .ـ بؽداد :  الؽدٌر ، 

 سم 1،ص + صور ؛ 44

 ـ الشعر العربً ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

423  

4،،150 

  450أ

 
 امٌر بولص ابراهٌم 

تثبت ركامً الجلً : نصوص شعرٌة لصٌرة واخرى 
/ امٌر بولص ابراهٌم .ـ اربٌل مضٌعة المطبعة ، 

04،2  

 سم 04ص ؛ 42،

 ـ الشعر العربً ـ العراق   أـ العنوان   ،

 

420  

4،،150  

  540أ 

 
 اٌمان جون 

على اجنحة الشوق : مجموعة شعرٌة  / ترجمة  
ً ، اٌمان جون .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر العصام

04،2  

 سم ،0ص ؛ 04،

 ـ الشعر العربً ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

421  

4،،15 

  125أل  

 
 أل سعودي ، حسٌن 

ارضٌالن النجوم ،/ حسٌن ال سعودي .ـ السماوة .ـ 
  04،2ادٌان لخدمات التصمٌم والطباعة ، 

 سم 00ص ؛ 0،3

 ـ الشعر العربً ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

422  

4،،15 

  125أل  

 
 أل سعودي ، حسٌن 

التهوٌم العالم : لائد من اشرافات المشٌب /  حسٌن 
ال سعودي .ـ السماوة .ـ العالمٌة التصمٌم والطباعة 

 ،04،2  

 سم 00ص ؛  0،3

 ـ الشعر العربً ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

423  

4،،15 

  125أل  

 
 أل سعودي ، حسٌن 

نظرٌة المارق /  حسٌن ال سعودي .ـ الماوة .ـ ادٌان 

424  



  04،2لخدمات التصمٌم والطباعة ، 

 سم 00ص ؛ 0،3

 ـ الشعر العربً ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

4،،150 

 245أل 

 
 أل طعمة ، صادق 

نفخات : شعر / صادق أل طعمة .ـ كربالء  : مركز  
  04،2كربالء للدراسات والبحوث ، 

 4،سم .ـ ) سلسلة اصدارات كربالء ؛ 00ص ؛ 332
 ) 

 ـ السٌرة النبوٌة   أـ العنوان ب ـ السلسلة  ،

 

425  

4،،150 

 340أل 

 
 أل ؼالم ، ذباب مهدي 

المرمٌطً : نصوص / ذٌاب مهدي أل ؼالم .ـ دار 
  04،2الفرات ، 

 سم 04ص ؛ 003

 ـ الشعر العربً ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

434  

4،،150  

  004ب  

 
 البابلٌة ، شروق 

اشرالات انثى : نصوص شعرٌة فً  دٌوان / شروق 
  04،2البابلٌة .ـ  بؽداد   : المتن للطباعة ، 

 سم 04ص ؛ 4،،

 ـ الشعر العربً ـ العراق أـ العنوان      ،

 

43،  

4،،150 

 013ب 

 
 الباشك ، خالد 

دٌوان /  ) صدفة االشواق (/  خالد الباشؾ  .ـ بؽداد 
  04،2: مطبعة مراٌا ، 

 سم 3،ص ؛ 43

 ـ الشعر العربً ـ العراق أـ العنوان   ،

 

430  

4،،150 

 105ب 

 
 البصري ، عبد السادة 

المعنً اكثر منً ... شعر / عبد السادة البصرة .ـ 
  04،2الحلة : المركز الثمافً ، 

 سم ،0ص ؛ 30

 لشعر العربً ـ العراق أـ العنوان  ـ ا ،

433  



4،،150 

  154ب 

 
 بصٌلة ، حاتم عباس 

االؼشٌة الخرساء ) ملحمة شعرٌة ( / حاتم عباس 

  04،2بصٌلة .ـ بؽداد : مطبعة المتن ، 

 سم ،0ص ؛ 52

 ـ الشعر العربً   أـ  العنوان    ،

 

430  

4،،150 

 500ب 

 
 البٌاتً ، احمد 

تسفار فً سماوات : نصوص شعرٌة / احمد  البٌاتً 

  04،2.ـ بؽداد : المتن للطباعة والتصمٌم ، 

 سم 04ص ؛ 50،

 ـ الشعر العربً ـ  العراق أـ العنوان  ،

431  

4،،150 

 500ب 

 
 البٌاتً ، علً حسٌن 

نشٌد الروح : شعر / علً حسٌن البٌاتً .ـ بؽداد 
  04،2:مكتب عالم المعرفة للطباعة ، 

 سم ،0ص ؛ 40،

 ـ الشعر العربً ـ العراق أـ العنوان   ،

 

432  

4،،150  

 500ب 

 
 البٌاتً ، هادي 

ابجدٌة التكوٌن / هادي البٌاتً .ـ بؽداد : الزمن 
  04،2للنشر والتوزٌع ، 

 سم 00ص ؛ 04

 ـ الشعر العربً ـ العراق أـ العنوان   ،

 

433  

4،،150  

 500ب 

 
 البٌاتً ، ٌاسر اسماعٌل عبد الرحمن الخال 

الحمٌمة / للشاعر ٌاسر اسماعٌل عبد الرحمن الخال 

  04،2البٌاتً .ـ بؽداد.ـ  ) د . ن ( ، 

 سم 01ص ؛ 13،

 أـ العنوان          ـ الشعر العربً  ـ العراق ،

 

434  

4،،150 

  510ن 

 
 نٌسان  سلٌم رافت 

تلوٌحة الى حارس الحمول : نصوص شعرٌة .ـ 
  04،2نٌسان سلٌم رافت .ـ بؽداد : دار بؽداد   ، 

 سم ،0ص ؛ 24

 أـ العنوان         ـ الشعر العربً ـ العراق  ،

 

435  



4،،150 

  454ن 

 
 التمٌمً ، معتز حٌدر 

منتجات من الوجع : لصائد / حٌدر التمٌمً .ـ بؽداد 

  04،2: دار سطور للنشر والتوزٌع ، 

 سم 00ص ؛ 4،،

 أـ العنوان        ـ الشعر العربً ـ العراق ،

 

444  

4،،150 

  040ث 

 
 ثامر ، ماهر 

لرص الشمس : لصائد فً دٌوان / ماهر ثامر .ـ 

  04،2بؽداد : المتن للطباعة ، 

 سم 04ص ؛ 04،

 أـ العنوان        ـ الشعر العربً ـ العراق ،

 

44،  

4،،150 

 455ث

 
 الجبوري ، لطٌؾ الحمد الصالح 

صدى الضلوعٌة فً ذات الواتر : شعر / لطٌؾ 
الحمد الصالح الجبوري ، شرح وتعلٌك برهان دمحم 

.ـ  تكرٌت  : دار االٌداع ، 3كفطان الجبوري .ـ ط 

04،2  

 سم 00ص ؛ 00،

ـ الشعر العربً ـ العراق أـ الجبوري ، برهان  دمحم  ،

 ب ـ العنوان            كفطان ) شارح ( 
 

440  

4،،150  

  050ج 

 
 الجبوري ، زٌنب جاسم 

عنماء سومرٌة : نصوص شعرٌة / زٌنب جاسم 
الجبوري .ـ بؽداد :  المتن والطباعة والتصمٌم ، 

04،2  

 سم 04ص ؛ 03،

 أـ العنوان          ـ الشعر العربً ـ العراق  ،

 

443  

4،150  

  455ث 

  
 الثمٌنً ، عالء 

رماد الموالد / عالء الثمٌنً .ـ النجؾ االشرؾ : 

  04،2مطبعة النجؾ ، 

 سم 04ص ؛ 44،

 أـ العنوان           ـ الشعر العربً ـ العراق ،

 

440  

4،150  

  230ج 

 
 جعفر ، عبد الكرٌم راضً 

اٌها الناس : للندى المعطرة / عبد الكرٌم راضً 

441  



  04،2جعفر .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر العصامً  ، 

 سم 03ص ؛ 23،

 أـ العنوان             ـ الشعر العربً ـ العراق ،

 

4،،150 

 230ج 

 
 جعفر ، بار 

عزبتنا بدات باختفاء العصافٌر : شعر / ٌار جعفر .ـ 
  04،2بؽداد: دار الشؤون الثمافٌة العامة ، 

 سم  .ـ )  سلسلة شعر ( ،0ص ؛ 31،

أـ العنوان  ب ـ     ـ الشعر العربً ـ العراق  ،

 السلسلة 
 

442  

4،،150  

  500ج 

 
 الجنابً ، دمحم عبد الستار 

ر الجنابً           نسمة شجن : شعر / دمحم  عبد الستا
  04،2)  الموصل ( : دار االبداع ، 

 سم 00ص ؛ 00

 ـ الشعر العربً  ـ العراق أـ العنوان   ،

 

443  

4،،150 

  500ج 

 
 جواد الشالل 

هكذا  ... اعتمد : مجموعة نصوص / جواد الشالل .ـ 
  04،2بؽداد : المتن للطباعة ، 

 م 0؛  34
 ـ الشعر العربً ـ العراق أـ العنوان   ،

 

444  

4،،150  

 520ج 

 
 الجوعانً ، فوزي عبد شعبان  خالد 

على مرفىء الحلم : نصوص  شعرٌة  / فوزٌة عبد 
شعبان  خالد الجوعانً .ـ  بؽداد :    المتن للطباعة 

  04،2والتصمٌم ، 

 سم 04ص ؛ 42،

 أــ  العنوان            ـ الشعر العربً ،

 

445  

4،،150  

  55ج 
 

 جون ، اٌمان  
دٌوان انا ودجلة  / اٌمان جون .ـ بؽداد : مطبعة 

  04،2المراٌا  ، 

 سم 04ص ؛ 42

  

 أـ العنوان        ـ العر العربً ـ العراق   ،

 

454  



4،،150  

  501ج 

 
 الجٌاش ،جاسم أل حمد 

عند تحوم الشمس  : شعر / جاسم أل حمد الجباشً 

  04،2.ـ النجؾ االشرؾ : مطبعة الطٌؾ ، 

 سم 5،ص ؛ 44،

 ـ الشعر العربً ـ العراق أـ العنوان   ،

 

45،  

4،،150 

 500ج 

 
 الجنابً ، حٌن حسان 

عر / حسٌن حسان الجنابً .ـ الحلة : دار شالى اٌن : 

  04،2الفرات للثمافة واالعالم ،

 م 00؛ ص 03،

 ـ الشعر العربً ـ العراق  أـ العنوان  ،

 

450  

4،،150 

  004ح 

 
 حاتم ، فاضل 

احبن بالجٌنز  الممزق / فاضل  حاتم .ـ بؽداد : 
  04،2مطبعة المٌزان ، 

 سم ،0ص ؛ 22،

 أـ العنوان        ـ الشعر العربً ـ العراق ،

 

453  

4،،150 

  004ح 

 

 
 حاتم ، فاضل 

وحدن متماي ولصٌد فً االشعر / فاضل  حاتم .ـ 
  04،2بؽداد : مكتبة المكتبة ، 

 سم 03ص  ؛ 52

 ـ الشعر العربً  ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

450  

4،،150 

  004ح 

 

 
 حاتم ، فاضل 

وحده ٌكتب وصاٌا االخٌرة  / فاضل  حاتم  : شعر .ـ 
  04،2بؽداد : مكتبة المكتبة ، 

 سم    03ص  ؛ 40،

 أـ العنوان         ـ الشعر العربً  ـ العراق ،

 

451  

4،150  

  35ح 
 

 الحجً ، اكرم 
رفٌك الذاكرة : شعر / اكرم الحجً .ـ بؽداد : ) د . ن 

 ، )04،2  

 سم 04ص ؛ 00

 ـ الشعر العربً ـ العراق   أـ  العنوان   ،

 

452  



4،،150  

  000ح 

 
 حداد ، علً 

تماما . كما تحدث الموجة  الموجة : شعر / علً 

  04،2حداد .ـ بؽداد : مؤسة ثائر العصامً ، 

 أـ العنوان       ـ العر العربً ـ العراق    ،

 

453  

4،،150  

  053ح 

 
 الحدٌثً ، خلؾ خلؾ 

وسائد االنتظار / خلؾ خلؾ الحدٌثً .ـ بؽداد   : ) 
  04،2المراٌا الحدٌثة ( ، 

 سم  01ص ؛ 003

 أـ العنوان     ـ الشعر العربً ـ العراق  ،

 

454  

4،،150 

 044ح 

 
 حاتم ، فاضل 

الموتى متسلون بالذكرٌات : شعر /  فاضل حاتم .ـ 
  04،2بؽداد : مكتبة المكتبة ، 

 سم 03ص ؛ 20،

 أـ العنوان       ـ الشعر العربً ـ العراق 
 

455  

4،،150 

  053ح 

 
 الحدٌثً ، سمٌة 

جفون الندى / سمٌة الحدٌثً .ـ تكرٌت : دار االبداع 
 ،04،2  

 سم ،0ص ؛ 44

 أـ العنوان      ـ الشعر العربً ـ العراق  ،

 

544  

4،،150  

  15ح 
 

 حسن عٌسى 
لٌود الحب حرٌة : شعر / حسن عٌسى .ـ بؽداد : 

  04،2المتن للطباعة ، 

 سم 04ص ؛ 00،

 ان  أـ العنو     ـ الشعر العربً ـ العراق ،

 

54،  

4،،150  

  15ح 
 

 الحسن ، ماجد 
اٌن سٌهبط نبا هذا الدخان : شعر / ماجد الحسن .ـ 

  04،2بابل : المر كز الثمافً للطباعة ، 

 سم 00ص ؛ 03،

 ـ الشعر العربً ـ العراق  ،

  

540  



4،،150  

 155ح 

 
 الحسون ، سالم 

اصداء الضمر / سالم الحسون .ـ بؽداد : مكتب زاكً 

  04،2للطباعة والنشر ، 

 سم 03ص ( ؛ ،4،)  0ج 

 ـ الشعر العربً    ـ العراق  أـ العنوان      ،

 

543  

4،،150  

 155ح 

 
 الحسون ، علً  دمحم 

حلم فً الذاكرة / علً دمحم الحسون .ـ بؽداد : دار 

  04،2المرتضى ، 

 سم 00ص ؛ 52،

 ـ الشعر العربً  ـ العراق    أـ العنوان   ،

 

540  

4،،150  

  155ح 

 
 حسون ، منورمال 

طالسم  العطش : مجموعة شعرٌة / منورمال حسون 
، ترجمها من العربٌة عبد العزٌز سمٌن بٌاتلً .ـ 

  04،2كركون: مطبعة دٌزاتً ، 

 سم00؛    64pص ؛ 30

ـ الشعر العربً ـ العراق أـ بٌاتلً ، عبد العزٌز  ،

 سمٌن  )   مترجم ( ب ـ العنوان  
 

541  

4،،150  

  155ح 

 
 الحسٌنً ، ٌمضان 

الواح بملب ابٌض : شعر  /  ٌمظان الحسٌنً ، 
ترجمة شروق حمود .ـ بابل : المركز الثمافً ، 

04،2  

 الكتاب باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة 
لعربً ـ العراق   أـ حمود ، شروق ) ـ الشعر ا ،

 ترجمة ( ب ـ العنوان  
 

542  

4،،150 

  200ح  

 
 الحطاب ، جواد 

لبرها ... آم ... ربٌئة وادي السالم / جواد الحظاب .ـ 
  04،2بؽداد : دار الفراهٌدي  ، 

 سم ،0ص ؛ 42

 أـ العنوان       ـ الشعر العربً   ـ العراق  ،

 

543  



4،،150  

  45ح 
 

 الحلً  ، صبري جابر 
 505،دٌوان الشاعر الشٌخ  صبري  جابر الحلً  ) 

( / صبري جابر الحلً .ـ دار الفرات للثمافة  04،0ـ 

  04،2واالعالم    ، 

سم .ـ ) شعراء ملٌون ؛ 03ص (  ؛ 040)  ،ج  

30 ) 

ـ الشعر العربً ـ العراق   أـ العنوان   ب ـ   ،

 السلسلة 
 

544  

4،،150 

 400ح 

 
 الحمدانً ، علً حمٌد 

بعض الهوى : مجموعة شعرٌة / علً حمٌد 
  04،2الحمدانً .ـ الحلة : دار الفرات ، 

 سم 03ص ؛ 40،

 ـ الشعر العربً ـ العراق أـ العنوان   ،

 

545  

4،،150  

  450ح 

 
 حمٌد ، لممان 

لً آن أسالن : شعر / لممان حمٌد .ـ بؽداد : مطبعة 
  04،2المتن ، 

 سم ،0ص ؛ 55

 ـ الشعر العربً أـ العراق   أـ العنوان  ،

  

5،4  

4،،150 

 500ح 

 
 حٌدر عبد الخضر 

جد تعثر ...  بالندى : مجموعة شعرٌة / حٌدر عبد 
الخضر .ـ بؽداد : دار الشؤون الثمافٌة العامة ، 

04،2  

 سم .ـ ) سلسلة شعر ( ،0ص ؛ 23،

 ـ الشعربً ـ  العراق أـ العنوان  ب ـ السلسلة  ،

 

5،،  

4،،150  

  00ح 
 

 حٌدر ، سٌؾ 
أجتماع /  تالٌؾ سٌؾ حٌدر  .ـ بؽداد : مؤسسة دار 

  04،2الصادق الثمافٌة ، 

 سم 04ص ؛ 1،،

 ـ الشعر  العربً ـ العراق  أـ العراق  ،

 

5،0  

4،،150 

 035خ 

 
 الخافور ، موسى 

تامالت فً جدار الكعبة ) سٌر من عبرتهم السٌر  : 

5،3  



ر .ـ بؽداد : دار نصوص مفتوحة (/ موسى الخافو
  04،2المرتضى ، 

 سم ،0ص ؛ 33،

 ـ الشعر العربً ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

4،،150  

  040خ 

  

 
 خالد ، عبد الزهرة 

تناهٌد اواخر العمر : نصوص  شعرٌة / عبد الزهرة 
  04،2خالد .ـ بؽداد : مطبعة الكتن ، 

 سم ،0ص ؛ 030

 ـ الشعر العربً ـ العنوان  ،

5،0  
 
 
 
 

4،،150  

  040خ 

 
 الخالدي ، لٌس خضٌر 

اؼٌنة الفمر : نصوص / لٌس حضٌر الخالدي .ـ 
  04،2بؽداد : طباعة المتن ، 

 سم ،0ص ؛ 0،،

 ـ الشعر العربً ـ العراق أـ العنوان   ،

 

5،1  

4،،150  

  040خ 

 
 الخالدي ، لٌس خضٌر 

دٌوان شموق طٌن  / لٌس حضٌر الخالدي .ـ بؽداد : 
  04،2طباعة المتن ، 

 سم ،0ص ؛ 30،

 ـ الشعر العربً ـ العراق    أـ العنوان   ،

 

5،2  

4،،150  

  102خ 

 
 الخزاعً ، عادل سلمان 

لصائد كتبت فً بلدان شتى / عادل سلمان الخزاعً 
  04،2.ـ مٌسان : رابطة ادباء الجامعة ،  

 سم   04ص ؛  00،

 ـ الشعر العربً ـ العراق   أـ العنوان   ،

 

5،3  

4،،150  

 250 غ

 
 خضٌر ، رافع بندر 

همسات فً زمن صاخب : شعر / رافع بندر خضٌر 
  04،2.ـ البصرة  : مطبعة البهاء ، 

 سم ،0ص ؛ ،5

 ـ الشعر العربً   أـ العنوان   ،

 

5،4  

4،،150  

  250ح 

 
 خضٌر ، عبد هللا عباس 

5،5  



مرثى المبٌلة / عبد هللا عباس  خضٌر .ـ الدٌوانٌة : 
  04،2دار ابن السكٌن ، 

 سم 04ص  ؛ 0،،

 ـ  الشعر العربً    ـ العراق أـ العنوان  ،

 

4،،150  

  202خ 

 

 
 الخطاط  ، جعؾ سلمان 

مالمح رسمتها الكلمات : شعر  / جعفر سلمان 
 04،2الخطاط .ـ بؽداد :  المتن   ، 

 سم ،0ص ؛ ،،

 ـ الشعر العربً  ـ العراق   أـ العنوان  ،

 

504  

4،،150  

 303خ 

 
 الخفاجً ،  ثامر 

حروؾ خارج السطور : نصوص / ثامر الخفاجً .ـ 
  04،2بؽداد : دار المتن ، 

 سم ،0ص ؛ 45،

 ـ الشعر العربً ـ العراق    أـ العنوان   ،

 

50،  

4،،150 

  303خ 

 
 الخفاجً ، زٌنب عبد الكرٌم 

هسات امراة / زٌنب عبد الكرٌم الخفاجً .ـ بؽداد : 
  04،2للطباعة والنشر والتوزٌع ، 

 سم ،0ص ؛ 33

 ـ الشعر العربً ـ العراق   أـ العنوان   ،

  

500  

4،،150  

  304خ 

 
 الخفاجً ، شاعر 

للصرخة وجه اخر : نصوص شعرٌة  فً دٌوان / 
  04،2ثامر الخفاجً .ـ بؽداد : المتن ، 

 سم ،0ص ؛  30،

 ـ  الشعر العربً ـ العراق   أـ العنوان  ،

 

503  

4،،150  

  502خ 

 
 الخٌاط ، ابتهال خلؾ 

معن فً ظل الحٌاة : شعر من االدب العرالً / تالٌؾ 
  04،2ابتهال خلؾ الخٌاط .ـ دٌالى : جامعة دٌالى ، 

 سم 04ص ؛ 25

 ـ الشعر العربً  ـ العراق   أـ العنوان   ،

 

500  

4،،150   501  



 الدراجً ، مهند طالب    003د 
لهفات تجهش بالمبل / مهند طالب الدراجً .ـ بؽداد 

  04،2المتن ، 

 سم ،0ص ؛ 23،

 ـ الشعر العربً   ـ العراق  أـ  العنوان   ،

 

4،،150  

  05د 
 

 الدرة ، عادل 
رباعٌات  الدرة / عادل الدرة .ـ بؽداد : مطبعة 

 04،2المراٌا ، 

 سم 00ص ؛ 045

 ـ  الشعر العربً ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

502  

4،،150  

  454د 

 
 الدلٌمً ، علً 

بؽداد:مطبعة -دٌوان ) لوافل االلم ( / علً الدلٌمً .

 04،2المراٌا,

 سم04ص,30

 العنوان-العراق          ا–الشعر العربً -،

 

503  

4،،250 

 505د
 

 الدوري ,منذر 
بؽداد:دار -.منذرٌات :موهى اللٌل /منذر الدوري 

 04،2الفراهٌدي ,

 سم،0ص؛14،

 العنوان-العراق                  ا–الشعر العربً -،

 

504  

4،،250 

 454د

 
 الدلٌمً,خالد سلمان عبد

بؽداد :دار -دٌوان عران /خالد سلمان عبد الدلٌمً .

 04،2الضفاؾ,

 سم،0ص( ,14،) ،ج

 العنوان-العراق           ا-الشعر العربً-،

 

505  

4،،250 

 030ر

 
 رافد صاحب

-من وحً االماكن:نصوص سردٌة /رافد صاحب .

 04،2)د,م( : )د,ن( ,

 سم5،ص؛12

 العراق-العراق          ا-الشعر العربً-،

 

534  



4،،250 

 052ر

 
 الربٌعً ,لاسم وادي 

بؽداد:المثنى -رفات شاعر /لاسم وادي الربٌعً .

,04،2 

 سم ،0ص؛013

 العنوان-ا    العراق              -الشعر العربً-،

 

53،  

4،،250 

 052ر

 
 الربٌعً, مهدي سهم

بؽداد :المتن -جرٌمة العصٌان /مهدي سهم الربٌعً .

 04،2للطباعة ,

 سم،0ص؛54،

 العنوان-العراق           ا–الشعر العربً -،

 

530  

4،،250 

 050ز

 
 الزبٌدي, فاطمة

-احاور الصدى ,نصوص شعرٌة /فاطمة الزبٌدي .
 04،2,بؽداد :/المتن للطباعة 

 سم00ص؛55،

 العراق-العراق            ا–الشعر العربً -،

 

533  

4،،250 

 505ز

 
 زٌدون نجم لعبد هللا

وسائد تنتضر النهار :المجموعه الشعرٌة الثانٌة 
 04،2بؽداد: دار الفراهٌدي ,-/زٌدون نجم العبد هللا .

 سم،0ص؛40،

 العنوان-العراق   ب–الشعر العربً -ا
          

530  

4،،250 

 55ز

 
 زٌن خضور 

بؽداد: مؤسسة -متى ترضى :شعر /زٌن خضور .

 04،2فنون الثمافة ,

 سم04ص,40

 العنوان-العراق          ا–الشعر العربً -،

 

531  

4،،250 

 000س

 
 السراب ,حمٌد ٌحٌى 

السوٌداء -بشارة البٌان :شعر /حمٌد ٌحٌى السراب .

 04،2:دار حروؾ ,

 سم،0ص؛5،،

 العنوان-ا            العراق  –الشعر العربً -،

 

532  



4،،250 

 000س

 
 سارة ادم 

 04،2ن ,-بؽداد :د-انا والشجن /سارة ادم .

 سم ،0ص؛02

 العنوان-العراق                 ا–الشعر العربً -،

 

533  

4،،250 

 020س

 
 الساعدي ,حمٌد 

ارق ٌدق الباب :نصنص فً مجموعة شعرٌة /حمٌد 

 04،2بؽداد :المتن للطباعة ,-الساعدي .

 سم،0ص؛13،

 العنوان-العراق           ا–الشعر العربً -،

 

534  

4،،250 

 020س

 
 الساعدي ,عباس فاضل حمٌد

لصائد بسعر الذكرى :شعر /عباس فاضل حمٌد 
)مٌسان ( :رابطة ادباء الجامعة الثمافٌة -الساعدي .

,04،2 

 سم،0سم,00

 العراق-العراق                 ا–الشعر العربً -،

 

535  

4،،250 

 020س

 
 الساعدي ,عدنان جمعة 

بؽداد:المتن -زهرتً البرٌة /عدنان جمعة الساعدي .
,04،2 

 سم،0ص,33،

 العنوان-العراق            ا–الشعر العربً -،

 

504  

4،،250 

 000س

 
 ستار عبد هللا

بؽداد :مؤسسة -تحت خط النروج /ستار عبد هللا .
 04،2ثائر العصامً ,

 سم00ص ؛صور ,21،

 العنوان-العراق                 ا–ً الشعر العرب-،

 

50،  

4،،250 

 000س

 
 ستار عبد هللا

بؽداد :مؤسسة -تحت خط النروج / ستار عبد اللة .
 04،2ثائر العصامً ,

 سم00ص ؛صور ,21،

 العنوان-العراق              ا–الشعر العربً -،

 

500  



4،،250 

 000س

 
 السراب ,حمٌد ٌحٌى 

دمشك -السراب .بسملة الندى :شعر /حمٌد ٌحٌى 

 04،2:دار كٌوان ,

 سم04ص,04،

 العنوان-العراق              ا–الشعر العربً -،

 

503  

4،،250 

 005س

 
 السراي, عمر 

نافذة الى االرض :االعمال  -وجه الى السماء .

بؽداد: االتحاد -/عمر السراي . 04،2الشعرٌة الى 

 04،2العام لالدباء والكتاب فً العراق ,

 سم00ص؛،00

 العنوان-العراق          ا–الشعر العربً -،

 

500  

4،،250 

 045ع

 
 عبد على حسن 

الشاهد والمشهود : مسرحٌات / تالٌؾ عبد علً 
 04،2بابل :المركز الثمافً للنشر ,-حسن .

 سم،0ص؛43،

 العنوان-العراق         ا–المسرحٌة العربٌة ،

 

501  

4،،250 

 150ع

 
 عبد الزهرة خالد

:نصوص شعرٌة / عبد الزهرة شتاء ٌولد الحروؾ 
 04،2بؽداد :المتن ,-خالد .

 سم،0ص؛40،

 العنوان-العراق            ا–الشعر العرابً -،

 

502  

4،،250 

 150ع

 
 عبد الزهرة خالد

فً محراب الوجد ٌهتجد التعلم :نصوص شعرٌة / 
 04،2بؽداد :النتن للطباعة , -عبد الزهرة خالد .

 سم00ص؛54،

 العنوان-العراق          ا–الشعر العربً -،

 

503  

4،،250 

 001ع

 
 عباس ,عبد الهادي 

 او هكذا هً العاصفة : شعر /عباس عبد الهادي 
 04،2بابل :المركز الثمافً ,

 سم03ص,01،

504  



 العراق -العراق           ا–الشعر العربً -،

 

4،،250 

 435ع

 
 عبد المجٌد , فراس 

بؽداد :  -نخلة الروح   : شعر /فراس عبد المجٌد .
 04،2دار الشؤون الثمافٌة ,

 سلسلة شعر -سم .4،ص؛43،

-العنوان    ب-العراق       ا–الشعر العربً -،

 السلسلة 
 

505  

4،،250 

 105ع

 
 العزاوي ,مثنى المالسلمان

ضٌاء الدراري الالمعة فً صفات االحباءالساطعة / 
بؽداد : مطبعة انوار -مثنى المال سلمان العزاوي  .

 04،2دجلة ,

 سم،0ص,05

 العنوان-العراق            ا–الشعر العربً -،

 

514  

4،،250 

 450ع

 
 علوان ,بٌدر جبار حسٌن 

لدٌس فً زمن الحرب  / بٌدر جبار حسٌن علوان 
 04،2بٌروت : دار مٌرزا , -ة.

 سم،0ص,44،

 العنوان -العراق     ا–الشعر العربً -،

 

51،  

4،،250 

 450ع

 
 علوان , نعمة حسٌن

العراق  : -:شعر  /نعمة حسن علوان . بماٌا اسئلة
 04،2دار ادب فن للثمافة والفنون والنشر ,

 سم04ص,44،

 العنوان-العراق           ا–الشعر العربً -،

 

510  

4،،250 

 45ع

 
 علً , رعد احمد

 -وجة الؽجر : نصوص شعرٌة / رعد احمد علً .
 04،2بؽداد :دار بؽداد ,

 سم00ص,32،

 العنوان-ا          العراق  –الشعر العربً -،

 

513  

4،،250 

 45ع

 
 علً عبد الرضا عاصً 

ترانٌم فً ؼٌاب النوارس :مجموعة شعرٌة  / علً 

510  



 04،2بؽداد :مطبعة الكلمة ,-عبد الرضا عاصً .

 سم،0ص,14

 العنوان-العراق           ا–الشعر العربً -،

 

4،،250 

 45ع

 
 علً , وسام 

المركز الثمافً بابل : -موتؽرافٌا / وسام علً .
 04،2للطباعة  والنشر ,

 سم04ص ,55

 العنوان-العراق       ا–الشعر العربً  -،
 

511  

4،،250 

 400ع

 
تكرٌت :  -سوالً النهر االول : شعر / ؼنً العمار .

 04،2دار االبداع , 

 سم،0ص, 0،4

 العنوان-العراق        ا-،العراق   –الشعر عربً -،

 

512  

4،،250 

 551ع

 
 عنوز , كاظم

 -سرابٌل الوجع : مجموعة شعرٌة / كاظم عنوز .

 04،2للطباعة والتصمٌم   4dبؽداد : 

 سم00ص, 01،

 العراق -العراق        ا–الشعر العربً -،

 

513  

4،،250 

 502ع

 
 عواطؾ عبد اللطٌؾ 

رفٌك النبض / عواطؾ عبد اللطٌؾ . بؽداد : مطبعة 

 04،2زاكً , 

 3،5ص؛34،

 العراق  -العراق       ا–الشعر العربً  -،
 

514  

4،،250 

 054غ

 
 الؽانم , رحٌم زاٌد 

ارى وحدتً ... وال ارانً  : شعر / رحٌم زاٌد الؽانم 
 04،2بابل : المركز الثمافً للطباعة والنشر , -.

 سم،0ص ,،4،

 العنوان4العراق      ا–الشعر العربً -ا

 

515  

4،،250 

 005غ

 
 الؽراوي , سامً سماوي 

بؽداد:  -سامً سماري العزاوي .لرض الرفض / 
 04،2مكتب دار الكوثر , 

524  



 سم  00ص ؛  0،4

 العنوان-العراق        ا–الشعر العربً -،

 

4،،250 

 050غ

 
 الؽرٌب , رٌاض 

بابل : -حٌاة فً حمٌبة :شعر / رٌاض الؽرٌب .
 04،2المركز الثمافً للطباعة والنشر , 

 سم00ص,53

 العنوان-ا    العراق        –الشعر العربً -،

 

52،  

4،،250 

 200غ

 
 الؽضبان ,حسٌن 

بٌن ظهور االلواس : نصوص شعرٌة / حسٌن 
العراق : المتن للطباعة والتصمٌم  -الؽضبان .

,04،2 

 سم04ص،01،

 العنوان-العراق        ا–الشعر العربً -،

 

520  

4،،250 

 200غ

 
 الؽضبان , حسٌن 

 لؽداد :-. 0ط-هموم النواعٌر , حسٌن الؽضبان .

 04،2المتن للطباعة والتصمٌم ,

 سم04ص؛23،

 العنوان-العراق       ا–الشعر العربً  -،
 

523  

4،،250 

 040ؾ

 
 الفتالوي , رٌاض 

 -. 0ط -مدٌنة الصدر : شعر / رٌاض الفتالوي .
 04،2بؽداد : المتن , 

 سم،0ص ؛50

 العنوان-العراق       ا–الشعر العربً -،

 

520  

4،0250 

 030ؾ

 
 الفرحان , عامر 

كركون  -برٌد رجل مطارد : رواٌة / عامر الفرحان .
 04،2: مطبعة الخالد , 

 سم04ص؛030

 العنوان-العراق       ا–المصص العربٌة -،

 

521  

4،،250 

 245ؾ

 
 الفضلً , باسم عبد الكرٌم 

522  



انزٌاحات الخالص . نصوص  –ٌوتوبٌا المعنى 
بؽداد: المتن -شعرٌة / باسم عبد الكرٌم الفضلً .

 04،2 للطباعة ,

 سم ،0ص, 10،

 العنوان-العراق        ا–الشعر العربً  -،
 

4،،250 

 502ؾ 

 
 الفٌاض , عبد الجبار 

من اجل ذلن : شعر / عبد الجبار الفٌاض . بؽداد: 
 04،2المتن للطباعة ,

 سم04ص,53،

 العنوان-العراق        ا–الشعر العربً -ا
 

523  

4،،250 

 0ق
 

لمجموعة شعراء لد ٌعود مرة اخرة / دٌوان مشترن 
بؽداد : المتن للطباعة  -, اشرؾ علً حسون لعٌبً .

 ,04،2 

 سم،0ص,04،

لعٌبً علً حسون ) -العراق   ا–الشعر العربً -،

 مشرؾ ( 
 

524  

4،،250 

 051ق

 
 المرٌشً , علً صالح 

 -سنلتمً حتما : شعر  / علً صالح المرٌشً .
 04،2مٌسان : رابطة ادباء الحاجة الثمافٌة , 

 سم،0ص ؛ 40

 العنوان-العراق         ا–الشعر العربً  -،
 

525  

4،،250 

 40ق

 
 لمر ,هشام 

شذرات للوطن والحٌاة : مجموعة شعرٌة / هشام 
 04،2تكرٌت : دار االبداع ,  -لمر  .

 سم00ص, 32

 العنوان-العراق       ا–الشعر العربً -،
 

534  

4،،250 

 515ق

 
 المٌسً , هشام 

 -هشام المٌسً .ذاكرة تمتحم الصمت : شعر / 
 04،2السلٌمانٌة : رؤى للطباعة , 

 سم،0ص, 51

 العنوان-العراق         ا–الشعر العربً -،

 

53،  



4،،250 

 515ق

 
 المٌسً , هشام 

بؽداد : رؤى  -فً ساحل اخر  / هشام المٌسً .

 04،2للطباعة , 

 سم00ص, 5،،

 العنوان-العراق         ا–الشعر العربً -،

 

530  

4،،250 

 515ق

 
 المٌسً , هشام 

 -ٌحٌنا وال ٌهاون اراضً : شعر / هشام المٌسً .

 04،2بؽداد : رؤى للطباعة والنشر ,

 سم،0ص , ،5

 العنوان-العراق        ا –الشعر العربً  -،
 

533  

4،،250 

  05ن 
 

 كبة , مؤٌد 
) د.م(  :  -تجلٌات : مجموعة شعرٌة / مؤٌد كبة .

 04،2مطبعة الرفاه ,

 سم04ص,40،

 العنوان-العراق        ا –الشعر العربً -،

 

530  

4،،250 

 000ن

 
 كرار حٌدر 

بؽداد  -الشمس تشرق مرتٌن : خواطر / كرار حٌدر .
 04،2: مؤسسة ثائر العصامً  , 

 العنوان-العراق   ا–الشعر العربً -،

 

531  

4،،250 

 000ن

 
 الكرباسً , دمحم صادق دمحم 

المنسوب الٌة / دٌوان االمام الحسٌن ) من الشعر 
لندن : المركز الحسٌنً  -دمحم صادق دمحم الكرباسً .

 04،2للدراسات ,

 04،2ص( , 0-2) 0ج

الحسٌن بن  -0العصر االسالمً  –الشعر العربً -،

 العنوان-علً بن ابً طالب ) امام (         ا
 

532  

4،،250 

 054ن

 
 كرٌم عبد اللة 

نص وٌرن ... تستحم عرٌة وراء ستائر مخملٌة 
بؽداد : دار بؽداد -.نصوص مفتوحة / كرٌم عبد اللة .

 04،2للطباعة والنشر , 

 سم04ص؛،4،

533  



 العنوان-العراق       ا–الشعر العربً  -،
 

4،،250 

 520ن

 
 الكنعانً , نزهان مجٌد حسن 

 -وحً السراب / نزهان مجٌد حسن الكنعانً .
 04،2سامراء : دار الرسالة ,,

 سم،0ص,،04

 العنوان-العراق       ا–الشعر العربً -،

 

534  

4،،250 

 501ن

 
 الكواز , جبار 

بابل :  -من الضاحن فً المرأة / جبار الكواز .
 04،2المركز الثمافً  للطباعة والنشر , 

 سم00ص؛،،،

 العنوان-العراق       ا–الشعر العربً  -،
 

535  

4،،250 

 50،ل

 
 لعٌبً , علً حسون 

مشترن / تالٌؾ كٌؾ اتٌن ... وانا لم ابرحن : دٌوان 
بؽداد :  -علً حسون لعٌبً , انطوانٌت دٌرانً .

 04،2المتن للطباعة ,

 سم04ص,42،

دٌرانً, انطوانٌت   -العراق  ا–الشعر العربً  -،
 العنوان-)م.م(   ب

      

544  

4،،250 

 342م

 
 لمجمعً , ماجد عبد 

 -دٌوان ٌا صاحبة الجاللة / ماجد عبد المجمعً .
 04،2,دٌالى : جامعة دٌالى 

 سم00ص؛00،

 العنوان-العراق        ا–الشعر العربً -،

 

54،  

4،،250 

 335م

 
 محفوظ داود سلمان

 -لٌس هذ اسم الورد : شعر / محفوظ داود سلمان .
 04،2بؽداد : الؽٌث للطباعة والنشر , 

 سم00ص؛044

 العنوان-العراق      ا –الشعر العربً -،

 

540  

4،،250 

 340م

 
 دمحم احمد فارس 

بابل :  -بمبلة : شعر / دمحم احمد فارس . تصرٌح

543  



 04،2المركز الثمافً للطباعة والنشر ,

 سم،0ص ,،،،

 العنوان-العراق        ا–الشعر العربً -،
 

4،،250 

 340م

 
 دمحم حسٌن مطلن 

بؽداد : دار  -لصائد مبللة / دمحم حسٌن مطبن .
 04،2المرتضى , 

 سم،0ص؛ 303

 العنوان-ا   العراق     –الشعر العربً -،

 

540  

4،،250 

 340م

 
 دمحم عباس علوان 

 -عودة ادم الى الجنة : نصوص / دمحم عباس علوان .
 04،2بؽداد : دار سطور للنشر  والتوزٌع , 

 سم03ص؛ 24،

 العنوان-العراق        ا–الشعر العربً -،

 

541  

4،،250 

 35م

 
 محًٌ الدٌن , دمحم حسن 

النجؾ  -الدٌن .حالنا الٌوم : شعر / دمحم حسن محًٌ 
 04،2االشرؾ : مطبعة المنار , 

 سم4،ص؛ 31

 العنوان-العراق       ا–الشعر العربً -،

 

542  

4،،250 

 350م

 
 المحٌاوي , عبد الحسن خضٌر عبٌد 

خواطر شاعرٌة وممامات / عبد الحسن خضٌر عبٌد 
بؽداد : مؤسسة ثائر  العصامً ,  -المحٌواي .

04،2 

 سم،0ص؛ 50،

 العنوان-العراق      ا–شعر العربً -ا
 

543  

4،،250 

 350م

 
 المحٌاوي , عبد الحسن خضٌر عبٌد 

عندلٌب الملم : خواطر شعرٌة / عبد الحسن خضٌر 
بؽداد : مؤسسة ثائر العصامً ,  -عبٌد المحٌاوي .

04،2 

 سم،0ص: صور ملونه ؛ 043

 العنوان-العراق     ا–الشعر العربً -،

 

544  



4،،250 

 051م

 
 المرسومً , شروق 

بؽداد: مؤسسة  -انا لست اكبر / شروق المرسومً .

 04،2ثائر العصامً للطباعة , 

 سم،0ص, 000

 العنوان-العراق     ا–الشعر العربً -،

 

545  

4،،250 

 125م

 
 المسعودي , ؼالب 

 -هكذا تمرد ابن عربً : شعر / ؼالب المسعودي .

 04،2,بابل : المركز الثمافً للطباعة والنشر  

 سم،0ص؛ ،5

 العنوان-العراق   ا–الشعر العربً  -،
 

554  

4،،250 

 144م

 
 مسلماوي , مالن 

 -مثلث الهذٌان : نصوص مرتجلة / مالن مسلماوي .
 04،2بابل : المركز الثمافً للطباعة والنشر  , 

 سم00ص , ،4

 العنوان –العراق           ا  –الشعر العربً -،

 

55،  

4،،250 

 105م 

 
 مصاول ,جاسم نعمة 

 –نرسمنً لفزا : شعر / جسام نعمة مصاول . 
 سم  00ص ,  0،،  04،2بؽداد : دار المرتضى , 

العراق                      ا  –الشعر العربً  -،
 العنوان  –
 

550  

4،،250  

  244م 

 
 مطن , دمحم حسٌن 

 لصائد لم تكتمل / دمحم حسٌن مطن 
 04ص , ،،،  04،2بؽداد : مطبعة السٌماء ,  -.

 سم 
العراق                         –الشعر العربً  -،

 العنوان  –ا 
  

553  

4،،250  

  250م 

 
المطٌري , علً , بٌن ٌدٌن ... البحر : شعر / علً 

بؽداد : مؤسسة البٌت الثمافً العرالً   –المطٌري . 
 سم .  ،0ص  ؛  4،،   04،2دار الٌمٌن , 

 -العراق             ا -الشعر العربً   -،
 العنوان 

550  



 

4،،250  

  505م

 
 المهدي , حسٌن 

المتن  -المماس : نصوص شعرٌة / حسن المهدي .
 سم  ،0ص ,  35،   04،2للطباعة والتصمٌم , 

 -العراق                     ا –الشعر العربً  -،
 العنوان 

 

551  

4،،250 

 500م 

 
 مهند صالح 

مرٌم لؽة الحشد الممدس / مهند صالح بؽداد : 
 سم  04ص , 44،.    04،2مكتبة زاكً , 

العراق                            –الشعر العربً  -،
 العنوان  -ا
 

552  

4،،250 

 550م 

 
 مؤٌد عبد الرهرة 

على جناح الشون اتٌن : نصوص شعرٌة / مؤٌد 
     04،2المتن للطباعة ,  –.  0عبد الزهرة ._ ط 

 سم  ،0ص ؛  03،

 -العراق                    ا –الشعر العربً  -،
 العنوان 

 

553  

4،،250  

  550م

 
 مؤٌد عبد الزهرة 

للجدران كراهٌة .. للؽٌم اضافر : دٌوان شعر / 
  04،2بؽداد : ) د . ن ( –مؤٌد عبد الزهة . 

العراق                                –الشعر العربً  -،
 العنوان  -ا
 

554  

4،،250  

  340ن 

 
 نجالء عنتر وسوؾ 

 –ال زفاؾ لهذا الرٌٌح / نجالء عنتر وسوؾ . 
 سم  04ص ؛  44،   04،2بؽداد : ) د . ن ( , 

 -ا                العراق  –الشعر العربً  -،
 العنوان 

 

555  

4،، ,50  
  340ن

 
 نجالء عنتر وسوؾ 

لنخٌل اهداٌن سالم اخٌر / نجالء عنتر وسوؾ . 
 سم . ،0ص ؛  04،    04،2بؽداد : مكتبة زاكً , 

 العنوان  -العراق       ا  –الشعر العربً  -،

،444  



 

4،،250  

 340ن 

 
 نجالء عنتر وسوؾ 

 –النجالء واهازٌج المطر / نجالء عنتر وسوؾ . 
 سم  04ص , 50.   04،2بؽداد : مكتبة زاكً 

 العنوان  -العراق          ا –الشعر العربً  -،
 

،44،  

4،،50 

  34ن
 

 النجم , سالم دمحم 
 -لصائد تحت سٌاط الؽربة / سالم دمحم النجم .

      04،2كركون : دار الزمن للنشر والتوزٌع ؛ 

 سم 04ص ,  32،

 العنوان  -العراق           ا –الشعر العربً  -،
 

،440  

4،،250  

  301ن 

 
 النماش , نصٌر 

نصٌر   not one of them L -لست منهم  

    04،2بؽداد : مؤسسة ثائر العصامً  –النماش . 

 سم 00ص ؛  04،

 العنوان  -العراق    ا –الشعر العربً  -،
 

،443  

4،،250  

  350ن 

 
 النمٌبً , وجدان 

 حجل واحالم وطفولة / وجدان النمٌب . 
 04،2للطباعة والتوزٌع ,   spcبؽداد :  –.  0ط 

 سم 00ص ,  43

 العنوان  -العراق          ا –الشعر العربً  -،
 

،440  

4،،250  

  505ن 

 
 نوروز , سارة رٌزوان كمال 

صمت : شعر / سارة رٌزوان كمال نوروز العمارة : 

  04،2) سفٌنة النجاة ( , 

 العنوانم  -العراق       ا –الشعر العربً  -،
 

،441  

4،،250  

 014هـ 

 
 الهاشم , ٌوسؾ 

تسبٌحات : مجموعة شعرٌة كالسٌكٌة  ٌوسؾ 

  04،2كركون : الزمن للنشر والتوزٌع ,  -الهاشم .

 سم ،0ص , 04

 العنوان  -العراق        ت –الشعر العربً  -،
 

،442  

4،،250   ،443  



 الهاشم , ٌوسؾ   014هــ 
حان وجد : المجموعة السادسة / ٌوسؾ الهاشم . 

ص , صور , 02   04،2كركون : الزمن ,  –

 سم ،0

 العنوان  –العراق       ا  –الشعر العربً  -،
  

4،،250  

  014هـ 

 
 الهاشم , ٌوسؾ 

كركون :  –الصدٌك : شعر / ٌوسؾ الهاشم . 
  04،2ص ,  10       04،2الزمن , 

 العنوان  -،العراق         –الشعر العربً  -،
  

،444  

4،،250  

  014هـ 

 
 الهاشم , ٌوسؾ 

كركون :  -صدٌمتً الؽناء : شعر / ٌوسؾ الهاشم .

 ،0ص ,  05 04،2دار الزمن للنشر والتوزٌع , 
 سم 

 العنوان  -العراق         ا –شعر العربً  -،
  

،445  

4،،250  

  014هـ 

 
 الهاشم , ٌوسؾ 

كركون       –لها حبً : شعر / ٌوسؾ الهاشم  . 
 سم  ،0ص ؛  1،     04،2د.ن , 

 العنوان  -العراق      ا –الشعر العربً  -،
 

،4،4  

4،،250  

  014هـ 

 الهاشم , ٌوسؾ 
 –نزل المطر : مجموعة شعرٌة / ٌوسؾ الهاشم . 

ص , 04    04،2)د. م ( : ) د. ن ( , ) د . ت ( , 

 سم  3،

 العنوان  -العراق           ا –الشعر العربً  -،
  

،4،،  

4،،250  

  014هـ 

 
 الهاشم , ٌوسؾ 

هواجس الجرح : مجموعة لصائد كالسٌكٌة / 
  04،2كركون : مطبعة الخالد  ,   -ٌوسؾ الهاشم . 

 سم  ،0ص ,  2،

 العنوان  -العراق        ا –الشعر العربً  -،
 

،4،0  

4،،250  

  500و 

 
 وهاب شرٌؾ 

تاوٌالت لمٌص . فلسمة ربطة عنك : لصائد 
 -/ وهاب شرٌؾ .04،0204،1204،2السنوات 

،4،3  



 ،04     04،2النجؾ االشرؾ : مطبعة الكوثر  

 سم  ،0ص , 

 العنوان  -العرالً      ا –الشعر العربً  -،
 

4،،250  

 010ي 

 
 الٌاسري , عبد الرزاق 

لصائد راجمة  ) مجموعة شعرٌة ( / عبد الرزاق 

 51،     04،2الحلة : دار الفرات  –الٌاسري . 

 سم 00ص , 

 العنوان  -العراق     ا –الشعر العربً  -،
  

،4،0  

4،،250  

  015ي 

 
 ٌاسٌن , حٌدر خشان 

 –ما امن الطٌن : شعر / حٌدر خشان ٌاسٌن .  
ص ,  51        04،2بؽداد : االساتذة للطباعة , 

 العنوان   -العراق         ا –الشعر العربً  -،سم 00

 

،4،1  

4،،250  

  513ي 

 
 ٌوسؾ سعد ٌاسٌن 

االشجار التؽادر اعشاشها ؛ شعر / سعد ٌاسٌن 

ص  03،       04،2بؽداد : الرسوم ,  –ٌوسؾ . 

 سم ،0, 

 العنوانم  -العراق         ا –الشعر العربً  -،
 

،4،2  

4،،250  

  513ي 

 
 ٌوسؾ كبو 

نزٌؾ الحرق : اخضرار الندى : شعر / ٌوسؾ كبو 
ص ؛  54     04،2اربٌل : مطبعة الدباغ ,  –. 

 سم  04

 العنوان  -العراق       ا –الشعر العربً  -،
 

،4،3  

4،،25043 

  305ت 

 

 
 تؽرٌد مجٌد حمٌد محمود 

تجلٌات الرماد : دراسة فً البنٌة الفنٌة لشعر عبد 
الكرٌم راضً جعفر / تالٌؾ تؽرٌد مجٌد حمٌد 

  04،2بؽداد :  دار ومكتبة عدنان ,   –محمود . 

 ) دراسات (  –سم  . 00ص , 010

عبد  -دراسات  ا –العراق  –الشعر العربً  -،
العنوان     -الكرٌم راضً جعفر ) شاعر ( ب

 السلسة .  -.

،4،4  

4،،25043  

  053ح

 
 الحدٌثً , طالل عبد المادر ظاهر 

،4،5  



الشعر العربً الحدٌث فً ضوء المناهج اللٌالٌة : 
شعر الرواد ... انموذجا / تالٌؾ طالل عبد المادر 

 سم  00ص ؛   013بؽداد   –ظاهر الحدٌثً . 

 -العراق دراسات    ا –الشعر العربً  -،
 العنوان 
 م . و 

04،23543                        411100  

- 411100  

 

4،،25043  

  450ح 

 
 حمٌد , فائك عبد 

سعدي ٌوسؾ : الوطن والؽربة / تالٌؾ فائك عبد 
المطبعة المركزٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  –حمٌد . 

 .04،2  

 سم  00ص  ,  000

 دراسات  -العراق–الشعر العربً  -،
 العنوان  -سعدي ٌوسؾ ) شاعر(     ا -0

 

،404  

4،،25043   

  303خ 

 
 الخفاجً , بالسم حسن 

اهل البٌت  فً شعر الكمٌت والسٌد الحمٌري ودعبل 
الخزاعً ) دراسة موازنة ( / بالسم حسن الخفاجً 

 00ص ,  304   04،2ٌؽداد : دار الفراهٌدي ,  -.
 سم 

 دراسات  –العراق  –الشعر العربً  -،
 العنوان  -الشعر الدٌنً ,          ا  -0

 

،40،  

4،،25043  

  035ص

 
 الصافً , مها ٌوسؾ 

دراسات فً الشعر العرالً المعاصر / مها ٌوسؾ 

  04،2الحلة : دار الفرات ,  -الصافً .

 سم  00ص ؛  ،2،

 -دراسات       ا  -العراق  –الشعر العربً  -،
 العنوان 

 

،400  

4،،25043  

 340م 

 
 دمحم ٌونس 

اسلوبٌة التعبٌر فً مجموعة ) فصول المكائد ( 
بهنام عطا هللا / دمحم ٌونس , زٌاد عبد هللا / دمحم 

 04،2اربٌل مطبعة اربٌل ,  -ٌونس , زٌاد عبد هللا .

 سم  ،0ص ,  ،1،

بهنام  – 0العراق دراسات  –الشعر العربً  -،

،403  



زٌادة عبد اللة ) م  -عطا هللا ) شاعر (     ا
 العنوان  -ب –. م ( 

 

4،،25043  

  020م 

 
 المرعب علً 

مشدرن دٌوان الرحٌك البابلً / علً المرعب 
بابل : المركز  –بالشرح سعدي علً المرعب . 

 00ص ؛  03،   04،2الثمافً للطباعة والنشر , 
 سم 

 -دراسات    ا –العراق  –الشعر العربً  -،
 -المرعب سعد علً ) شارع (         ب

 العنوان 
 

،400  

4،،25043  

  515م

 
 الموسوي , انور ؼنً 

كرٌم عبد اللة والسرد التعبٌري / انو رعتنً 
بؽداد : المتن للطباعة والتصمٌم ,  –الموسوي . 

 سم  ،0ص ؛  0،،   04،2

كرٌم  -دراسات  ا –العراق  –الشعر العربً  -،
 -عبد هللا ) شاعر (                          ب

 العنوان 

،401  

4،،250،  

 5،5 هـ

 هولٌري , جاسم ؼرٌب 
بؽداد :  –انت االن مثل اعمالً / جاسم ؼرٌب . 

  04،2دارالثمافة والنشر الكوردٌة , 

 -العراق                     ا –الشعر العربً  -،
 العنوان 

 

،402  

4،،252،  

 500ج 

 
 الجنابً , حسن ؼانم 

سٌماء المكان فً شعر محمود دروٌش / حسٌن 

    04،2بؽداد وزارة الثمافة  ,  –ؼانم الجنابً  . 

 ) سلسلة نمد (  –سم  .  01ص ,  003

محمود  -0مصر  –الشعر العربً  .  -،

 –العنوان    ب  -دروٌش  ) شاعر (  ا
 السلسلة 

 

،403  

4،،252، 

  550ع 

 
 عبد النور , ماهر عٌاد 

الحب العذري اتالق الفصٌح والعذري : شعر / ماهر 
بؽداد : مطبعة الرفاة ,  –عٌاد عبد   النور  . 

 سم  ،0ص ,  15   04،2

 العنوان  -مصر   ا –الشعر العربً  -،

،404  



 

4،،251، 

  00ع 
 

 عبد شاكر 
االعمال الكاملة للشاهر نزار لبانً شاعر الحب 

بؽداد  :   موسسة ثائر  –والثورة / عبد شاكر . 
 ص  01ص ,  210  04،2العصامً , 

لبانً مزار )  -0سورٌا  –الشعر لعربً  -،

 العنوان  -شاعر (    ا
 

،405  

4،0250  

  010ج 

 
 جاسب , موسى 

انؽام على اوتار ساخنة مسرحٌات الفصل الواحد / 
     04،2: مكتب النور ,  -تالٌؾ موسى جاسب  . 

 سم  3،ص ,  00،

 العنوان  -العراق    ا –المسرحٌات العربٌة  -،
 

،434  

4،0250  

  502خ 

 
 الخٌاط , منور ناهض 

الطؾ .. ٌتكلم مجموعة مسرحٌة / منور ناهض 
  04،2الخٌاط ._ بابل : المركز الثمافٌة للطباعة  

 سم 00ص ,  54

 -العراق       ا –المسرحٌات العربٌة  -،
 العنوان 

 

،43،  

4،0250  

  505د

 
 الدوخً , فهد عنتر 

 0ط -ادم ال ٌشبة جده : رواٌة / فهد عنتر الدوخً .
.   04،2العراق : دؤى للطباع والنشر ,  –. 

 العراق  –المصص العربٌة  -،سم .  04ص ؛ 44،

 العنوان  - أ
 

،430  

4،0  ,50  
  440س 

 
 السلمان , حسٌن 

اصوات خارج الزمن )مجموعة مسرحٌة ( / حسٌن 

    04،2بؽداد : دار الشوؤن الثمافٌة ,  –السلمان . 

) سلسلة االبداع المسرحً (  –سم . ،0ص ,  003

 -العراق                ا –المسرحٌات العربٌة  -،

 العنوان  
 السلسلة  - ب

 

،433  

4،0250  

  001ع 

 
 عباس , عباس فاضل 

،430  



لٌلى تتدفا بالرصاص .. من ٌعانمها : مسرحٌة 
بؽداد : دار  –فصلٌن / عباس فاضل عباس . 

)  –سم .  ،0ص ,  43،   04،2الشوؤن العامة , 

المسرحٌات العربٌة  -،سلسلة االبداع المسرحً ( 

 العنوان  -العراق     ا–

4،0250 

  044م

 
 المالكً , حسن 

استدارة الطاولة المستدٌرة ) اللعبة ( / حسن 
ص ؛ 50    04،2المالكً . ) د.م( , ) د.ن( ,

 سم 01

 -العراق        ا –المسرحٌات العربٌة  -،
 العنوان 

 

،431  

4،0250  

 044م 

 
 المالكً , حسن 

ظما النافذة العارٌة ) المجرفة( : مسرحٌة / حسن 
ص ؛  01    04،2د.ن ( ,  )بؽداد(  -المالكً .

 سم  01

 العنوان  -العراق       ا –المسرحٌة العربٌة  -،
 

،432  

4،0250 

 044م

 
 المالكً , حسن 

عندما تكبر االسالن الشائكة ) الوجوة الممسوحة ( 
) دزم( : ) د.ن (  -: مسرحٌة / حسن المالكً .

 سم 01ص ؛53  04،2,

 -العراق          ا –المسرحٌات العربٌة  -،
 العنوان 

 

،433  

4،0250  

  304م 

 
 مثال ؼازي 

بؽداد  -دم ٌوسؾ : خمس مسرحٌات / مثال ؼازي .
ص ؛  31،  04،2: دار الشوؤن الثمافٌة العامة, 

 ) سلسلة االبداع المسرحً (  –سم . 00

العنوان      -ا   -العراق  –المسرحٌات العربٌة  -،
 السلسلة  -ب
 

،434  

4،0250  

  523م 

 
 منعثر , عباس 

بؽداد : دار  –مونو : مسرحٌات / عباس منعثر 
 سم ،0ص , 53  04،2المتن , 

 -ا      -العراق  –المسرحٌات العربٌة  -،
 العنوان 

،435  



 

4،0250  

 350ي 

 
 ٌحٌى صاحب 

ٌاسمٌن : مسرحٌة شعرٌة / ٌحٌى صاحب ) د . م ( 
 سم  ،0ص ؛  0،4   04،2: مطبعة نحلة ؛ 

 -العراق        ا –المسرحٌات العربٌة  -،
 العنوان 

 

،404  

4،0250  

  513ي 

 
 \ٌوسؾ , عمٌل مهدي 

دروب الحرٌة : مجموعة نصوص مسرحٌة / عمٌل 
بؽداد : دار الدكتور للعلوم االدارٌة  -مهدي ٌوسؾ .
 سم  ،0ص ,  02، 04،2وااللتصادٌة 

 العنوان  -العاق      ا –المسرحٌات العربٌة  -،
 

،40،  

4،3,00,  

  15ح 
 

 حسٌن , جبار سلطان 
:  04،1 -0444تمنٌات السٌنما فً الرواٌة العربٌة 

بؽداد :  –دراسات / تالٌؾ جبار سلطان حسن . 
 سم .  00ص ؛  034   04،2مكتب هانتً 

السٌنما     -0دراساتات    –الرواٌة العربٌة  -،

 العنوان  -ا
 

،400  

4،3244550 

  502ر

 
 رٌاض عبد الواحد 

عصا الساحر : لرارات حرة فً المصة والشعً 
بؽداد :دار  -البصرٌٌن / رٌاض عبد الواحد .

سم  )  01ص ,  43،.  04،2الشوؤن الثمافٌة , 

الشعر العربً       0المصص العربٌة  -،سلسة نمد ( 

 العنوان  -ا

،403  

4،324، 

  014ب

 
 باسل مولود ٌوسؾ 

المصة المصٌرة فً صالح الدٌن ) نظرٌات 
بٌمات ( / باسل مولود ٌوسؾ , للثمافة شعبان وتط

 40،  04،2كركون : مطبعة الخالد ,  -،الصافً 

الصافً  -المصة المصٌرة   ا -،سم . 00ص ؛

 العنوان -للثمافة شعبان ) م . م(  ب
 

،400  

4،3253  

  004ب 

 
 البابلً , عماد 

كارما : رواٌة / عماد البابلً  بؽادت : دار ومكتب 
  04،2لنادٌل للطباعة والنشر والتوزٌع  ,  

،401  



 سم 00ص ؛ 0،،

 العنوان  -العراق      ا –المصص العربٌة  -،
  

4،3 

 505د

 
 الدوري، لدوري

 -4حمدٌة: النصؾ االول من حٌاتها/ لدوري الدوري
 04،2بؽداد: مؤسة ثائر العصامً، 

 م03ص؛  140

 العنوان -العراق      أ –المصص العربٌة -،

 

،402  

4،3 

 505ز 

 
 الزٌدي، اراء عبد الهادي

دعاء الروح: مجموعة لصصٌة/ اراء عبد الهادي 

 م01ص؛ 14)د.م(: مكتب هانً، )د.ن(  -4الزٌدي

 العنوان -العراق    أ -المصص العربٌة-،

 

،403  

4،3250 

 554ز

 
 زٌنن، علً حٌن

بؽداد: دار  -4حٌن زٌنناالفك االحدب: لصص/ علً 

 04،2شرفات للطباعة، 

 ص،1ص؛ 00،

 العراق    أـ العنوان -ـ المصص العربٌة،

 

،404  

4،3250 

 040س

 
 السامرائً، فٌحاء

ـ 4أنتظار السمرمر: )محكٌات(/ فٌحاء السامرائً
 04،2بؽداد: دار ومكتبة عدنان، 

 سم00ص؛ 355

 العراق    أـ العنوان -ـ المصص العربٌة،

 

،405  

4،3250 

 045س

 
 سامً جواد كاظم

: لراءة سطحٌة/ أعداد سامً جواد 3ال تمرأنً 

ـ كربالء الممدسة: العتبة الحسٌنٌة 04ـ ط4كاظم

 04،2الممدسة، 

 سم،0؛ 4،،

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،414  

4،3250 

 200س

 
 سعاد وحٌد

ـ 4على حافة الهاوٌة: لصص لصٌرة/ سعاد وحٌد

،41،  
 



 04،2دار االرلم، بؽداد: مكتب 

 سم04؛ 50

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

4،3250 

 400س

 
 سكران، اسماعٌل

ـ بؽداد: دار 4هزار: رواٌة/ أسماعٌل سكران

 04،2المرتضى، 

 سم،0ص؛ 30،

 العراق   أـ العنوان -ـ المصص العربٌة،

 

،410  

4،3250 

 420س

 
 السلطانً، طارق احمد
رواٌة/ طارق احمد ؼرٌك بحر العواصؾ: 

 04،2ـ بؽداد: مكتب زاكً، 4السلطانً

 سم00ص؛ ،3،

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،413  

4،3250 

 450س

 
 سمٌر عبد الرحٌم أؼا

ـ 4البوم ةطالبة جامعٌة/ سمٌر عبد الرحٌم اؼا
 04،2دٌالى: جامعة دٌالى، 

 سم،0ص؛ 53،

 العراق    أـ العنوان -ـ المصص العربٌة،

 

،410  

4،3250 

 00ش

 
 شذى سلمان

ـ بؽداد: مؤسسة ثائر 4ألؾ عام: رؤٌة/ شذى سلمان

 04،2العصامً، 

 سم،0ص؛ 030

 ـ المصص العربٌةـ العراق    أـ العنوان،

 

،411  

4،3250 

 00ش

 
 شذى فرج

ـ بؽداد: المتن 4حكاٌات من بالدي/ شذى فرج

 04،2للطباعة والتصمٌم، 

 سم04ص؛ 42،

 أـ العنوان ـ المصص العربٌةـ العراق   ،

 

،412  

4،3250 

 053ش

 
 الشرٌفً، سعد

،413  



)د.م(:  -4الجوكر: مجموعة لصصٌة/ سعد الشرٌفً

 04،2)د.ن(، )د.ت(، 

 سم01ص؛ 3،،

 العراق    أ العنوان -ـ المصص العربٌة،

 

4،3250 

 053ش

 
 الشرٌفً، نعمة رشٌد

بماٌا ذكرٌات: لصص لصٌرة/ نعمة رشٌد 

 04،2ـ بؽداد: دار المرتضى، 4الشرٌفً

 سم04ص؛ 22

 العراق     أـ العنوان -ـ المصص العربٌة،

 

،414  

4،3250 

 405ش

 
 الشمري، سعاد وحٌد

ـ بؽداد: مكتب 4اهل الحمالة/ سعاد وحٌد الشمري

 04،2دار االرلم، 

 سم01ص؛ 22

 ـ المصص العربٌةـ العنوان    أـ العنوان،

 

،415  

4،3250 

 550ش

 
 الشهٌد، زٌد

جدا/ زٌد  اللٌل فً نعمائه: رواٌة حزٌنه جدا
 04،2ـ دمشك: أمل الجدٌدة، 4الشهٌد

 سم،0ص؛ 30،

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،424  

4،3250 

 550ش

 
 الشهٌد، زٌد

دمشك: امل  -4جاسم وجولٌا/ رواٌة/ زٌد الشهٌد

 04،2الجدٌدة، 

 سم04ص؛ 015

 ـ المصص العربٌةـ العراق    أـ العنوان،

 

،42،  

4،3250 

 030ص

 
ـ 4لصص لصٌرة جدا/ ٌحٌى صاحبزواٌا حادة: 

 04،2بؽداد: مطبعة نحلة، 

 سم،0ص؛ ،3،

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،420  

4،3250 

 053ص

 
 صبٌحة شبر

،423  



أمراة سٌئة السمعة: لصص لصٌرة/ صبٌحة 
 ـص4شبر

 04،2ـ بؽداد: مكتب زاكً، 04ط

 سم،0ص؛ 25

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

4،3250 

 003ص

 
 الصراؾ، منى

للخوؾ ظل طوٌل: مجموعة لصصٌة لصٌرة/ منى 
 04،2ـ بؽداد: دار المثنى للطباعة، 4الصراؾ

 سم04ص؛ 15،

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،420  

4،3250 

 505ص

 
 الصندوق، أٌسر

ذاكرة امرأة منسٌة: لصص لصٌرة/ أٌسر 
 04،2بؽداد: دار المرتضى،  -4الصندوق

 سم00ص؛ 2،،

 ـ المصص العربٌةـ العراق    أـ العنوان،

 

،421  

4،3250 

 550ص

 
 صهٌب الكمال

العاطفة التائهة ) مجموعة شعرٌة باللؽة العربٌة مع 
ترجمة لصٌدة حوار مع ابولو الى اللؽة االنكلٌزٌة/ 

 04،2ـ بؽداد: مكتب احمد الدباغ، 4صهٌب الكمال

 سم00ص؛ 052

 العنوانـ الشعر العربٌـ العراق    أـ ،

 

،422  

4،3250 

 50ط

 
 الطٌب، هٌثم

ـ 4أحٌانا وبال معنى : مجموعة لصصٌة/ هٌثم الطٌب
 04،2بؽداد: دار الشؤون الثمافٌة، 

 ـ )سلسلة سرد(4سم00ص؛ 5،،

العراق   أـ العنوان   ب ـ  -ـ المصص العربٌة،

 السلسلة
 

،423  

4،3250 

 00ع

 
 عبد شاكر

ثائر ـ بؽداد: مؤسسة 4منؽولٌون: رواٌة/ عبد شاكر

 04،2العصامً، 

 سم00ص؛ 04،

،424  



 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

4،3250 

 050ع

 
 العبودي، صالح عبد المهدي

ـ بؽداد: دار 4الخان/ صالح عبد المهدي العبودي

 04،2ومكتبة عدنان، 

 سم،0ص؛ 034

 ـ المصص العربٌةـ العراق    أـ العنوان،

 

،425  

4،3250 

 050ع

 
 العبٌدي، اسراء

ـ بؽداد: 4بماٌا حطام فرلشة: رواٌة/ اسراء العبٌدي

 04،2دار الفراهٌدي للنشر والتوزٌع، 

 سم،0ص؛ 004

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،434  

4،3250 

 050ع

 
 العبٌدي، سمٌة
ـ بؽداد: 4: رواٌة/ سمٌة العبٌدي4444االرض سنة

 04،2ن(، 4دار كلكامش، )د

 سم04ص؛ 0،،

 العربٌةـ العراق   أـ العنوانـ المصص ،

 

،43،  

4،3250 

 050ع

 
 العبٌدي، سمٌة

 -4البنت والمظلة: لصص للبالؽٌن/ سمٌة العبٌدي
 04،2ن(، 4م(: )د4)د

 سم04ص؛ 00

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،430  

4،3250 

 050ع

 
 العبٌدي، سمٌة

بؽداد: مطبعة دار  -4بئر االسرار/ سمٌة العبٌدي

 04،2ةالعلوم، 

 سم،0ص؛ 0،،

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،433  

4،3250 

 300ع

 
 العمابً، علً كاظم خلٌفة

شذرات متناثرة؛ ومضات لصصٌة/ علً كاظم خلٌفة 
 04،2المانٌا: دار جمان للنشر،  -4العمابً

،430  



 سم5،ص؛ 44

 العراق   أـ العنوان -ـ المصص العربٌة،

 

4،3250 

 400ع

 
 عالء كرٌدي

ـ 4رحٌك التراب: لصص لصٌرة/ عالء كرٌدي
 04،2كركون: مطبعة خالد، 

 سم00ص؛ 13

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،431  

4،3250 

 45ع

 
 علً بالل مساهر

صالح  -4عشك: رواٌة/ بالل مساهر عل444ًدا

 04،2الدٌن: دار االبداع، 

 سم،0ص؛ 12،

 العراق   أـ العنوان -ـ المصص العربٌة،

 

،432  

4،3250 

 510ع

 
 عٌسى، حسن عبٌد

 -4حراس المعبد: لصص لصٌرة/ حسن عبٌد عٌسى
 04،2بابل: المركز الثمافً للطباعة، 

 سم00ص؛ 05،

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،433  

4،3250 

 040ؾ

 
 الفتالوي، فاضل

شماال نحو الجنوب: لصص توثك بشاعة الحروب/ 
صفر واحد،  الدٌوانٌة: مطبعة -4فاضل الفتالوي

04،2 

 سم04ص؛ 53

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،434  

4،3250 

 030ؾ

 
 الفرحان، عامر

على ؼٌر موعد: مجموعة لصصٌة/ عامر 
صالح الدٌن: دار االبداع للطباعة  -4الفرحان

 04،2والنشر، 

 سم04ص؛ 33

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،435  

4،3250  ،444  



 فؤاد حسون 500ؾ
تهاجر الطٌور بال جواد: لصص لصٌرة/ فؤاد 

 04،2بؽداد: مؤسسة ثائر العصامً،  -4حسون

 سم،0ص؛ 3،،

 ـ المصص العربٌةـ العراق    أ العنوان،

 

4،3250 

 500ؾ

 
 فؤاد ربٌع

بابل: المركز الثمافً  -4كنت فً االزل/ فؤاد ربٌع

 04،2للطباعة والنشر، 

 سم،0ص؛ 40،

 أـ العنوان   ـ المصص العربٌةـ العراق،

 

،44،  

4،3250 

 024ؾ

 
 فٌصل عبد الحسٌن

أوكسجٌن للموتى رحلة مهاجر عرالً/ فٌصل عبد 
بؽداد: دار الشؤون الثمافٌة العامة،  -4الحسن

04،2 

 (03،)الموسوعة الثمافٌة؛  -4سم4ص؛ 035

العراق   أـ العنوان   ب ـ  -ـ المصص العربٌة،

 السلسلة
 

،440  

4،3250 

 024ن

 
 كاظم مولى وتوت

حكاٌات رجل على لارعة الطرٌك/ كاظم مولى 
بابل: المركز الثمافً للطباعة والنشر،  -4وتوت

04،2 

 سم00ص؛ 00،

 العراق   أـ العنوان -ـ المصص العربٌة،

 

،443  

4،3250 

 045ن

 
 كاكً، سناء علً حٌدر

الحسناء والمملكة الضائعة/ سناء علً حٌدر 
 04،2بؽداد: دار كلكامش للطباعة والنشر،  -4كاكً

 سم04ص؛ رسوم ملونة؛ 30

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

،440  

4،3250 

 054ن

 
 كرٌم، رحٌم

كربالء:  -4/ رحٌم كرٌم444الٌمامة المطولة دلم

 04،2مطبعة الزوراء، 

،441  



 سم00ص؛ 011

 ـ المصص العربٌةـ العراق   أـ العنوان،

 

4،3250 

 054ن

 
 كرٌم صبٌح

بؽداد:  -4صبٌح بائع االلم: لصص لصٌرة/ كرٌم

 04،2مؤسسة ثائر العصامً، 

 سم،0ص؛ 42

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،442  

4،3250 

 305ن

 
 الكفائً، مجٌد

 -04ط -4سحابة مطر/ تألٌؾ مجٌد الكفائً

 04،2الدٌوانٌة: دار أبن السكٌن للطباعة، 

 سم،0ص؛ صور؛ 45

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،443  

4،3250 

 315م

 
 محسن، جواد عبد الكاظم

 -4العرافة: ولصص اخرى/ جواد عبد الكاظم محسن
 04،2بابل: دار الفرات للثمافة، 

 سم5،ص؛ 30

 العنوان -العراق    أ -ـ المصص العربٌة،

 

،444  

4،3250 

 340م

 
 دمحم حسٌن مطلن

بؽداد: دار المرتضى،  -4ذكرٌات/ دمحم حسٌن مطلن

04،2 

 سم04ص؛ ،03

 العنوان -العراق   أ -العربٌةـ المصص ،

 

،445  

4،3250 

 340م

 
 دمحم حسٌن مطلن

من أدب السٌرة حدث فً تلن العرصة/ دمحم حسٌن 
 04،2بؽداد: دار المرتضى،  -4مطلن

 سم،0ص؛ 41

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،454  

4،3250 

 345م

 
 محمود ٌعموب

النجؾ:  -4مثل زهرة مجففة: رواٌة/ محمود ٌعموب

،45،  



 04،2دار الضٌاء للطباعة، 

 سم،0ص؛ 332

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

4،3250 

 000م

 
 المختار، حمٌد

بؽداد: دار  -4 0ط -4اعوام الذئبم حمٌد المختار

 04،2ومكتبة عدنان، 

 
 سم00ص؛ 004

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،450  

4،3250 

 20م

 
 مطر، امل

)الحمٌمة كانت هنان(: مجموعة هجرة الممر 

 04،2بؽداد: المتن،  -4لصصٌة/ امل مطر

 سم،0ص؛ 03،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،453  

4،3250 

 434م

 
 الملحم، بلمٌس

ونواح عرالً: لصص لصٌرة  444رؼٌؾ وتمر

بؽداد: دار الشؤون الثمافٌة،  -4جدا/ بلمٌس الملحم

04،2 

 )سلسلة سرد( -4سم،0ص؛ 04،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،450  

4،3250 

 50م

 
 منى الحسٌن

 -4 0ط -4مٌسو بوتامٌا: رواٌة/ منى الحسٌن
 04،2صالح الدٌن: دار االبداع للطباعة، 

 سم00ص؛ 14،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،451  

4،3250 

 504م

 
 المندالوي، احمد الحمد

أسبازٌا )مجموعة لصص لصٌرة( / احمد الحمد 
 04،2بؽداد: مكتب زاكً،  -4المندالوي

 سم01ص؛ 35

 العنوان -العربٌة   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،452  



4،3250 

 500م

 
 منذر دكتور

ماكسرنا خاطرن: لصص لصٌرة جدا/ منذر 

 04،2بؽداد: مكتب سناٌدر لالنترنت،  -4دكتور

 سم1،ص؛ 04،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،453  

4،3250 

 515م

 
 الموسوي، زٌنب

بؽداد: مؤسسة  -4حشد الزهور/ زٌنب الموسوي

 04،2ثائر العصامً، 

 سم04ص؛ 02

 العنوان -العراق    أ -ـ المصص العربٌة،

 

،454  

4،3250 

 515م

 
 الموسوي، محبوبة

 -4الحنٌن الى الوطن: لصة/ محبوبة الموسوي
 04،2العصامً، بؽداد: مؤسسة ثائر 

 سم10ص؛ 51،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،455  

4،3250 

 540م

 
 المولى، رٌاض

بؽداد: دار  -4منعطؾ الرشٌد: رواٌه/ رٌاض المولى

 04،2ومكتبة عدنان، 

 سم،0، 0،3

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،44  

4،3250 

 501ن

 
 الناشً، اسامه

 -4رثاء/ أسامة الناشئ تأكل الطٌر منه: رواٌة
 04،2بؽداد: دار ومكتبة عدنان، 

 سم،0ص؛ 40،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،4،  

4،3250 

 010ن

 
 ناصر أبو أشراؾ

بؽداد: مؤسسة  -4الورم: لصص/ ناصر أبو اشراق

 04،2ثائر العصامً، 

 سم04ص؛ 44

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

،،40  



 

4،3250 

 010ن

 
 ناصر لوطً

بؽداد:  -4حلم الٌمظة: لصص لصٌرة/ ناصر لوطً

 04،2دار الشؤون الثمافٌة العامة، 

 )سلسلة سرد( -4سم00؛ 03،

 –العنوان   ب  -العراق    أ -ـ المصص العربٌة،

 السلسلة
 

،،43  

4،3250 

 010ن

 
 الناصري، عادل ؼضبان

 -4أنه المطر/ عادل ؼضبان الناصري 444سوزان
 04،2لاهر، بؽداد: مكتب 

 سم،0ص؛ 44،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،40  

4،3250 

 254ن

 
 النعٌمً، مازن ابراهٌم

اضطراب ال مجدي: مجموعة لصصٌة/ تألٌؾ مازن 
بؽداد: دار شمس للطباعة،  -4ابراهٌم النعٌمً

04،2 

 سم،0ص؛ 30،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،41  

4،3250 

 254ن

 
 النعٌمً، مازن ابراهٌم

اللوحة االخٌرة: مجموعة لصصٌة/ تألٌؾ مازن 
بؽداد: دار شمس للطباعة،  -4ابراهٌم النعٌمً

04،2 

 سم،0ص؛ 04،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،42  

4،3250 

 254ن

 
 النعٌمً، مازن ابراهٌم

همس متاخر: مجموعة لصصٌة/ تألٌؾ مازن 

: دار شمس للطباعة، بؽداد -4ابراهٌم النعٌمً

04،2 

 سم،0ص؛ 25،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،43  

4،3250  ،،44  



 نوري، جمال 505ن
بؽداد:  -4الباب الرابع: لصص لصٌرة/ جمال نوري

 04،2دار شرفات للطباعة، 

 سم04ص؛ 42

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

4،3250 

 545ن

 
 نومٌنا، نسمه
مجموعة لصصٌة/ تألٌؾ نسمة  عودة الروح:

 04،2بؽداد: مؤسسة ثائر العصامً،  -4نومٌنا

 سم00ص؛ 22

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،45  

4،3250 

 500ن

 
 نٌران كنعان دمحم

بؽداد:  -4فً بٌوت االٌجار/ نٌران كنعان دمحم

 04،2ن(، 4)د

 سم،0ص؛ 34،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،،4  

4،3250 

 005هـ 

 
 هادي عباس حسٌن

جواز سفر: مجموعة لصصٌة/ تألٌؾ هادي عباس 
 04،2ن(، 4ن(: )د4)د -4حسٌن

 سم،0ص؛ 32،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،،،  

4،3250 

 005هـ

 
 هادي، مٌسلون

بٌروت:  -4سً(/ مٌسلون هادي4ب4ًي4حفٌد )ر

 04،2المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، 

 سم،0ص؛ 042

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،،0  

4،3250 

 005هـ

 
 هادي، مٌسلون

لطر  -4العرش والجدول: رواٌه/ مٌسلون هادي

 04،2المؤسسة العامة للحً الثمافً )كتارا( ،

 سم00ص؛ 0،0

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،،3  



4،3250 

 005هـ 

 
 هادي، مٌسلون
-4 0ط -4رواٌة/ مٌسلون هادينبؤة فرعون: 

بٌروت: المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، 
04،2 

 سم00ص؛ 000

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،،0  

4،3250 

 014هـ

 
 هاشم، هبة

صالح  -4أربعون لمر ال تكفً: رواٌه/ هبة هاشم

 04،2الدٌن: دار االبداع للطباعة والنشر، 

 سم،0؛ 53،

 العنوان -العراق   أ -العربٌةـ المصص ،

 

،،،1  

4،3250 

 014هـ

 
 الهاشمً، موسى

مكتب العٌن، -4اكادٌا: رواٌة/ موسى الهاشمً

04،2 

 سم،0ص؛ 0،0

 العنوان -العراق    أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،،2  

4،3250 

 05هـ

 
 هبة هاشم

صالح  -4سأشترٌوجها اخر: رواٌه/ هبة هاشم

 04،2الدٌن: دار االبداع للطباعة، 

 سم00ص؛ 304

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،،3  

4،3250 

 404هـ

 
 الهاللً، عادل

لصص من الزمن المخجل: مجموعة لصص لصٌرة 
بؽداد: مطبعة  -4ولصص لصٌرة جدا/ عادل الهاللً

 04،2صفر واحد، 

 سم04ص؛ 44

 العنوان -العراق     أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،،4  

4،3250 

 404هـ

 
 عادلالهاللً، 

ؼٌض الجٌجو: مجموعة لصص لصٌرة/ عادل 
 04،2الدٌوانٌة: مطبعة كاتون،  -4الهاللً

،،،5  



 سم04ص؛ 34،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

4،3250 

 404هـ

 
 الهاللً، كرٌم جبار

لؽة الحزب: مجموعة لصصٌة/ كرٌم جبار 
 04،2بؽداد: أور للطباعة والنشر،  -4الهاللً

 سم04ص؛ 25

 العنوان -العراق   أ -المصص العربٌةـ ،

 

،،04  

4،3250 

 500هـ

 
 الهنداوي، فوزي

 -4دفاتر مفككة االوراق/ فوزي الهنداوي: رواٌة
 04،2بؽداد: دار دجلة، 

 سم04ص؛ 04،

 العنوان -العراق    أ -ـ المصص العربٌة، 

 

،،0،  

4،3250 

 500هـ

 
 الهنداوي، فوزي

بؽداد:  -4رؼبات منفلته: رواٌة/ فوزي الهنداوي

 04،2ضوء الممر، 

 سم،0ص؛ ،0،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،00  

4،3250 

 000و

 
 وداد ابراهٌم

بؽداد:  -4جمانة: مجموعة لصصٌة/ وداد ابراهٌم

 04،2مطبعة السٌماء، 

 سم،0ص؛ 35

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،03  

4،3250 

 253و

 
 الوطٌفً، ٌاسٌن

بؽداد: دار  -4رواٌة/ ٌاسٌن الوطٌفًناعور الدمى: 

 04،2االدب، 

 سم04ص؛ 003

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،00  

4،325043 

 340أ

 
 احمد، عدي جاسم

انماط الشخصٌة فً رواٌات محسن الرملً/ عدي 

،،01  



 04،2بؽداد: مكتبة،  -4جاسم احمد

 سم،0ص؛  ،2،

   ـ الشخصٌة0دراسات   -العراق -ـ المصص العربٌة،

 العنوان -ـ الرملً، محسن )ادٌب(   أ3

 

4،325043 

 014ب

 
 باسل مولود ٌوسؾ

المٌزان، لراءة فً اعمال اسامة دمحم صادق االدبٌة/ 

تكرٌت: دار االبداع للطباعة،  -4باسل مولود ٌوسؾ

04،2 

 سم،0ص؛ 1،،

دمحم  -0دراسات    -العراق -ـ المصص العربٌة،

 العنوان -صادق )روائً(   أ
 

،،02  

4،325043 

 014ب

 
 باسم صالح حمٌد

رواٌة العنؾ: دراسة سوسٌو نصٌة فً الرواٌة 
بؽداد:  -4العرالٌة مابعد التؽٌٌر/ باسم صالح حمٌد

 04،2دار الفراهٌدي، 

 سم،0ص؛ ،2،

 -دراسات     أ –العراق  -ـ المصص العربٌة،

 العنوان
 

،،03  

4،325043 

 014ب

 
 باسم صالح حمٌد

نصٌة فً الرواٌة  رواٌة العنؾ: دراسة سوسٌو
بؽداد:  -4العرالٌة مابعد التؽٌٌر/ باسم صالح حمٌد

 04،2دار ابجد، 

 سم،0ص؛ 013

 العنوان -دراسات    أ -العراق -ـ المصص العربٌة،

 

،،04  

4،325043 

 035ص

 
 الصافً، سفانه شعبان

بالؼة المعانً فً مجموعة )رماد االلاوٌل( للماص 
الصافً، باسل فرح ٌاسٌن/ تألٌؾ سفانة شعبان 

صالح الدٌن: دار االبداع للطباعة  -4مولود ٌوسؾ

 04،2والنشر، 

 سم،0ص؛ 033

فرح  -0دراسات    -العراق -ـ المصة العربٌة،

 -م(   ب4باسل مولود ٌوسؾ )م -ٌاسٌن )كاتب(  أ

 العنوان

،،05  



 

4،325043 

 050ع

 
 العبودي، ضٌاء ؼنً

الفضاء الروائً عند خضٌر فلٌح الزٌدي/ ضٌاء 
بؽداد: مؤسسة دار الصادق  -4ؼنً العبودي

 04،2الثمافٌة، 

 سم03ص؛ 20،

الزٌدي،  -0دراسات     -العراق -ـ المصة العربٌة،

 العنوان -خضٌر فلٌح )روائً عرالً(   أ
 

،،34  

4،325043 

 505ن

 
 الكنانً، محسن ناصر

شخصٌة الطفل فً المصة العرالٌة المصٌرة 

بؽداد: مطبعة  -4المعاصرة/ محسن ناصر الكنانً

 04،2الشؤون الثمافٌة العامة، 

 (01،)الموسوعة الثمافٌة؛  -4سم4،ص؛ 13،

_ الطفل   0دراسات    -العراق -ـ المصص العربٌة،

 السلسلة -العنوان   ب -أ
 

،،3،  

4،325043 

 345م

 
 محمود ناصر محمود

دالالت المكان فً رواٌات هٌثم بهنام بردي/ محمود 
 04،2الدباغ، اربٌل: مطبعة  -4ناصر نجم

 سم،0ص؛ 13،

هٌثم  -0دراسات    -العراق -ـ المصص العربٌة،

 العنوان -بهنام بردي )لاص(   أ
 

،،30  

4،325043 

 055م

 
 المدنً، كرٌمة نوماس دمحم

الخطاب السردي فً رواٌات سنان أنطون/ كرٌمة 

بؽداد: دار الفرات للثمافة  -4نوماس دمحم المدنً

 04،2واالعالم، 

سنان  04دراسات    –العراق  -ـ المصص العربٌة،

 العنوان -انطون )روائً(   أ
 

،،33  

4،325043 

 345ن

 
نحكً لنحٌا: مجموعة البحوث الممدمة فً مؤتمر 

 04،2بؽداد: أٌالؾ،  -4الرواٌة العرالٌة

 سم00ص؛ 302

 دراسات -العراق -ـ المصص العربٌة،

 

،،30  



4،325043 

 254ن

 
 النعٌمً، اشواق

أٌدٌولوجٌا ذاكرة السرد الروائً العرالً/ اشواق 

بؽداد: دار ومكتبة عدنان للطباعة  -4النعٌمً

 04،2والنشر، 

 سم03ص؛ 54،

 العنوان -دراسات   أ -العراق -ـ المصص العربٌة،

 

،،31  

4،3253 

 303خ

 
 الخفاجً، فاضل عبد علً

بؽداد:  -4ٌومٌات بهلول/ فاضل عبد علً الخفاجً

 04،2 المكتبة العصرٌة،

 سم،0ص؛ 24،

 العنوان -العراق   أ -ـ المصص العربٌة،

 

،،32  

4،0 

 000أ

 
 االبراهٌم، سعدي

ازمة المفاهٌم عند المواطن العرالً بعد عام 
بؽداد: دار االداب،  -4/ تألٌؾ سعدي االبراهٌم0443

04،2 

 سم00ص؛ 50،

 العنوان -ـ المماالت العربٌة     أ،

 

،،33  

4،0 

 501ب

 
 البٌن البهرزي، لاسم صالح

اوراق مهمة من علوم اجتماعٌة واوضاع راهنة/ 
دٌالى: المطبعة  -4لاسم صالح البٌن البهرزي

 04،2المركزٌة، 

 سم01ص؛ 054

 العنوان -ـ المماالت العربٌة   أ،

 

،،34  

4،0 

 014ج

 
 جاسم دمحم المطٌر

 -4حكاٌات المتوهجٌن الى االبد/ جاسم دمحم المطٌر
 2،-04بؽداد: دار الرواد المزدهرة، 

 سم00ص؛ 020

 العنوان -ـ المماالت العربٌة   أ،

 

،،35  

4،0 

 45ج

 
 الجلبً، زٌد

فً الصحافة والثمافة والفنون: اراء وسٌرة 

،،04  



بؽداد: دار ومكتبة عدنان  -4وشخوص/ زٌد الجلبً

 04،2للطباعة والنشر، 

 سم00ص؛ 44،

 العنوان -ـ المماالت العربٌة   أ،

 

4،0 

 053ش 

 
 الشرٌفً, سعد 

بابل: دار  -ورؤى / تالٌؾ سعد الشرٌفً . شذرات
 04،2الفرات للثمافة ، 

 سم ،0ص ،  1،،

 ـ المماالت العربٌة ـ العنوان ،

،،0،  

4،0 

 043ع 

 
 عبد الرحمن ، صباح 

ازامٌل صحٌفة من الشواطئ البعٌدة / صباح عبد 
  04،2الرحمن.ـ بؽداد : شركة االلالم ، 

 سم  00ص ،  41

 ـ المماالت العربٌة ـ أـ العنوان ،

،،00  

4،0 

 550ع 

 

 
 عبد الوهاب ، عطا 

احادٌث الثالثاء : كتابات المثمفٌن عرالٌون / 
اشراؾ عطا عبد الوهاب .ـ بؽداد : الذاكرة للنشر 

 سم  00ص ( ،  000)  3ج 04،2والتوزٌع ، 

 ـ السٌاسة 0ـ المماالت العربٌة ـ،

 ـ البنون ـ أـ العنوان 0ـ االلتصاد 3

،،03  

4،0 

  515ق 

 
 , عمٌل عبد الخالكالمٌسً 

.ـ عطش االنهار : مماالت/عمٌل عبد الخالك المٌسً

  04،2بؽداد : دار الناعور ، 

 سم  0،0ص  041

 ـ المماالت العربٌة أ ـ العنوان ،

 

،،00  

4،0 

  054ن 

 
 كرٌم دمحم حسٌن 

ذاكرة الخٌال المبجل / كرٌم دمحم حسٌن .ـ بؽداد : 

  04،2المركز العربً الدولً لالعالم ، 

 سم .ـ ) ادب رحالت (  4،ص ،.  40،

 ـ المماالت الؽربٌة ـ أ ـ العنوان ،

 ب ـ السلسلة 

،،01  
 

4،0 

 303ن 

 
 نجاح ابراهٌم 

 كن صوتً أكن صدان :

،،02  



Be my voice , I will be your echo : 

 مماالت فً االدب والحٌاة والفن / 
  04،2نجاح ابراهٌم .ـ بؽداد : مطبعة المتن ، 

 سم  ،0ص ،.  053

 ـ المماالت العربٌة ـ العراق أ ـ العنوان ،

 

50 /4،0  

  020س 

 
 الساعدي ، شاكر عبد موسى 

مواضع النور والظالم فً الحٌاة / تألٌؾ شاكر عبد 
  04،2موسى الساعدي .ـ بؽداد : ثائر العصامً ، 

 سم ،0ص. ،.  35،

 ـ  المماالت العربٌة ـ العراق ـ أ العنوان ،

 

،،03  

50  /4،0  

  250ع 

 
 العطوانً ، ؼالً 

تداعٌات سلمان الفكر ) وشخابٌطه ـ حجاٌات 
مزدهرة ( / ؼالً العطوانً .ـ بؽداد : دار الرواد 

  04،2المزدهرة ، 

 سم  00ص ،.  301

 ـ المماالت العربٌة ـ العراق أـ العنوان ،

 

،،04  
 
 

50 /4،0 

  340م 

 
 دمحم عالوي 

اللؽة والمانون : مجموعة مماالت / دمحم عالوي .ـ 
  04،2بؽداد : مطبعة سفٌنة النجاة ، 

 سم  00ص .  ،.  32

 أـ العنوان           ـ المماالت العربٌة ـ العراق ،

  

،،05  
 

55123 /4،0  

  255ع 

 
 العطٌة ، نبٌل 

) 4رؤى فً كتب وكتاب / تألٌؾ  نبٌل العطٌة .ـ 
  04،2بؽداد( : مطبعة العٌن ، 

 سم  3،ص ،  00،

 ت العربٌة ـ العراق ـ         أ ـ العنوانـ المماال،

 

،،14  

4،2 

  502ع 

 
 عواطؾ عبد اللطٌؾ 

/ عواطؾ عبد  04،2ـ  04،0رسائل لم تتنفس 

  04،2اللطٌؾ .ـ بؽداد : مكتب زاكً ، 

 سم 04ص ،  10،

 ـ الرسائل االدبٌة ـا ـ العنوان ،

،،1،  



 

4،2 

 055م 

 
 المدنً ، رٌاض عبد الرسول 

بٌنً وبٌن عالء ٌونس الطائً ) رسائل نصٌة ( / 
رٌاض عبد الرسول المدنً ـ ـ الحلة :دار الفرات ، 

04،2  

 سم  ،0ص ،  10

 ـ الرسائل العربٌة ـ أ ـ العنوان ،

،،10  

4،4  

  054ه 

 
 هدٌل عبد هللا عبد الهادي 

احالم الهدٌل : نصوص نثرٌة / هدٌل عبد هللا عبد 
  04،2الهادي .ـ بابل : المركز الثمافً ، 

 سم  ،0ص ،. 10

 ـ النشر العربً ـ أ ـ  العنوان ،

،،13  

4،4240 

  500م 

 
 منذر دكتور 

السماء وكوكب الحٌاة : حكم وشعر / منذر دكتور ـ 

  04،2ـ بؽداد : مكتب سناٌدر لالنترنت ، 

 سم  ،0ص ،  04،

ـ الشعر العربً ـ  العراق ـأ ـ 0ـ حكم وماثورات  ،

 العنوان 
 

،،10  

4،5 

 405ش 

 
 الشمري ، سعاد وحٌد كاظم 

 تأمالت فً السحر / سعاد وحٌد  
كاظم الشمري ـ ـ بؽداد:  دار االرلم للطباعة ، 

04،2  

 سم  01ص ،  04

 النشر االدبً  ـأ العنوان 

،،11  

4،5 

 043ط

 
 الطالمانً ، ضٌاء طعمة عبد الحسن 

أثر كالم االمام علً فً النثر العربً حتى نهاٌة 
المرن الثانً للهجرة ) الحسن البصري وابن الممفع 

انموذجا ( / تألٌؾ ضٌاء طعمة عبد الحسٌن 
 الطالمانً  

ـ كربالء : مؤسسة علوم نهج البالؼة فً العتبة 
  04،2الحسٌنٌة الممدسة ،

سم .ـ ) سلسلة الرسائل الجامعٌة 01ص ،  030

،،4 ) 

،،12  



ـ 0ـ علً بن ابً طالب ) امام ( 0ـ النشر العربً ،
ـ ابن الممفع 3البصري ، ابو سعٌد الحسن ) ادٌب ( 

، عبد هللا بن داذوٌة ) ادٌب ( أـ العنوان ـ بـ ـ 
 السلسلة 

 

4،5 

 452ع 

 
 عبد المنعم عزٌز النصر 

مالمح االبداع فً النصوص النثرٌة التراثٌة ) 
رسالة التوابع ... الخ( / تألٌؾ عبد المنعم عزٌز 

  04،2النصر .ـ بؽداد : مكتب االمٌر ، 

 سم  00ص ،  ،4،

 ـ  النشر العربً ـ أ ـ العنوان ،

 

،،13  

4،5 

 210ع 

 
 عطشان ، الزهراء عبد الكرٌم 

مالن ربٌعٌة الموسم : / خواطر الزهراء عبد الكرٌم 
  04،2عطشان .ـ بؽداد : ) دار وكتبة عدنان ( ، 

 سم  ،0متعدد الترلٌم ، 

 ـ النشر العربً ، أ ـ العنوان ،

 

،،14  

4،5 

 45ع

 
 العلو ، ؼنٌة 

تأمالت نازح : خواطر / ؼنٌة العلو .ـ سلٌمانٌة : 
  04،2رؤى للطباعة ، 

 سم  04ص ،  04

 ـ النشر العربً ـ أ ـ العنوان ،

 

،،15  

4،5 

  45ع
 

 علً عبد الرضا عاصً 
لصٌدة النثر فً االدب العرالً الحدٌث : مرحلة 
التسعٌنات انموذجا / علً عبد الرضا عاصً .ـ 

  04،2بؽداد : مطبعة الكلمة ، 

 سم 01ص ،. 025

 ـ النشر العربً ـ أ ـ العنوان ،

،،24  

4،5 

 501ن 

 
الكواز ، جبار صعودا الى ثرٌا االنبار : نص / جبار 

  04،2الكواز .ـ بابل : دار الفرات للثمافة واالعالم ـ 

 سم  ،0ص ،  01

 النشر العربً ـ أ ـ  االعنوان 
 

،،2،  
 



4،5 

  304م 

 
 دمحم حسٌن مطلن 

لصصات ال تتناثر / دمحم حسٌن مطلن .. بؽداد : 

  04،2مطبعة السٌماء ، 

 سم  ،0ص ،.  311

 ـ النشر العربً ـ أ ـ العنوان ،

 

،،20  

4،5  

  350م 

 
 المحٌاوي ، عبد الحسن خضٌر عبٌد 

آفاق االمل : خواطر شاعرٌة / عبد الحسن خضٌر 

مؤسسة ثائر العصامً (  (عبٌد المحٌاوي .. بؽداد 

04،2  

 سم  ،0ص ،. صور مكونة ،  22،

 ـأ ـ العنوان 
 

،،23  

4،5 

 244م 

 
 مطلن ، دمحم حسٌن 

هذه بداٌاتً / دمحم حسٌن مطلن .. بؽداد : مطبعة 
  04،2السٌماء ، 

 سم 00ص ، ،4،

 العنوان-النثر العربً      ا-،

 

،،20  

4،5 

  501م

 
 المناصٌر ، ناظم عبد الوهاب 
 مصطفى عبد هللا .. نهر الٌمل 

 الجرٌان / تألٌؾ ناظم عبد الوهاب المناصٌر ـ ـ 
  04،2بصرة : مطبعة البصرة ، 

 سم  00ص ، ،1،

 ـ النشر العربً ـ أ ـ العنوان ،

 

،،21  

4،5 

 515م 

 
 الموسوي ، انور ؼنً 

لصائد نثر مختارة / انور ؼنً الموسوي .. بؽداد : 
  04،2المتن للطباعة ، 

 سم  ،0ص ،.  33

 ـ العنوان 0ـ النشر العربً   ،

،،22  

4،525 

 105ع 

 
 العزاوي وعلً اسماعٌل 

صورة المٌم االخالفٌة فً نثر العصر الجاهلً / علً 
اسماعٌل العزاوي ـ ـ الحلة : مؤسسة دار الصادق 

  04،2الثمافٌة ،

 سم00ص؛051

،،23  



 العنوان-تارٌخ      ا-النشر االدبً-،

 

50 /4،5  

  500ج 

 
 الجنابً ، هدى 

منذ الصؽر / هدى الجنابً ، فاطمة علً المرٌشً 

  04،2.ــ تكرٌت : دار االبداع للنشر والتوزٌع ، 

 سم 04ص 51

ـ النشر العربً ـ العراق  ـ أ ـ المرٌشً ، فاطمة ،

 علً ) م.م ( ب ـ العنوان 
 

،،24  

40، 

 505ت 

 
 تبرٌز، برانً 

هاهنا ، رصاص براٌن تبرٌز تمدٌم وترجمة صالح 
ـ بابل : المركز الثمافً للطباعة  مهدي حمٌد ـ

،04،2 

 سم  00ص ، 03،

 ـ الشعر االمرٌكً ،

أ ـ حمٌد ، صالح مهدي ) مترجم وممدم ( ـ ج 
 العنوان 

،،25  

40،243  

  051ن 

 
الكبٌسً اسراء راشد مهدي الطٌؾ الرثاء والعوٌل 

فً الشعر االنكلٌزي والعربً عزاي والخنساء 
ٌؾ الكبٌسً .ـ انموذجا / اسراء راشد مهدي . لط

 04،2بؽداد: دار دجلة للنشر ، 

 سم01ص ،. 22،

ـ الشعر العربً ـ 0ـ الشعر االنكلٌزي دراسات ،

ـ 0ـ كراي ، توماس ) شاعر انكلٌزي ( 3دراسات 
الخنساء ، تماضر بنت عملر وبنت الحارث ) 

 شاعرة عربٌة (
 

،،34  

40،23 

 051ن

 
 الكبٌسً , اسراء راشد مهدي الطٌؾ

الرثاء والعوٌل فً السفر االنكلٌزي والعربً عزاي 
والخنساء انموذجا: دراسة ثمافٌة ـ تداولٌة ... الخ / 
اسراء راشد مهدي لطٌؾ الكبٌسً .ـ بؽداد  : دار 

  04،2دجلة للنشر ، 

ـ الشعر العربً ـ  0ـ الشعر االنكلٌزي ـ  دراسات   ،

 دراسات  أـ الخنساء ، تماضر بنت عمر ) شاعرة (
 ( ج ـ العنوان  ( انكليزي رثاءب ـ عزاي ، توماس )

 

،،3،  



400  

  515ج 

 
 جوزٌؾ ، راجٌن 

نمر نبمالً فً حدٌمة حٌوانات بؽداد / راجٌن 
جوزٌؾ ، تمدٌم وترجمة صالح مهدي حمٌد 

  04،2الشكري .ـ بابل : المركز الثمافً ، 

 سم 00ص ؛ 33،

ـ المسرحٌات االمركٌة  أـ الشكري ، صالح مهدي  ،

 حمٌد 
 

،،30  

400 

  045م 

 
 مالٌبر ، كال 

لم ٌنبؽً على االخر ان ٌسامح ؟ مسرحٌات من 
وحً الحروب االمرٌكٌة فً العراق وافؽانستان  / 
تالٌؾ كال مالٌبر ، ناٌومً واالس ؛ ترجمة صالح 
مهدي حمٌد ، رعد كرٌم عبد عون ، هدٌل عزٌز 
دمحم رضا .ـ بابل : مكتبة العالمة الحلً للنشر 

  04،2والتوزٌع ،

 سم 03ص ؛ 340

) ٌة االمرٌكٌة أـ صالح مهدي حمٌد ـ المسرح ،

مترجم ( ب ـ رعد كرٌم عبد عون  ) مترجم ( ج ـ 
 رضا ) مترجم ( هدٌل عزٌز دمحم 

 

،،33  

403 

  225ع 

 
 عبد العظٌم زكً بٌرم 

لصص  مختارة : مترجم عن االنكلٌزٌة / عبد 
العظٌم  زكً بٌرم .ـ) د . م ( : المطبعة العصرٌة 

،04،2  

 سم 00ص ؛ 50،

 ـ المصص  االنكلٌزٌة أـ العنوان  ،

 

،،30  

404140  

  101ن

 

 
 حكمت النشاشٌبً ،  شرٌؾ  

مختارات من االمثال االنكلزٌة / تعرٌب شرٌؾ 
حكمت النشاشٌبً ، شرح وتعلٌك تركً علً 

  04،2العزاوي .ـ بؽداد : مطبعة السٌماء ، 

 سم 00ص ؛ 121

ـ االمثال االنكلٌزٌة أـ  العزاوي ، تركً علً )  ،

 معلك ( ب ـ العنوان 
 

،،31  

43،150 

 104أ

 
 اسامة دمحم صادق 

رؼبات / تالٌؾ اسامة دمحم صادق .ـ تكرٌت : دار 

،،32  



  04،2االٌداع ، 

 سم ،0ص ؛ 05،

 ـ المصص العربٌة ـ العراق أـ العنوان  ،

 

433 

  54ب 
 

 بول ، هاٌزس
مجموعة لصصٌة / هاٌزس بول ؛ ترجمة سوسن 
لاسم نعمة البدري .ـ واخرون .ـ بؽداد : مطبعة 

  04،2انوار دجلة ، 

 سم 04ص ؛ 13

ـ المصص االلمانٌة أـ البدري ، سوسن  لاسم  ،

 نعمة ) مترجم ( ب ـ العنوان 
  
 

،،33  

433 

  015ن 

 
 كاشنتس، ماري لوٌز 

لصص لصٌرةللكاتبة االلمانٌة ماري لوٌز كاشنتس 
؛ ترجمة عدي حاتم السالوي ، سوسن لاسم نعمة 

  04،2البدري .ـ بؽداد : مطبعة انوار دجلة  ، 

 سم ،0ص ؛ 15

ـ المصص االلمانٌة أـ السالوي ، عدي حاتم  ،

محمود ) مترجم ( ب ـ البدري ، سوسن  سعد لاسم 
  نعمة ) مترجم ( ج ـ العنوان  

 

،،34  

 423 

  500د 

 

 
 دوران ، خوان ده لوكا

لصص لصٌرة خوان  ده لوكا دوران ، ترجمة امل 
ظه دمحم امٌن ، رحاب ٌوسؾ هادي ، اسٌل ارزولً 

 04،2وهٌب .ـ ) د . م ( ) د . ن ( ، 

 سم 00ص + صور ؛ ،1

ـ المصص االسبانٌة أـ امل ظه دمحم امٌن ) مترجم  ،

( ح ـ اسٌل ( ب ـ رحاب ٌوسؾ هادي ) مترجم 
 ارزولً وهٌب  ) مترجم ( أـ العنوان 

 
 

،،35  

423  

   154و 

 
 وسٌم حمٌد صنكور 

لصص  اسبانٌة لصٌرة / ترجمة وسٌم حمٌد  
  04،2صنكور .ـ ) د . م ( : ) د . ن ( ، 

 سم 00ص ( ؛ ،0)  ،ج 

 ـ المصص االسبانٌة   أـ العنوان  ،

  

،،44  



423  

   154و 

 
 وسٌم حمٌد صنكور 

لصص  اسبانٌة لصٌرة / ترجمة وسٌم حمٌد  

  04،2صنكور .ـ ) د . م ( : ) د . ن ( ، 

 سم 00ص ( ؛ 03)  0ج 

 ـ المصص االسبانٌة   أـ العنوان  ،

  

،،4،  

434 

 0هـ  54
 

 هدٌل  عادل كامل 
سحر االدب الالتٌنً : لراءات فً نتاجات االدباء 
دٌم من امرٌكا الالتٌنٌة / ترجمة هدٌل عادل كامل تم

فوزي هادي الهنداوي .ـ بؽداد : دار دجلة الصحافة 
  04،2والنشر ، 

 سم 04ص ؛  52

ـ االدب الالتٌنً أـ الهنداوي ، فوزي هادي  )  ،

 ممدم (  أـ العنوان 
 

،،40  

45،133443 

  504ن 

 
 كوركٌنا ، نتباتانٌكوالٌفنٌا 

لصة  الحاج مراد بوصفها الوصٌة الفنٌة للٌؾ 
نٌكوالبٌتش بولٌتوي / تالٌؾ نتٌمانا نٌكوالٌفنٌا 

كوركٌنا ؛ ترجمة تحسٌن  رزاق ترٌز .ـ بؽداد / دار 
  04،2الشؤون الثمافٌة ؛ 

 (  ،13سم .ـ ) الموسوعة الثمافسة ؛ 4،ص؛ 31،

ـ تولٌتوي ، لٌؾ 0ـ المصص الروسٌة .ـ دراسات  ،

نٌكوالبتتش ) كاتب روس ب ـ تحمٌك رزاق ) 
 ـ العنوان د ـ السلسلة مترجم ( ج 

 

،،43  

45،11، 

  040ع 

 

 
 عامر صادق 

مزوغ فزفزاد  سٌرة واشعار / عامر صادق .ـ 
  04،2السلٌمانٌة : مكبعة كوردستان ؛ 

 سم 04ص ؛ 30،

ـ مزوغ فزفزاد ) شاعر ( أـ  0ـ الشعر الفارسً ،

 العنوان  
  

،،40  

45،111، 

 550ز 

 
 الزهٌري ، ناهً 

مختارات الشعر الفارسً المعاصر / اعداد جمعٌة 
شعراء اٌرا ؛ ترجمة ناهً الزهٌري ، ظالل محسن 

  04،2نجم .ـ دٌالً : ) د . ن ( ، 

 سم 00ص ؛ 33

،،41  



ـ طالل حسٌن نجم )  0ـ الشعر الفارسً الحدٌث  ،

 مترجم ( ب ـ العنوان  
 

45،1153  

  100ب 

 
 بشار ، علٌوي 

الثمافة الكردٌة المعاصرة  جذر الوسن ) مماربات فً
(/ بشار علٌوي .ـ بؽداد :  دار الشؤون الثمافٌة  ، 

04،2  

 سم .ـ ) سلسلة  نمد ( 00ص ؛ 043

 ـ االدب الكردي  أـ العنوان  ب ـ السلسلة  ،

   ٍ 

،،42  

45،1153 

 500ح 

 

 
حوارات مع فوزي االتروشً : الكاتب والشاعر 

ووكٌل وزارة الثمافة .ـ بؽداد : دار الشؤون العامة ، 
04،2  

 سم 00ص  ؛ 030

ـ االتروشً فوزي )  0ـ االدب الكردي  ـ حوارات  ،

 شاعر ( أـ العنوان  
 

،،43  

45،1153،43  

  005ع 

 

 
 العبادي ، عدي 

نمد وتحلٌل فً نصوص الشاعر الكوري فوزي 
االتروشً / عدي العبادي .ـ بؽداد : دار الثمافة 

  04،2والنشر الكوردٌة ، 

 سم ،0ص ؛ 52

ـ االتروشً فوزي )  0ـ الشعر الكردي ـ دراسات  ،

 شاعر (   أـ العنوان  

،،44  

45،11533 

  123م 

 
 مصطفى صالح كرٌم 

ة الكردٌة / شهداء للعة دمدم : لصة طوٌلة ٌالؽ
مصطفى صالح كرٌم ؛ ترجمتها الى اللؽة العربٌة  ، 
بندر علً الحبر .ـ ط .ـ بؽداد : دار الشؤون الثمافٌة 

  04،2العامة ، 

 سم 00ص ؛ 44

ـ المصص الكردٌة أ ـ بندر علً الحبر ) مترجم (  ،

 ب ـ العنوان  
 

،،45  

45،13، 

 555ب 

 
 بوتٌن ، اٌفان 

؛ ترجمة  اٌفا نبوتٌناولست انت كنت مالن ؟ / 
حسٌن علً خضٌر .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر العصامً 

 ،04،2   

،،54  



 سم 00ص + صور ؛ 24

ـ الشعر  الروسً  أـ حسٌن علً خضٌر ) مترجم  ،

 ( ب ـ العنوان  

45،13،  

  410ح 

 

 
 حمزاتوؾ ، رسول 

مختارات شعرٌة / رسول حمزاتوؾ ، عمٌل ٌحٌى 
  04،2حسن .ـ بؽداد : مكتب المعرفة ، 

 سم ،0ص ؛ 33

ـ الشعر الروسً أـ حسن ، عمٌل ٌحٌى ) مترجم (  ،

 ب ـ العنوان   
 

،،5،  

4501،  

 555أ 

 
 اونٌنً ، مسٌن لٌفً 

ملحمة كلكامش / مسٌن لٌفً اونٌنً  ؛ ترجمة انور 
ركز الثمافة للطباعة ؼنً الموسوي .ـ بابل : م

  04،2والنشر ، 

 سم 00ص ؛ 10،

ـ ملحمة كلكامش أـ الموسوي  0ـ المالحم العربٌة  ،

 ،  انور ؼنً ) متلرجم ( ب ـ العنوان  
 

،،50  

454143 

 555ن 

 
 نٌنو ، مارؼارٌت مارٌا 

لصتان لصٌرتان من ادب امرٌكا الالتٌنٌة / تالٌؾ 
مارؼارٌت مارٌا نٌنو ؛ ترجمة عبٌر حسن عبد ) 

  2،-0واخرون ( .ـ بؽداد : دار الكوثر للنشر ؛ 
 سم 00ص ؛  24

ـ لصص امرٌكا الالتٌنة أـ عبٌر حسن عبد )  ،

 مترجم ( ب ـ العنوان  

،،53  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والتارٌخالجؽرافٌا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54، 

  454د 

 

 
 الدلٌمً ، حامد  حمزة حمد 

فلسفة التارٌخ والحضارة / حامد حمزة حمد الدلٌمً .ـ 
  04،2بؽداد : دار ومكتبة لنادٌل للطباعة  ، 

 سم 01ص ؛ 023

 ـ التارٌخ ـ فلسفة   أـ العنوان   ،

 

،،50  

543 

  103خ 

 
 الخزرجً ، حٌدر خزعل نزال 

دراسات تطبٌمٌة فً طرائك تدرٌس التارٌخ / حٌدر خزعل 
نزال الخزعلً .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر  العصامً للطباعة 

  04،2والنشر ، 

 سم 01ص ( 44،)  ،ج 

 ـ التارٌخ ـ طرق تدرٌس  أـ العنوان   ،

 

،،51  

543   
نحن والتارٌخ .ـ ) بؽداد ( : المركز االسالمً للدراسات 

،،52  



  04،2والتخطٌط ،   35ن 

سم .ـ ) سلسلة اصدارات المركز االسالمً ،0ص ؛ 02

 (  3للدراسات والتخطٌط ؛ 
 ـ التارٌخ ـ دراسات أـ السلسلة  ،

 

54310  

  014ب 

 

 
 باسل مولو ٌوسؾ 

لواعد واصول البحث التارٌخً بٌن النظرٌة واتطبٌك / 
باسل مولود ٌوسؾ ، سفانة شعبان الصافً .ـ تكرٌت : 

  04،2دار االبداع للطباعة ، 

 سم،0ص ؛ 0،3

ـ التارٌخ ـ بحوث أـالصافً ، سفانة  شعبان  ) م . م (                        ،

 أـ العنوان  
 

،،53  

5،41440،0 

  010ع 

 

 
 عبد الرزاق ، عبد الجلٌل عبد الوهاب 

االحصاء الجؽرافً المبسط / عبد الجلٌل عبد الوهاب عبد 
  04،2الرزاق .ـ السماوة : العالمٌة للتصمٌم والطباعة ، 

 سم 00ص : جداول ؛  0،،

 ـ الجؽرافٌة ـ طرق االحصائٌة  أـ العنوان   ،

 

،،54  

5،4140  

  052ر 

 
 
 

 
 الربٌعً ، سعد عبٌد جودة 

 مصطلحات فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة / 
سعد عبٌد جودة ، دمحم جعفر جواد  السامرائً .ـ بؽداد : 

  04،2دار الدكتور للعلوم االدارٌة وااللتصادٌة ، 

 سم 00ص ؛ 32،

ـ  الجؽرافٌة الطبٌعٌة  ـ مصطلحات  أـ السامرائً ، دمحم ،

 ، جعفر جواد  ) م . م (  ب ـ العنوان      
 

،،55  

5،41،304105 

 000ح 

 
 العتابً ، عبد الزهرة شلش 

الباكستان وافؽانستان ) دراسة فً الجؽرافٌة السٌاسٌة (  
/ عبد الزهرة شلش العتابً .ـ بؽداد : مكتب زاكً ، 

04،2  

 سم 01ص ؛ 05،

ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة  0ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة ـ باكستان  ،

 افؽانستان   أـ العنوان 
 

،044  

5،410  

  300ب 

 
 البؽدادي ، عادل هادي 

دور التسوٌك االبتكاري فً تحمٌك التنمٌة السٌاحٌة 

،04،  



المستدامة ... الخ / عادل هادي البؽدادي ، والء سلمان 
  04،2عبد الحمزة .ـ النجؾ : حروؾ عرالٌة ، 

 سم  .ـ ) سلسلة العرالٌة تطبع ( 00ص : جداول ؛ 000

ب ـ   ـ السٌاحة ـ العراق ) النجؾ  ( أـ العنوان  ،

 السلسلة 
 

5،410  

 150م 

 
 المشهدانً ، خلٌل ابراهٌم 

التخطٌط السٌاحً والفندلً / تالٌؾ خلٌل براهٌم 

  04،2المشهدانً .ـ ؼداد : مكتب الؽٌداء ، 

 سم 00ص ؛ 033

 ـ السٌاحة         أـ العنوان   ،

 

،040  

5،413،0  

  515م 

 
 الموسوي ، علً ٌوسؾ عٌسى 

فً االتجاهات العرالٌة  دلٌل  طرائك تدرٌس الجؽرافٌا
 الدراسات فً الماجستٌر والدكتوراه

Tom Aand Methods   of Teaching =    
Phdstudies    Geoorophyin   Iraq   

universities    /  
علً ٌوسؾ عٌسى الموسوي .ـ بؽداد : دار كلكامش ؛    

04،2  

 سم 01ص ؛ 101

 نوان  ـ الجؽرافٌا ـ طرائك تدرٌس   أـ الع ،

 

،043  

5،41513  

  003د 

 
 الدراجً ، مصطفى صالح جواد مهدي 

نظرات المستشرلٌن تجاه المسٌرة النبوٌة الطاهرة : 
شبهات وردود / مصطفى صالح جواد الدراجً .ـ بؽداد : 

  04،2مطبعة الكتاب  ، 

 سم 00ص ؛ 352 

 ـ االستشراق والمستشرلون    أـ  العنوان   ،

 

،040  

5،41513 

  505ز 

 
 الزهاوي ، عباس عبد الستار عبد المادر 

المسترلون وصناع  المرار والراي العام لفترة من 
الحروب الصلٌبة الى مابعد الحرب الباردة / تالٌؾ عباس 

عبد الستار عبد المادر الزهاوي .ـ بؽداد ) د . ن ( ، 

04،2  

 سم  00ص ؛  04،

 ـ االستشراق والمستشرلون   أـ العنوان   ،

 

،041  



5،4،513  

  405ش 

 
 الشمري ، عصام فخري برتو 

الرسول الكرٌم ) صلى هللا علٌة ولم ( فً كتابات 
المستشرلٌن  االستراؾ البرٌطانً  انموذجا / تالٌؾ 
عصام فخري برتو الشمري .ـ الحلة  : دار الفرات ، 

04،2  

 م ،0ص ؛ 53

ـ السٌرة النبوٌة      أـ  0ـ االستشراق والمستشرلون    ،

 العنوان  
 

،042  

5،0143  

 500ح 

 
 حٌدر خزعل نزال 

مهارات الخرائط والمدرة المكانٌة فً تدرٌس المواد 
االجتماعٌة / حٌدر خزعل نزال ، دمحم شالل عبٌد ، زٌنب 

  04،2زهٌر عبد الرزاق .ـ بؽداد : مؤسة ثائر العصامً ، 

 سم 00ص ؛ 24

ـ الخرائط ـ دراسات     أـ دمحم شالل عبٌد ) م . م (   ب  ،

 ـ زٌنب زهٌر عبد الرزاق ) م . م (     ج ـ العنوان  
 

،043  

5،31123  

  050ب 

 

 
 برهان شاكر سلٌمان 

تمنٌات عرالٌة فً منطمة سد العظٌم / برهان شاكر 
  04،2سلٌمان .ـ بؽداد : االعٌان للطباعة ، 

 سم ،0ص  ،00 

 ـ الحفرٌات االشرٌة ـ العراق  ) بؽداد (  أـ  العنوان   ،  

 

،044  

5،0122 

  505ق 

 
 المندٌلجً صباح عبد الؽفور   

 الطرق الى سانكار ) مذكراتً عن رحلتً الى افرٌمٌا (/ 

.ـ   بؽداد   : دار  0صباح عبد الؽفور  المندٌلجً .ـ ط    

  04،2صبا للطباعة ، 

 سم 0؛  3،

 ـ افرٌمٌا  ـ وصؾ ورحالت   أـ العنوان     ،

 

،045  

5،0153  

  055ن 

 
 الكروي ، صفاء الدٌن خلٌل اسماعٌل  

الؽجر وعاللتهم بالمواطنة العرالٌة / تالٌؾ  صفا الدٌن 
  04،2خلٌل اسماعٌل الكروي .ـ بؽداد : نفح الطٌب ، 

ـ الجنسٌة ـ   لوانٌٌن وتشرٌعات  العراق   0ـ الخجر    ،

 العنوان أـ 
    

،0،4  

5،1123   ،0،،  



 االعرجً ، زامل لٌلى تمن   203أ 
مدن العراق ومتؽٌرات المولع ) دراسة ( فً تكامل 

النماذج فً الجؽرافٌة / تالٌؾ زامل لٌلى تمن االعرجبً .ـ 

  04،2بؽداد : مكتب الٌمامة ، 

 سم 00ص ؛ 11،

 ـ المدن     ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

5،1123  

  450أ 

 

 
 االمٌري ، شهاب محسن عباس 

العراق والمحٌط الدولً الدولً / شهاب محسن عباس 

  04،2االمٌري .ـ بؽداد : مطبعة اٌالؾ ، 

 سم 04ص  ؛ 043

 ـ العراق ـ جؽرافٌا   أـ العنوان   ،

 

،0،0  

504 

  534أ 

 
 أوؼلو ، فالح ٌازار 

م ( / 0443ـ     524،موسوعة شهدء التركمان للفترة ) 

  04،2فالح ٌازار اوؼلو .ـ كركون :  ) نرجس ( ، 

 سم 00ص ( + صور ؛ 32،)  ،ج 

ـ العراق ) التركمان (  ـ تارٌخ   أـ  0ـ الشهداء ـ تراجم  ،

 العنوان  
 

،0،3  

504 

  504أ 

 

 
 المندالوي ، احمد الحمد 

لوطن /  احمد الحمد شهداء مندلً شموس فً افك ا
  04،2المندالوي  .ـ بؽداد : مطبعة زاكً ، 

 سم 01ص ؛ 40،

 ـ الشهداء ) مندلً ( ـ تراجم   أـ العنوان   ،

 

،0،0  
 
 
 

504 

  003س 

 

 
 السراج ، حسنٌن 

جرائم ارتكبتها حٌن كنت حارسا لدٌن هللا / حسنٌن 
   04،2السراج .ـ  ) بؽداد (  : ) د . ن ( ، 

 سم 01ص ؛ 103

 ـ السراج ، حسنٌن ) مذكرات (   أـ العنوان  ،

 

،0،1  

504  

  250س 

 
 السعٌد ، صالح 

النجؾ االشرؾ وكربالء الممدسة فً مذكرات الرحالة / 
تالٌؾ السعٌد .ـ الحلة : دار الفرات للثمافة واالعالم ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ 0،1

،0،2  



ـ  3ـ العراق ـ وصؾ ورحالت   0ـ رحالة ) مذكرات (  ،
ـ كربالء ـ وصؾ ورحالت   أـ    0النجؾ ـ وصؾ ورحالت 

 العنوان  
 

50411 

  050ط 

 
 الطاهر ، عكاب سالم 

على ضفاؾ الكتابة والحٌاة االعترتؾ ٌاتً متاخرا / 
.ـ بؽداد : مكتبة الدار العربٌة  0عكاب سالم الطاهر .ـ ط 

  04،2،  للعلوم

 م 00ص   ؛ 30

 ـ الطاهر ، عكاب سالم ) صحفً (   أـ العنوان  ،

   

،0،3  

50411 

   015م 

 

 
 المرزون ، صباح نوري  

اعالم الصحافة النجفٌة / صباح نوري المرزون .ـ بؽداد : 
  04،2دار الشؤون الثمافٌة ، 

 سم .ـ ) سلسلة معاجم وموسوعات ( 01ص ؛ 003

ـ الصحافة ـ نجؾ                                0ـ الصحفٌون  ،

 أ ـ العنوان ب ـ السلسلة 
 

،0،4  

50413،  

  105أ 

 

 
 االسدي ، عبد الكرٌم الطحان 

معجم اعالم االسدٌٌن وبٌوتاتهم فً الحلة الفٌحاء / تالٌؾ 
عبد الكرٌم الطحان االسدي .ـ الحلة : دار الفرات للطباعة 

 ،04،2   

 سم 01؛  00

ـ المنابل العربٌة ـ العراق ) لبٌلة  0ـ الرجال ـ تراجم  ،

 بنً اسد (      أـ العنوان  
 

،0،5  

50413، 

 400ب 

 

 
 البلداوي، عادل تمً 

طبمة االفندٌة ودورها فً بناء بؽداد / تمً الحاج عبد  
البلداوي سٌرته االجتماعٌة  والوظٌفٌة انموذجا ) مفكرات 

ووثائك ( / تمً البلداوي .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر 
  04،2العصامً للطباعة ، 

 سم 03ص ؛  04،

ـ العراق ـ تارٌخ   أـ  0ـ البلداوي ، تمً عبد ) تراجم (  ،

 العنوان  
 

،004  

50413، 

  35ر
 

 رجة ،االء حماد 
هـ / 22البٌوتات الحلبٌة فً تراجم كتاب ابن العدٌم ) ت 

،00،  



م ( بؽٌة الطلب فً تارٌخ حلب / االء حماد رجة .ـ ،02،

  04،2بؽداد : مكتب دار االرلم ، 

 سم 00؛  50

 3ـ بؽٌة الطلب فً تارٌخ حلب        0ـ الرجال ـ تراجم  ،
 ه ـ   أـ العنوان  224د ) ـ العدٌم ، عمر بن احم

 

50413، 

  302ر 

 
 الرفاعً ، شهد مولود  

وجوه وحوارات / شهد مولود الرفاعً .ـ تكرٌت : دار 
  042االبداع  للطباعة النشر ، 

 سم 04ص ؛ 35،

 ـ رجال ـ تراجم    أـ العنوان   ،

   

،000  

50413، 

  035ش  

 
 الشرفً ، طالب علً 

اهداءات وتراجم / طالب علً الشرفً  .ـ النجؾ مؤسسة 
  04،2النبراس  ، 

 سم 00؛  030

 ـ الرجال تراجم   أـ العنوان   ،

 

،003  

50413،  

  500ط 

 

 
 الطهرانً ، افابزرن 

مجموعة رجالٌة وتارٌخٌة / تالٌؾ افبزرن الطهرانً ، 
تحمك جعفر الحسٌنً االشكوري .ـ سامراء : مركز تراث 

  04،2سامراء ، 

 سم 00ص ؛ ،14

ـ السامراء ـ تارٌخ                   0ـ الرجال ـ تراجم  ، 

 أـ االشكوزي  ـ جعفر الحسٌنً  ) محمك (   ب ـ العنوان
 

،000  

5413، 

 505هـ 

 
 ٌتً ، خمٌس عثمان المعاضٌدي اله

اعالم ومنارات / خمٌس عثمان المعاضٌدي .ـ بؽداد : 
  04،2مطبعة العٌن ، 

 سم 00ص ( 00،)  ،ج 

 ـ العراق ـ تارٌخ   أـ العنوان   0ـ الرجال ـ تراجم  ،

 

،001  

504130  

 040خ 

 
 الخالدي ، احمد 

نساء فً دائرة الشهرة واالبداع / احمد الخالدي .ـ بؽداد  
  04،2: مكتب هادي تن ، 

 سم 00ص ( ؛ 004)  ،ج 

،002  



 ـ النساء ـ تراجم   أـ العنوان   ،

 

504130 

  440س 

 
 سلمان ، شاكر عواد 

نساء ذكرن فً المران / شاكر عواد سلمان .ـ بؽداد : 
  04،2البسملة  للكتاب ، 

 سم 00ص ؛ 50،

 ـ النساء ـ تراجم       أـ العنوان   ،

 

،003  

504130  

  150م 

 
 المشهدانً ، انٌة دمحم جاسم 

بنات الخلفاء العباسٌن  ) سٌرهن ومكانتهن فً العصر 
الٌعباسً ( تالٌؾ انٌسة  دمحم جاسم المشهدانً ) بؽداد ( : 

 04،2) د . ن ( ، 

 سم 01ص ؛ 11،

 ـ النساء ـ تراجم   أـ العنوان   ،

 

،004  

504130  

  050ن 

 
 ناهدة رفٌك حلمً  

مسٌرة  حٌاتً منذ طفولتً حتى االتً عبٌر العالم فً 
رحالتً / ناهدة رفٌك حلمً .ـ بؽداد : بٌت المتنبً ، 

04،2  

 سم 00ص + صور ؛ 10،

 ـ المراءة    ـ  تـراجم    أـ العنوان  ،

 

،005  

504 

  504أ 

 
 المندالوي ، احمد الحمد 

شهداء مندلً شموس فً لفك الوطن / احمد الحمد 
  04،2المندالوي .ـ بؽداد : مطبعة زاكً ، 

 سم 01ص ؛ 40،

 ـ الشهداء ) مندلً ( تراجم  أـ العنوان   ،

 

،034  

500 

  30ب 
 

 بحر العلوم ، ابراهٌم 
العالمة السٌد دمحم بحر العلوم ) رحمه هللا ( سفٌر النجؾ 

الخ / اعداد وتمدٌم ابراهٌم  للعالم : لكلمات ومماالت ...
بحر العلوم .ـ النجؾ االشرؾ : شركة المعارؾ 

 04،2للمطبوعات ، 

 (  3سم .ـ مسٌرة العطاء ؛ 00ص  ( ؛ 020)  ،ج 
ـ العنوان ب ـ  0ـ بحر العلوم ، دمحم  ) عالمة ومفكر (  ،

 السلسلة 
 

،03،  



5001،  

  400ب 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 البلداوي ، عادل تمً عبد 

اضواء على المنهج االسالمً المعتدل فً العراق المعاصر 

( انموذجا   531،ـ  451،: الشٌخ نجم الدٌن العسكري ) 

/ عادل تمً عبد البلداوي .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر 
  04،2العصامً ، 

 سم ،0ص ؛ 20

 ـ العسكري ، نجم الدٌن ) رجل دٌن (   أـ العنوان  ،

،030  

50010 

  534أ 

 
 اوؼلو ، فالح بازار 

سٌرة الحفاظ والمراء والمجودٌن فً كركون / تالٌؾ فالح 
 بازار اوؼلو .ـ انمرة مطبعة 

Stcpvpvo   ،04،2  

 سم 3،ص  ( ؛  44،)  ،ج 

 ـ رجال الدٌن ) كركون ـ تراجم  أـ العنوان   ،

 

،033  

50013  

  45ح 
 

 هـ ( 232الحلً ، جعفر بن الحسن بن ٌحٌى ) ... ـ 

تخلٌص فهرست المصنفٌن / تالٌؾ المحك الحلً ؛ تحمٌك 
  04،2سعد الحداد . ـ بؽداد : دار الفرات ، 

 سم 02ص ؛ 004

ـ الحدٌث الشرٌؾ ـ تراجم الرواد أـ الحداد سعد ) محك  ،

 ( ب ـ العنوان  
 

،030  

50013 

 253ض 

 
 الضعٌؾ ، عباس نعمة 

عبد اله بن سٌا : المصبة ، الحكاٌة ، االسطورة  : بحث 
تارٌخً فً تصحٌح  الفهم لشخصٌة . الخ / بملم عباس 

  04،2نعمة الضعٌؾ .ـ النجؾ : العالمٌة الحدٌثة ، 

 سم 00ص ؛ 020

ـ الحدٌث الشرٌؾ  أـ  0ـ ابن سبا عبد اله ) محدث (  ،

 العنوان  
 

،031  

5001044 

  050ب 

 

 
 كاظم البدري ، فاضل 

الصدر اسالم ٌمشً على االرض / فاضل كاظن البدري .ـ 
  04،2بؽداد : مكتب زاكً ، 

 سم 00ص ( ؛  0،2)  ،ج 

ـ الصدر ، دمحم دمحم صادق ) عالم ومرجع دٌنً ( أـ  ،

 العنوان  

،032  



 

500103 

  345م 

 
 محمود مصطفى حمودي 

شخصٌة جالل الدٌن السٌوطً والتعرٌؾ كتابة الحاوي 
للفتاوي /  تالٌؾ محمود مصطفى حمودي .ـ البصرة : 

  04،2مطبعة : مطبعة البصرة ، 

ـ السٌوطً ، عبد الرحمن بن ابً بكر ) رجل دٌن سنً  ،

 ـ الحاوي لفتاوي أـ العنوان   0( 

 

،033  

500104  

  401أل 

 

 

 هـ( 314،ـ 023،أل كاشؾ الؽطاء ، علً دمحم رضا ) 

فهرس الحصول المتعبة فً طبمات الشٌعة / علً كاشؾ 
الؽطاء ، اعداد ها دمحم الحسٌن كاشؾ الؽطاء ، اعدها دمحم 
الحسٌن كاشؾ الؽطاء ، ضبطه واخراجه ولدم له علً 

  04،2خضٌر حجً .ـ النجؾ االشرؾ مطبعة الثملٌن  ، 

 سم 00ص ؛ 032

ـ علماء الشعٌة ـ فهارس أـ أل كاشؾ الؽطاء دمحم  ،

الحسٌن ) معد ( ب ـ حجً ، علً خضٌر ) ممدم (  ح ـ 
 العنوان  

 

،034  

500104 

  155ح  

 
 الحسٌنً ، نوري النعٌمً الموسوي  

الحمٌمة المؽٌبة : عن سٌرة االمام احمد احمد الرفاعً 
:  الحسٌنً / نوري النعٌمً الموسوي الحسٌنً .ـ بؽداد

  04،2مطبعة مكتب زاكً ، 

 سم 00ص ؛ 052

ـ الرفاعً، احمد بن علً بن ثابت ) رجل دٌنً شٌعً (  ،

 أـ العنوان  
 

،035  

500104  

  45ع 
 

 علً ناجً حسٌن 
هـ 13ـ 000الحسن الصباح داعٌة االسماعلٌة النزارٌة ) 

( / علً ناجً حسن .ـ بؽداد : دار  كلكامش  للطباعة 
  04،2والنشر  ، 

 م00ص ؛ 312

 سم 
ـ الحسن الصباح ) رجل دٌن شٌعً ( االسماعلٌة أـ  ،

 العنوان  
 

،004  

5001142  

  30ب 
 

 بحر العلوم ، كاظم 
الفمٌد  حجة االالم والمسلمٌن الٌد حسن نجل اٌة هللا 

،00،  



الشهٌد السٌد عز الدٌن بحر العلوم / اعداد كاظم بحر 
  04،2العلوم ) د . م ( : ) د . ن ( ، 

 سم ،0ور ملونة ؛ ص + ص30

ـ بحر العلوم ، السٌد حسن السٌد عز الدٌن  ) فمه  ،

 شٌعً ( أـ العنوان  
 

5001142  

  30ب 
 

 بحر العلوم ، ابراهٌم 
العالمة السٌد دمحم بحر العلوم ) رحمة هللا ( سفٌر النجؾ  
للعالم : كلمات ومماالت وبحوث  بملم اصدلاء الفمٌد ... 

الخ / اعداد ابراهٌم بحر العلوم .ـ النجؾ االشرؾ : توزٌع 
  04،2شركة العارؾ لالعمال  ، 

سم .ـ ) مسٌرة  العطاء 00ص  ( + صور ؛  403)  0ج 

 (  3؛ 
لعلوم ، دمحم   ) فمه شٌعً ( أـ العنوان  ب ـ ـ بحر ا ،

 السلسلة  
 

،000  

5001142 

 500ج 

 
 الجوذري ، عبد  العظٌم عباس 

المحمك الحلً واثره  فً اندهار الحركة العلمٌة والفمهٌة 
/ عبد العظٌم عباس الجوذري .ـ بابل : دار الفرات للثمافة 

  04،2واالعالم ، 

 ،04،2  

 سم 00ص ؛ ،3

ـ المحمك الحلً ، جعفر بن الحسن بن ٌحٌى                  ،

ـ  3ـ الرجال ـ تراجم  0هـ ( ) فمه شٌعً  232ـ240) 
 الحلة ـ تارٌخ   أـ العنوان  

 

،003  

5001142 

  040خ 

 
 الخالدي ، دمحم 

السٌد ابراهٌم الشبة : شهٌد فً رحاب الهاشمٌة / دمحم 

  04،2بلة ، الخالدي .ـ النجؾ االسرؾ : مجلة السن

 سم 04ص ؛ 0-،

 ـ  الشبة ، ابراهٌم ) فمٌة شٌعً ( أـ العنوان     ،

 

،000  

5001142 

  315م 

 
 محسن ، جواد عبد الكاظم 

تراجم علماء المسٌب وخطبائها المنبرٌن / جواد عبد 

منمحة ومزٌدة  .ـ بابل : دار   0الكاظم محسن .ـ ط 

  04،2الفرات  للثمافة والعالم ، 

 سم 01ص ؛  14،

،001  



 وان العنـ المسٌب ـ تارٌخ  أـ  0ـ تراجم فمهاء  الشٌعة ،

   

50013 

  050ح 

 
 حبٌب هرمز 

خدام الكلمة : شركة  وشهادة  / حبٌب هرمز .ـ البصرة : 
  04،2شركة الطٌؾ للطباعة ، 

 سم 04ص + صور ؛ 30،

ـ المسٌحٌة                      0ـ رجال الدٌن ) المسٌح ( ـ تراجم  ،

 أـ العنوان  
 

،002  

50013  

  005د 

 
 داد ٌشوع كٌخوا 

دٌر الربان هرمز / داد ٌشوع كٌخوا ، اعداد ادمون السو 

  04،2.ـ نٌنوى : نصٌبٌن ،  3.ـ ط 

 سم 00ص ؛ 14

 ٌحتوي الكتاب على ملحك لصص 

 ـ رجال الدٌن ) المسٌح ( ـ تراجم  أـ العنوان   ،

 
 

،003  

50013،  

  400ح 

 
 الحمدانً ، سعد عدنان وهب  

مئة شخصٌة  وشخصٌة / سعد عدنان وهٌب الحمدانً .ـ 
  04،2بؽداد : مطبعة السٌماء ، 

 سم 00ص + صور ؛ 40،

 ـ الرجال ـ تراجم   أـ العنوان   ،،  ،

 

،004  

5031،  

  454ن 

 
 النعٌمً ، امٌنة داخل   

جون بشندي  وسٌاستة تجاه لضاٌا المشرق العربً 
/ امٌنة داخل التمٌمً .ـ بؽداد : دار امجد  523،ـ  ،52،

  04،2للطباعة والنشر 

 سم 01ص ؛ 040

ـ امرٌكا  ـ  تارٌخ    0ـ كٌندي ، جون ) رئٌس  امرٌكا (  ،

 أـ العنوان  
  

،005  

5031،  

  050ج 

 
 الجبوري ، كامل سلمان 

نمابة االشرؾ فً الحلة : ) دراسة تارٌخٌة ( / كامل 
سلمان الجبوري .ـ الحلة : دار الفرات للثمافة واالعالم ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ ،5

ـ الحلة  ـ تارٌخ   3ـ العراق ـ تارٌخ  0ـ االمراء ـ تارٌخ  ،

،014  



 أـ العنوان  
 

5031، 

  050ز 

 

 
 ن الزبٌدي ، لٌث عبد الحس

 ( سٌرة وتموٌم  04،0ـ  514،حكام العراق ) 

/ لٌث عبد الحسن الزٌدي ، زٌد عدنان محسن .ـ ) د . م ( 

  04،2: مكتب الؽفران للطباعة ، 

 سم 01ص ؛ 0،2

ـ العراق ـ تارٌخ                        0ـ الرؤساء ـ تراجم  ،

 (  04،0ـ  514،) 

 ان أـ زٌد عدنان محسن ) م . م ( ب ـ العنو
  

،01،  

5031،  

 00ص 

 

 
 صبا حسن مولى 

الشٌخ زاٌد بن سلطان أ نهٌان ودورة فً السٌاسة العربٌة 
/ تالٌؾ صبا حسٌن مولى.ـ بؽداد : مكتبة  0440ـ ،53،

  04،2عدنان ، 

 سم 00ص ؛ 004

ـ االمارات  0ـ أل نهٌان ، زاٌد بن سلطان ) حاكم (  ،

 العربٌة المتحدة ـ تارٌخ  أـ العنوان  
 

،010  

5031،  

  245م 

 
 المعموري ، حسن احمد ابراهٌم 

عبد الوهاب مرجان ودوره السٌاسً فً العراق حتى عام 
م : دراسة تارٌخٌة /  حسٌن احمد ابراهٌم  514،

  04،2المعموري .ـ الحلة : دار الفرات ، 

 سم 00ص  ؛ 001

ـ  0ـ عبد الوهاب مرجان ) رئٌس  وزراء سلبك (  ،
  514،ـ  503،العراق ـ تارٌخ )  

 أـ العنوان  
 

،013  

5031،  

  340ن 

 
 نجالء عدنان حسٌن 

جورج واشنطن ودوره فً السٌاسة الداخلٌة االمرٌكٌة 
/ نجالء عدنان حسٌن .ـ بؽداد : مطبعة  353،ـ  345،

  04،2الكتاب ، 

 سم 00ص ؛ 04،0

ـ امرٌكا  ـ تارٌخ        0ـ جورج واشنطن) رئٌس امرٌكا    ،

 أـ العنوان  
 

،010  

5031،   
 نوفان ، جمال سعد 

،011  



 534،انور السادات ودوره السٌاسً فً مصر من عام   530ن 

/ جمال سعد نوفان .ـ  صالح  ،54،وحتى اؼتٌاله عام 

  04،2الدٌن / دار االبداع ، 

 سم ،0ص + صور ، 013

ـ  0(  ،54،ـ  534،ـ السادات ، انور ) رئٌس ( ـ  ،
 أـ العنوان    ،54،ـ  534،مصر ـ تارٌخ ) 

 

5031،  

  014هـ 

 
 الهاشمً    ، صالح  
ملون بنً هاشم / صالح الهاشمً .ـ تكرٌت  : دار  

  04،2االبداع ، 

 سم ،0ص + صور ملونة ، 01،

 ـ  الملون ـ تراجم      أـ العنوان   ،

 

،012  
 

50310  

  015ب 

 
 البرزنجً ، رلٌة حمٌد حسن 

الشٌخ سالم الخنون ودورةاالجتماعً والسٌاي فً العراق 
/ تالٌؾ رلٌة حمٌد حسن البرزنجً .ـ  510،حتى عام 

  04،2بؽداد : مؤسة ثائرالعصامً ، 

 سم 01ص ؛ 354

ـ العراق تارٌخ                     0ـ الخٌوان ، سالم ) سٌاسً(  ،

 راق ـ االحوال االجتماعٌة   أـ العنوان  ـ الع 3

  

،013  

50310  

 044ت 

 
ـ  500،تامالت مابٌن الرجل والظاهرة / احمد الجلبً  

  04،2.ـ بؽداد : ) د . ن ( ،   04،1

 سم 03ص + صور ؛ 013

 ـ العراق  0ـ الجلبً ، احمد ) سٌاسً (  ،

 

،014  

50310  

  250خ 

 
 الخطٌب ، دمحم عبد الحسٌن 
هـ ( : حٌاتة وكتابة ) 041الوزٌر نظام الملن ) ت : 

سٌاسة تامة ( / دمحم عبد الحسٌن الخطٌب ، فهد نعمة 
  04،2مخٌلؾ .ـ بؽداد : مكتب الؽفران ، 

 سم 0ص ؛ 41

ـ التارٌخ االسالمً ـ العصر  0ـ نظام الملن  ) وزٌر (  ،

ـ مخٌلؾ ، فهد نعٌمة   أـ  0السلجولً أـ سٌاسة تامة 

 ان  العنو
 

،015  

50310  

  050ز 

 
 الزبٌدي ، بالر جبر 

،024  



تجربتً/ بالر جبر الزبٌدي  .ـ بؽداد : مركز االبحاث 
  04،2والدراسات السٌاسٌة ، 

 سم ،0+ صورة ملونة ؛  3،3

 ٌحتوي على لرص سٌدي 
 ـ الزبٌدي ، بالر جبر ) سٌاسً (  أـ العنوان   ،

  

50310  

  03ص 
 

 الصافً ، محمود النجفً 
  40ذكرٌات ولمطات / محمود الصافً النجفً .ـ النجؾ 

  04،2للطباعة  والتصمٌم ، 

 سم 00ص + صور ؛ 3،4

 ـ الصافً ،محمود النجفً ) سٌاسً ( أـ العنوان   
 

،02،  

50310 

  050ع 

 
 عدنان عباس 
 = This is What happenened       هذا ماحدث

.ـ بؽداد : طور للنشر  3/ عدنان عباس .ـ ط  مذكزات

  04،2والتوزٌع ، 

سم 00ص ؛ 000)  0ـ  ،ج   

ـ الحزب الٌوعً ـ العراق  0ـ عدان عباس ) سٌاسً (  ،

 أـ العنوان 
 

،020  
 
 
 
 
 

50310  

  020س 

 
 الساعدي ، احمد عبد الرحٌم 

من االعالم المانونً فً العراق ، حكمت بر / تجمٌع 
واعداد احمد عبد الرحٌم الساعدي .ـ النجؾ : مكتبة دار 

  04،2السالم  ؛ 

 سم 00ص ؛ ،5

 ـ حكمت شبر ) رجل لانونً  ( أـ العنوان  ،

  

،023  

50310  

  050ظ 

 
 الظاهرة ، لمٌعة 

 الباحث المحامً جواد الظاهر : مؤلفاتة وابحاثة ونشاطه

.ـ بؽداد :            0الثمافً / جمع وترتٌب لمعة الظاهر .ـ ط 

  04،2) مطبعة السعدون ( ، 

 

،020  

50310  

  545م 

 
 الموفً ، احمد دمحم  

ابحاث فً مجال حموق االنسان / احمد دمحم الموفً ، 
رسول عبد الزهرة الكعبً ، حمٌد طارش .ـ بؽداد :  

  04،2الشاطً للنشر والتوزٌع ، 

سم .ـ ) سلسلة مسابمة ابحاث دار      ،0ص ؛ 10، 

،021  



 الشاطى ( 
ـ حموق االنسان أـ الكعبً ، رسول عبد الزهرة ) م . م  ، 

 ) 
 ب ـ حمٌد طارش ) م . م (  أـ العنوان 

  

50311  

  253أأل 

 
 أل عٌثان ، صادق  حرٌن محسن العصفوري 

تمنٌت ان اكون ضابطا فكنت : مذكرات /  صادق حرٌن 
حٌسن أل عثمان العصفوري .ـ بؽداد : مكتبة عادل ، م

04،2  

 سم 00ص ، 0،1

ـ أل عٌثان ، صادق حرٌن محٌسن العصفوري               ،

 ) عسكري (  أـ العنوان  
 

،022  

50311  

  40ع 
 

 
 العمر ، دٌنا فاروق صالح 

الفرٌك ابراهٌم عبود والحكم العسكري االول فً السوداد 
/ تالٌؾ دٌنا فاروق صالح العمر .ـ بؽداد :  520،ـ514،

  04،2مؤسسة ثائر العصامً ، 

 سم 00ص + صور ، 033

 ـ عبود ، ابراهٌم ) لائد عسكري ( أـ العنوان   ،

 

،023  

50312  

  450ع 

 
 العمٌدي ، مسلم دمحم حمزة 

أمٌر كبٌر  : رائد االصالح وحركة  النهضة الحدٌثة فً 
اٌران / مسلم دمحم حمزة العمٌدي .ـ الحلة  : مؤسسة دار 

  04،2الصادق ، 

 سم 00ص ؛ 012

 ـ امٌر كبٌر ) مصلح  اٌرانً (  أـ العنوان   ، 

 

،024  

50313  

  340أ 

 

 
 احمد ، فائك فاضل 

: مطبعة دٌالى السٌرة الذاتٌة / فائك فاضل احمد .ـ دٌالى 
 ،04،2  

 سم ،0ص ؛ 04

 ـ فائك فاضل احمد ) استاذ جامعً ( أـ العنوان   ،

 

،025  

50313  

  340م 

 
 دمحم حسن محً الدٌن 

تصؾ لرن فً مٌدان التربٌة والتعلٌم فً العراق ) سٌرة 
وذكرٌات ( / تالٌؾ دمحم حسن محً الدٌن .ـ الحلة : دار 

  04،2الفرات للثمافة واالعالم ، 

،034  



 سم 00ص ؛ 040

 ـ دمحم حسن محً الدٌن ) معلم ( أـ العنوان ب ـ السلسة  ،

 

50313  

  015م 

 
 المرزون ، عامر صباح 

صباح الحلة : شٌخ المفهرسٌن العرالٌٌن االستاذ الدكتور 
صباح نوري المرزون  / عامر صباح المرزون .ـ الحلة : 

  04،2دار الفرات ، 

 سم 00ص ؛ 013

 ـ الحلة ، تارٌخ  0صباح نوري ) تربوي ( ـ المرزون ،  ،

 أـ العنوان    
    

،03،  

50313  

  245م 

 
 مطلوب ، احمد 

سؤال وجواب : صورة ذاتٌة / احمد مطلوب .ـ دٌالى : 
  04،2المطبعة المركزٌة / جامعة دٌالى ، 

 سم 01ص ؛ 035

 ـ احمد مطلوب ) استاذ جامعً ( أـ العنوان   ،

،030  
 
 
 
 
 
 

5001،1  

  505م 

 
 مهدي صالح سلطان 

خلؾ االحمر بٌن الرٌادة ودعوى االنتخال / مهدي صالح 
سلطان .ـ بؽداد : دار  مكتبة عدنان للطباعة والشعر  ، 

04،2 

 سم 00ص ؛ ،044

 ـ االحمر خلؾ ) لؽوي (  أـ العنوان   ،

 

،033  

50110  

  400ح 

 

 
 الحمدانً ، دمحم 

من اعالم العلم فً العراق الدكتور فاضل جاسم دمحم عالم 
الكٌمٌاء التحلٌلٌة احٌائٌة واسهامانة العلمٌة / دمحم 

  04،2الحمدانً  .ـ بؽداد : ) دز ن (  ، 

 (  4،سم .ـ ) اصدارات جامعة االنبار ؛ 00ص ؛ 20
 ـ فاضل جاسم دمحم ) كٌمٌائً ( أـ العنوان   ،

 

،030  

5021،  

  454أ 

 

 
 مٌرة ، مرٌم لاسم اال

مذكرات طبٌبة عرالٌة / مرٌم لاسم االمٌر .ـ بؽداد : دار 
  04،2الشؤون الثمافٌة ، 

 سم .ـ ) سلسلة سٌرة ( 00ص ؛ 43،

 ـ االمٌر ، مرٌم لاسم ) طبٌبة ( أـ العنوان ب ـ السلسلة  ،

 

،031  



5021،  

  504ش 

 
 الشٌخلً ، صباح ابراهٌم 

 3،و0،هـ /  3و2اطباء بؽدادٌون متمٌزون فً المرنٌن  
  04،2هـ / صباح ابراهٌم الشٌخلً ، 

  04،2.ـ بؽداد : دار الشؤون الثمافٌة العامة ، 

 سم .ـ ) دراسات ( 01ص ؛ 0،،

ـ االطباء  ـ بؽداد   3ـ الطب ـ تارٌخ  0ـ االطباء ـ تراجم  ،

 أـ العنوان    ب ـ السلسلة 
  

،032  

5021،  

  051ؾ 

 
 فرنسٌس ، فالح 

/ بملم فالح فرنسٌس ؛ تمدٌم  ذكرٌات طبٌب رٌاضً
وتحرٌر هادي عبد هللا العٌثاوي .ـ بؽداد : االكادٌمٌة 

  04،2االولمبٌة العرالٌة ، 

 سم 03ص + صور ؛ 43،

ـ العٌثاوي  3ـ الرٌاضٌة  0ـ فرنسٌس، فالح ) طبٌب (  ،

 ، هادي عبد هللا  ) ممدم (  أـ العنوان 
 

،033  

53010  

  454د 

 

 
 الدلٌمً ،علً ابراهٌم 

حٌاة جمٌل حافظ : الطبٌعة والضوء ... واللون / اعداد 
وتمدٌم علً ابراهٌم الدلٌمً .ـ بؽداد : مطبعة الرفاه ، 

04،2  

 سم  34ص + رسوم ملونة ؛ 004

 ـ حٌاة جمٌل حافظ  ) رسامة (   أـ العنوان    ،

 

،034  

5031012،5،  

  224أل 

 

 
 أل طعمة ، سلمان هادي 

الخط والخطاطون فً كربالء / تالٌؾ مركز تراث كربالء ، 
سلمان هادي أل طعمة .ـ كربالء : العتبة العباسٌة 

  04،2الممدسة ، 

 سم .ـ ) موسوعة تراث كربالء ( 00ص (؛ 0،3)  ،ج 

ـ كربالء ـ تارٌخ أـ العنوان ب ـ  0ـ الخطاطون ـ تراجم  ،

 السلسلة 
  

،035  

50314000 

  500ج 

 
 جواد ، لحطان جاسم 

عزٌز علً رائد فن المنولوجست فً العراق / لحطان 
  04،2جاسم جواد .ـ بؽداد : دار الشؤون الثمافٌة ، 

ـ  ،(  1،سم .ـ ) الموسوعة الثمافٌة ؛ 4،ص ؛ ،،،
 علً ، عزٌز ) مؽنً( أـ العنوان   ب ـ السلسلة 

  

،044  



503150433 

  345ع 

 
 عبد الحمٌد ، سامً 

االخراج المسرحً ممارنات / تالٌؾ سامً عبد الحمٌد .ـ 

   04،2بؽداد : مكتب الطباع ، 

 سم 01ص ؛ 04،

ـ المسرح أـ  0ـ المخرجون المسرحٌون ـ تراجم  ،

 العنوان  
 

،04،  

503150404 

  105ع 

 
 العزاوي ، محسن 

الرهان على الزمن : سٌرة ذاتٌة بفصول ومشاهد عن 
.ـ بؽداد : دار الشؤون   0لفنان محسن العزاوي .ـ ط حٌاة ا

  04،2الثمافٌة ، 

 سم .ـ ) سٌرة ( 00ص ؛ 304

 ـ العزاوي ، محسن ) ممثل (  أـ العنوان  ب ـ السلسلة  ،

 

،040  

503152 

  440س 

 
 السلمان ، هشام 

مؤٌد  البدري ماركة الرٌاضٌة العرالٌة /  تالٌؾ هشام 
  04،2السلمان  .ـ بؽداد : مطبعة الدٌوان  ، 

 سم  01ص ؛ 43،

 ـ البدري ، مؤٌد ) رٌاضً (    أـ العنوان         ،

 

،043  

 503152  

  040ع 

 
 عامر ناجً 

رٌاضٌون كما عرفتهم / تالٌؾ عامر ناجً .ـ بؽداد   
  04،2السٌماء ، 

 سم 00ص ؛ 304

 ـ   الرٌاضٌون   ـ تراجم  أـ العنوان  ،

 

،040  

503152330 

  050ج 

 
 الجبوري ، ناصر 

ذكرٌات بطولة الشهٌد جواد كاظم  عبٌس وبطولة النصر 
( / تالٌؾ  553،ـ 550،ـ  ،044والسالم بكرة المدم ) 

  04،2ناصر الجبوري  : ) د ,. م ( : دار االرلم ، 

 سم 01ص + صور ؛ 004

 ـ جواد كاظم عبٌس ) العب كرة لدم (   أـ العنوان   ،

 

،041  

503152330 

  050ج 

 
 الجبوري ، ناصر 

ذكرٌات بطولة الشهٌد جواد كاظم   عبٌس  الكروٌة 
ـ  551،ـ  550،الخامسة .ـ السادسة  .ـ العاشرة : 

،042  



/ تالٌؾ ناصر الجبوري .ـ بابل : مؤسسة دار 555،

  04،2الصادق  الثمافٌة  ، 

 سم 00ص (  ؛  042)  0ج 

 ـ جواد كاظم عبٌس ) العب كرة لدم (   أـ العنوان  ،

          

5031524،0  

  040ع 

 
 عامر ناجً 

شٌخ بؽداد  صٌاد البطل العللمً المحترفٌن عدنان المٌسً 

  04،2/ ترجمة عامر ناجً .ـ بؽداد : مطبعة السماء ، 

 سم 01ص ؛   20،

 ارع (   أـ العنوان  ـ المٌسً ؛ عدنان ) مص ،

 

،043  

504 

  000ب 

 
 بابا ،نرمٌن  طاهر 

ادباء من مدٌنتً / نرمٌن طاهر  بابا .ـ بؽداد :دار 

  04،2الشؤون   الثمافٌة ، 

 سم  ) سلسلة الثمافٌة التركمانٌة ( 04ص ؛   ،5،

ـ الثمافة التركمانٌة   أـ  0ـ االدباء  التركمان ـ تراجم  ،

 العنان ب ـ السلسلة 
 

،044  

504  

  403ب 

 
 
 
 
 
 
 

 
 البالؼً  ، سند دمحم علً 

صحٌفة من تارٌخ النجؾ : دمحم علً البالؼً  فً سٌرته 
( / سند دمحم علً البالؼً .ـ  532،ـ  543،ورسائلة ) 

  04،2بٌروت : دار الرافدٌن ، 

 سم 01ص ( ؛ 114)  ،ج 

 ـ البالؼً ، دمحم علً ) مفكر وادٌب ( أـ العنوان  ،

،045  

504  

  403ب 

 
 البالؼً  ، سند دمحم علً 

صحٌفة من تارٌخ النجؾ : دمحم علً البالؼً  فً سٌرته 
( / سند دمحم علً البالؼً .ـ  532،ـ  543،ورسائلة ) 

  04،2بٌروت : دار الرافدٌن ، 

 سم 01ص ( ؛ 103)  0ج 

 ـ البالؼً ، دمحم علً ) مفكر وادٌب ( أـ العنوان  ،

 

،054  

504  

  403ب 

 
 البالؼً  ، سند دمحم علً 

صحٌفة من تارٌخ النجؾ : دمحم علً البالؼً  فً سٌرته 
( / سند دمحم علً البالؼً .ـ  532،ـ  543،ورسائلة ) 

  04،2بٌروت  : دار الرافدٌن ؛ 

،05،  



 سم 01ص ( ؛  050)  3ج  

 ـ البالؼً ، دمحم علً ) مفكر وادٌب ( أـ العنوان  ،

 

504  

  400ب 

 
 ادل    تمً عبد البلداوي ، ع

الرواد االكادٌمٌون ودرورهم فً بناء المدرسة التارٌخٌة 
العرالٌة  المعاصرة فكرأومنهجا / تالٌؾ عادل تمً عبد 

  04،2البلداوي .ـ بؽداد : مؤسسة شاكر العصامً ، 

 سم 01ص ؛ 10،

 المؤرخون ـ تراجم أـ العنوان  
  

،050  

504  

  405ت 

 
 التكرٌتً ، سفانة صافً 

الرٌتاج المنسٌن: لراءة تحلٌلٌة نالدة العمال الشٌخ 
معروؾ النودهً ..الخ / تالٌؾ سفانة شعبان صافً 
التكرٌتً ، باسل مولود ٌوسؾ التكرٌتً .ـ كركون : 

  04،2مطبعة الخالد ، 

 سم 00ص ؛ 35،

ـ االدباء االدراد  0ـ النودهً ، معروؾ ) شاكر كردي (  ،

 شعبان ) م . م ( ب ـ العنوان  ـ تراجم أـ الصافً ، سفانة 
 

،053  

504 

  502ح 

 
 الخٌاط ، احمد زكً 
/ احمد زكً الخٌاط :  514،ـ  544،اشخاص واحداث 

  04،2مطبعة اوفست الكتاب ، 

 سم 00ص + صور ؛ 043

 ـ الخٌاط ، احمد زكً ) مؤرخ ( أ  ـ العنوان   ،

 

،050  

504  

 055ع 

 
 العانً ، نوري عبد الحمٌد 

اعالم عاتٌون : فً  التارٌخ  الحدٌث والمعاصر / نوري 

  04،2عبد الحمٌد العانً .ـ بؽداد : مطبعة انوار دجلة ، 

 سم 00ص ( ؛ 043)  0ج 

 ـ المؤرخ ـ تراجم  أـ العنوان   ،

 

،051  

504 

  050ع 

 
 العبٌدي ، عبد الناصر عبد الرحمن 

م ( ومنهجة فً  321،هـ ـ  353موارد ابن جماعة ) ت 

كتابة المختصر الكبٌر / عبالناصر عبد الرحمن العبٌدي ، 
ٌاسر محمود مجبل .ـ بؽداد : مكتب االمٌر للطباعة ، 

04،2  

 سم 00ص  ؛ 33،

،052  



ـ ٌاسر  0ـ ابن جماعة ، عبد العزٌز دمحم ) مورخ (  ،

 محمود مجبل ) م . م (  ب ـ العنوان  
 

504 

  105ع 

 
 العزاوي ، دمحم وعبد مهدي سلطان 

هاشم صالح التكرٌتً ومنهجة فً كتابة التارٌخ / تالٌؾ 
دمحم وعٌد مهدي سلطان التكرٌتً .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر 

  04،2العصامً ، 

 سم 01ص ؛ 330

 ـ التكرٌتً ، هاشم صالح ) مؤرخ ( أـ العنوان   ،

 

،053  

504 

 255ع 

 
 العطٌة ، نبٌل 

 محممو واسط  : نتاجا ورائدا 
Mohak: Kowasit=   

Nitojon  Waraaedan    نبٌل العطٌة .ـ العراق /

  04،2مطبعة العٌن ، ) د . ن ( ، 

 سم 3،ص ؛ 40

واسط ـ  3ـ العراق ـ تارٌخ  0ـ  المؤرخون ـ تراجم  ،

 تارٌخ أـ العنوان  
 

،054  

504  

  040غ 

 

 
 الؽالبً ، عبد الرزاق عودة 

العبور الى الضفة االخرى / ترجمة عبد الرزاق عودة 
  04،2الؽالبً .ـ بؽداد : بٌت الكتاب السومرس ، 

 سم ،0ص ؛ 30،

 ـ االدب العالمً أـ العنوان   0ـ الشعراء ـ تراجم  ،

 
 

،055  

504  

 400ل 

 
 اللبان ، صالح 

فً فرح الحصاد : احتفالٌة جمعٌة الرواد الثمافٌة 
د الرضا عوض فً مجلس السٌد  المستملة بالدكتور عب

حسام الشالة / جمع وتمدٌم صالح اللبان .ـ الحلة : دار 
  04،2الفرات للثمافة والعالم ، 

سم .ـ ) منشورات الرواد الثمافٌة ؛ 00ص + صور ؛ 0،3

31  ) 
ـ الشعر  3ـ الثمافٌة  0ـ عبد الرضا عوض ) مؤرخ (   ،

  العربً ـ العراق  أـ العنوان  ب ـ السلسلة
 

،344  

504  

  254ن 

 
 النعٌمً ، وئام عدنان عباس 

،34،  



هـ ( فً كتابة  ) 0،4موارد ابً زراعة الدمشمً ) ن  ـ 

التارٌخ ( عن الخالفة االموٌة / وئام عدنان عباس 
  04،2النعٌمً .ـ بؽداد : مطبعة العهد ، 

 سم 01ص ؛ ،،

 ـ ابو زرعة عبد الرحمن بن عمرو ) مؤرخ ( أـ العنوان   ،

 

504  

  005و 

 

 
 الوردي ، علً 

االحداث التً مررت بها / علً الوردي ، سعدون هلٌل .ـ 
  04،2بؽداد : دار سطور للنشر ، 

 سم 03ص ؛ 044

ـ الوردي ، علً ) مؤرخ ( أـ سعدون هلٌل ) م. م ( ب  ،

 ـ العنوان  
 

،340  

5041،  

  040م 

 
 احمد شهاب 

خطاب المشهد السٌري مسار البوح فضاء االستعادة   فً 
دموع الكتاب لباسم فرات / احمد شهاب .ـ بؽداد : مكتبة 

  04،2زاكً ، 

 سم 04ص ؛ ،4،

ـ الشعر العربً ـ العرالً أـ  0ـ  باسم فرات ) شاعر (  ،

 العنوان  
 

،343  

5041،  

 050أ 

 
 أروى انور عبد الحمٌد 

طه حسٌن وعبد الرحمن  فٌض الذكرٌات : موازنة بٌن
البدوي / أروى انور عبد الحمٌد .ـ بؽداد : دار بؽداد 

  04،2للطباعة والنشر ، 

 سم 04ص ؛ ،2 

ـ عبد الرحمن بدوي )  0ـ طة حسٌن ) ادٌب مصري (  ،

 ـاالدب العربً ـ مصر  أـ العنوان   3ادٌب (  مصري 

 

،340  
 

 5041،  

  515أ 

 
 االلوسً ، مرتضى  علً 

معجم المؤلفٌن واالدباء فً كربالء / تالٌؾ مرتضى علً 
  04،2االلوسً .ـ بابل : دار الفرات ، 

 سم  00( + صور  ؛  045ج ) 

 ـ كربالء                            3ـ العراق ـ تارٌخ   0ـ االدباء ـ تراجم  ،

 أـ العنوان 
 

،341  

5041،   
 جامعة بابل ، مركز الدراسات التارٌخٌة 

،342  



والحضارٌة موسوعة الحلة الحضارٌة : محور الشعر  000ج 
  04،2الحلً / بابل : مكتبة الرٌاحٌن ، 

 سم 01ص ؛ 202

ـ العراق ـ تارٌخ ـ الحلة ـ تارٌخ    0ـ الشعراء ـ تراجم  ،

 أـ العنوان  
 

5041، 

 050ج

 
 الجبوري ، عبد الرحمن مطلن 

ة االندلسً فً المٌزان / عبد الرحمن مطلن ابن عبد رب

  04،2الجبوري .ـ بؽداد : ) د . ن ( ، 

 سم 00ص ؛ 42

 ـ ابن عبد ربة ، احمد بن دمحم ) شاعر (  أـ العنوان      ،

 

،343  

5041، 

 050ج

 
 الجبوري ، عبد الرحمن مطلن 

حافظ ابراهٌم وللؽة العربٌة العربٌة  / عبد الرحمن مطلن 

  04،2.ـ بؽداد : مطبعة الخشابً  ،  0الجبوري .ـ ط 

 سم 04ص ؛ 2،،

 ـ حافظ ابراهٌم ) شاعر (   أـ العنوان      ،

 

،344  

5041،  

  105ح 

 

 
 الحصبانً ، رؤاء 

الجواهري بعٌون جمعٌة شهادات وذكرٌات ورؤى فً 
حصبانً  .ـ براغ : مركز الجواهري بؽداد /  رواء ال

  04،2للثمافة ، 

 سم 00ص ؛ 331

 ـ الجوهراي ، دمحم مهدي ) شاعر (  أـ العنوان   ،

 

،345  

5041،  

  505ج 

 
 الجواهري ، كفاح دمحم مهدي 

الجواهري صحفٌا  / اعداد كفاح دمحم مهدي الجواهري .ـ 
  04،2بؽداد : مكتبة عدنان ، 

 سم .ـ   ) دراسات ( 00ص ( ؛  1،3)  ،ج 

ـ الشعر العربً ـ  0ـ الجواهري ، دمحم مهدي ) شاعر (  ،

 العراق  أـ العنوان    ب ـ السلسلة 
 

،3،4  

5041،  

  505ج 

 
 الجواهري ، كفاح دمحم مهدي 

الجواهري صحفٌا اعداد كفاح دمحم مهدي الجواهري .ـ 
  04،2بؽداد : مكتبة عدنان ، 

 سم .ـ   ) دراسات ( 00ص ( ؛  040) 0ج 

ـ الشعر العربً ـ  0ـ الجواهري ، دمحم مهدي ) شاعر (  ،

،3،،  



 العراق  أـ العنوان    ب ـ السلسلة 
 

5041،  

  505ج 

 
 الجواهري ، كفاح دمحم مهدي 

الجواهري صحفٌا   / اعداد كفاح دمحم مهدي الجواهري .ـ 
  04،2بؽداد : مكتبة عدنان ، 

 سم .ـ   ) دراسات ( 00ص ( ؛  110)  3ج 

ـ الشعر العربً ـ  0ـ الجواهري ، دمحم مهدي ) شاعر (  ،

 العراق  أـ العنوان    ب ـ السلسلة 
 

،3،0  

5041،  

 450ح 

 
 حمٌد حسن جعفر 

كائنات الوهم .. كائنات الشعر : ثمافة الهامش الكون 
انموذجا / حمٌد حسن جعفر .ـ بؽداد : دار مكتبة عدنان 

  04،2للطباعة والنشر والتوزٌع ، 

 سم 00ص ؛ 002

 ـ الشعر العربً ـ العراق   أـ العنوان  0ـ االدباء ـ تراجم  ،

 

،3،3  

5041،  

  450ح 

 
  الحمٌري ، عبد الرزاق ؼافل الكرام

الخلك العظٌم للعلماء المؤلفٌن االدباء فً العراق / عبد 
الرزاق ؼافل الكرام الحمٌري .ـ بؽداد : المركز التمنً ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ 35،

 ـ االدباء ـ تراجم أـ العنوان   ،

 

،3،0  

5041،  

  245د 

 
 الدعمً ، عبد الحسٌن خلؾ 

شعراء ورواودٌد مدٌنة السبط الشهٌد ـ كربالء : صوت 
مٌالدي / عبد  0443ولؽاٌة  ،55،النهظة والتحدي من 

الحسٌن خلؾ الدعمً .ـ الحلة : دار الفرات للثمافة 
  04،2واالعالم ، 

 سم 00ص ؛ 34،

 ـ شعراء الرثاء أـ العنوان   0ـ الشعراء ـ تراجم  ،

 

،3،1  

5041، 

 300ر 

 
 رجاء حمٌد رشٌد 

: سٌرة  0443حوار فً الثمافة العرالٌة بعد 

ثالثةوعشرٌن شخصٌة ثمافٌة عرالٌة فً الرواد 
والمحدثٌن / رجاء حمٌد رشٌد .ـ بؽداد : دار الجواهري ، 

04،2  

 سم ،0ص ؛ 50،

،3،2  



 ـ الثمافة أـ العنوان  0ـ االدباء ـ تراجم  ،

 

5041،  

 555ش 

 
 الشنون ، حسن 

سوق الشٌوخ : مسلة الشعر واالنسان الشنون .ـ النجؾ 
  04،2االشرؾ : شركة المارد ، 

 سم 01ص ؛ 1،4

ـ الشعر العربً ـ العراق ) سوق  0الشعراء  ـ تراجم 

 الشٌوخ (   أـ العنوان  
 

،3،3  

5041،  

  105ع 

 

 
 العزاوي ، احمد حمٌد كرٌم 

الشاعر الثائر دمحم بالر الشبٌبً : حٌاته وشعره : دراسة 
موضوعٌة  فنٌة / احمد كرٌم العزاوي .ـ بؽداد : مكتب 

  04،2زاكً ، 

 سم 00ص ؛ 041

ـ الشعر العربً ـ  0ـ الشبٌبً ، دمحم  بالر )  شاعر (   ،

 العراق   أـ العنوان  
 

،3،4  

5041،  

  105ع 

 
 العزاوي ، احمد حمٌد كرٌم 

ت عرالٌات منسٌات ، ابتهاج عطا امٌن  ، صحٌة شاعرا
المدرس ، عاصمة الدبابس انواذجا / احمد  حمٌد كرٌم ، 

04،2   

 سم 02ص ؛3،،

ـ الشعر العربً ـ العراق أـ  0ـ الشاعر ـ تراجم  ،ـ  ،  

 العنوان 
 

،3،5  

5041،  

  40ص 
 

 
 الصكر ، فهد  

مدونات  االثٌر الثمافً بعد التؽٌر / فهد الصكر .ـ بؽداد : 
  04،2مطبعة الرفاه ، 

 (  0سم  .ـ ) سلسلة حوارات ؛ 04ص ؛ 50،
ـ االدب  3ـ الفنانون ـ تراجم   0ـ االدباء ـ تراجم  ،

 العربً ـ العراق  أـ العنوان   ب ـ السلسلة 
 

،304  

5041، 

  300ص 

 

 
 الصفار ، ابتسام مرهون 

 ،52،ـ  453،ن الصفار شاعر الفصٌح ولعامً )  مرهو

(  دٌوانة  ودراسات فً شعره / ابتسام مرهون الصفار .ـ 
  04،2عمان : دار االٌام للنشر ، 

 سم 01ص ؛ 055

،30،  



ـ الشعر العربً ـ  0ـ الصفار ، مرهون ) شاعر (  ،

 العصر الحدٌث ـ العراق   أـ العنوان  
 

5041،  

  515ق 

 
 المٌسً ، هشام 

مزٌدة  0شعراء جماعة كركون / هشام  المٌسً .ـ ط 

  04،2ومنمحة .ـ بؽداد  : ارؤى للطباعةوالنشر ، 

 سم 04ص ؛ 004

ـ الشعر العربً ـ العراق  أـ  0ـ الشعراء ـ تراجم  ،

 العنوان  
 

،300  

5041،  

  045ن 

 
 كركوكلً ، صباح عبد هللا 

االدٌب والدبلوماسً نجدت فتحً صفوت / صباح عبد هللا 
  04،2الكركوكلً  .ـ كركون : نادي االخاء التركمانً ، 

 (  ،سم  .ـ ) شخصٌات تركمانبة ؛،0ص + صور  ؛ 040
 صفوت ، نجدت فتحً ) ادٌب (  أـ العنوان  ب ـ السلسلة 

 

،303  

 541،  

  005ل 

 
 اللبان ، صالح 

حٌاته وماتبمى من  531،،ـ 544،سودان امنً عرض 

شعره / تالٌؾ صالح اللبان .ـ بابل : جمعٌة الرماد 
  04،2الثمافٌة المستملة ، 

 (  30سم .ـ ) شعراء ملٌون ؛ 00ص ؛ 30
عرض  ) شاعر  وعرالً (  أـ العنوان       سودا نامٌنـ  ،

 ب ـ السلسلة 
 

،300  

5041،  

  55ل 
 

 لؤي شهاب محمود  
نازن المالئكة بٌن نمادهة / تالٌؾ لؤي  شهاب محمود .ـ 

  04،2بؽداد : مطبعة العهد ، 

 سم 00ص ؛ 52

 ـ المالئكة  : نازن ) شاعرة عرالٌة (  أـ  العنوان   ،

 

،301  

5041،  

  340م 

 
 دمحم حسٌن عالوي  ؼٌبً 

 شاعرات الوالء والوفاء / تالٌؾ  دمحم حسٌن عالوي ؼٌبً 
  04،2للطباعة ،    4Dالنجؾ االشرؾ :

 سم 00ص ؛000

 ـ الشعر الدٌنً أـ العنوان   0ـ الشاعرات ـ تراجم  ،

  

،302  



5041،  

  340م 

 
 دمحم علً محً الدٌن 

معجم الشعراء السعبٌٌن فً الحلة / دمحم علً محً الدٌن 

  04،2.ـ بابل : دار الفرات ، 

 سم 03ص ( ؛ ،05)  ،ج 

ـ الشعر الشعبً العرالً أـ  0ـ الشعراء العرب ـ تراجم  ،

 العنوان  
 

،303  

5041، 

  501م  

 

 
 المناصٌر ، ناظم 

دعونا نبحر الى : مرفى السٌاب / ناظم المناصٌر .ـ 
  04،2البصرة : الؽدٌر للطباعة والنشر ، 

 سم ،0ص ؛ 33،

ـ الشعر  0ـ السٌاب ، بدر شاكر ) شاعر عرالً (  ،

 العربً العرالً أـ العنوان  
 

،304  

50415  

  354ر 

 
 رحٌم فرحان صدام 

تارٌخ خلٌفة بن ضابط ) المسم الضائع ( / جمع ودراسة 
وتحمٌك  رحٌم فرحان صدام .ـ بؽداد : دار مكتبة عدنان ، 

04،2  

 سم ،0ص ؛ 33،

 (   أـ العنوان  ـ خلٌفة بن ضباط ) مؤرخ ،

 

،305  

505 

  150ح 

 
 الحسناوي ، رسول فرهود هانً 

عمران الحاج سعدون زعامتة العشائرٌة ولٌادته الوطنٌة 
( : دراسة ... الخ /  تالٌؾ رسول  500،ـ 444،) 

  04،2فرهود هانً الحسناوي .ـ بابل : دار الفرات ، 

 سم 01ص ؛ 005

 ـ عمران الحاج سعدون ) شٌخ عشٌرة ( أـ العنوان   ،

 

،334  

5051،  

 353ج 

 
 الجفٌفً ، عامر حمود 

المرؾ والثوائب العشائرٌة / عامر حمود  الجفٌفً .ـ 

  04،2حدٌثة : مطبعة الٌسر ، 

 سم 01؛  43،

 ـ العادات والتمالٌد أـ العنوان  0ـ العشائر العربٌة  ،

  

،33،  

5051،  

  515م 

 
 الموسوي ، جواد مطر 

تفرٌظ الموسوي على بدر المارضً / جواد مطر 

،330  



 الموسوي 
  04،2.ـ بؽداد : مكتبة عادل ، 

 سم ،0سم ؛ 00

 ـ االنساب ، علم    أـ العنوان   ،

 

50510 

  245أل 

 
 أل علٌان ، دمحم جاسم محمود الخرسان 

تشجٌر المعمبون من ال ابً دمحم الحسن المصون / تالٌؾ 
جاسم دمحم أل علٌان الخرسان .ـ بؽداد ) د . ن ( ،  دمحم

04،2  

 سم 34ص ؛ 03،

 ـ  العشائر العربٌة ـ  العراق ) ال ابً دمحم الحسن (  ،

 أـ العنوان 
 

،333  

50510  

  150أ 

 

 
 االزٌرجاوي ، سامً منصور علً 

لبٌلة أل ازٌرج الحمٌرٌة بنسبها وتارٌخا / تالٌؾ سامً 
جبار منصور علً المهناوي .ـ بؽداد : مكتبة زاكً  ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ 0،3

ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) لبٌلة ال ازٌرج الحمٌرٌة (  ،

 أـ العنوان 
 

،330  

50510  

 500ب

 
 البٌاتً ، طة دمحم عبد اللطٌؾ 

موسوعة لبٌلة البٌان / طه دمحم عبد اللطٌؾ البٌاتً .ـ 
  04،2بؽداد : دار مكتبة العباد ، 

 سم 01ص ؛ 050

 ـ العشائر ـ العراق ـ ) لبٌلة البٌان ( أـ العنوان   ،

 

،331  

50510  

  105ج  

 
 الجزائري ، شرٌؾ

مختصر تارٌخ امارة ربٌعٌة ومعه ؼصن ... الخ /  
د كرٌم ناصراالصبع .ـ شرٌؾ الجزائري ؛ تحمٌك عما

  04،2بؽداد : دار الكوثر ، 

 سم 00ص ؛ 22

ـ العشائر العربٌة ـ العراق  ـ )  امارة ربٌعٌة ( أـ  ،

 االصبع ، عماد كرٌم ناصر ) محمك ( ب ـ العنوان  
 

،332  

50510 

  155ح 

 
 الحسٌنً ، عباس سهل 

الجهد الحثٌث فً معرفة نسب السادة االشراؾ أـ ؼبث 

،333  



بحث نسبً  وتارٌخً / تالٌؾ عباس سهل الحسٌنً .ـ 
  04،2بؽداد : دار الكوثر ، 

 سم 00ص ؛ 055

ـ  االنساب العربٌة ـ العراق ) السادة االشراؾ أل ؼٌث  ،

 ) 
 أـ العنوان  

 

50510  

 155ح 

 
 الحسٌنً ، سعد عباس النداوي 

اشرؾ العرب الجمالت : بنً جمٌل الحنٌنة ومنضم )) 
الرمضان ( فً العراق .ـ العراق ... الخ / سعد  عباس 

.ـ بؽداد : مطبعة سعد النداري ،  0النداوي الحسٌنً .ـ ظ 

04،2  

سم   .ـ ) موسوعة سعد   34ص ( ؛  042)  ،ج 

ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) الجمالت (  أـ  ،النداوي 

 ان          ب ـ السلسلة  العنو
 

،334  

50510  

  155ح 

 
 الحسٌنً ، مجٌد المهنا االعرجً  

معجم ابن المهنا الحسٌنً / اعداد مجٌد  المهنا االعرجً 
هـ ، 000،الحسٌنً .ـ النجؾ االشرؾ : مطبعة اٌات ، 

04،2  

 سم 05متعدد الترلٌم ؛ 

معه كتاب حلٌة االنسان وحلٌة اللسان مما جمعه والؾ 
 السٌد جمال الدٌن ابن المهنا 

ـ حلٌة  االنسان وحلٌة اللسان     3ـ العشائر ـ اهل البٌت  ،

 أـ ابن المهنا ، جمال الدٌن ) م . م ( ب ـ العنوان  
 

،335  

505، 

 45ح 

  

 
 هـ ( 341،هـ ـ 30،احلً ، سلٌمان مرزة ) 

أل السٌد سلٌمان الكبٌر /  لٌمان مرزة الحلً .ـ ) د . م (    

  042) د . ن ( ، 

 م ،0؛  04،

ـ العائر العربٌة ـ العراق ) عشٌرة السٌد سلٌمان الكبٌر  ،

 ( أـ العنوان  
 

،304  



50510  

  454ت 

 
 التمٌمً ، ازهر صادق كاظم الحبوس 

/  فرائد مختارة من اعالم لبٌلة بنً تمٌم فً االندلس
تالٌؾ ازهر صادق كاظم الحبوس التمٌمً  .ـ  دٌالى : 

  42جامعة دٌالى ، 
 م 02ص ؛ ،00

ـ المبائل العربٌة ـ العراق ـ ) لبٌلة بنً تمٌم  (  ـ  ،

ـ الرجال ـ تراجم   3التارٌخ االسالمً ـ العصر االندلسً 

 ح ـ العنوان  

،30،  

50510  

  105ج 

 
 الجزائري ، عبد الزهرة رحمة الموسوي 

كتاب  البصائر فً نسب السادة أل الجزائر ذرٌة السٌد 
نعمة هللا الجزائري / اعداد وتالٌؾ عبد الزهرة رحمة 

منمحة .ـ بؽداد : مطبعة  0الجزائري الموسوي .ـ ط 

  04،2السٌماء ، 

 سم 00ص ؛ 355

ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) السادة ال الجزائر   ( أـ  ،

 العنوان  
 

،300  

50510  

  005س 

 
 الساري ، سعٌد 

موسوعة السواري / تالٌؾ سعٌد الساري .ـ بؽداد : 
  04،2مطبعة اوفٌست الكتاب ، 

 سم 00ص + صور ؛ 52،

ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) عشائر السواري (  أـ  ،

 العنوان      

،303  

50510  

  020س 

 
 الساعدي ، مجٌد حمدان ابو ٌاسر 

النظام الداخلً لتجمع راٌة السواعد  /  مجٌد حمدان ابو 

  04،2ٌاسر الساعدي .ـ بؽداد مطبعة الجزٌرة   ، 

 سم 00ص ؛ 04

ـ  العشائر العربٌة ـ العراق  ) عشٌرة السواعد ( أـ  ،

 العنوان   
 

،300  

50510  

  250س 

 
 سعٌد ، راضً جاسم 

هـ 033،بٌت شرٌؾ : اللمب  جماسً النسب فرطوسً ) 

م ( / سعٌد راضً جاسم .ـ بؽداد : دار الكوثر ، 04،2ـ 

04،2  

 سم01ص ؛ 30

 ـ االنساب العربٌة ـ العراق ) بٌت شرٌؾ ( أـ العنوان   ،

،301  



 

50510  

  420س 

 
 السلطانً ، حٌدر عامر هاشم 

ة فً مدٌنة اسرة ال نما الحلٌة واثرها فً الحركة الفكرٌ
الحلة ، حٌدر عامر هاشم السلطانً .ـ بابل : مؤسسة دار 

  04،2الصادق الثمافٌة ، 

 سم 0ص ؛ 0،3

 ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) اسرة ال نما الحلٌة (  ،

 ـ الحلة ـ تارٌخ أـ  العنوان   0

 

،302  

50510  

  035ص 

 
 الصافً ، محمود 

الوافً فً احوال أل السٌد       االفً محمود  الصافً 

  042للطباعة والتصمٌم ،  40النجفً .ـ النجؾ االشرؾ : 

 سم 00ص + صور ؛  ،30

 ـ  العشائر العربٌة ـ العراق )  أل السٌد الصافً (  ، 

 ـ الشعر العربٌة أـ العنوان   0

 

،303  
 

50510 

 055ط 

 

 
 الطائً ، رسول عبد الحسٌن 

لبٌلة بنً سعد فً العراق  / رسول عبد الحسٌن الطائً .ـ 
  04،2الدٌوانٌة : دار ابن الكٌت ، 

 سم 00ص ؛ 051

ـ المبائل العربٌة ـ  العراق ) لبٌلة بنً سعد  (  أـ  ،

 العنوان  
  

،304  

50510  

  00ؾ 
 

 فخر الدٌن ، دمحم جواد نور الدٌن 
مع السٌرة المنتمى الرصٌن فً تارٌخ اسرة ال فخر الدٌن 

الذاتٌة لحٌاة المرحوم حمودي  محمود فخر الدٌن / دمحم 
جواد نور الدٌن فخر الدٌن .ـ النجؾ االشرؾ : مطبعة 

  04،2الثملٌن ، 

 سم ،0ص +  صور ؛ 34،

ـ االنساب العربٌة ـ العربٌة ) اسرة ال فخر الدٌن (         ،

 أـ العنوان  
 

،305  

50510  

  053ن 

 
 الفرٌجً ، لاسم ضٌدان   

الفرٌجات   فً العراق والوطن العربً  : دراسة فً 
.ـ  0النسب والتارٌخ / تالٌؾ لاسم ضٌدان الفرٌجً .ـ ط 

  04،2مزٌدة ومنمحة .ـ بؽداد : دار الكوثر ، 

 سم 00ص ؛ 203

،314  



ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) عشٌرة الفرٌجان ( أـ  ،

 العنوان  
 

50510  

  405ع 

 
 العمري ، حامد عبد كرٌدي ال سالمة 

مختصر الكالم فً اصول ال سالمة الكرام / اعداد وتحرٌر 
حامد عبد كرٌدي ال سالمة العمري  .ـ النجؾ : الٌاسمٌن 

  04،2للطباعة والتصمٌم ، 

 سم ،0ص ؛ 21

 ـ المبائل العربٌة ـ العراق ) ال سالمة ( أـ العنوان   ،

 

،31،  

50510  

  504ن 

 
 الكٌالً ، علً سرحان احمد 

النور البرق  فً نسب السادة الكٌالٌة الرفاعٌة الحسٌنٌة 
فً العراق  / تالٌؾ  علً سرحان احمد الكٌالً ، جمعة 

حمٌد جمعة الكٌالً ، اسماعٌل محمود دمحم  الحنظل 
  04،2الكٌالً .ـ بؽداد : مطبعة السٌماء ، 

 سم 00ص ؛ 4،،

راق ) السادة الكٌالٌة الرفاعٌة ـ العشائر العربٌة ـ الع ،

الحسٌنٌة ( أ ـ الكٌالً  ، جمعة حمٌد جمعة ) م . م (        
ب ـ الكٌالً ، اسماعٌل ، محمود دمحم الحنظل  ) م . م (         

 ج  ـ العنون 
 

،310  

 50510  

  045ل 

 
 الالمً ، عبد السالم كرٌم عبد  هللا 

الٌؾ عبد السالم امارة بنً الم حمائك اهمالهاالتارٌخ / ت

  4،2كرٌم عبد هللا  الالمً .ـ بؽداد : مطبعة المصطفى ، 

 سم 02ص ؛ 40

ـ العشائر العربٌة ـ العراق  ) عشٌرة بنً الم (                 ،

 أ ـ العنوان  
 

،313  

50510  

  010م 

 
 المرشدي ، محسن ابراهٌم الحارثً 

لبٌلة المراشدة الحارثٌة المذحجٌة / تالٌؾ محسن ابراهٌم 
المرشدي الحارثى .ـ الحلة : دار الفرات للثمافة واالعالم ، 

04،2  

 سم 00ص ( : صور مالحك ؛ 04)  ،ج 

ـ المبائل العربٌة ـ العراق .ـ ) لبٌلة المراشدة الحارثٌة  ،

 المذحجٌة ( أـ العنوان  
 

،310  

50510  

  415م 

 
 المكصوصً ، حسام عبد عودة المكصوصً الموسوي 

،311  



العترة الطاهرة فً نسب السادة المكاصٌصً واخواتهم 
الخواربة . شرح مفصل عن عشائر السادة المكاصٌص 

... الخ / تالٌؾ حسام عبد عودة المكصوصً الموسوي .ـ 

  04،2بؽداد : المهنً ، 

 سم 00ص ؛ 042

 سادة المكاصٌص ( ـ العشائر العربٌة ـ العراق )  ال ،

 أـ العنوان 
 

50510  

  515م 

 
 الموسوي  ، عدنان حسن أل سلطان طعمة 

شذرات من حٌاة السٌد  سلطان ٌن السٌد دمحم علً ال 
طعمة الموسوي واسرته / تالٌؾ عدنان حسن أل سلطان 

  04،2طعمة الموسوي ـ بؽداد  : مكتبة  العاللة الحلً ، 

 سم 00ص  ؛ ،4

 العربٌة ـ العراق ) ال طعمة الموسوي ( ـ العشائر  ،

 أـ العنوان 
 

،312  

50510  

  515م 

 
 الموسوي ، مهدي عبد المجٌد   

انشراح الصدور فً نسب السادة ال بفال بن عصفور 
المولى المشعشعً الموسوي /  مهدي عبد المجٌد 

  04،2الموسوي  .ـ بؽداد : مطبعة الرفاه / 

 سم 01ص ؛ 033

ـ االنساب العربٌة ـ العراق .ـ  ) السادة ال بفال بن  ،

 عصفور ( أـ العنوان  
 

،313  

50510  

  515م 

 
 الموسوي ، محمود 

مباحث تارٌخٌة حول االسرة المشعشة / محمود الموسوي 

  04،2المشعشً ، بؽداد : مكتب  زاكً ، 

 سم 01ص ؛ 315

 ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) االسرة المشعشة (  ،

 أـ العنون
 

،314  
 

50510  

  005ن 

 
 النداوي ، سعد  عباس الحسٌنً 

اشرؾ العرب )) الجمالت (( بنً جمٌل الحسٌنً وفهم 
لكارمة ؾ العراق والشام ... الخ / سٌد عباس النداوي ، 

04،2  

سم .ـ ) موسوعة  سعد 34ص ( : اٌض ؛ 54،ج  ) 

 النداوي ( 
ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) لبٌلة الجمالت ( أـ العنوان  ،

،315  



 ب ـ السلسلة 
 

50510  

   254ن 

 
 النعٌمً ، نوري النعٌمً 

تحفة االلماب لخٌر االنساب : تحمٌك تارٌخً ونسبً عبد 
السادة ... الخ  / نوري النعٌمً الموسوي .ـ بؽداد : 

   04،2مكتب  زاكً ، 

 سم 00ص ؛ 343

ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) النعٌمً الموسوي  ( أـ  ،

 العنوان  
 

،324  

50510 

  505هـ 

 
 الهٌتً ، عبد الرحمن جمعة 

عوائل مساهمت فً الموروث الشعبً الهٌتً / عبد 
  04،2الرحمن جمعة الهٌتً .ـ بؽداد : مطبعة زاكً / 

 سم ،0ص ؛ 33،

نٌار ـ تارٌخ ـ اال 0ـ العشائر العربٌة ـ العراق ) هٌت (  ،

 أـ العنوان  
 

،32،  

50513  

     105م 

 
 المشاٌخً ، اسعد  حمٌد أل عباس الكنجً 

الصالح فً نسب الموسوعة  المشاٌخ  / جمع وتالٌؾ  
اسعد حمٌد ال عباس الكنجً المشاٌخً .ـ ) د . م ( : ) د 

  04،2. ن ( ؛  

 سم 34ص + صور ؛ 334

ـ االنساب العربٌة  ـ العراق ) السادة الموسوي  ،  ،

 المشاٌخ (   ح ـ العنوان  
 

،320  

50511  

  515و 

 
 الوٌس ، ولٌد عبد الجبار احمد 

االنبً ٌعموب ..   ))علٌه السالم ((  فً الكتب السماوٌة / 
ولٌد عبد الجبار احمد الوي .ـ بؽداد : دار كلكامش ، 

04،2  

 م 00ص ؛ 00

 االنبٌاء   أـ العنوان  ـ لصص   ،

 

،323  

505153 

  505م 

 
 مهدي ، فٌك 

معجم معانً اماء الحٌوان وصفاته وكناه / شفٌك مهدي 
  04،2.ـ بؽداد : دار الشؤون الشمافٌة ، 

سم .ـ ) سلسلة معاجم وموسوعات 00ص (؛ ،11) 0ج 

 ) 

،320  



 ـ اسماء الحٌونات ـ معاجم  أـ العنوان ب ـ السلسلة  ،

 

5341،401 

  505ن 

 
 نوري عبٌد كاظم دمحم  

دلٌل الموالع االثرٌة المعلمة فً العراق للمدة من عام 
/  اعداد نوري عبٌد كاظم دمحم .ـ بؽداد :   04،0ـ  534،

  04،2وزارة الثمافٌة / الهٌئة العامة لالثار ،  

 سم 05ص ؛ 21،

 ـ االثار ـ ادلة   أـ العنوان   
 

،321  

5341،44  

  050ج 

 
 الجبوري ، رؼد 

المسح االثاري / تالٌؾ  رؼد الجبوري .ـ بؽداد : دار 

  04،2الكوثر ، 

 سم 0ص+ صور ؛  42،

 ـ االثار ، مسح    ا ـ  العنوان  ،

،322  
 
 
 
 
 
 

5341،404  

 4 05ط 
 

 
 الطلبً ، جمعة 

) د . ن ( ،   : المسح االثري / جمع الطلبً .ـ بؽداد 

04،2   

 سم 00ص : اض؛ 2،،

 ـ بالد الرافدٌن   أـ  العنوان   0ـ االثار ـ مسح  ،

 

،323  

531  

  303خ 

 
 الخفاجً ، مزهر 

من الدولة الدٌنٌة الى الدولة المدٌنة : دراسة فً تطوٌر 
ونظم الحكم فً الدولة المدٌمة / مزهر الخفاجً .ـ بؽداد : 

  04،2دار كلكامش ، 

 سم 02ص ؛ 320

 ـ مصر  ـ التارٌخ المدٌم  0ـ العراق ـ التارٌخ  المدٌم   ،

 أـ العنوان 
 

،324  

531143  

  505هـ 

 
 هٌدو ، ٌوارش 

لمح من تارٌخ االشورٌن / ٌوارش هٌدو .ـ بؽداد : مطبعة 
  04،2بطرٌركسٌة كنٌسة المشرق االشورٌة ، 

 م 00ص ؛ 51

 ـ االشورٌن أـ العنوان   0ـ العراق ـ تارٌخ لدٌم  ،

 

،325  

50410، 

  454د 

 
 الدلٌمً ، اٌاد تركان ابراهٌم 

،334  



دراسات فً تارٌخ اوربا من عر النهضة وحتى مؤتمر 
( / اٌاد تركان ابراهٌم الدلٌمً .ـ ،41،ـ  013،فٌنا ) 

  04،2دٌالى : المطبعة المركزٌة ، 

 سم 02ص ؛ 33،

 ( أـ العنوان   4،1،ـ  013،ـ اوربا ـ تارٌخ )  ،

 
 

 500  

  024ن 

 
 كاظم ، الهام محمود 

دراسات من تارٌخ برٌطانٌا الحدٌث /  الهام محمود كاظم 

  04،2.ـ النجؾ االشرؾ : مطبعة المٌزان ، 

 سم 01ص ؛ 33،

 ـ برٌطانٌا ـ تارٌخ حدٌث أـ العنوان   ،

 

،33،  
 

503112  

  454ع 

 
 العكٌلً ، نجالء عدنان حسٌن 

( /  5،2،ـ  450،الدولة العثمانٌة والمشكلة االرضٌة )  

نجالء عدنان حسٌن العكٌلً .ـ بؽداد : مطبعة الكتاب ، 
04،2  

 سم01ص : مالحك ؛ 43،

ـ االمبراطورٌة  العثمانٌة               0ـ ارمٌسنٌا ـ تارٌخ  ،

 أـ العنوان  
 

،330  

5101400 

  014هـ 

 
 الهاشمً ، صالح 

هٌروشٌما وفاكازاكً  االسباب والنتائج / صالح  الهامً 

  04،2.ـ الح الدٌن : دار االٌداع للطباعة ، 

 سم 00ص ؛ 12،

ـ الٌابان ـ تارٌخ  )  الحرب العالمٌة الثانٌة (          ،

ـ فاكازاكً ـ تارٌخ أـ  0ـ هٌروشٌما ـ تارٌخ  0

 العنوان  
 

،333  

513143 

  500ب 

 
 البهادلً ، رحٌم حلة دمحم  

الوفود  المادمة الى دار الخالفة حتى نهاٌة العصر االموي 
/ رحٌم حلة  دمحم البهادلً .ـ النجؾ االشرؾ : التمٌمً 

  04،2للنشر والتوزٌع ، 

 سم 00ص ، 300

 ـ التارٌخ االسالمٌة ـ  العصر االموي أـ العنوان   ،

 

،330  

513243   
 مد العابد الجوعان ، مطر اح

،331  



جٌش االسالم بٌن االعداد والتخطٌط واالستخدام ) الخالفة   520ج 
م ( / مطر  314ـ  ،22هـ (  ) 30،ـ  ،0االموٌة ( ) 

 04،2احمد العابد الجوعان .ـ بؽداد : مكتب زاكً ، 

 سم 00ص (  ؛  334)  0ج 

ـ الجٌش االسالم     0ـ التارٌخ  االسالمً ـ العصر الموي  ،

 أـ العنوان  
  
 

513143  

  400ذ 

  

 
 ذكرى دمحم كاظم 

محن علماء البصرة فً العهدٌن االموي والعباسً / 
تالٌؾ  ذكرى دمحم كاظم .ـ بؽداد : دارالفراهٌدي للنشر ، 

04،2  

 سم 00؛  004

 ـ التارٌخ  االسالمً ـ العصر االموي والعباسً   ،

 ـ العلماء ـ تراجم  أـ  العنوان  3ـ البصرة ـ تارٌخ  0

      

،332  

513143  

  340م 

 
 دمحم تمً جون 

هـ ( كتابة التارٌخ ولراءة 305ـ  ،2الثورات العلوٌة ) 

  04،2الشعر / دمحم تمً جون .ـ بٌروت : معالم الفكر ، 

 سم 00ص ؛ 054

ـ  الثورات            0ـ التارٌخ االسالمً ـ العصر االموي  ،

 أـ العنوان  
 

،333  

513143  

  551ي 

 
 ٌوسؾ ، سوسن بهجت 

دراسات فً تارٌخ المشرق االسالمً / اعداد سوسن 
  04،2بهجت .ـ بؽداد : دار المصادر للتحضٌر الطباعً ، 

 سم 01ص ؛ 041

 ـ التارٌخ االسالمً  ـ دراسات أـ العنوان   ،

 

،334  

5131403  

  045س 

 
 سامً حمود جاسم 

الحٌاة الساسٌة لالئمة االثنً عشر / تالٌؾ سامً حمود 
  04،2جاسم ، منال حن عكلة .ـ بؽداد : دار الكوثر ، 

 سم 02ص ؛  132

ـ السٌرة  0ـ التارٌخ االسالمً ـ خالفة عمر بن الخطاب  

ـ االالم والسٌاة أـ  منال حسن  3النبوٌة ت اهل البٌت 

 عكلة 
 ) م . م (  ب ـ العنون  

،335  



 

513،430  

  010ي 

 
 الٌاسري ، ٌاسر 

صدى الخلود / ٌاسر الٌاسري .ـ النجؾ االشرؾ : مطبعة 
  04،2دار االمٌر ، 

 سم 00ص ؛  334

ـ  3ـ ثورة الحسٌن  0ـ التارٌخ االسالمً ـ والعة الطؾ  ،
 الحسٌن بن علً بن ابً طالب ) امام ( أـ العنوان  

 

،344  

5131432 

  030د 

 

 
 الداؼر ، نزار عبد المحسن جعفر 

ممالن بالد ماوراء النهر حتى نهاٌة العصر االموي 
م ) دراسة فً اوضاعها السٌاسٌة  ( / نزار 305هـ ـ 30،

عبد المحسن جعفر الداؼر .ـ الحلة مؤسسة دار الصادق ، 
04،2  

 سم 00ص ؛ 45،

ـ التارٌخ االسالمٌة ـ اٌران ) بالد ماوراء النهر ( أـ  ،

 عنوان ال
  

،34،  

51310  

 040ش 

 
 شاكر مجٌد كاظم 

تارٌخ مدٌنة تروى لبل االسالم / شاكر مجٌد كاظم .ـ 
  04،2النجؾ االرؾ : التمٌمً للنشر والتوزٌع ، 

 سم 00ص + صور ؛ 31،

 ـ سلطنة عمان ـ تارٌخ ) تروى ( اـ العنوان   ،

 

،340  

51311131  

  040س 

 

 
 السامرائً ، زهراء لاسم دمحم علً 

الموى المحلٌة ودورها السٌاسً فً الخلٌج : من المرن 
الحادي عشر حتى المرن العشرٌن / تالٌؾ زهٌر لاسم 
دمحم علً السامرائً .ـ سامراء : دار الرسالة للطباعة ، 

04،2  

 سم 00ص ؛ 004

 ـ الخلٌج العربً ـ تارٌخ          أـ العنوان   ،

 

،343  

51313  

  500ع 

 
 العٌدانً ، محمود 

بحوث فً تارٌخ االسالم / تالٌؾ محمود العٌدانً .ـ 
البصرة : العتبة العباسة الممدسة مركز تراث البصرة ، 

04،2  

 سم 00ص ( ؛ 040)  0ج 

 ـ االسالم ـ تارٌخ     ا ـ العنوان   ،

،340  
 



 

5111413 

 052ر 

 
 الربٌعً ، دمحم كامل 

/ لراءات فً وثائك الخارجٌة االٌرانٌة فً العهد البهلوي 
دمحم كامل الربٌعً ، رزاق كردي  العبادي .ـ بؽداد : 

  04،2مؤسسة ثائر العصامً ، 

 سم 01ص  (؛ 5،،)  0ج 

ـ اٌران ـ تارٌخ ـ) عصر دمحم رضا بهلوي ( أـ العبادي ،  ،

 رزاق ـ كرٌدي ) م . م ( ب ـ العنوان 
 

،341  

5111413  

  254ن 

 
 نعٌم جاسم دمحم 

صفحات من تارٌخ اٌران السٌاسً فً عهد الشاه دمحم 
 /  535،ـ،50،رضا بهلوي 

تالٌؾ نعٌم جاسم دمحم .ـ بؽداد : مؤسة ثائر العصامً ، 
04،2  

 سم 00ص ؛ ،30

 ( أـ العنوان   535،ـ  ،50،ـ اٌران حدٌث )  ،

 

،342  

51112  

 554س 

 
 سهٌلة مزبان حسن 

ـ  3،االحواز : من التحرٌر حتى نهاٌة  العصر االموي 
هـ / تالٌؾ هٌلة مزبان حسن .ـ بؽداد : دار ومكتبة 30،

  04،2عدنان ، 

 سم .ـ ) دراات ( 00ص ؛ 3،

 االحواز ـ تارٌخ  أـ العنوان  ب ـ السلسلة  4ـ عربستان  ،

 

،343  

511131  

  040ع 

 

 
 العامري ، عامر 

خلٌج العربً  / تالٌؾ عامر مٌناء مبارن واالمن فً ال

  04،2العامري .ـ بؽداد : دار المصادر ، 

 سم 04ص ؛ 34

 ـ االمن المومً   أـ العنوان   0ـ الخلٌج العربً ـ تارٌخ  ،

 

،344  

51211  

  005أ 

 

 
 ادرٌس ،   هانً 

ربٌع الممانعة ممارنة جٌوسترا ـ نتٌجة للحرب على 

( / ادرٌس  هانً .ـ بؽداد :  04،0ـ  ،،04سورٌا ) 

  04،2مركز بالدي  للدراسات واالبحاث ، 

 سم 01ص ؛ 104

 (  1.ـ ) كتاب المركز رلم ؛ 

،345  



 ـ سورٌا ـ تارٌخ   أـ العنوان ب ـ السلسلة  ،

 

51213  

 00ب 

 
 بدر ، حسٌن عبد الواحد 

سٌاسة فرق تسد البرٌطانٌة فً العراق التمرٌر البرٌطانً 
... الخ /  533،عن ادارة العراق الى عصبة االمم عام 

حسٌن عبد الواحد بدر .ـ بؽداد : دار ابجد للطباعة ، 
04،2  

 سم ،0ص ؛ 3،،

 ـ العراق ـ تارٌخ ) فترة االنتداب البرٌطانً ( أـ العنوان   ،

 

،354  

51213  

 450ح 

 
 الحمٌري ، عبد الرزاق ؼافل الكرام 

مدن مضٌئة عبد التارٌخ ) البصرة ـ الكوفة ـ واسط ـ 
المٌروان ـ لسطاط ( / اعداد وتالٌؾ عبد الرزاق ؼافل 

  04،2الكرم الحمٌري .ـ بؽداد : المركز التمً ، 

 م 00ص ؛ 05

 ـ المدن ـ تارٌخ  أـ العنوان   0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 

،35،  

51213 

 45ن 

 
 كمبول ، لورنزوكنت 

ـ  514،االنموذج المتؽٌر للسلطنة الٌاسٌة فً العراق 

/  تالٌؾ لورنزوكنت كمبول ، ترجمة كرٌم صبٌح  ،53،

    04،2.ـ بؽداد مؤسة ثائر العصامً  ، 

 سم 01ص ؛ 311

ـ العراق تارٌخ  ـ العراق ـ االحوال السٌاسٌة أـ كرٌم  ،

 صبٌح ) مترجم ( ب ـ العنوان 
 

،350  

51213 

  340م 

 
 دمحم عصفور سلمان 

( / دمحم عصفور  ،53،ـ  130،تارٌخ العراق الحدٌث ) 

  04،2سلمان .ـ دٌالى : جامعة دٌالى ، 

 سم 00ص ؛ ،5،

 ـ العراق  أـ العنوان   ،

 

،353  

512134، 

  050ع 

 
 العبٌدي ، فاطمة حسٌن 

سٌاسة االلصاء فً عهدي الدولة العثمانٌة والدولة 
العرالٌة الشٌعة العرب انوذجا / فاطمة حسٌن العبٌدي .ـ 

  04،2العراق : دار الفرات ، 

 سم 00ص ( ؛ ،5،)  ،ج 

،350  



ـ الشٌعة   أـ  0ـ  العراق ـ تارٌخ ـ العهد العثمانً  ،

 العنوان  
 

5121340  

 200س 

 
 سعاد رؤوؾ شبر دمحم 

( / تالٌؾ  535،ـ ،50،ؽل االمرٌكً فً العراق ) التؽل

  04،2سعاد شبر دمحم .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر العصامً ، 

 سم 01ص ؛ 303

 ( أـ العنوان   535،ـ  ،50،ـ العراق ـ تارٌخ )  ،

  

،351  
 

5121340  

  440س 

 
 السلمان ، انعام مهدي علً 

برٌطانٌا وتكوٌن الدولة فً العراق : اثر السٌر هنري 
( / انعام  505،ـ  503،دوسٌن فً السٌاسة العرالٌة ) 

مهدي علً السلمان .ـ بؽداد  : دار الشؤون الثمافٌة ، 
04،2  

 سم .ـ ) سلسلة دراسات ( 00ص ؛ 035

ـ العراق ـ تارٌخ ) العراق تحت االنتداب البرٌطانً ( أـ  ،

 ـ السلسلة  العنوان  ب
 

،352  

5121340  

  205ش 

 
 الشطري ، اكر مجٌد ناصر 

المختصر فً االحتالل العثمانً والبرٌطانً  فً العراق / 
شاكر مجٌد ناصر الشطري السراي .ـ بؽداد : مطبعة 

  04،2العٌن ، 

 (  05سم .ـ ) سلسلة العمٌد ؛ 00ص ؛ 023
ـ العراق  ـ تارٌخ ـ االحتالل البرٌطانً أـ العنوان              ،

 ب ـ السلسلة 
 

،353  

5121343  

  150ح 

 
 الحسناوي ، رسول فرهود هانً 

( :  514،ـ  534،عمدان من تارٌخ العراق السٌاسً ) 

دراسة تارٌخٌة تحلٌلٌة / تالٌؾ رسول فرهود هانً 
  04،2،  الحسناوي .ـ بابل : دار الفرات للثمافة

 سم 00ص ؛ 020

 ـ العراق ـ تارٌخ ) فترة الحكم الملكً ( أـ العنوان   ،

 

،354  

5121341  

  150ح 

 
 الحسناوي ، رسول فرهود هانً 

( :  524،ـ  514،عمدان من تارٌخ العراق السٌاسً ) 

دراسة تارٌخٌة تحلٌلٌة / تالٌؾ رسول فرهود هانً 
  04،2الحسناوي .ـ بابل : دار الفرات للثمافة ، 

،355  



 سم 00ص ؛ 035

 ـ العراق ـ تارٌخ ) العهد الجمهوري  ( أـ العنوان  انً ،

  

5121341  

  205ع 

 

 
 عطرة ، وئام شاكر ؼنً 

ومولؾ برٌطانٌا  515،عبد الوهاب الشواؾ عام  حركة

والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة منها : دراسة تارٌخٌة .ـ 
  04،2بؽداد : مكتب  المنار ، 

 سم 01ص ؛،3،

ـ الشواؾ ،  0ـ العراق ـ تارٌخ ) عبد الكرٌم لاسم (  ،

 عبد الوهاب ) عسكري ( أـ العنوان  
 

،044  

5121341   

  515ق 

 
 المٌسً ، معن فٌصل 

مجزرة لصر الرحاب :  مصرع االسرة الهاشمٌة المالكٌة 
فً بؽداد / معن فٌصل المٌسً .ـ  514،تموز  0،ٌوم 

  04،2بؽداد : مكتبة النهضة العربٌة ، 

 سم 00ص + صور ؛ ،0،

(            514،تموز  0،ـ العراق ـ تارٌخ ـ    ) ثورة  ،

 أـ العنوان   
 

،04،  

5121344  

  15ح 
 

 الحسن ، طالب 
بعث العراق : رؤٌة جدٌدة فً سٌرة الضابط البعثً االول 

  04،2/ طالب الحسن .ـ بؽداد : دار ومكتبة عدنان ، 

 سم 00ص ؛ 003

ـ  0ـ العرق ـ  تارٌخ ) فترة حكم حزب البعث العربً (  ،
 عماش ، صالح مهدي ) عسكري ( أـ العنوان  

 

،040  

5121344  

  504ع 

 

 
 العنبكً ، لحطان حمٌد كاظم 

/   524،ـ  5،0،تارٌخ العراق السٌاسً المعاصر  

لحطان حمٌد كاظم العنبكً .ـ دٌالى : جامعة دٌالى ، 

04،2  

 سم 01ص ؛102

 ـ العراق  ـ تارٌخ حدٌث  أـ العنوان  ،

 

،043  

5121344  

  500ع 

 

 
 العبادة ، عبد الخالك شامل دمحم 

الدوافواالهداؾ الجٌوستراتٌجة للحرب االمرٌكٌة على 
العراق ... الخ /  عبد الخالك شامل العٌادة .ـ بؽداد : ) د . 

  04،2ن (  ، 

،040  



 سم 00ص ؛ 044

 ـ الحرب االمرٌكٌة على العراق  أـ العنوان  ،

         

5121344  

  515م 

 
 مٌسون عباس حسٌن 

ـ  554،ٌة ) المولؾ المصري من حرب الخلٌج الثان

( من وجهة نظر الصحافة العرالٌة ... الخ /  ،55،

مٌسون عباس حسٌن  .ـ بؽداد : مكتب االمٌر للطباعة ، 

04،2  

 سم ،0ص + صور ؛ 40،

 (  أـ العنوان   ،55،ـ  554،ـ العراق ـ تارٌخ )   ،

 

،041  

5121345  

  455هـ  

 
 الهلهول ، مجٌد هداب  

ـ  0441المحاكمات العرالٌة فً ظل االحتالل االمرٌكً 

: دراسة تارٌخٌة / تالٌؾ مجٌد هداب الهلهول .ـ  0442

  04،2بؽداد : ) د .  ن ( ، 

 سم 00ص ( ؛ 014)  ،ج 

ـ المحاكم  0(  0442ـ  0441ـ العراق ـ تارٌخ حدٌث )  ،

 ـ العراق   أـ العنوان  
 

،042  

5121345  

  455هـ  

 
 مجٌد هداب  الهلهول ، 

ـ  0441المحاكمات العرالٌة فً ظل االحتالل االمرٌكً 

: دراسة تارٌخٌة / تالٌؾ مجٌد هداب الهلهول .ـ  0442

  04،2بؽداد : ) د .  ن ( ، 

 سم 00ص ( ؛ ،01)  0ج 

ـ المحاكم  0(  0442ـ  0441ـ العراق ـ تارٌخ حدٌث )  ،

 ـ العراق   أـ العنوان  
 

،043  

51213، 

  300ع 

 
 عبد المادر ، شامل  

: االجراءات  531،خفاٌا واسرار اتفالٌة الجزائر عام 

واالتصاالت السرٌة والمولؾ ... الخ /  شامل عبد المادر 
  04،2.ـ بؽداد : دار المجلة ، 

 سم 00ص ؛ 03،

 ـ االكراد ـ تارٌخ   أـ العنوان   0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 

،044  

51213،  

  045غ 

 
 ؼالٌتً ، مٌالٌال 

كردٌولوجً / مٌالٌال ؼالٌتً ، ترجمة وعرض ٌوسؾ 

،045  



  04،2حًٌ ، اعداد وتمدٌم ادهون المو .ـ بؽداد : الموج، 

 سم 00ص ؛ 45،

ـ االكراد ـ تارٌخ أـ حًٌ ، ٌوسؾ ) مترجم ( ب ـ السو  ،

 ، ادمون ) معد (  ج ـ العنوان  
 

51213،  

  310ن 

 
 النمشبندي ، زٌن احمد البرنجً العباٌجً 

مملكة كردستان بٌن الشٌخ  محمود الحفٌد  والملن علً 
ملن الحجاز السابك : دراسة وثائمٌة تحلٌلٌة / زٌن احمد 
البرزنجً النمشبندي .ـ بؽداد : مكتب زٌن النمشبندي / 

04،2  

 سم 03ص + صور ملونة ؛ 344

 ـ كردستان  أـ تارٌخ  أـ العنوان   0ـ العرق ـ تارٌخ  ،

 

،0،4  

512130  

  150ح 

 

 
 الحسناوي ، رسول فرهود هانً 

المرجعٌة الدٌنة والعشائر ودورها فً اهم االحداث 
: دراسة  535،ـ  544،السٌاسٌة فً الفرات االوسط 

تارٌخٌة / تالٌؾ رسول فرهود هانً .ـ الحلة : دار الفرات 
 ،04،2  

 سم 00ص ؛ 004

(   535،ـ  544،ـ العراق ـ تارٌخ ) الحكم العثمانً  )  ،

 أـ العنوان  
 

،0،،  
 

512130، 

  501ال 

 
هـ ( تارٌخ الكاظمٌة  ،33،ـ  3،0،ال ٌاسٌن ، راضً ) 

/ تالٌؾ راضً ال ٌاسٌن  ، جمع  وتحمٌك عبد الكرٌم 
  04،2الدباغ   .ـ بؽداد : االمانة العامة للعتبة الكاظمٌة ، 

 سم ( 02سم .ـ ) السلسلة ؛ 01ص (  ؛  044)    0ج 

ـ بؽداد ) الكاظمٌة ( ـ تارٌخ  أـ  0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 الدباغ ، عبد الكرٌم ) محمك ( ب ـ العنوان ج ـ السلسلة 
 

،0،0  

512130،  

  340أ 

 
 احمد ، ساطع عبد المجٌد 

تكرٌت مدنٌة الدواوٌن : تارٌخ وتراث / ساطع عبد 
  04،2المجٌد احمد .ـ صالح الدٌن : دار االبداع ، 

 سن 00ص + صور ؛ 144

 ـ تكرٌت ـ تارٌخ أـ العنوان   0ـ  العراق ، تارٌخ  ،

 

،0،3  

512130، 

  000ب 

 
 البدران ، عبد االمٌر 

ق .م  حتى 354،بؽداد وخاتون  ثمانٌة وثالثون لرنا  

،0،0  



.ـ بؽداد : دار   0م / عبد االمٌر البدران .ـ ط  ،،04

  04،2مؤسسة ثائر العصامً ، 

 سم 00ص ؛ 50،

 ـ بؽداد ـ تارٌخ أـ العنوان   0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 

512130،  

  300ب 

 
 بؽداد فً مجلة لؽة العرب 

اعداد مركز احٌاء التراث .ـ كربالء : مكتبة ودار 

  04،2مخطوطات العتبة العباسٌة الممدسة /، 

 (  0سم .ـ ) سلسلة اخترنا لكم ؛ 03ص ( ؛ 333)  3ق 
ـ مجلة لؽة العرب أـ العنوان ب ـ  0ـ بؽداد ـ تارٌخ  ،

 السلسلة 
  

،0،1  

512120،  

  500ج 

 
 جواد ، مصطفى 

اد ؛ دراسة وتحمٌك كاظم احادٌث بؽداد / مصطفى جو
جواد  المنذري .ـ بؽداد : مؤسسة السٌد هبة الحسٌنً 

  04،2الشهرستانً للطباعة ، 

سم .ـ ) مؤسسة السٌد هبة الدٌن 03ص ؛ 02،

 (  0الشهرستانً ؛ 
ـ المنذري ، كاظم  0ـ بؽداد ـ تارٌخ  0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 جواد ) محمك ( ب ـ العنوان ج ـ السلسة 
 

،0،2  

512130،  

  040خ 

 
 خالد خلٌل حمودي 

العالم العمرانٌة بؽداد المدٌمة / خالد خلٌل حمودي .ـ بؽداد 

  04،2: دار الشؤون الثمافٌة ، 

 سم .ـ ) سلسلة فنون ( 01ص ؛ 044

ـ العمارة ـ  3ـ بؽداد ، تارٌخ    0ـ العراق  ـ تارٌخ   ،

 العراق أـ العنوان ب ـ السلسلة 
  

،0،3  

512130،  

  553ر 

 
 رؤوؾ ،عماد عبد السالم 

معالم بؽداد فً المرون المتاخرة فً ضوء الولفٌات 
واالؼالمات والحجج ... الخ  /عماد عبد السالم رؤوؾ  .ـ  

مزٌدة ومنمحة  .ـ بؽداد :  دٌوان الولؾ  السنً ؛   0ظ 

04،2  

سم .ـ ) سلسلة الدراسات  االسالمٌة 00ص ؛ 415

 (  342السالمٌة المعاصرة ؛ 

ـ بؽداد ـ  تارٌخ  أـ العنوان              0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 ب ـ السلسة 

،0،4  



 

512130،  

  003ط 

 
 طارق حرب 

بؽدادٌات تراثٌة /  طارق حرب .ـ بؽداد : دار ومكتبة 
  04،2عدنان ، 

 سم .ـ دراسات ( 00ص ؛ 324

 ـ بؽداد ـ تارٌخ     أـ العنوان     ب ـ السلسلة  ،

 

،0،5  

512130، 

  214ع 

 
 العتبة العسكرٌة الممدسة ـ مركز تراث سامراء 

سامراء فً مجلة لؽة العرب / اعداد مركز ثراث سامراء 
  04،2.ـ النجؾ  االشرؾ : مطبعة  الرائد ؛ 

 سم ،0ص ؛   21،

 ـ سامراء ـ تارٌخ أـ العنوان   0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 

،004  

512130 

  454ع 

 
 العكٌلً ، كمال رشٌد خماس 

بؽدادٌة من تارٌخ مدٌنة بؽداد / كمال رشٌد خماس  معالم
العكٌلً .ـ بؽداد : مركز احٌاء التراث العلمً العربً ، 

 04،2جامعة بؽداد ، 

 سم 00ص ؛ 00،

 ـ بؽداد ـ تارٌخ أـ العنوان   0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 

،00،  

512130، 

  024ن 

 
 كاظم سعد  الدٌن 

رحلة اجانب الى بؽداد فً المرن الثامن عشر والتاسع 
عشر / اعداد وترجمة  كاظم سعد الدٌن .ـ بؽداد : دار 

  04،2المامون للترجمة والنشر ، 

 سم ،0ص + صور ؛ 43،

م (   544،ـ  444ـ بؽداد ـ تارٌخ  )  0ـ العراق ، تارٌخ  ،

 أـ العنوان 
 

،000  

51213، 

  150م 

 
 هٌم حمادي  المشهدانً / نجاح ابرا

محالت بؽداد وعلماؤها خالل كتاب معجم البلدان لٌالوت 

م ( / تالٌؾ نجاح ابراهٌم 004،هـ ـ 202الحموى ) ت 

  04،2حمادي .ـ بؽداد ) د . ن ( ، 

 سم 04ص ؛ 30

ـ بؽداد ـ تارٌخ  أـ ٌالوت المحوئ ،  0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 ابو عبد هللا  شهاب ) رحالة ( ب ـ العنوان 
  

،003  

5121300  ،000  



 المندالوي ، ظاهر حبٌب لاسم   043ص 
ذكرٌات  على نهر الكالل ) مجموعة ذكرٌات  من 

كومنسن الى جارٌة ( / ظاهر حبٌب لاسم المندالوي .ـ 

  04،2بؽداد /: مكتب زاكً ، 

ـ دٌالى ـ دٌالى  ) مندلً (            0،  العراق ـ تارٌخ   ،

 أـ العنوان 
 

5121303  

  250س 

 

 
 السعٌدي ، ؼالً حمٌدي عسكر 
م  0443م  الى ـ 544،حً واسط فً ذاكرة االجٌال  من 

/ ؼالً حمٌدي عسكر السعٌدي .ـ ) د . م ( : مطبعة 
  04،2المهٌمن ، 

 سم 00ص ؛ 014

 ـ واسط ـ تارٌخ أـ العنوان   0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 

،001  

5121303  

  500س 

 

 
 السودانً ، رائد 

تارٌخ الكوت السٌاسٌة : المدٌنة بٌن احتاللٌن / رائد 
.ـ بابل : مؤسسة دار الصادق الثمافٌة ،  0السودانً .ـ ط 

04،2  

 سم 03ص ( ؛ 330)  0ج 

 ـ الكوت ـ تارٌخ  أـ العنوان   0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 

،002  

5121303  

  055ط 

 
 الطائً ، رحٌم بدر عبود 

مدٌنة العزة ماٌها وحاضرها / رحٌم بدر عبود  الطائً .ـ 
  04،2بؽداد : دار الرواد المزدهرة ،     

 سم 00ص + صور ؛ 000

 ـ الكوت ـ تارٌخ  ) مدٌنة العزة (   0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 أـ العنوان  
 

،003  

5121301  

  250س 

 
 السعٌد ، صالح 

 بابل فً مدونات الرحالة 
Babylon in  tne memories  tharrllers   .ـ  

  4،2/ صالح السعٌد .ـ بابل   : دار الفرات  ، 

 سم 00ص + صور ؛ 023

 ـ بابل ـ تارٌخ  أـ العنوان  0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 

،004  

5121301  

  020ع 

 
 عبد الرضا عوض 

م  5،2،هـ ـ 331،عاكؾ : وما حدث فً الحلة عام 

،005  



العثمانٌة فً  بمناسبة مرور مائة عام على جرٌمة عاكؾ 
الحلة / عبد الرضا عوض .ـ  الحلة : دار الفرات للثمافة 

 04،2واالعالم ، 

 سم 0ص ؛ 4،،

 ـ العراق ـ تارٌخ  ـ الحلة  ـ تارٌخ  أـ العنوان   ،

 

5121301  

  05ع 
 

 العتبة العباسٌة الممدسة ، مركز احٌاء التراث 
الحلة فً مجلة لؽة العرب /  اعداد مركز احٌاء التراث .ـ 

  04،2كربالء : العتبة العباسٌة الممدسة ، 

 (  1سم .ـ ) سلسلة اخترنالكم ؛ 00ص ؛ 03،
ـ مجلة لؽة العرب   3ـ الحلة ـ تارٌخ  0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 أـ العنوان  ب ـ السلسلة 
 

،034  

5121301  

  050و

 
 وتوت ، لحطان عدنان 

من ذاكرة مدٌنة الحلة / تالٌؾ لحطان عدنان وتوت .ـ 
  04،2بابل : المركز الثمافً للطباعة ، 

 سم 00ص ؛ 321

 ـ الحلة ـ تارٌخ    أـ العنوان  0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 

،03،  

5121302 

  135أ 

 
 اصفهانً ، عماد الدٌن حسٌن 

 دلٌل كربالء ) جؽرافٌة التارٌخٌة لمدٌنة كربالء الممدسة ( 
،/ التباس وتالٌؾ عماد الدٌن حسٌن افهانً .ـ كربالء : 

  04،2مركز للدراسات والبحوث  ، 

سم .ـ ) سلسلة اصدارات كربالء  00ص + صور ؛ ،00

 (  5،؛ 
ـ كربالء ـ تارٌخ ـ ادلة   أـ العنوان  0ـ العراق ـ تالً   ،

 ب ـ السلسلة 
 

،030  

5121302  

  510أ 

 
 االنصاري ، رؤوؾ دمحم علً 

الء الحضارة والتارٌخ : دراسة تارٌخٌة عرالٌة كرب
وسٌاحٌة / رؤوؾ دمحم علً االنصاري .ـ بٌروت : 

  04،2مؤسسة االعلمً للمطبوعات ،  

 سم 00ص ؛ 014

 ـ كربالء ـ تارٌخ أـ العنوان   0ـ العراق  ـ تارٌخ  ،

 

،033  

5121302  

  224ال 

 
 ال طعمة ، دمحمحسن مصطفى الكلٌدار 

مدٌنة الحسٌن ) مختصر تارٌخ كربالء ( / تالٌؾ دمحم  

،030  



حسن مصظفى الكلٌدار ال طعمة .ـ كربالء الممدسة : 
  04،2مركز كربالء للدراسات والبحوث ، 

سم .ـ ) سلسلة اصدارات كربالء ؛ 00ص ( ؛ 023)  0ج 

0،  ) 
ـ كربالء  ـ تارٌخ أـ العنوان   ب ـ  0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 السلسلة  
 

5121302  

  224ال 

 
 ال طعمة ، دمحمحسن مصطفى الكلٌدار 

مدٌنة الحسٌن ) مختصر تارٌخ كربالء ( / تالٌؾ دمحم  
حسن مصظفى الكلٌدار ال طعمة .ـ كربالء الممدسة : 

  04،2مركز كربالء للدراسات والبحوث ، 

سم .ـ ) سلسلة اصدارات كربالء ؛ 00ص ( ؛ 001)  3ج 

0،  ) 
ـ كربالء  ـ تارٌخ أـ العنوان   ب ـ  0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 السلسلة  
 

،031  

5121302  

  224ال 

 
 ال طعمة ، دمحمحسن مصطفى الكلٌدار 

مدٌنة الحسٌن ) مختصر تارٌخ كربالء ( / تالٌؾ دمحم  
حسن مصظفى الكلٌدار ال طعمة .ـ كربالء الممدسة : 

  04،2مركز كربالء للدراسات والبحوث ، 

سم .ـ ) سلسلة اصدارات كربالء ؛ 00ص ( ؛ ،00)  0ج 

0،  ) 
ـ كربالء  ـ تارٌخ أـ العنوان   ب ـ  0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 السلسلة  
 

،032  

5121302  

  224ال 

 
 ال طعمة ، دمحمحسن مصطفى الكلٌدار 

مدٌنة الحسٌن ) مختصر تارٌخ كربالء ( / تالٌؾ دمحم  
ربالء الممدسة : حسن مصظفى الكلٌدار ال طعمة .ـ ك

  04،2مركز كربالء للدراسات والبحوث ، 

سم .ـ ) سلسلة اصدارات كربالء ؛ 00ص ( ؛ 014)  2ج 

0،  ) 
ـ كربالء  ـ تارٌخ أـ العنوان            0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 ب ـ السلسلة  
 

،033  

5121302  

  224ال 

 
 ال طعمة ، دمحمحسن مصطفى الكلٌدار 

مدٌنة الحسٌن ) مختصر تارٌخ كربالء ( / تالٌؾ دمحم  
حسن مصظفى الكلٌدار ال طعمة .ـ كربالء الممدسة : 

  04،2مركز كربالء للدراسات والبحوث ، 

،034  



سم .ـ ) سلسلة اصدارات كربالء ؛ 00ص ( ؛ 03،)  3ج 

0،  ) 
ـ كربالء  ـ تارٌخ أـ العنوان            0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 سلة  ب ـ السل
 

5121302 

  003ب 

 
 م ( 5،0،هـ ـ 330،البرالً ، حسٌن الحسنً  ) 

تارٌخ كربالء ) الدورة البهٌة فً فضل كربالء وترتٌبها 
الزكٌة ( / تالٌؾ حسٌن البرالً الحسنً النجفً ، تحمٌك 

  04،2للطباعة ،  40عباس البرالً .ـ النجؾ االشرؾ : 

 سم 00ص ؛ 34،

ـ كربالء ـ تارٌخ أـ البرالً ، عباس    0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 ) محمك ( أـ العنوان  
 

،035  

5121302  

  043ط 

 
 الطالمانً ، صباح حسن 

كربالء فً الوثائؾ العثمانٌة / اعداد وتحرٌر صباح  
حسن الطالمانً سعٌد رشٌد زمٌزم ، ترجمة امٌر الخالدي 

  04،2ة ، .ـ كربالء : العتبة الحسٌنٌة الممدس

 سم 34ص ( + صور ؛ ،،1)  ،ج 

ـ كربالء ـ تارٌخ أـ سعٌد رشٌد  0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 زمٌزم ) م . م (  ب ـ العنوان    ج ـ     السلسلة    
 

،004  

5121302  

  200ع 

 
العتبة العباسٌة الممدسة ـ مركز تراث  كربالء فهرس 
الوثائك الكربالئٌة فً االرشٌؾ العثمانٌة / مركز تراث 
كربالء .ـ كربالء  : العتبة العباسٌة الممدسة ،  لسم 

  04،2شؤون المعارؾ االسالمٌة واالنسانٌة ، 

سم .ـ ) موسوعة 00ص ( :  اٌضاحات ؛ 3،3)  ،ج 

 تراث كربالء ( 

 ـ كربالء  ـ وثائك  أـ العنوان   3خ ) الحكم العثمانً ( تارٌ

 

،00،  

5121302  

  200ع 

 
العتبة العباسٌة الممدسة ـ مركز تراث  كربالء فهرس 
الوثائك الكربالئٌة فً االرشٌؾ العثمانٌة / مركز تراث 
كربالء .ـ كربالء  : العتبة العباسٌة الممدسة ،  لسم 

  04،2انٌة ، شؤون المعارؾ االسالمٌة واالنس

سم .ـ ) موسوعة 00ص ( :  اٌضاحات ؛ 3،3)  0ج 

 تراث كربالء ( 
 ـ كربالء  ـ وثائك  أـ العنوان   3تارٌخ ) الحكم العثمانً ( 

 

،000  

5121302   ،003  



العتبة العباسٌة الممدسة ـ مركز تراث  كربالء فهرس   200ع 
الوثائك الكربالئٌة فً االرشٌؾ العثمانٌة / مركز تراث 
كربالء .ـ كربالء  : العتبة العباسٌة الممدسة ،  لسم 

  04،2شؤون المعارؾ االسالمٌة واالنسانٌة ، 

سم .ـ ) موسوعة 00ص ( :  اٌضاحات ؛ 353)  3ج 

 تراث كربالء ( 

 ـ كربالء  ـ وثائك  أـ العنوان   3خ ) الحكم العثمانً ( تارٌ

 ب ـ السلسلة 
 

5121302  

  200ع 

 
العتبة العباسٌة الممدسة ـ مركز تراث  كربالء فهرس 
الوثائك الكربالئٌة فً االرشٌؾ العثمانٌة / مركز تراث 
كربالء .ـ كربالء  : العتبة العباسٌة الممدسة ،  لسم 

  04،2سالمٌة واالنسانٌة ، شؤون المعارؾ اال

سم .ـ ) موسوعة 00ص ( :  اٌضاحات ؛ 343)  0ج 

 تراث كربالء ( 
 ـ كربالء  ـ وثائك  أـ العنوان   3تارٌخ ) الحكم العثمانً ( 

 ب ـ السلسلة 
 

،000  

5121303  

  214ا 

 
 االعسم ، راسم 

( /  تالٌؾ   0443ـ 43،الدؼارة سٌرة مدٌنة سومرٌة ) 

 راسم االعسم ، حسٌن الشبانً .ـ النجؾ االشرؾ : 
  04،2للطباعة والتصمٌم ، 40

 سم 00ص ؛ 104

ـ الدٌوانٌة ـ تارٌخ ) الدؼارة (  أ ـ  0ـ العراق  ـ تارٌخ  ،

 الشٌبانً ) حسٌن ) م ,  م ( ب ـ  العنوان  
 

،001  

5121304  

 055ع 

 
 عدوة ، محمود سلمان 

: احداث وحمائك ومشاهد   / تالٌؾ  5،4،ثورة النجؾ  

للطباعة ،  40محمود سلمان عدوة .ـ النجؾ االشرؾ : 

4،2  

 سم 00ص ؛ 300

 ـ النجؾ ـ تارٌخ  0ـ العراق  ـ تارٌخ ) ثورة النجؾ (  

 أـ العنوان  
 

،002  

512133، 

  205ش 

 
 الشطري ، شاكلر حسٌن دمدوم 

/  5،3،ـ  ،44،تارٌخ الشطرة خالل العهد العثمانً  

تالٌؾ شاكر حسٌن دمدوم .ـ بؽداد : دار ومكتبة  عدنان ، 
04،2  

،003  



 سم 00ص ؛ 035

 ـ ذي لار ـ تارٌخ  أـ العنوان   0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 

5121333 

  450ح 

 
 حمٌدي ، كرٌم عالوي 

البصرة فً ذاكرة اهلها : كتاب توثٌمً بتناول البصرة ... 
الخ / تالٌؾ كرٌم عالوي حمٌدي .ـ البصرة : العتبة 

  04،2العباسٌة الممدسة ، 

 (  ،سم .ـ ) سللة ذاكرة البصرة  الشفوٌة ؛ 00ص ؛ 143
ـ البصرة ـ تارٌخ أـ العنوان            0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 ب ـ السلسلة 
 

،004  

512،543 

  505د 

 
 الدوري ، صادق جابر علً 

اسرائٌل ومشروع الشرؾ االوسط الجدٌد / صادق جابر 
  04،2علً الدوري .ـ عمان : دار امجد للنشر ، 

 سم 00ص ؛ 0،2

ـ الشرؾ االوسط                      0ـ  النزاع العربً االسرائٌلً   ،

 أـ العنوان  
 

،005  

512154123 

   143ت 

 

 
 تسمحونً ، دفناه 

لماذا هاجر اؼلب ٌهود العراق فً عملٌة عزرا ولحمٌا 
الى اسرائٌل ؟؟؟ / بملم دفناه تسمحونً ؛ اعداد وترجمة 

  04،2صباح ناجً الشٌخلً .ـ عمان : دار امجد ، 

 سم 00ص ؛ 04،

ـ الٌهود فً العرق أـ الشٌخلً ، صباح ناجً ) معد  ،

 ومترجم ( ب ـ العنوان  
 

،014  

512154123 

 052ر 

 

 
 الربٌعً ، ازهار عبد علً حسٌن 

ـ  504،النخبة الٌهودٌة فً العراق والٌهود العرالٌة ) 

( / ازهار عبد علً علً حسٌن الربٌعً .ـ بؽداد :  51،

  04،2دار الشؤون الثمافٌة العامة ، 

 سم .ـ )  سلسلة دراسات ( 00ص : مالحك ؛ ،03

ـ  504،ـ العراق ـ تارٌخ )  0ـ الٌهودي فً العراق    ،

 ( أـ العنوان   ب ـ السلسة  510،

 

،01،  

512154123  

  052ر 

 
 الربٌعً ، نبٌل عبد االمٌر 

ـ  500،اضواء على النشاط الصهٌونً فً العراق ) 

،010  



م ( / تالٌؾ نبٌل عبد االمٌر الربٌعً .ـ دار الفرات  510،

  04،2للثمافة ، 

 سم 00ص ؛ 042

 ـ الٌهود فً العراق   أـ العنوان   ،

 

5151302 

  003ب 

 

 
 البرالً ، حسٌن الحسٌنً النجفً 

لالئد الدور والمرجان فٌما جرى من السنٌن من طوارق 
الزمان  تالٌؾ حسٌن ) حسون ( البرالً الحسٌنً النجفً 
؛ تحمٌك  متعب خلؾ جابر الرٌشاوي .ـ النجؾ االشرؾ  

 : 
   04،2للطباعة ،  40

 سم 01ص ؛ 344

ـ النجؾ ـ تارٌخ أـ الرٌشاوي  ،  0ـ العراق ـ تارٌخ  ،

 متعب خلؾ جابر ) محمك ( ب ـ العنوان  
 

،013  

524 

  50ؾ 
 

 الفهد ، عبد الرزاق مطلن 
البٌدٌات الولى للوجود االمرٌكً فً افرٌمٌا ) لٌبرٌا 

ار انموذجا ( / عبد الرزاق مطلن الفهد .ـ بؽداد : د
  04،2الفراهٌدي للنشر والتوزٌع ، 

 سم 01ص ؛ 00،

ـ امرٌكٌا   أـ  0ـ افرٌمٌا ـ االستعمار  0ـ افرٌمٌا ـ تارٌخ  ،

 العنوان  
 

،010  

52، 

  050ح 

 
 الجبوري ، مٌسون عباس حسٌن 

لمحات من تارٌخ الحركات الوطنٌة فً الجزائر وتونس 
ومران والمولؾ الدولً من استاللها ) دراسة تارٌخٌة ( 
/ مٌسون عباس حسٌنالجبوري .ـ بؽداد : مكتب االمٌر 

  4،2للطباعة ، 

 سم ،0ص ؛ ملحك صور ؛ 55

 ـ المؽرب العربً ـ تارٌخ  أـ العنوان   ،

 

،011  

52،10  

  150ن 

 
 النٌري ، عبد الرزاق احمد 

اضواء على صفحات من تارٌخ اللٌبً الحدٌث والمعاصر 
/ عبد الرزاق احمد النٌري .ـ بابل : مؤسسة دار االدق 

  04،2الثمافٌة ، 

 سم 00ص ؛ 042

 ـ لٌبا ـ تارٌخ حدٌث     أـ العنوان   ،

 

،012  



52010  

  500س 

 
 السودانً ، صادق حسن 

كتابات فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر / صادق حسن 

  04،2السودانً .ـ بؽداد : مؤسسة ثائر العصامً  ، 

 سم 00؛  30،

 ـ السودن ـ تارٌخ   أـ العنوان  
 

،013  

52014  

  420ر 

 

 
 رمضان ، سلوان رشٌد 

نزاع الصحراء الؽربٌة واثره على العاللات المضارٌة / 
ن : دار االبداع ، سلوان رشٌد رمضان .ـ صالح الدٌ

04،2  

 سم ،0ص + صور ؛ 03،

 ـ الصحراء الؽربٌة ـ تارٌخ     أـ العنوان   ،

 

،014  

 

 

 

 

 

 


