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13________كشاف عناوين الرسائل العلمية217

الرف الثالث



13بشيرقاسمفهرس مخطوطات غرامس218

13______دليل معهد الدراسات اآلسيوية واإلفريقية219

13_________دليل دارة الملك عبد العزيز220

13أسامة عبد الرحمن نعماندليل الرسائل الجامعية التي نوقشت في جامعات الوطن العربي221

13فؤاد يوسفاإلنتاج الفكري العراقي222

13عبد الوهاب عبد السالمالبيلوجرافيا الموضوعية العربية223

13محمود أحمد محمد1982فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف المركزية في السليمانية 224

13محمود أحمد محمد1984فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف المركزية في السليمانيه225

13مصطفى بن محمد عيسىالمدخل إلى التقنيات الحديثة في االتصال والتعليم226

13_______دليل المنظمات والهيآت الخليجية المشتركه227

13جمعية المكتبات األردنيةالببلوغرافيا الوطنية األردنية228

13عبد الجبار عبد الرحمنالمصادر والمراجع األجنبية عن العراق229

13كوركيس عوادمصادر التراث العسكري عند العرب230

13بديعة يوسف عبد الرحمنفهرس عناوين الكتب العربية في مكتبة الدراسات العليا231

13محمد المنوفيالمصادر العربية لتاريخ المغرب232

13عزت عوفاإلنتاج الفكري األردني233

13هانز ج لينجنزالتربية في ألمانيا الغربية234

13_____الطفل واللعب235

13_____ببليوجرافيا لوثائق الثورة العرابية والوثائق الحربية236

13______بيبلوغرافيا237



238
دليل مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات والوكاالت المتخصصة 

والمعاهد الفنية والمقررات الجامعية وبرامج التدريب في دول المنطقة
______13

13_______الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة239

13______الموسم الثقافي الثاني عشر لمجمع اللغة العربية بدمشق240

13______فهرس الكتب العربية الموجوده في المكتبة المركزية241

13سامي عبد الحافظفي تاريخ العراق المعاصر242

13______المركزاإلقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في البالد العربية في بغداد243

13____وقائع اجتماع الجمعية العامة التحاد المؤرخين العرب244

13صالح الدين المنجدمعجم المخطوطات المطبوعة245

13محمد عبد الحميددليل األطروحات العلمية في الدراسات األندلسية والمغربية246

13عمر عبد العزيزدراسة المصادر العربية عن تاريخ مصر العثمانية247

13______األعمال الكاملة للدكتور سعدون حمادي248

13إبراهيم زكي خورشيددائره المعارف اإلسالمية249

250
فهرس موضوعي بالكتب الموجودة في مكتبة مركز إحياء التراث 

العلمي العربي
13أيسر خضر عبد الجليل

13______دليل الرساالت العربية251

13_____نظرات في األدب واإلعالم قديما وحديثا252

13محمود أحمدفهرس مخطوطات مكتبة األوقاف المركزية في السليمانيه253

13______كشاف موضوعات المرأة في جريدة االستقالل254

13______مجتمع وعمران255



13فتحي خليلالعنوان الصحفي التنسيق بين األقسام256

13فالح حمد أحمدكشاف المراجع اللغوية واألدبية في مركز دراسات الخليج العربي257

13_____الببلوغرافية الوطنية العراقية258

13هادي أحمد مخلفالتوزيع الجغرافي259

13كيد.ر.جكيف يتعلم الكبار260

13رشيد عبد هللا الجميليالعرب والتحدي الصليبي261

262
فهرس الوثائق باللغة العربية المحفوظة في القسم الشرقي لدى المكتبة 

الوطنية
13كيريل وميتودي

13________دليل الرسائل الجامعية263

13_____دليل متحف االثار االردني في عمان264

13محمد عباسالمدخل إلى دراسة الوثائق العربية265

13_____فهرس المجموعات المتخصصة في المكتبة الوطنية266

13_____البيبلوغرافيا األردنية267

13____بيبلوجرافيا مختارة عن الكويت268

13_____دليل مؤسسة المعاهد الفنية269

13_____الرأي في العراق270

13____دليل الرسائل الجامعية271

13_______كشاف رسائل الدراسات العليا في كلية اآلداب في جامعة الموصل272

13عبد هللا كنونصحيفه معهد الدراسات اإلسالمية في مدريد273

13االمام محمد بن سيرينتفسير األحالم274

275
، 7، 6، 5المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ج

8 ،20
13حمدي عبد المجيد السلفي



13____دليل قسم التاريخ اإلسالمي276

13عبد الوهاب بن منصور7، 4، 2اإلعالم بمن حل  مراكش وأغمات من األعالم ج277

13______لمحات من التاريخ االتحاد العام للصحفيين العرب278

279
مستخلصات أبحاث وكتب أعضاء هيئة التدريس السعوديين بقسم 

الجيولوجيا جامعة الملك سعود

محمد عبد الغني و أحمد 

عبد القادر المهندس
13

13_____دليل جامعة الملك سعود280

13عبد الكاظم البديريالبيعة الدائمة والوالء المطلق281

13____2و1كشاف موضوعات المرأة في جريدة الثوره ج282

13فؤاد يوسف1976النتاج الفكري لعام 283

13____االعالم والصحافة284

13هادي أحمد مخلفالتوزيع الجغرافي285

13سامي خلفجامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرض286

13عزة حسين كبةآرثر هيلي رواية األسرار287

13_____الملتقى الثالث لدعاة جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية288

13مجموعة باحثيناساليب تعليم االطفال القراءة والكتابة289

13بسام قطوسسيمياء العنوان290

اإلحصاء والمؤشرات التربوية291
قسم السياسة التربويه 

والتخطيط
13

13جمال حسين و اميمه عليعلم نفس الطفولة والمرأة292

13السيد عبد الرزاق الحسني(8 – 7 )،(4 – 3)تاريخ الوزارت العراقية 293

13مجموعة باحثينحوار الحضارات والمشهد الثقافي العربي294



سيكولوجيه الطفوله والمرأة295
سالمه داود الفخري وسهام 

شوكت وساميه جبوري
13

13عبد الوهاب بن منصور2، 1أعالم المغرب العربي ج296

13____الحقوقي العربي297

13مصطفى فهمي. دمجاالت علم النفس298

13النفط والخليجي العربي في الدوريات العربية299

300
الحركه الفكرية في ظل المسجد االقصى في العصرين األيوبي 

والمملوكي

عبد الجليل حسن عبد . د

المهدي
13

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

14علي االمير. دفسلجة النفس301

اضطرابات النطق والكالم302
عبد العزيز السيد .د.أ

الشخص
14

14قيس هادي أحمد. دنظرية العلم عند فرانسيس بيكن303

14وضاح شراره. دالمسألة التاريخيه في الفكر العربي الحديث304

305
دراسة تجريبية عن العالقة بين مستوى الطموح واالنبساط واالنطواء 

من أثر بعض المتغيرات
14عبد الهاب حسن العيسى

14محمد جعفر جمل الليل. دمقدمة في اإلرشاد النفسي الجماعي306

14حارب الظاهريشمس شفتيك307

14فيصل عباسمحاورات في الدين الطبيعي308

الرف الرابع



14زكي نجيبكتاب العربي نافذة على فلسفة العصر309

14بوبر.كارل رأسطورة اإلطار310

14محمود علي عطا هللافهرس مخطوطات مكتبة ال القمحاوي بنابلس311

جمهرة المراجع البغدادية312
كوركيس عواد وعبد الحميد 

العلوجي
14

14عبد السالم عبد الغفارمقدمة في علم النفس العام313

14جالل محمودرؤوس الموضوعات لكتابة االبحاث314

14محمد إبراهيم صالحنظرية السطح السلوكي دراسة في الجغرافيا السلوكية315

14عبد الحميد إبراهيمالوسطية العربية مذهب وتطبيق316

14مدني صالحابن طفيل قضايا ومواقف317

14ماهر إسماعيل وكفاح يحيىفلسفة ابن رشد التربوية318

14طه خالد محمدمسائل الخالف بين األشاعرة والماتريرية319

14سماح رافع محمدالفينومينولوجيا عند هوسرل320

14ابن رشدأعمال ندوة ابن رشد321

14____الفارابي والحضارة اإلنسانية322

14عبد هللا الجبوريدراسة في كتب ابن قتيبة323

14يوسف ابو لوزصباح الكاتيوشا أيها المخيم324

14نبيلة نور الدينتوجيهات في المكتبة المركزية325

14برنهارتعلم النفس في الحياة العملية326

14حسني زينهالعقل عند المعتزلة327

14عبد األمير األعسمتاريخ ابن الريوندي الملحد328



329
العالقة بين متغيرات الشخصية والتفضيل الجمالي لمتغيرات المرئيات 

واستكشافها ضد اإلناث المرأةقات
14عبد السالم أحمد

14حسين علي وجعفر ال ياسينمؤلفات الفارابي330

14________الجديد في العلم العسكري وفن الحرب331

14صادق كمونهرسالة حي بن يقظان ورسالة الطير332

دليل الصوره المعربه من مقياس بيركس لتقدير السلوك333
يوسف القريوتي وجالل 

محمد
14

14محمد رضا حسنالحياة الفكريه في اليمن في القرن السادس الهجري334

14_____عالقة القلق بالترتيب الذهني335

14______مؤشرات في الشخصية المنوالية القطرية336

14عبد السالم بنعبد العاليالتراث والهوية337

14حسام الساموكفلسطين في المؤلفات العراقية338

14يحيى محمود بن جنيدالطباعه في شبه الجزيرة العربية339

14علي الورديمهزله العقل البشري340

14محمد عابد الجابريإشكاليات الفكر العربي المعاصر341

14جمال الدين العلويالمتن الرشدي342

14حسين اتايالفارابي نظرية الخلق عند الفارابي343

المنقذ من الضالل344
حجه اإلسالم ابي 

حامدالغزالي
14

14فخري الدباغكتاب العربي السلوك االنساني الحقيقه والخيال345

14إبراهيم محمد المغازيكيف تكون مبدعا346



14_____المركز االقليمي العربي للبحوث والتوثيق في العلوم االجتماعيه347

14علي حسين الجابريالحوار الفلسفي بين حضارات الشرق القديمة وحضارة اليونان348

14ميرزا مهدي مدرستعليقه بر شرح منظومه حكمت سبزواى349

14محمود علي عطا هللافهرس مخطوطات المكتبة اإلسالمية في يافا350

14علي علي حبيشالتنمية التكنولوجيه في مصر351

14عبد الرحمن بدويالمثل العقليه االفالطونيه352

353
الجامعة األردنية عناوين رسائل الماجستير المقدمة في الجامعة األردنية 

1981/9/30حتى 
______14

14عصام نجيب محمودديناميات السلوك االنساني واستراتيجيات ضبطه وتعديله354

14رايموند كارفيلد كيتيلالعلوم السياسية355

14مجموعة من الباحثينالتراث والنهضه356

14ركس نايت ومرجريتالمدخل الى علم النفس الحديث357

14حامد عبد السالمعلم النفس االجتماعي358

14عبد الجبار منديلاالعالن بين النظرية والتطبيق359

14محمد مفيدالحياة الفكرية في العراق في القرن السابع الهجري360

14عبد الرحمن محمددراسات في علم النفس االجتماعي361

14محمود قاسمابن رشد تلخيص كتاب المقوالت362

14إبراهيم رزوقابستمولوجيا العلوم الطبيعية ومناهجها األساسية363

14عبد المجيد أحمدالسلوك اإلنساني بين الجبرية واإلرادية364

14______الكون ومصير االنسان365

14_____علم نفس الطفل366

14ساهره عبد الودودالعوامل النفسية المرتبطة بإنتاج العمال في الجمهورية العراقية367



2، 1محود سيف الدين اإليراني األعمال األدبية الكاملة المجلد 368
مؤسسة عبد الحميد شومان 

عمان األردن
14

14حسن الفاتح قريب هللا. ددور الغزالي في الفكر369

14عبد الرحمن بدويالخطابه ألرسطو370

14محمد عابد الجابريوجهة نظر نحو إعاده بناء قضايا الفكر العربي المعاصر371

14_____الرسائل الجامعية لتدريسي جامعة البصره372

14رمضان عبدالستارسيكولوجيه االسر واالسير373

14هادي عطيه مطرنشاه الدراسات النحويه واللغوية في اليمن وتطورها374

14_______دليل الرسائل الجامعية375

14أحمد عبد الجوادالفهرسه والبطاقات376

14هالل ناجيابن مقلة377

14_______االقتصاد الخليجي378

14أحمد سالمهاوراكل379

14______الفهرس الوطني للمطبوعات العراقية380

381
الجذور السياسية والفكريه واالجتماعيه للحركه القوميه العربية 

االستقالليه في العراق
14وميض جمال عمر

14_______دليل المعامالت الرئيسيه في امانه العاصمه382

14ناظم عبد الواحدموسوعة المصطلحات السياسية والفلسفيه والدوليه383

14بروفسور باول لوثاالنسان مخلوق المصادفه384

14فؤاد يوسف1975اإلنتاج الفكري العراقي لعام 385

14فاروق سيد عبد السالمدور نظريات التعليم في العالج النفسي386

14______1973دور الجيش العراقي في حرب تشرين 387



14ماهر حسن فهميالزهاوي388

2003_2002اصدارات دار الشؤون الثقافيه العامة لعامه 389
ندى عبد _سهيله شفيق

الجبار
14

14ايمان فوزي حرببرمجة االجداد390

14طارق حجيالثقافه اوال واخيرا391

14محمد عبد سليمانفكره عدم سريان التصرف القانوني392

14عبد الدايم ابو العطاالتصنيف العشري العربي393

14عبد العزيز عبد الكريممقدمة في علم التطور الحركي للطفل394

14محمد مباركنظرات في التراث395

11_10_9_7_6_4_3_1)منهج الطالبين وبالغ الراغبين جزء396
خميس بن سعيد بن علي بن 

مسعود الشقصى الرستاني
14

39713_14_15)14

414فهرس الكتب العربية الموجودةفي المكتبة المركزية ج398

399
دليل المطابع والصحف والمجالت ودور النشر والمكتبات وشركات 

1987_1986التوزيع في الدول العربية 
14امانه الدراسات والبحوث

14مقتنيات المكتبة الوثائقيه لالتحاد العام لنساء العراق ببلوغرافيا400

14التصنيف الدولي المقنن للتعليم401

14الببليوجرافيا الموضوعية العربية402

14المؤشرات االحصائية عن تطور التعليم العالي403

14إدارة الثقافة404

الرف الخامس



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

15جميل صليباتاريخ الفلسفة العربية405

15_____1980/1981دليل الدراسات العليا 406

15ناجي التكريتيالفلسفة االخالقيه االفالطونيه عند مفكري اإلسالم407

15بيتر غيل وجيفري بونتونمقدمة في علم السياسة408

15ابو خلدون ساطع الحصرياراء واحاديث في الوطنية والقوميه409

15عبد الرزاق الفارسالحكومه والفقراء واالنفاق العام410

15إسماعيل أحمدبالدنا فلسطين لكي الننسى قريه المسميه الكبيره411

15مجموعة من الباحثينحصيله العقالنيه والتنوير في الفكر العربي المعاصر412

الحاسوب ونظم التشغيل413
عبد الرزاق فاضل وعثمان 

نقار وحيدر عباس
15

15محمود عليفهرس مخطوطات414

15حسن التلالشهود415

15توفيق محمداالنسان والطاقه عبر التاريخ416

15وائل العانياراء في الكتابة والعمل الصحفي417

15نقوال شاويكتابات ودراسات418

15_____وثائق المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب الشيوعي الصيني419

15نعمه رحيم العزاويالتعبير الصحيح420

15عامر إبراهيمموسوعة التوثيق والمعلومات الصغيره421



15حازم الببالويالتغيير من اجل االستقرار422

15______مجموعة قوانين السجون423

15______1977/1978/1979الرسائل الجامعية المنجزه في جامعة البصره 424

15برهان غليونالمحنه العربية الدولة ضد االمه425

15محمد عابد الجابريمدخل الى فلسفة العلوم المقالنيه المعاصره وتطور الفكر العلمي426

15محي الدين صبحيمالمح الشخصيه العربية في التيار الفكري المعادي لالمه العربية427

15هاله ابو ذكر1973_1967السياسة االمريكيه تجاه الصراع العربي االسرائيلي 428

15محمد جابر االنصاريمساءله الهزيمه429

15عبد المنعم سعيدالعرب ومستقبل النظام العالمي430

15رجاء حسين حسنيمؤتمر القاهره وتاثيره431

15صالح رمضانحركات التحرك في اسيا وافريقيا432

15رناد الخطيبالتيارات السياسية في االردن433

15محمد عمراقتصاد وتخطيط  القوى العامة434

15إبراهيم عبد الرحمنقضايا ومفاهيم435

15يوسف حبيجوامع حنين بن اسحق في االثار العلويه الرسطو436

15محمد رمضانالباقالني واراؤه الكالميه437

15_______اعمال الندوه ابن رشد ومدرسته في العرب اإلسالمي438

15مصطفى أحمد شحاتهاحداث وغرائب ونوادر في تاريخ الطب439

15عبد الجبار داودالفارابي440

15مجموعة من الباحثينازمه الديمقراطيه في الخليج العربي441



15زكي محمود هاشمإدارة الموارد البشريه442

15عبد الرزاق مطلكدراسات في حركات التحرر443

15سمير العبدليثقافه الديمقراطيه في الحياة السياسية لقبائل اليمن444

15عبد المنعم محفوظمبادى في النظم السياسية445

15علي زيعورالدراسة النفسيه االجتماعيه بالعينه للذات العربية446

15______نظرية بياجيه في االرتقاء المعرفي447

15إبراهيم العجنونيفي الفكر القومي مشروعنا الحضاري وسقوط الليبراليه448

15فيصل السامرالفكر العربي في مواجهه الفكر الغربي449

15عبد الرحمن بدويارسطو عند العرب450

15محمد علي ابو ريانتاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم451

15جعفر عبد االميراثر التفكك العائلي في جنوح االحداث452

15عمران سميحفهم االنسان453

15محمد هاديدراسة في المشاكل االخالقيه والنفسيه454

15عمر عبد الفتاحالحان واشجان455

15إبراهيم يوسفعلم النفس العام456

15عبد هللا محمدعلم النفس بين الفلسفة والعلم وفلسفة العلم457

458
بحث دور الجامعة السعوديه في مقابله متطلبات الجامعة التقنيه من 

القوى البشريه وفعاليتها في استيعاب وتطويع التكنولوجيه
15عبد الوهاب عمر

15_________الموهوبون459

15عبد الستار طاهرالذخيره اللغوية عند الطفل الكردي460

15جيرار جهاميابن رشد تلخيص منطق ارسطو461

15عبد القادر محمودتامالت في الفكر االنساني462



15صالح ابو اصبعالحداثه ومابعد الحداثه463

15محمد باللاطر العقل464

15ناجي البكوشدراسة في التسامح465

15فوزي مكاويتطور نظام الحكم في قرطاج466

15سالم محمدالتحدي467

15عبد السالم أحمدالعالقة بين تغيرات الشخصيه468

15ميشيل فوكوجنيالوجيا المعرفه469

15_____النظم العربية والديمقراطيه470

15ناجي علوشعوده الى موضوعات الثوره العربية471

15مجموعة من الباحثينقضايا التنوير والنهضه في الفكر العربي المعاصر472

15علي محافظه1995_1945المانيا والوحده العربية 473

15يوسف شباطالماليه العامة موازنه الدولة العامة474

15_______االنسان وحقوقه في القانون الدولي475

15محمد أحمد عقلهالسياسة المائيه للكيان الصهيوني476

15أحمد نوري1980_1945ظاهره التعدد الحزبي في تركيا 477

15______الدليل والمعايير البحرينيه478

15هنري ايكنعصر االيديولوجيا479

15انور الزعبيفي تحليل المفاهيم480

15محمد ياسر شرفالوحده المطلقه عند ابن سعيد481

15______دراسات نفسيه في المجال المعربي واالنفعالي482

15عبد المعصي سويدكلنا مبدعون483

15نجيب بلدىتمهيد لتاريخ مدرسه االسكندريه وفلسفتها484



15اريك فرومثوره االمل485

15جيرار جهاميابن رشد تلخيص منطق ارسطو486

15غازي حسنالوجيز في الدبلوماسيه المعاصره487

15محمد عبد الحميدقوانين ومبادى المقاطعه العربية السرائيل488

15عبد هللا عبد الدائمنحو فلسفة تربويه عربيه489

15سحبان خليفاتالفارابي رسالة التنبيه على سبيل السعاده490

15محمد ابو القاسم حاج حمدجدليه الغيب واالنسان والطبيعه العالمية اإلسالمية الثانيه491

15رناد الخطيبالتيارات السياسية في االردن ونص قانون األحزاب492

15حسن ولي العهد المعظممالحظات حول االمن القومي العربي493

494
البيان الختامي مؤتمر دور المرأة في التنمية لدول عدم االنحياز والدول 

الناميه االخرى
______15

15أحمد الناجيالتاريخ والحله في رحاب الفلسفة الهيفليه495

15محمد عبيد محمدانعكاسات تطبيق اتفاقيه تريبس على البلدان العربية واإلسالمية496

15ابو خلدون ساطع الحصريالعروبه بين دعاتها ومعارضيها497

15مجموعة من الباحثينالعرب والعالم498

15فائق مصطفىاثر التراث الشعبي في األدب المسرحي النثري في مصر499

15محمد عابد الجابريالعقل االخالقي العربي500

15محمد عابد الجابريالكشف عن مناهج االدله في عقائد المله501

15محمد عابد الجابريقضايا في الفكر المعاصر502

15محمد إبراهيم علياصطالح المذهب عند المالكيه503

15محمد أحمدالمصالح المرسله واثرها في مرونه الفقه اإلسالمي504



احكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات الماليه505
سلطان بن إبراهيم بن 

سلطان الهاشمي
15

15_______1984تقرير االمين العام السنوي الحادي عشر506

15_______الخطه الشامله للثقافه العربية507

15كارل بروكلمانالفهارس العربية لكتاب تاريخ األدب العربي508

15______مسؤوليه الصحفي العربي في اقرار السالم والتضامن العالمي509

15المكتبة المركزية للدولةالببليوجرافيا الوطنية الكويتية510

15_____مركز البحوث والمعلومات511

15حسين عليابناء االثير في المراجع العربية واالجنبيه512

15________اوراق تركيه معاصره513

514
قرارات مجلس وزراء االعالم العرب في دور انعقاده العادي الواحد 

والعشرين
_____15

15_______علم النفس التطبيقي515

15بلينوس الحكيمسر الخليقه وصنعه الطبيعه516

15______الثوره الجزائريه517

15______مجموعة عبد الرحمن بدوي518

15_____دليل المنظمات واالتحادات العربية الممارسة لمهام إعالمية519

15إسماعيل بن أبي بكرعنوان الشرف الوافي520

15أحمد بن محمد عماد الدينملجأ االضطراب  في الفرائض521

15عالء الدين أحمدالمشاهد ذات القباب المخروطة في العراق522

523
في  (األمينوكليكوزايدات)دراسة نسيجية لتأثيرات المضادات الحيوية 

أنسجة األغنام العراقية
15فايق جبار تقي الصفار



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

16_____(12، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1)الموسوعة الفقهية524

16البن الجوزية(5، 4، 3، 2، 1)زاد المعاد525

16محمد بن يوسف الطفيش(6، 5، 4، 3، 2، 1)وفاء الضمانة بأداء األمانة في فن الحديث526

(4، 3، 1)زاد المحتاج527
عبد هللا بن الشيخ حسن 

الحسن
16

16حسن علوان(6، 4، 3، 2، 1)عنايه البيان في تفسير القرآن الكريم528

529
، 4، 3، 2، 1)معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال

5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18)

عبد هللا بن حميد بن سلوم 

السالمي
16

16محمد بن يوسف اطفيششرح كتاب النيل وشفاء العليل530

(8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1)حاشية الترتيب 531
أبو يعقوب يوسف إبراهيم 

الوارجالني
16

(3، 2، 1)جامع أبي الحسن البسيوي 532
أبو الحسن علي بن محمد 

علي البسيوي
16

16سيد قطب(6، 5، 4، 3، 2، 1)في ظالل القرآن 533

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

10منهج الطالبين بالغ الراغبين عدد534
خميس بن سعيد بن علي بن 

مسعود
17

الرف السادس

الرف السابع



(6_5_4_3_2)عون الباري535

أبي الطيب صديق بن حسن 

بن علي الحسيني الفتوحي 

البغدادي

17

(20______1)تفسير القرطبي الجامع ألحكام القرآن 536
ألبي عبد هللا محمد بن أحمد 

االنصاري القرطبي
17

537
التعريف باوهام من قسم السنن الى صحيح وضعيف 

(1_2_3_4_5_6)
17محمود سعيد ممدوح

17عامر بن علي الشماخي(8_7_6_5_4_3_2_1)كتاب اإليضاح 538

(6_4_3)هيميان الزاد إلى دار المعاد 539
محمد بن يوسف الوهبي 

اإلباضي
17

540

المعجم الكبير 

(4_5_6_7_8_9_10_11_12_17_18_19_20_22_23_24_

25)

17حمدي عبد المجيد السلفي

17الحسين بن رشيق المالكي(2_1)لباب المحصول في علم األصول 541

(2_1)منهج االستدالل بالسنة في المذهب المالكي 542
موالي الحسين بن الحسن 

الحيان
17

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

18فاطمة حمزة الراضيالمجرد للغة الحديث543

(2_1)إعراب القرآن544
ألبي جعفر أحمد بن محمد 

بن إسماعيل
18

18محمد عبد القادرالجامع545

الرف الثامن



18حسام الدين السامرائينهاية الرتبة في طلب الحسبة546

المقدمة في التصوف547
ألبي عبد الرحمن محمد بن 

حسين السلمي
18

تاريخ قضاة األندلس548
أبو الحسن بن عبد هللا بن 

الحسن
18

18شيخ تقي الدين أحمدالمنتقى من منهاج االعتدال549

18محمد نور بن محمد أميناألربعون الصغرى550

18جبرا الشومليالعلمانية في الفكر العربي المعاصر دراسة حالة فلسطين551

18كمال الدين الطائيرسالة في علوم الحديث وأصوله552

18عبد هللا األنصاريكتاب منازل السائرين553

18يوسف زيدانمخطوطات أبي العباس المرسي554

18أحمد خانفهرس المخطوطات العربية اإلسالمية في باكستان555

18_____األخالق من األربعون حديثا556

18أحمد حسن فرحانمكي بن أبي طالب وتفسير القران557

18ياسر الشماليمنهاج المحدثين558

18أحمد حسن شحاتةصفحات مطوية بالتصوف اإلسالمي559

18ابن الحسن علي الماوردياألحكام السلطانية والواليات الدينية560

18جميل الجبوريدليل مطبوعات وزارة اإلعالم561

18جاسم محمد الجبوريالكشاف التحليلي562

18عوض محمد الدوريرائد الدراسة عن المرأة العراقية563

18محمد األمين موسىاالتصال غير اللفظي في القرآن الكريم564



18آرثر كريستنسنإيران في عهد الساسانيين565

18الجامعة األردنيةالببليوغرافيا األردنية566

18بشر بن غانم الخراسانيالمدونة الصغرى567

18أحمد محمد نور سيفعمل أهل المدينة568

18سعيد بن خلف الخروصيقواعد الشرع في نظم كتاب الوضع569

18______مجموعة رسائل الشيخ عبد هللا بن زيد آل محمود570

(4-2) (2-1)تفسير النسفى 571
أبي البركات عبد هللا بن 

أحمد بن محمود
18

18البن قيم الجوزيةحادي األرواح إلى بالد األفراح572

18_______السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة573

18محمد بن الحسن الطوسياالقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد574

18فخر الدين الرازياسرار التنزيل وانوار التاويل575

النبؤه واالعجاز في القران والسنه576
عالء الدين شمس الدين 

المدرس الكيالني
18

577
االمام جالل الدين السيوطي االحتفاء بذكرى مرور خمسه قرون على 

وفاته
______18

18حسين سعداالصوليه اإلسالمية العربية المعاصره بين النص الثابت والواقع المتغير578

18محمد علي نوح قوجيلاصول الجدل واداب المحاجه في القران الكريم579

18زهير سالمعثرات وسقطات في كتاب المنهج الحركي للسيره النبويه580

18عبد الرحمن بن أحمد الجاني1977الى 1900الكتاتيب القرانية بندرومه من 581



18_______التربية الدينية اإلسالم نظام الحياة582

كتاب الزهد ويليه كتاب الرقائق583
عبد هللا بن المبارك 

المروزي
18

18راشد عبد هللااألديان المعاصرة584

18يحيى إبراهيم الجوجوقبسات إسالمية585

18محمد باقر الصدرالمرسل الرسول الرسالة586

18محمد عبد الرشيد النعمانيما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه587

التعارض والترجيح بين األدلة الشرعية588
عبد اللطيف عبد هللا 

الرزنجي
18

18أحمد عبد الشافيالنهاية في الفتن والمالحم589

18عبد العزيز بن عثمانحقوق اإلنسان في التعاليم اإلسالمية590

18____الفقه المقارن591

18أحمد عطيه هللاالقاموس اإلسالمي592

18فائز طه عمرالنثر الصوفي593

18علي محفوظهداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة594

18ألبي محمد مكي القيسيمشكل إعراب القرآن595

18محمد سعيدفي رحاب العقيدة596

18وليد األعظميمدرسه اإلمام أبي حنيفة597

18_____دروس في الفقه اإلسالمي598

18اأرم ضياء العمريبحوث في تاريخ السنة المشرفة599

18نور الدين السالميتحفة األعيان بسيرة أهل عمان600



18صالح بن إبراهيمالسلسبيل في معرفة الدليل601

تاريخ مساجد بغداد الحديثة602
يونس الشيخ إبراهيم 

السامرائي
18

الجناية على األطراف603
نجم عبد هللا إبراهيم 

العيساوي
18

18عبد الستار ابو غدهقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي604

18محمد بن سعيدخطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة605

18سامي سعيد األحمداإلله زووس606

18خير هللا طلفاحنظام الحكم في اإلسالم607

فقه الملوك ومفتاح الرتاج608
عبد العزيز بن محمد 

الرحبي الحنفي
18

18عبد الكريم الخطيبالخالفة واإلمامة ديانة وسياسة609

18عبد العزيز سعيددليل اآليات القرانية610

18______نظام القضاء في اإلسالم611

18سالم عبد الرزاق أحمدهوامش في رحاب المصحف612

18وليد االعظميمدرسة اإلمام أبي حنيفة613

جامع الشمل في حديث خاتم الرسل614
محمد ابن الحاج يوسف 

اطفيش
18

18أحمد عطيه هللاالقاموس اإلسالمي615

18عبد الفتاح محمودرسالتان في معنى القياس لشيخي اإلسالم ابن تيمية وابن القيم616

18مصطفى إبراهيممدرسة التفسير في األندلس617

18حامد عبد هللا ربيعمن يحكم في تل أبيب618



18_________دروس في أصول العقيدة اإلسالمية619

18رشاد الشاميموسوعة المصطلحات الدينية اليهودية620

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

19محمد أبي حامد الغزالياالقتصاد في االعتقاد621

19______تزكية النفس622

19محمد عبد القادر أبو فارسغزوة األحزاب623

19أبي بكر عبد هللاكتاب اليقين624

الوقف واالبتداء في كتاب هللا عز وجل625
أبي جعفر ومحمد بن 

سعدان الكوفي الضرير
19

19_____الدين والتهذيب626

19نزار صبرياألضابير السرية الجديدة في التاريخ627

19زهير الزبيديالغبن واالستغالل628

19حسين خلف الجبوريالزواج وبيان أحكامه في الشريعة اإلسالمية629

شرح السراجية في علم الفرائض630
علي بن محمد بن علي 

الجرجاني
19

19مصطفى إبراهيم الزلميالمسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية631

فتح األكمام عن الورد البسام في رياض األحكام632
سيف بن حمد بن شيخان 

االغبري
19

19الطيب بن عبد المجيدشرح الصالة المشيشية633

19ناصر بن عبد الكريمالتقليد والتبعية634

الرف التاسع



19مصطفى إبراهيممناهج اإلسالم لمكافحة اإلجرام635

19إبراهيم فاضل يوسفعقد المضاربة636

19أبو اليقظان عطيةحكم الميراث في الشريعة اإلسالمية637

19سعيد بن غالبتحفة المبتدى وتذكره المنتهى638

الصحة والبيئة639

مجموعة من أساتذة علم 

االجتماع بالجامعات 

المصرية

19

19مجموعة من الباحثينالجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي640

19هبه الدين الحسينيالدالئل والرسائل641

19مصعب الراويأم القرآن642

19____الوجيز في علوم القرآن643

19______التربية القرانية644

19إبراهيم ليونالمفهوم المادي للمسألة اليهودية645

19إبراهيم راشد محمدأحكام المفقود في الفقه اإلسالمي و القوانين األردنية646

19____مجموعة رسائل الشيخ عبد هللا بن زيد آل محمود647

19عبد العزيز بن عثمانالحوار من أجل التعايش648

19_____السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة649

19محمد علي الصابونيإيجاز البيان في سور القرآن650

19خير هللا طلفاحاإلسالم شريعة الحياة651

19لرشيد الخطيبرسالة في مواضيع مهمة652

19ابو اليقظان عطيهحكم الميراث في الشريعة اإلسالمية653

19عبد هللا بن المطلبالرحلة المقدسة إلى بيت هللا االحرام654



655
ندوة خطة االستثمار في البنوك اإلسالمية الجوانب التطبيقية والقضايا 

والمشكالت
_____19

19غانم قدوري حمدعلوم القرآن الكريم656

19كمال الدين عبد الواحدالبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن657

19عبدهللا سلوماإلسالم والقومية اإلسالم واألممية658

19خير هللا طلفاحالملحدون في القران659

19عدد من المختصين(مشكالت التاقلم واالندماج)الجاليات اإلسالمية في أوربا الغربية 660

دائرة المعارف اإلسالمية661

إبراهيم زكي خورشيد 

وأحمد الشنتناوي وعبد 

الحميد

19

19محمود عبد هللااإلسالم الصراط المستقيم662

19محمد بن يوسف الوهبيهيميان الزاد إلى دار المعاد663

19مصطفى أحمدفقه العمران اإلسالمي من خالل األرشيف العثماني الجزائري664

19عبده الراجحيالتدوين اللغوي665

19_______دروس في اللغة والنحو واإلمالء لموظفي الدولة666

19فاطمة الحرافمعراج الصعود667

19حسن بن غانم بن دخيلالتقاط الدرر واقتطاف الثمر من كتب أهل العلم واألثر668

19خير هللا طلفاحكنتم خير أمة أخرجت للناس669

19جواد عفانهالعقيدة اإلسالمية670

19إبراهيم النعمةاليقظة اإلسالمية671

19فالح السيد أحمد البدرانينور على معرفة672

19لعلي عبد الرازقاإلسالم وأصول الحكم673



19عياده بن ايوباألربعون المنيرة في األجور الكبيرهة على األعمال اليسيرة674

19محمد صقرأسس آالت منفية675

19خير هللا طلفاحكيف السبيل إلى هللا676

19عمر ابو خرمهنحو النص677

19أحمد شلبيالتربية اإلسالمية678

19محمد شمس الدينالتربية اإلسالمية679

19كمال الدين الطائيموجز البيان في مباحث القرآن680

19_____المعجم الموحد681

19غانم قدوري حمدالدراسات الصوتية عند علماء التجويد682

19أبو جعفر أحمد بن محمدإعراب القرآن683

19عدنان البكاءالحكم والحق بين الفقهاء األصوليين684

19غادة المعايطةالعالج بالطاقة والماكروبيوتيك685

19الخطيب البغداديالبخالء686

19حامد إبراهيمنور التحقيق في صحة أعمال الطريق687

19غازي هيفا2الرياضيات 688

19عبد هللا بن زيداإلفصاح عن معاني الصحاح للوزير العالم ابن هبيرة689

19خير هللا طلفاحالنظام االقتصادي في اإلسالم690

19______الجديد في العلم العسكري وفن الحرب691

19_______دروس في زبدة األحكام692

19محمد بن المدنيالقواعد األصولية عن القاضي693

19مبارك الخاطرالمنتدى اإلسالمي694

19بندلي جوزيمن تاريخ الحركات الفكرية في اإلسالم695



19محمد جابر األنصاريتحوالت الفكر والسياسة بمصر ومحيطها العربي696

19خير هللا طلفاحكيف السبيل إلى هللا اإلسالم دين ودولة697

19زاهر عزب الزعبياإلسالم ضرورة عالمية698

19حسن حنفيمن العقيدة إلى الثورة699

19مصطفى إبراهيم الزلميأصول الفقه اإلسالمي في نسيجه الجديد700

701
رسالتان في بيان األحكام الخمسة التي تعتري أفعال المكلفين للقاضي 

عبد الوهاب البغدادي
19ادريس الفاسي الفهري

19_____ندوة المحاضرات702

19عبد هللا بن زيداإلجماع703

19مصطفى جمال الدينالقياس704

19سعدون الربيعيالبعد العالمي للرسالة اإلسالمية705

19السيد سابقعناصر القوة في اإلسالم706

19_____النساء المسلمات والتعليم العالي  من أجل إقامة مؤسسات منفصلة للنساء707

19محمد الصالحرسالة في السياسة الشرعية708

19محمد سعودموجبات األحكام وواقعات األيام709

19محمد صادقدليل القضاء الشرعي710

19إبراهيم السليمانفي فصول الدين واألدب711

19مصطفى إبراهيمأصول الفقه اإلسالمي في نسيجه الجديد712

19محمود حسن زناتيالفصول والغايات713

19ناجي علوشخط النضال والقتال وخط التسوية والتصفية714

19وجيه الكوثرانيوثائق المؤتمر العربي األول715



تحفة األريب بما في القرآن من الغريب716
اثير الدين ابي حيان 

األندلسي
19

19عابد توفيق الهاشميمدخل إلى التصور اإلسالمي لإلنسان والحياة717

19أحمد نوري النعيمي1938_1919الحياة السياسية في تركيا الحديثة 718

719
حركة التحرر الوطنية االفريقية من بداية دخول السيطرة الغربية حتى 

االستقالل
19عبد الرزاق مطلك

19محمد جواد علياالستراتيجية األمريكية في المحيط الهندي720

19صالح عيسىالكارثة التي تهددنا721

19_____التوثيق اآللي للمعلومات722

19محسن عبد الحميدتطور تفسير القرآن723

19فرج توفيق وفاضل شاكرعلوم القرآن المنتقى724

19مجموعة من الباحثينالوحدة الوطنية ومشكلة األقليات في العالم الثالث725

19يوسف مكيفي الوحدة والتداعي726

19_______أزمة الثورة727

19______دراسات إسالمية معاصرة الموجز في معاملة غير المسلمين في اإلسالم728

19ابي زكريا يحيى بن سعيدااليضاح في األحكام729

19محمد جابر االنصاريرؤيه قرانيه للمتغيرات الدوليه730

19_______اإلدارة الماليه في اإلسالم731

19أحمد محمد نور سيفمن أدب المحدثين في التربيه والتعليم732

19محمد المختارتاريخ القراءات في المشرق والمغرب733

19محمد بن يوسف اطفيششامل االصل والفرع734



19ابي انس ماجد البنكانيالمسيح الدجال735

19_____االمام المهدي736

19حسين فالح(الدواوين)المؤسسات اإلدارية في مركز الخالفة العباسية 737

19مهدي محقق.دفي اإللهيات بالمعنى األخص من كتاب شرح غرر الفرائد738

19أبي زكريا يحيى بن سعيد4كتاب االيضاح في االحكام 739

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

110مالك حجازيةأمراض الصدر740

110عقيل حجوزالتشريح والفيزيولوجيا741

110علي شحود1الجيولوجيا اإلقليمية742

110عبد اللطيف هنانوالجبر الخطي743

110محمد غانمخطط تشغيل عناصر اآلالت744

110جمال الدين عبد الرحيمطبقات الشافعية745

110كامل شطيبنظم الفرائد746

747
من خصوصية اللفظ الى شمولية المعنى فلسفة الجهاد بين النظرية 

والتطبيق
110اياد خليل زكي

110عواد مجيدمعالم التراث العربي واإلسالمي في فلسطين748

110كامل مجيدأجدادنا في ثرى بيت المقدس749

110صالح محمدرسم المصحف750

110قحطان عبد الرحمنالكمال بن الهمام751

110محمد عبد هللامدخل إلى القرآن الكريم752

110قاسم الشينجنود هللا753

الرف العاشر



110علي بن محمد بن ناصرااليمان754

110هبه هللا بن سالمهالناسخ والمنسوخ755

110ابي القاسم خلف بن عبد هللاالمستغيثين باهلل تعالى عند المهمات والحاجات756

110محمد بن عمر بن الحسينعصمة االنبياء757

110إبراهيم السليمانفي فصول الدين واألدب758

110احسان القزازتأويالت حديثه في القران الكريم759

110خليل محمدتوثيق الروابط الدينيه مع شعوب العالم760

110عبد عليالهزاره واالفغانيون761

110محمد جاسمرسوم القضاة762

110عبد الرحمن الكواكبيأم القرى763

110عياده بن ايوبتفسير سورة الناس764

110صالح لمعينظرة على العمارة األوربية765

110احمد عبد الغفوراإلسالم دين خاص ام عام766

110محمد شريففكره القانون الطبيعي عند المسلمين767

110عبد السالم بن عبد القادردليل مؤرخ المغرب االقصى768

110احمد عبدهفي صحبه االحاديث القدسية769

110إبراهيم طهروايه السوسي من قراءه ابي عمرو البصري770

110إبراهيم طه سليمروايه الدوري من قراءه ابي عمرو والبصري771

110عثمان بن حسن بن احمددره الناصحين في الوعظ واالرشاد772

110عبد هللا الخنيزيدالئل االحكام773

110بشير محمدالخليفي في القياده السياسيه العربية والديمقراطيه_النمط النبوي774



110مجموعة من المولفيناالعراض والتشخيص775

110علي صبح وطارق الخايرمحركات االحتراق الداخلي776

777
المؤتمر العلمي حول حقوق المرأة والطفل في ظل التشريعات الوضعيه 

والدوليه والسماويه
110مجموعة من المولفين

110وليد مصطفىالتجهيزات الفنية للمنشات778

110محمد حسنالبنى الجبريه779

110علي بن عبد الكافي(7، 6، 5، 4، 3، 2، 1)االبهاج في شرح المنهاج 780

110بشار عواد(3_2_1)المسند الجامع781

110مادوكس.ج.امبادى التحليل الرياضي782

110ادواردز.ا.نمدخل الى الكيمياء الحيويه للخليه وعلم وظائفها783

110خير هللا طلفاححديقه االفكار784

110ابي بكر احمدالدعائم785

110ستيفن بمقدمة للتكوين الجنيني786

110عياد عيدابن الطراوة النحوي787

110عبد الرزاق الحسينياليزيديون في حاضرهم وماضيهم788

110كارل بروكلمانفقه اللغات السامية789

110عبد هللا بن صالح الخضيريمحبة النبي وتعظيمه790

110عامر إبراهيمتعديل تصنيف ديوي العشري791

110ابي زكريا يحيى(3_2)اإليضاح في األحكام792

110عبد المنعم عامرالدعائم793

110عبد الملك عبد الرحمنميزان األصول794



110ديرك. وليم رمباديء المعادالت التفاضلية وتطبيقاتها795

110زين الدين ابي الفرج(2_1)جامع العلوم والحكم796

110عماد الدين محمد بن عليالوسيلة إلى نيل الفضيلة797

110جولدزبي. ريتشارد مالبيولوجيا798

110ثامر كاملالدولة في الوطن العربي على أبواب االلفية الثالثة799

110علي كامل الساعدضبط ومراقبة جودة األغذية800

110بشر بن غانم الخراسانيالمدونة الصغرى801

110عبد المنعم عامر2الدعائم 802

110ابن الديبع الشيباني الشافعي(3، 2، 1)حدائق األنوار ومطالع األسرار 803

110علي انصاريانالصحيفة السجادية الكاملة804

110مصطفى جوادالفتوة805

110إبراهيم خلف العبيدي1967 – 1945الحركة الوطنية في الجنوب اليمني 806

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

111محمد طارق الكاتبكتابة األعداد في الحضارات القديمة807

111محمد رواس قلعه جي(2_1)موسوعة فقه إبراهيم النخعي 808

111مان.تشارلز ف(4_3_2_1)بيلي والف الموجز في ممارسة الجراحة 809

111محمد الرنينيالجذور االجتماعية للديمقراطية810

111فورد. كينيث و(3_2_1)الفيزياء الكالسيكية والحديثة 811

111مجيد رشيداألطلس النباتي812

111ماير ارندت. جيرجين رمقدمة للبصريات الكالسيكية والحديثة813

الرف الحادي عشر



111______التقرير االقتصادي العربي الموحد814

111نيل ديفدسونالجبر المجرد بطريقة التعلم الذاتي النشط815

111كمال عمران(2_1)اإلنسان ومصيره في الفكر العربي اإلسالمي الحديث816

111مجموعة من الباحثينمن أجل إصالح جامعة الدول العربية817

111بشير محمدالخليفي في القيادة السياسية العربية والديمقراطية_النمط النبوي 818

111عبد هللا محمداإلمام االوزاعي819

111مجدي محمدالثابت والمتغير820

111سميح عاطفمعجم إعراب مفردات ألفاظ القران821

111محمد بن سعد الشويعركشاف وفهارس كتاب مجموع فتاوي ومقاالت متنوعة822

111عبد المحسن بن محمودأصول الفقه عند القاضي عبد الوهاب البغدادي823

111_____تفسير العشر األخير من القرآن الكريم824

111عبد الملك عبد الرحمن2ميزان األصول 825

111_______العالم العربي وتحدياته في ظل النظام العالمي الجديد826

111كمال الطيبيالتوراة جاءت من جزيرة العرب827

111مهنا يوسف حدادالرؤية العربية اليهودية828

111حسين سعداألصولية اإلسالمية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير829

111محمد حسنين مخلوفتفسير كلمات القران830

831
الشمال الشرقي اإلفريقي في العصور الوسيطة المبكرة وعالقاته 

بالجزيرة العربية
111صالح الدين عثمان

111محمد زكيميزان األصول في نتائج العقول832

111مجموعة من الباحثينجامعة الدول العربية الواقع والطموح833



111مخيمر صالحمعجم األساليب البالغية في القرآن الكريم834

111محيي هالل السرحانشرح أدب القاضي835

111كوركيس عوادالديارات  ألبي الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتي836

111إبراهيم عبد هللااإلعراب واالحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي837

111محمد عابد الجابريمدخل إلى القران الكريم838

111محمد عابد الجابريفهم القران الحكيم839

111مجموعة من الباحثينالحركات اإلسالمية المعاصرة في الوطن العربي840

111______الهجرة النبوية الشريفة841

111خالد محمد خالدعشرة أيام في حياة الرسول842

111جمعه العيدسبيل المؤمنين في إبطال السحر وعمل السحرة وكيد الشياطين843

111عدي زيد الكيالنيتأصيل وتنظيم السلطة في التشريعات الوضعية والشريعة اإلسالمية844

111فريد مجيدالمسح االثاري845

111اسامه نعيمإصالح النساء846

111بول كينيديالرابحون والخاسرون847

111عبد المالك خلفالتبشير في منطقة الخليج العربي848

111يوسف سعادهمحاسبة شركات األموال في ظل قانون الشركات األردني849

111فاضل زكيالدبلوماسية والنظرية والتطبيق850

111ساطع الحصرياإلقليمية851

111صابر محمدوالية المظالم ومجالسها852

111______العقالنية جسر بين الشرق والغرب853

111علي الخفيفالملكية في الشريعة اإلسالمية854



111ماهر ياسينرياض الصالحين855

111فؤاد عبد المنعمتحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم لالمام بدر الدين بن جماعة856

111محمد السماكرسالة الجهاد جذور اإلرهاب857

111اسامه عبد الرحمنالمأزق العربي الراهن هل إلى خالص من سبيل858

111خالد محمودعقد الزواج بالكتابة عن طريق االنترنت859

111جواد عليتاريخ العرب في اإلسالم860

111احمد العنانيالوطن والعروبة في المنظور اإلسالمي861

111منصور عبد المحسنسدانة الروضتين الحسينية والعباسية والحق المغتصب862

111عبد الرزاق رحيمالعبادات في الديانات القديمة863

111عزيز بطرانالطريقة القادرية في إفريقيا والصحراء الغربيه864

111محمد بن عبد الباقيمختصر المقاصد الحسنة865

111كاظم الجنابيمسجد أبي دلف866

111احمد إبراهيمنظرية اإلدارة في اإلسالم867

111يوسف عبد المقصودأحكام الصداق868

111فاضل الموسويمن فيض الخلود869

111____ومضات من نور المصطفى870

111مسلم السيد حسين الموسويفهرس الكاظمين871

111_____النظام األساسي للفرع اإلقليمي العربي872

111عزيز السيد جاسممنطلقات اشتراكية في المسألة العمالية873

111حسين امينالمقدمة في التصوف874

111صالح يوسفسلوة الكئيب بوفاة الحبيب875



111_____وقائع اللقاء التأسيسي للمركز العربي للدراسات االستراتيجية876

111منير هللا ويرديدور التكنولوجيا السياسية في تخلف الدول877

111صباح صالحعقد سياسة الطاقة878

111خالد الكبيسيأساسيات بايولوجيا الخلية879

111محمد الفيوميمقدمة في الجبر الخطي880

111عمر عبد الجوادالرياضيات المالية881

111عبد هللا محمد(2_1)فقه االمام األوزاعي 882

111خير هللا طلفاحالنظام العام في اإلسالم883

111هالل محمدهللا واإلنسان في القرآن884

111يوسف يوسفخوذة كنعان والتوراة885

111محمد عابد الجابريالعقل السياسي العربي886

111_____الدليل العملي للتحليل الموضوعي والتكشيف887
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الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

112هادي رشيداألصول والمباديء العامة للشريعة اإلسالمية889

جامع ابن الحسن البسيوي890
أبي الحسن علي بن محمد 

علي البسيوي
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(1،2)الروضة الندية شرح الدرر البهية 891
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بن علي
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مختصر البسيوي892
ابو الحسن الشيخ علي بن 

محمد
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112مصطفى إبراهيمالطالق893

الرف الثاني عشر



112يوسف القرضاويالحل اإلسالمي894

112عبد هللا بن عمر(2_1)االغفال895

112خالد رشيدالديه وأحكامها في الشريعة اإلسالمية والقانون896

112ابي سعيد البراذعي(4_2)التهديب في اختصار المدونة 897

112أحمد مكييونس البصري898
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907
تاريخ التربية عند اإلمامية وأسالفهم من الشيعة بين عهدي الصادق 
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112محمد عيتانيرأس المال909
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112علي حسين الجابريفلسفة التاريخ في الفكر العربي المعاصر914
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1995 – 1994 الفصل الدراسي الثاني2 ، ج1996 – 1995
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112كامل شطيبنظم الفرائد928

112خير هللا طلفاحالنظام العام في اإلسالم929

112أبي الحسن نور الدينتحفة األحباب وبغية الطالب930

112سلمان زيدان النداويمجلس التعاون العربي931



112أمير المؤمنين السلطانالفتوحات اإللهية في أحاديث خير البرية932

112عبد الفتاح أبو غدهاألحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام933

112عبد المنعم عامرالجامع البن جعفر934

935
النظرية العامة للقضاء واإلثبات في الشريعة اإلسالمية مع مقارنات 

بالقانون الوضعي
112محمد الحبيب

112محمود المرداويالخالفة936

112______الحقوق في اإلسالم937

112عفيف البزريالجهاد في اإلسالم938

112شامل رشيدعوارض األهلية بين الشريعة والقانون939

112خالد إسماعيلحقوق اإلنسان في اإلسالم940

112______الطرق الصوفية اإلفريقية941

112حسام الدين السامرائياإلدارة المالية في اإلسالم942

112خالد رشيدأحكام البغاة والمحاربين943
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ابن الطيب صديق بن حسن 

البخاري
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949

دليل الرسائل الجامعية المودعة من الجامعات العربية في مركز اإليداع 

، 17، 16، 15، 14، 12، 11، 10، 8، 3في مكتبة الجامعة األردنية 
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112ضامن عقلة علي اإلبراهيمالملوك الهاشميين في األردن950

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

113سعيد الفالحالبرهان في تناسب سور القرآن951

113إبراهيم المناويفضائل القرآن وأحكامه من صحيح اإلمام األلباني952

113______لقاء القمم الموسم الثقافي953

113طارق الناصريالرياضة954

113عبد هللا إبراهيمفي ظالل بر الوالدين955

113صالح حسينالسلطان مراد الرابع956

113عادل تقي عبدمعتقل العمارة من المدارس الوطنية العراقية في العهد الملكي957

113أسامة نعيمفتاوي الرسول للنساء958

113عبد الحميد كشكالخطب المنبرية959

113قاسم الشينأضواء علمية على ايات من االعجاز960

113______الدين والتهذيب961

113عبد الكريم زيدانالفرد والدولة في الشريعة اإلسالمية962

113جعفر السبحانيالعقيده اإلسالمية963

113خير هللا طلفاحالنظام الجنائي في اإلسالم964

113موسى كمراكثر الراغبين965

113أبو الفداء إسماعيلالفصول في سيرة الرسول966

113محمد الخضرمشتهى الخارف الجاني967

113عبد الرحمن الصابونيالمدخل لدراسة التشريع اإلسالمي968

الرف الثاني عشر



113صالح بن إبراهيمالسلسبيل في معرفة الدليل969

113محمد الغزاليفقه السيرة970

113اصف بن علي اصغردعائم اإلسالم971

113دندل جبردار الحرب972

113محمد حسن محمدالسياسة الشرعية973

113عبد الحميد إسماعيلنظام الحكم في اإلسالم974

113بدر عبد الفتاحالعلم والدين ونظرة اإلسالم975

113عبد القادر القادريقضايا القانون الولي العام976

113مضر عبد الكريمالتعبير977

113امين نايفهللا عالم اليجهل978

113خير هللا طلفاحدراسات إسالميه979

113عبد الهادي النجاراقتصاديات النظام الحكومي980

113أحمد عبد الغفورأحكام الحج والعمرة من حجة النبي وعمره981

113عوض محمداألصول التاريخية للفرقة االباضية982

113خير هللا طلفاحهللا وأسرار القرآن983

113محي هاللالشهيد في اإلسالم984

113طارق حمد العبد هللاثورتنا وبعض المشكالت الدوليه985

113محمد جوادالفقه على المذاهب الخمسه986

113اندرو ويليامسونصحار عبر التاريخ987

113عبد العزيز بن عثمانحقوق االنسان االقتصادية في اإلسالم988

113خديم محمدالتصوف والطرق الصوفيه في السنغال989



التنمية من منظور إسالمي990
المجمع الملكي لبحوث 

الحضارة اإلسالمية
113

113عبد الرحمن حسينالمسعودي مؤرخا991

113سلمان إبراهيمتاريخ التقويمين الميالدي والهجري ومبادئهما992

113مؤيد عبد القادر1994_12_7يوم عراقي االربعاء 993

113فيصل السامرالفكر العربي في مواجهه الفكر الغربي994

113______منظمه البلدان المصدره للنفط اوبك995

113عزمي بشارهدوامه الدين والدوله في اسرائيل996

113محمود قظاممهارات االتصال997

113حيدر رشيالحركة العمالية األرنية998

113عبد العزيز بن عثمانالبلوماسيه اإلسالميه في خدمه الحوار والسالم999

113محمد البدريروايه الوادي خسرو الجاف1000

113محمد باقر الصدرالمرسل الرسول الرسالة1001

113مانع سعيد العتيبةاقتصاديات أبو ظبي قديما وحديثا1002

113فالح السيد احمدحقيقى اإلسالم1003

113محمد عبد القادرالمسرة والبشارة1004

113خير هللا طلفاحالمجتمع اإلسالمي1005

113خير هللا طلفاحمن هدى القرآن1006

113_______وقائع المؤتمر اإلسالمي الشعبي الثاني المعقود في مدينة السالم بغداد1007

113ععبد العزيز بن عثمانالجاليات والمؤسسات اإلسالميه ودورها في ابراز صوره اإلسالم1008

113صبحي الحديثيدور الدين في المجتمع1009



113عبد الفتاح مصطفىالوقف في مجال التعليم والثقافة في مصر خالل القرن العشرين1010

113_______الدورة الثالثة للمجلس العالمي للدعوة اإلسالمية1011

113عبد العزيز بن عثمانمسلمو الغرب والعالم اإلسالمي1012

113خير هللا طلفاحكيف السبيل إلى هللا1013

113عبد العزيز بن عثماناإلسالم والتعايش بين األديان في أفق القرن الحادي والعشرين1014

113خير هللا طلفاحمن األدب النبوي1015

113عبد العزيز بن عثمانالتربية السياسية في اإلسالم1016

113علي ظريفدروس التجويد1017

113زكي عليبنو إسرائيل لم يدخلوا فلسطين1018

113_____الدين والتهذيب1019

113عبد الرحمن بن ناصرالوسائل المفيده للحياة السعيده1020

113محسن عبد الحميدمع رسول هللا1021

113حالل الحنفيالزكاة1022

113_____حكم القانون الدولي1023

113عبد العزيز بن عثماناالجتهاد والتحديث في اإلسالم1024

113جيمس ميشينردفاع عن اإلسالم1025

113خير هللا طلفاحمختارات من الثقافه اإلسالميه1026

113ادريس الخرشافالمنهج العلمي الرياضي في دراسة القران الكريم1027

113_____الدين والتهذيب1028

113عباس الجراريخطاب إسالمي معاصر1029

113عباس الجراريمعادلة السلم والحرب في اإلسالم1030

113خير هللا طلفاحمختارات من األحاديث النبوية1031



113طه جابر فياضأدب االختالف في اإلسالم1032

113مهدي أحمداقباس من القرآن1033

113عائض بن عبد هللامحمد كأنك تراه1034

113خير هللا طلفاحمحمد المثل األعلى لإلنسان الكامل قائد األمة وهاديها1035

113_____الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية1036

113حيدر قفهرسائلي اليها1037

113سالم بن حمودالقول المعتبر في أحكام صالة السفر1038

113وهبه الزحيلياإلسالم دين الجهاد ال العدوان1039

113خير هللا طلفاحأبو عبيدة الجراح1040

113عبد هللا فاضلالسالم واإلسالم1041

113عبد العزيز بن عثمانالمرأة في اإلسالم ومكانتها في المجتمع اإلسالمي1042

رسالة أبوية1043
محمد سعيد الطباطبائي 

الحكيم
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113متري شماسالديانات1044

113محمد نبهانالمرشد في الحج والعمرة1045

113حسن الباشامنهج الجهاد القراني1046

113______السياسات االقتصادية في اإلسالم1047

113صالح بن فوزانبيان حقيقه التوحيد1048

113تشانغ زوناالتصاالت الوديه المتبادله بين الصين وعمان عبر التاريخ1049

113______اتفاقيه التعاون العربي في استخدام الطاقه الذريه في االغراض السلميه1050

113مصطفى محمدالسياسة الجنائيه في التشريع اإلسالمي1051



113فالح السيد احمدحقيقه اإلسالم1052

113______كلمه الصدق في تاييد الحق1053

113خير هللا طلفاحصور من اإلسالم1054

113محمد الزحيلياإلسالم والشباب1055

113جواد الخالصيالعلم في خدمه الدين1056

113خير هللا طلفاحدراسات إسالمية1057

113عبد هللا بن محمدحسن الخاتمة1058

113عبد الكريم كريمالعيون المرضية في ذكر بعض مناقب الطائفة الرجراجية1059

113____الوحده اإلسالمية ضرورة وهدف1060

113مجيد الماشطهعلم الداللة السلوكي1061

113الجنرال جوادأسرار الماسونية1062

113خير هللا طلفاحتاريخ المجوسية ومذاهبها1063

113______العلم يدعو لإليمان1064

113الصادق مازيغتونس1065

113عبد الرزاق رحيمالعبادات في الديانة اليهودية1066

113خير هللا طلفاحالعلم يدعو الى اإليمان1067

113نور الدين عبد الرحمناللمعة المرضية من أشعه اإلباضية1068

113محمود قظامالشباب والصحة النفسية1069

113فرحان البغداديعلماء الطبيعة وااليمان باهلل1070

113منصور عبد المحسنسدانة الروضتين الحسينية والعباسية والحق المغتصب1071

113جواد رفعتأسرار الماسونية1072

113راغب فخريدليل الصائمين1073



113عبد اإلسالم احمدمشكالت التنشئة االجتماعية في مصر1074

113صالح بن عبد الرحمنالوصية1075

113أبو األعلى المودوديفتاوى الزكاة1076

113محمد عليزبدة صفة صالة النبي1077

113حمدي األعظميالدر المنتقى1078

113خير هللا طلفاحمختارات من الثقافة اإلسالمية1079

113بودوستنيك وياخوتعرض موجز للمادية الديالكتيكية1080

113محسن عبد العزيزالعلم ليس كافرا1081

113محمد رضاالخمر في اإلسالم والعلم الحديث1082
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113عبد هللا فياضالحركة الفدائية في اإلسالم قديما وحديثا1084

113خير هللا طلفاحالصالة مصدر قوة في اإلسالم1085

113_______الرسول العظيم وتحدي حصار الظالمين1086

113رناد الخطيبتطور المرأة األردنية في عهد الحسين1087

113احمد عبد الغفوروفاء الفقه اإلسالمي1088
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113صالح بن فوزانمختصر أحكام الجنائز1096

113خير هللا طلفاحالدين والماركسية1097

113خير هللا طلفاحكيف نفهم اإلسالم1098
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113_____السكة اإلسالمية1100
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113_____الوجيز في إسالميه المعرفه1102
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بوت  وترجمه . دانيال ت

إبراهيم خوري
114

114ندوهالدبلوماسيه العربية في عالم متغير1307

مؤتمر العالقات العربية الكندية1308
اتحاد مؤرخين العرب 

محاضرة حسن النجفي
114

114فاضل زكي محمدالدبلوماسية في النظرية والنطبيق1309

114سامي عبد هللامؤتمر العرب والغرب1310

114حمزة حداد. دعالقة المؤجر بالمستاجر من الوجهة القانونية1311

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

115حسين شريفالحرب والسالم1312

1313
الخليج العربي المناقشة البرلمانية االمريكية المستمرة بشان مبيعات 

األسلحة إلى أقطار الخليج العربي
115وديع ميخائيل

115خضير عباسدراسة موجزة في نظريات التوزيع1314

115علي خليفةهموم النفط وقضايا التنمية في الخليج العربي1315

115عبد الستار محمدالطاقة وصناعة النفط والغاز في أقطار الخليج العربي1316

115حسين أبو النملالصناعة االسرائيلية1317

1318
المصرية من فجر الحضارة وحتى الحرب _تاريخ العالقات العراقية 

العالمية األولى
115داود سلمان العزاوي

115محمد سعدالبطالة في األردن أبعاد وتوقعات1319

الرف الخامس عشر



115سامي أحمدالعمال العرب واألجانب في الخليج العربي1320

115محمد علي عمرالتنمية االقتصادية في دولة الكويت1321

115عبد هللا سلومحوار في االقتصاد بين اإلسالم والماركسية والرأسمالية1322

115خضير عباسدراسة موجزة في نظريات التوزيع1323

115عبد الوهاب مطرالسياسة الزراعية اقتصاديات اإلصالح والتعاون الزراعي1324

115سامي عطوالدخل القومي واالستخدام1325

115موريس منصوردراسات في التأمين1326

115_______التطور االقتصادي في البالد العربية1327

115محسن عبد هللاتخطيط القوى العاملة على المستويين الكلي والجزئي1328

115سمير عبد الرحيمالتنمية الزراعية في العالم الثالث1329

115امين المشاقبهالتربية الوطنية والنظام السياسي األردني1330

115حسن محمدالملتقى الخليجي األول1331

115عبد الفتاح مصطفىقضايا ومشكالت العلم والتكنولوجيا والتوجهات المستقبلية1332

115كرين برينتونتشكيل العقل الحديث1333

115عاصم محمدالمديونية الخارجية لألقطار العربية1334

115فريدة ومنقحةالعمل وحقوق العامل في اإلسالم1335

115_______مدخل إلى دراسة الشركات االحتكارية متعددة الجنسيات1336

115سالمة السيد شعالنالنموذج االقتصادي القياسي للقطاع الزراعي بدولة الكويت1337

115______الثقافة العمالية1338

115ماجد الحلوانيالقانون الدولي الخاص وأحكامه في القانون الكويتي1339

115عبد الرسول عبد الرضاالوجيز في قانون العمل الكويتي1340

115أحمد رجب عبد المجيدالتاريخ االقتصادي1341



115_____إلغاء الفائدة من االقتصاد1342

115محمد عزيزالدخل القومي في العراق1343

115محمد نجاه هللاالنظام المصرفي الالربوي1344

115هوشيار معروفاالقتصاد العراقي بين التبعية واالستقالل1345

115انور عليان(3، 1)ديوان امرؤ القيس 1346

115حمده خميسمس من الماء1347

115سنيه النقاش عثمانطفلك حتى الخامسة دليل المرأة العربية1348

115_______دراسات وبحوث في التربية1349

115بسام جمعةطرق تدريس الطفل1350

115محمد عبد هللابهدوء1351

115طاهر شاشمفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية اآلمال والتحديات1352

115حسن مصطفىالتعاون العسكري العربي1353

115حكمت جميلاإلسعاف األولي في المصنع1354

115أحمد الربيعيعودة الفرسان1355

115سلوى المالالتوتر النفسي1356

115أجاثا كريستيموعد في بغداد1357

115عماد الصالحاإلنشاء المعماري1358

115عبد الفتاح مصطفىمن ميادين الحضارة العربية اإلسالمية وآثارها في الحضارة األوربية1359

115عبد العزيز عبد الغنيمن وثائق األرشيف المصري في تاريخ الخليج وشبه الجزيرة العربية1360

115علي القيمترصيعات على جدران شامية1361



115أحمد الدوسريأمل دنقل1362

115عباس عبد هللاراشد رجل وراء نهضة دبي1363

115الرشيد ابو شعيرمدخل إلى القصة القصيرة اإلماراتية1364

115إبراهيم محمدالطريق إلى رأس التل1365

115عبد القادر عابددور التراث العلمي العربي اإلسالمي في المنجزات العلمية الغربية1366

115عبد الفتاح مصطفىالتعدين والمعادن1367

115سيغموند فرويدنظرة عامة في السيكولوجيا العلمية1368

1369
الملتقى األول للكتابات القصصية والروائية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة
______115

115خالد البدورشتاء1370

115أديب توفيقالتدخين1371

115عدنان السبيعيمن أجل أطفالنا1372

115أجاثا كريستيأخطاء القضاء1373

115محمود درويشيوميات الحزن العادي1374

115إبراهيم محمدالطريق إلى رأس التل1375

115إبراهيم الهاشميمناخات أولى1376

115حمده خميسمس من الماء1377

115شهاب غانمالمتصل في زمن اإلبداع_بين قصيدتين المنفصل1378

115سعدون الربيعيالبعد العالمي للرسالة اإلسالمية1379

115عبد الغفار حسينقراءات في كتب من اإلمارات1380

115سمير سرحاننحو مسرح فقير1381



115خير الدين عبيدرسالة من المريخ1382

115إبراهيم مباركعصفور الثلج1383

115ميثم كريمأصدقاء الشمس1384

115أحمد بخيتشهد العزلة1385

115فاروق عبد القادرالمساحة الفارغة1386

115عبد الصاحب نعمهالتشكيل الحركي1387

115غنام غنامحكايات القاضي ريحان1388

115رامه عمر باشاطبيبة الغابة1389

115أفنان غالب1983إصدارات الكتب لعام 1390

115______مركز الوثائق والبحوث اإلمارات العربية المتحدة1391

115محمد فتحياإلنسان والثروات المعدنية1392

115أحمد زكي يمانيالوطن العربي بين قرنين1393

115عبد اللطيف عبد اللطيفإدارة األعمال الدولية1394

115شيث نعمانالعمل العلمي ومؤسساته في البالد المبتدئة1395

115______المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة1396

1397
استثمار احتياطيات التامينات االجتماعية مع التطبيق على المملكة 

العربية السعودية
115إبراهيم الدسوقي

115صالح الدين الناهيمقدمة في االقطاع ونظام االراضي في العراق1398

115______قراءات في االقتصاد اإلسالمي1399

115جالل محمداالجازات المستحقة للعامالت بمناسبة الحمل والوضع1400

115مكرم سعيدالدوالر يحكم بريطانيا1401



1402
دليل شرح المصطلحات الوارده في احصائيات ميزان المدفوعات 

والمطبقه من قبل صندوق النقد الدولي
115سعد عبد المجيد

115علي عبد محمد سعيدالموارد المالية النفطية العربية وامكانيات االستثمار في الوطن العربي1403

115فالح عبد الكريممعالم المديونية الخارجية للدول النامية1404

115______الدليل العربي الموحد للمصطلحات المالية والضريبية1405

115باسيل يوسففي سبيل حقوق االنسان1406

115حميد القيسيدراسات في اقتصاديات البترول1407

115______مدخل الستراتيجية التنمية الصناعية والتعاون الصناعي العربي1408

115عبد هللا بن محمدالمحاسبه الماليه في البنوك التجاريه1409

115نديم البيطارمن التجزئة الى الوحدة1410

115سعد ابو ديهالبيئه النفسيه واثرها في عملية صنع القرار في سياسة االردن الخارجية1411

115ثناء فؤادمستقبل الديمقراطية في مصر1412

115عبد الوهاب حميدالتكامل االقتصادي العربي1413

1414
التطورات االقتصادية واالجتماعيه في دوله االمارات العربية المتحده 

1982_1980للسنوات 
_____115

115محمد لطفياالنجاز العظيم1415

115هانا ايوبتطوير فرص العمل غير اليدوي للمراه في بنجالديش1416

115حاتم الكعبيفي علم اجتماع الثوره1417

115محمد العربي الزبيريالمؤامره الكبرى اوجهاض ثوره1418



الديموقراطيه واالمن في حاله صراع مستديم1419
دان هوروفيتز وموشي 

ليساك
115

115قاسم احمداسعار النفط الواقع واالفاق1420

115منصور الراويعالقة الدخل بمشاكل السكان في العائله العراقية1421

115علي خطار شطناويمبادى القانون االداري االردني1422

115______ميثاق العمل االقتصادي القومي1423

115حسين عمراقتصاديات الدخل القومي1424

115يحيى غني النجارالتنمية بين المفاهيم المغلوطة والصحيحة1425

115مصطفى جفالحوار الشمال والجنوب1426

115حسن النجفيالقاموس االقتصادي1427

115علي خليفهإدارة المشروعات العامة في دول الجزيرة العربية المنتجة للنفط1428

115_____المصرف العقاري1429

115عماد احمداألوضاع االقطاعية في فلسطين في العصر الحديث1430

1431
إدارة التنمية وطموحات التنمية االقتصادية واالجتماعية في العالم 

2000العربي عام 
115محمد صادق

115_____دور البنوك الوطنية في تمويل المشروعات االنتاجية الخليجية1432

115ندوهاألدب الشعبي1433

حقوق االنسان في الوطن العربي1434
التقرير السنوي 

2008_2009
115

115احمد إبراهيم أمة في خطر2009_2008حال األمة العربية 1435

115سالم توفيقاألمن الغذائي العربي مقاربات إلى صناعة الجوع1436

115احمد ماضيساطع الحصري الدين والعلمانية1437



115عبد االله بلقزيزمن النهضة إلى الحداثة1438

115باسل البستانيجدلية نهج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين وموانع التمكين1439

115احمد موسىاألبعاد االجتماعية إلنتاج واكتساب المعرفة1440

115علي عبد اللطيفما بعد االستشراق1441

115الياس عبودجذور الديمقراطية في المشرق العربي1442

115محمد مالكيلماذا انتقل اآلخرون إلى الديمقراطية وتأخر العربي1443

115إبراهيم يحيىكيف نودع القرن العشرين1444

115عبد العزيز بن عثمانتأمالت في قضايا معاصرة1445

115مساعد عبد الرحمن يوسفالجمعيات التعاونية االستهالكية في الكويت1446

1447
خطوة بعد أخرى على درب التعاون العمالي واالجتماعي المشترك 

منجزات عشر سنوات
______115

115مدحت الحياليتحليل العالقات االقتصادية بين الجمورية العراقية وأقطار الخليج العربي1448

115______نحو عمل اقتصادي عربي مشترك1449

115حسن احمداقتصاديات نفط الشرق األوسط1450

115طالب حسنمباديء القانون التجاري1451

115إسماعيل علي الفحيلعادات الميالد1452

115جميل كاظمالقيادة واألزمة الحضارية1453

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف السادس عشر



116فيصل دراج(2_1)األحزاب والحركات اليسارية 1454

116صبحي أحمدالنهر الدولي1455

116أحمد محمدالجناية على النفس ومادونها1456

116عبد الوهاب عمرشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني1457

116رسمية أحمداألسواق المالية والنقدية1458

1459
نحو االتفاق على مفاهيم األمن قاموس مصطلحات تحديد األسلحة ونزع 

السالح وبناء الثقة
116ستيف توليو

116أحمد محمودتحديات التنمية في الوطن العربي1460

116من السجل البورقيبي الخالدأقوال الرئيس الحبيب بورقيبة في الفالحة تحرير االرض وتنمية الفالحة1461

116عبد العزيز مصطفىدراسة الجدوى وتقييم المشروعات1462

116_____كشاف عناوين الرسائل العلمية1463

116يوسف زيدانمخطوطات بلدية االسكندرية1464

116مارغريت سيرزالدمج الشامل لذوي االحتياجات الخاصة1465

116_____المنشآت التربوية معاييرها ومقاييسها1466

116عبد الرحمن بن محمدالتعليم العالي في بريطانيا1467

116قاسم محمد صالحالعسكرية اإلسالمية في العصر الراشدي1468

116______(مصطلحات المشاة)المصطلحات العسكرية 1469

116______(مصطلحات الدروع)المصطلحات العسكرية 1470

116الشيباني بنبلغيثأضواء على التاريخ العسكري في تونس1471

116رعد العانيإدارة الفنادق1472

116______مدرسة المستقبل1473



116______نموذج مقترح لإلرشاد والتوجيه التربوي والمهني في الوطن العربي1474

116إسماعيل محمددور الجامعات في نشر الثقافة البيئية وحماية البيئة1475

116محمد عبيدتسوية منازعات التجارة الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية1476

116برهان غليونالديمقراطية واألحزاب في البلدان العربية1477

116إسماعيل نورياالستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة1478

116نبيل خوريهياكل القوى البشرية في سوق العمل األردني1479

116_____العالقات العراقية التركية ووسائل تطويرها1480

116جوليانا داودأحوال العمال في إيران1481

116عبد المجيد رشيدالتكامل االقتصادي مع دراسة خاصة عن التكامل االقتصادي العربي1482

116عثمان محمدمقدمة في التخطيط التنموي االقليمي1483

116محمد عزيزمجلس التعاون االقتصادي حاضره ومستقبله1484

116عبد هللا عاشورمشاكل الطاقة والتكنولوجية في الدول النامية1485

116عصام عبد اللطيفالتخطيط االقتصادي االشتراكي1486

116علي عبد محمدالموارد المالية النفطية العربية وامكانيات االستثمار في الوطن العربي1487

116محمد يوسفالنظام القانوني الستغالل النفط في األقطار العربية1488

116ميثاء سالمالهجرة الوافدة وتنمية القوى العاملة1489

116سعد محمد سعداألحكام العامة لعقدي البيع وااليجار1490

116سالم توفيقاالقتصادات العربية وتناقضات السوق والتنمية1491

116جورج المبداالقتصاد الفلسطيني تحديات التنمية في ظل احتالل مديد1492



116راتب الظاهرالتشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية1493

116عبد العال الصكبانعلم المالية العامة1494

116مجموعة من الباحثيناإلصالحات االقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية1495

116مجموعة من الباحثيندليل حقوق المواطن1496

116مجموعة من الباحثيندراسات في حقوق االنسان1497

116عادل فليحالمالية العامة والتشريع المالي والضريبي1498

116عادل عبد المهديالثوابت والمتغيرات  في التاريخ االقتصادي للبالد اإلسالمية1499

116بارعه النقشبنديالمشاركة السياسية للمرأة في األردن وبعض الدول العربية1500

116الشيباني بنبلغيثالنظام القضائي في البالد التونسية1501

116حمزه الشوابكهالحكومة األردنية في ظل القيادة الهاشمية1502

116سهيل صبحي1958_1945التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق 1503

116عبد الحميد العلوجياألصول التاريخية للنفط العراقي1504

116احمد صالحإدارة الشرطة المعاصرة1505

116نعمان احمداألحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة1506

116إبراهيم بن عويضتنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز1507

116بكر القبانيالقانون اإلداري الكويتي1508

116فاضل زكيالفكر السياسي العربي اإلسالمي بين ماضيه وحاضره1509

116عصام محسنالعالقات العربية اإلفريقية1510

116عبد هللا محمدتصحيح أخطاء بروكلمان في تاريخ األدب العربي1511

116صبحي جبرتطور الفكر واألساليب في اإلدارة1512

116هاشم حبيب هللااليوم األول قبل هيروشيما وبعدها1513

116محمد عبد الفتاحمباديء اإلدارة العامة1514



116يعقوب محمدالمجموعة الجزائية األولى1515

116عبد العزيز الدوريالنظم اإلسالمية1516

116نجيب عبد هللاالمناخ االستثماري1517

116نجيب عبد هللااقتصاديات اإلمارات1518

116رمزي سيفقانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا للقانون الكويتي1519

116محمد جمالحركة القوميين العرب1520

116رفيق شاكراالستعمار وفلسطين1521

116عبد القادر ياسيناالنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الوطنية الفلسطينية1522

116مجموعة من الباحثينالديمقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي1523

116علي محمد صالححقوق اإلنسان وحرياته1524

116_____التسلح ونزع السالح واألمن الدولي1525

116____دليل الجوائز العلمية والثقافية والتربويه بدول الخليج العربية1526

116عبد العزيز بن عثماندور االيسيسكو في تطوير الثقافة العربية اإلسالمية1527

116_____الحزب القائد في النظرية والتطبيق1528

116محمد قاسمرؤى وتحليالت في القضايا السياسية1529

1530
دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي 

(1847_1980)
116مصطفى عبد القادر

116نوال عبد العزيز مهديرياح الشمال1531

116مروان خيرلعبة األمم1532

116علي محمد محمددروس وعبر من الحروب الصليبية1533

116سليم شاكرالدفاع والردع1534



1535
 مايس 29وقائع المؤتمر الثاني جمعية االقتصاديين العراقين للفترة من 

1971 حزيران 3إلى 
116

116امجد حسنتحليل النظم والتخطيط ونماذج القرار1536

116علي محمدتاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا1537

116قيس المؤمنحركة انتقال قوى العمل العربية إلى العراق1538

116______إشراقات من الشعر العماني1539

116علي محمودالمكتبة القومية1540

116______دليل التدريب الميداني لطالب البكالوريوس في علم النفس1541

116______تهافت الفالسفة1542

116مجيد ياسين2000العالم سنة 1543

116علي محمداأليوبيون بعد صالح الدين1544

116أرشد فؤاداالستثمار باألوراق المالية1545

116محمد فاضلمواقف وعبر في سياستنا الدولية1546

116محمد عابدفكر ابن خلدون العصبية والدولة1547

116عبد اإلله بلقزيزحزب هللا من التحرير إلى الردع1548

116ناظم عبد الواحداألوروبية على قضايا األمة العربية_تأثير الخالفات األمريكية1549

116سامي النصراويأصول المحاكمات الجزائية في القانون العراقي1550

116أحمد إبراهيمعدالة التوزيع والتنمية االقتصادية1551

116محمد فارساألوضاع االقتصادية في إمارات الساحل1552

116_______القومي والقطري في الفكر والممارسة في الوطن العربي1553

116مجموعة من الباحثيناإلسالمي_الحوار القومي1554

116______مشكالت العالم المعاصر1555



116خالد إبراهيمالتشريعات المالية والمصرفية من الوجهتين النظرية والعملية1556

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

117_____وقائع المؤتمر التاسع لالتحاد النسائي العربي العام1557

117خاشع المعاضيديدراسات في المجتمع العربي1558

117____التخطيط وخلفيته السلوكية1559

117حسين عبد الفتاحأبعاد عالقة النمو السكاني بمنظومات استبقاء الحياة1560

117_____المرأة والثقافة1561

117اثيل عبد الجبارمتغير اإلحباط  ومعدل النشاط االقتصادي للسكان في االردن1562

117احمد الربايعهالسكان والحياة االجتماعية1563

117حسين محمدأساليب العصف الذهني1564

117راتب محمودالشيشانيون األردنيون1565

117علي عبد االميرالبيروقراطية واألعداد االجتماعي في العراق1566

117إبراهيم راشدأثر التحديث الغربي في الهوية في مجتمع إسالمي1567

117موسى محموددراسات في علم االجتماع األسري1568

117محمود عودهالنظرية المعاصرة في علم االجتماع1569

117محمد أحمدالتطبيع االجتماعي1570

117عبد الحميد صفوتعلم النفس االجتماعي التجريبي1571

117صالح أبو إصبعالحوار مع الذات1572

117محمد كاملالمجتمع العربي والقوميه العربية1573

117خليل أحمدنحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبية1574

117_____نحو خطة قومية لثقافة الطفل العربي1575

الرف السابع عشر



117محمد وقيديالعلوم اإلنسانية وااليديولوجيا1576

117محيي الدين صابرمن قضايا التنمية في المجتمع العربي1577

117عالء الدين جاسمالبناء االجتماعي والتغير في المجتمع الريفي1578

117عبد علي سلمانالمجتمع الريفي في العراق1579

117مجموعة من الباحثينالطفل العربي والمستقبل1580

117بدرية العوضيحقوق الطفل في الكويت1581

117حليم بركاتالمجتمع العربي في القرن العشرين1582

117صالح الدرويششر البرية1583

1584
الحياة االجتماعية في بغداد منذ نشأتها حتى نهاية العصر العباسي األول 

(132_232)
117رمزية األطرقجي

117______دراسات في المجتمع العربي1585

117حسن بن عبد هللاالمرأة كيف عاملها اإلسالم1586

117احمد عبد الرحيمالمجتمع اإلسالمي والغرب1587

117____اإلدارة البيئية في الوطن العربي1588

117_____(3، 2، 1) 1979اإلنسان والمجتمع في الخليج العربي1589

117_____تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر1590

117لوسي ميرمقدمة في االنثروبولوجيا االجتماعية1591

117فيصل إبراهيممجتمع البحرين وأثر الهجرة الخارجية في تغير بنائه االجتماعي1592

117الياس فرحمقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة العربية1593

117_____(7، 6، 3)مجموعة القوانين والمراسيم لدولة اإلمارات العربية المتحدة 1594

117مجموعة من المؤلفيننشطاء حقوق اإلنسان على أبواب قرن جديد1595



117محمد باللأنت وأنا1596

117عماد الدين خليلابن خلدون إسالميا1597

117محمد إبراهيمدراسات في سكان الوطن العربي1598

117إبراهيم أبو خزامالدساتير والظاهرة الدكتاتورية1599

117_____ندوة عرض نتائج بحث اللياقة البدنية للشباب السعودي1600

أحوال العمل والعمال في الخلي العربي1601
المعهد العربي للثقافة 

العمالية
117

117_____دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي1602

117كمال عبد اللطيفاألنصاري وسوسيولوجيا األزمة1603

117موسى سمحهالصراع الديموغرافي في فلسطين المحتلة1604

117هالة البدريالمرأة العراقية1605

117فاضل زكيالعلوم السياسية1606

117_____المدير العام في حوارات صحافية1607

117عبد المجيد إسماعيلالوضع القانوني إلقليم عربستان في ظل القواعد الدولية1608

117يوسف الصوانيالقومية العربية والوحدة في الفكر السياسي العربي1609

117مصلح حسنأسرى الحرب والتزاماتهم في القانون الدولي1610

117حسان شفيقاألنظمة السياسية المقارنة1611

117فاضل زكيالعلوم السياسية1612

117مجموعة من المؤلفينالنظام العربي وآفاق المستقبل1613

117محمد سليمان ومنذر سليمانالسياسة نظريات ومفاهيم1614



1615
البحوث المقدمة إلى الندوة العلمية حول التراث وآفاق التقدم في المجتمع 

العربي المعاصر
_____117

117عبد الحسين زينياإلحصاء الديموغرافي1616

117حسن الخياطالرصيد السكاني لدول الخليج العربية1617

117عبد الحسين زينياإلحصاء الصناعي1618

117قائد نعمانالشرائح االجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني1619

117عبد الغني عمادسوسيولوجيا الثقافة1620

117إيناس خليفةموسوعة طفل الحضانة الحديثة1621

117عايش محمودأساسيات اإلحصاء الوصفي1622

117طلعت احمدالوجود العسكري األجنبي في الوطن العربي1623

117محمود الكرديالتحضر1624

117حاتم محمدحاجة اإلنسان العربي للنقل واالتصاالت1625

117خلدون حسنالمجتمع الجماهيري والقطاع العام1626

117_____1997تقريرمناخ االستثمار في الدول العربية 1627

117عبد السالم بغداديالجماعات العربية في إفريقيا1628

117أمل سالمالعنف ضد الزوجة في المجتمع األردني1629

117ميخائيل سليمانصورة العرب في عقول األمريكيين1630

117علي شتاالتنظيم االجتماعي وظاهرة االغتراب1631

117عيسى عصفورالعالم الفقير يتحدى1632

117غادة الخرسااإلسالم وتحرير المرأة1633

117حسن نجيلةمالمح من المجتمع السوداني1634

117محيي الدين صابرالتغير الحضاري وتنمية المجتمع1635



117عادل حسنالقوى االجتماعية في فلسطين فيما بين الحربين العالميتين1636

117علي الورديلمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث1637

117عبد العزيز جاسممجهول البحر ومعلومة1638

117أحمد عبد الملكإعالميون من طراز جديد1639

117عبد الملك منصورالنخب والجماهير العربية1640

117مجموعة كتابالثقافة والتقانة1641

117مجموعة كتابإشكالية التاريخ الثقافي في مجتمع اإلمارات1642

117نجيب عبد هللاالمشهد الثقافي في دولة اإلمارات العربية المتحدة1643

117برهان شاويوجوه ثقافية من اإلمارات1644

117حسن مدنمزالق عالم يتغير1645

117يوسف عيدابيالثقافة والتعليم في التنمية العربية1646

117أحمد عبد الملكقضايا إعالمية1647

117_____الشباب والصيف1648

117_____قضايا الطفل من منظور إسالمي1649

117شحاته صباحعلم اجتماع الخدمة االجتماعية1650

117شمة بنت محمد بن خالدالمرأة العاملة والرضا الوظيفي في دولة االمارات العربية المتحدة1651

117_____الفرانكفونية والعالم العربي1652

117إبراهيم خليفةالمربيات األجنبيات في البيت العربي الخليجي1653

117ايناس خليفةالخزنة المعلوماتية1654

117إبراهيم عبدهالزواج العرفي في ميزان الشرع1655

117_______الطفولة المبكرة1656



117محمد خالدالمجتمع العربي بين سلطة الدين واستبداد الدولة1657

117عبد هللا عبد المحسناإلسرائيلي التنافس بين استراتيجيتين_البحر األحمر والصراع العربي1658

117محمد كعوشصراع الجنراالت في اسرائيل1659

117علي حاكمالمجتمع المدني1660

117سلمان زيدانمجلس التعاون العربي1661

117_____االتفاقية الدولية إلزالة كافة أشكال التمييز العنصري1662

117عادل امينمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول1663

117مجموعة من المؤلفينعبور الحدود وتبدل الحواجز1664

117بدرية البشروقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي دبي والرياض انموذجان1665

117منير السعيدانيمفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية1666

117صباح الزبيدياألمومة والعناية بالطفل1667

117فوزية العطيةالمرأة والتغير االجتماعي في الوطن العربي1668

117عائشة السيارالنهضة النسائية1669

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

118_____العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالمغرب1670

118سعاد نائفتنمية مساهمة المرأة العربية في النشاط المجتمعي1671

118مجموعة من المؤلفينالعرب وثورة المعلومات1672

118______السياسات االجتماعية في الوطن العربي1673

118جالل زواد فاخوريمستقبل السالم العربي1674

الرف الثامن عشر



118مجموعة من الباحثيندراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي1675

118مجموعة من الباحثينالفكر االجتماعي الخلدوني1676

118مجموعة من الباحثيناإلسالم والحداثة واالجتماع السياسي1677

118عبد العاطي السيدااليكولوجيا االجتماعية1678

118شمران حماديالنظم السياسية1679

118رجب بو دبوسمواقف1680

118ثلماستيان عقراويالمرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين1681

118أحمد أبو زيدالسيرة النبوية1682

118مجموعة من المؤلفين كتاب العربي اإلنسان والبيئة1683

118رناد الخطيبتطور المرأة األردنية في عهد الحسين1684

118______قانون العمل1685

118زياد أبو غنيمةالوزراء الحزبيون على خارطة الحكومات األردنية1686

118مصطفى الحمارنةاالقتصاد األردني1687

118عزيز الحاجفي األحداث1688

البحث العلمي1689
المعهد الجامعي للبحث 

العلمي الرباط
118

118مجموعة من المؤلفيننحو رؤية وطنية لتعزيز الديمقراطية في مصر1690

118سعد إبراهيم األعظميجرائم التجسس في التشريع العراقي1691

118هيثم أحمدخطف الطائرات1692

118نجيب عبد الرحمنالنظام القانوني والقانون االساسي في اليمن1693

118صالح الدين الناهينصوص قانونية وشرعية1694

118جميل سعيد2، 1معجم لغات القبائل واألمصار 1695



118ماجدة السيد عبيدالسامعون بأعينهم اإلعاقة السمعية1696

118_____الكتاب اإلحصائي السنوي1697

118فاضل الخالديالحياة السياسية ونظم الحكم في العراق1698

118_____ندوة العالقات المصرية السعودية في النصف األول من القرن العشرين1699

118نجيب عيسىنموذج التنمية في الخليج والتكامل االقتصادي العربي1700

118_____تقرير عن أوضاع حقوق اإلنسان في سورية خالل عشرين عاما1701

118فخري رشيد مهناالنظام القانوني للمالحة في المضايق الدولية وتطبيقه على مضيق هرمز1702

118_____ندوة تنمية المرأة الريفية في الوطن العربي1703

118جالل أحمد أمين1704المشرق العربي والغرب 1704

118وضاح شرارةحول بعض مشكالت الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين1705

118حميد المطبعيمنطلقات ثقافية1706

118مسعود محمداإلنسان وما حوله1707

118_____أبحاث الندوة الدولية عن المرأة الريفية والتنمية1708

118رؤوف سعدالوجود المسيحي في القدس1709

118_____جامعة الدول العربية مجموعة المعاهدات واالتفاقيات1710

118محمد علي عبد الكريمالنفط_الطاقة1711

118حسن جاللتطور الفكر السياسي1712

118هنري كيسنجردرب السالم الصعب1713

118سهيل حسيننظام أسرى الحرب1714

118شاب توما منصورالقانون اإلداري1715



118بومول وجان اندالرعلم االقتصاد1716

118محمد النجاري بكقاموس فرنساوي وعربي1717

118أحمد األشقراالقتصاد الكلي1718

118_____1408_1407التقرير االحصائي 1719

118عباس برادهالوعي االقتصادي1720

118_____العوامل المؤثرة في دور المرأة في اإلدارة1721

118______المرأة العربية وبعض العوامل المؤثره في دورها في التنمية الريفية1722

118_____مشكالت المرأة وكاتبات القصة في العراق1723

118_____ظاهرة الحجاب في المجتمع الكردي1724

118_____التخطيط الحتياجات الطفولة في الخليج العربي1725

118جميل عويداتلعبة القادة غفلة الشعوب1726

1727
البحوث المقدمة إلى الندوة العلمية حول التراث وآفاق التقدم في المجتمع 

العربي المعاصر
____118

118______تربية الطفل والعناية به1728

118عمار بوحوشدور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة1729

118بشير الخضراتوحيد مسميات الهياكل التنظيمية في الدول العربية1730

118حسن الحسنالتفاوض1731

118عبد العزيز بن عثمانالتعليم العربي الواقع والمستقبل1732

118عبدالرحمن عزيدراسات في نظرية االتصال1733

118______االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية1734



118منصور مطني عبد الكريمالسكان والقوى العاملة في الخليج العربي1735

118محمد أحمدالسكان وتنمية الموانيء السعودية على البحر األحمر1736

118رايكو اوشيدارحله نحو القرن الحادي والعشرين1737

118لطفي جعفرسياسة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا ومواقف العراق منها1738

118___المرأة العربية في فلسطين1739

118____عاما من النجاح12مسيرة المرأة من اإلمارات 1740

118مجموعة من المؤلفينأسرى الحرب في اإلسالم1741

118زكريا احمد21األسرة على مشارف القرن 1742

118_____مجموعة قوانين التقاعد1743

118مجموعة من المؤلفينالنهضة واكتساب المعرفة في الوطن العربي1744

118____آفاق التغير االجتماعي في التسعينات1745

118_____وقائع المؤتمر اإلسالمي الشعبي الثاني المعقود في مدينة السالم بغداد1746

118____دليل المعهد القضائي1747

118_____أمتنا وحاجتها للحوار1748

118كامل البطلالدليل الهجائي للقوانين والمراسيم والقرارات1749

118روزالو كسمبورغالمجتمع البدائي1750

118____البلديات ضعف االستراتيجية وهيمنة المرحلية1751

118عبد القادر الشيخليالسياسة السليمة في تأديب العاملين بالدولة1752

118رقيه المصدقالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية1753

118اسامه عبد الرحمنالمأزق العربي الراهن هل إلى خالص من سبيل1754



118سعدون حماديمذكرات وآراء في شؤون النفط1755

118عماد أحمد الجواهرياألوضاع االقطاعية في فلسطين في العصر الحديث1756

118_____حكايات شعبية من الخليج1757

118_______ندوة التخطيط لدراسة الثقافة المادية والفنون والحرف الشعبية1758

118إدريس محمد حسنمجموعة القتال1759

118عز الدين محموداستخدام رعيل دبابات القتال في الجيش الفرنسي1760

118مير غني عبد العال حمورالتطوير التنظيمي والخصوصية العربية1761

118_____كراسة عمليات القوات المحمولة جوا بالسمتيات1762

118عامر سليمانالقانون في العراق القديم1763

118سامي عطوالدخل القومي واالستخدام1764

118عبد الوهاب حميدالتكامل االقتصادي العربي1765

118______الندوة البترولية األولى1766

آداب الرافدين1767
كلية االداب في جامعة 

الموصل
118

118عبد الرحمن البزازالدولة الموحدة والدولة االتحادية1768

118سامي سعيداألسس التاريخية للعقيدة اليهودية1769

118عادل كاملالبحث عن الوثائق1770

118محمود عليفهرس مخطوطات مكتبة الحرم اإلبراهيمي في الخليل1771

118محمد عبد الجواد محمدملكية األراضي في ليبيا في العهود القديمة والعهد العثماني1772

118____الفلسطينية إلى أين_العالقات األردنية1773



118ماجد الحاجالمهاجرون السوفييت في إسرائيل مجموعة اثنية جديدة في طور التبلور1774

1775
نصوص االتفاقيات التجارية واالقتصادية والكتب الملحقة بها المعقودة 

بين الجمهورية العراقية والدول األخرى
118جودت كاظم

118كاظم حبيبدراسات في اإلصالح والتعاون الزراعي اإلنتاجي1776

118أثيل عبد الجبارتقييم المساعدات االقتصادية الخارجية لألردن1777

118محمود الخاليلةالتحليل المالي1778

118إبراهيم سوقي أبو الليلالبيع بالتقسيط والبيوع االئتمانية األخرى1779

118____أبحاث ندوة بنك مصر في النصف األول من هذا القرن1780

1781
المتغيرات المؤثرة على المشاركة في دورات التدريب لتنمية المهارات 

في األردن
118أثيل عبد الجبار

118زياد رمضانمباديء التأمين1782

118أكرم إبراهيم حمدانمسؤولية المصرف المصدر في االعتماد المستندي1783

118_____المحكمة الجنائية الدولية1784

118علي توفيق الصادقتقييم سياسات التخصيص في البلدان العربية1785

118نبيل عبد الرحمندساتير العراق الجمهوري1786

118صباح إبراهيماألصناف في العصر العباسي1787

118عبد العزيز الدوريتاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع الهجري1788

118منير هللا ويرديدور التكنولوجيا السياسية في تخلف الدول1789

118سعد إبراهيمجرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب1790

118_____حقوق الدول العامة1791

118عادل إبراهيم هنديالتخصص االقتصادي للزراعة للجمهورية العربية اليمنية1792



118_____فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة األسد الوطنية1793

118محمد عبد المجيد حسونستراتيجية صراع القوى الكبرى في الوطن العربي1794

118عالء نورسالجامعة العربية في تقارير الدبلوماسيين البريطانيين1795

118_____1957_1945مجموعة قرارات مجلس جامعة الدول العربية 1796

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

119_____قانون المرور1797

119_____حقائق دامغة لدعاة الحرية وحقوق اإلنسان1798

119_____مؤتمر لجنة المرأة العربية عرض موجز لبنود جدول أعمال المؤتمر1799

119باسم عبد الجبارومضات نسوية1800

119ندى شوقيالمؤتمر األول للدراسات اإليرانية اضطهاد المرأة اإليرانية1801

1802
دور المنظمات الجماهيرية في تطوير المرأة العراقية بعد تحررها من 

األمية
119نوار حلمي

119ناظم يونسدور وسائل اإلعالم في تطوير المرأة اجتماعيا بعد تحررها من األمية1803

119____النشرة السنوية الحصاءات التجارة الخارجية1804

119_____1986اإلحصاءات الحيوية المواليد والوفيات 1805

119_____1976نتائج بحث ميزانية األسرة العراقية 1806

119______1981الكتاب االحصائي السنوي 1807

119_____الدليل العربي لإلحصاءات الدولية1808

119______1985موازنة اإلدارة العامة لشؤون اإلعالم والبعثات 1809

الرف التاسع عشر



119خالد العزيمشكلة األحواز في ضوء القانون الدولي ومباديء حقوق االنسان1810

119______تقرير الدورة السابعة للجنة الدائمة للتعاون العربي اإلفريقي1811

119______الشباب الصحيح طريق الثورة الصحيحة1812

1813
نمط التوزيع المكاني والتركيب الوظيفي لمراكز االستيطان البشري في 

منطقة نجد
119صبحي أحمد

119منصور مطنيالسكان والقوى العامله في الخليج العربي1814

1815
وحدة النساء العربيات ركيزة أساسية من ركائز التحرر والتنمية في 

الوطن العربي
______119

119____العراق أنماط سكانية متغيرة1816

119منصور الراويدور السكان في النمو االقتصادي1817

119_____النمو السكاني وقدرتنا على الرعاية واالهتمام1818

119عباس ياسردراسات عن المرأة في الخليج العربي1819

ندوة دور المرأة العربية في الحركة العلمية1820
مركز إحياء التراث العلمي 

العربي
119

119_____المجموعة اإلحصائية العربية الموحدة1821

119_____إحصاء إجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص1822

119_____إحصاء التوظف واألجور وساعات العمل1823

1824
بحث اإلنفاق االستهالكي بالعينة ألسر موظفي الدوائر المحلية بمدينة أبو 

ظبي
______119

119كريمة عبد الرحيمعدم االنحياز اإلفريقي في العالقات الدولية1825

119محمد جواد علياالستراتيجية السوفيتية في المحيط الهندي1826

119أكرم عبد هللا صالحاألحزاب والحركات السياسية في أفغانستان1827



119عبد هللا العاليليالمعجم1828

119_____1975الكتاب اإلحصائي السنوي 1829

119_____1977الكتاب اإلحصائي السنوي 1830

119_____1982الكتاب اإلحصائي السنوي 1831

119_____1983الكتاب اإلحصائي السنوي 1832

119_____1977خالصة إحصاءات التجارة الخارجية 1833

119_____نتائج مسح العاملين في أجهزة الدولة1834

119______مجموعة وثائق حركة عدم االنحياز1835

119____االنتخابات البلدية1836

119____1980المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا التقرير السنوي 1837

119_______برنامج تأهيل المفتشين تعليمات وإجراءات1838

1839
مجموعة المعاهدات واالتفاقيات االقتصادية المعقودة في نطاق جامعة 

1966الدول العربية 
_____119

119محمد عدنان(2، 1)فهرس المخطوطات العربية المصورة1840

1841
مضابط جلسات دور االجتماع العادي الحادي والعشرين لمجلس جامعة 

الدول العربية
____119

1842
مضابط جلسات دور االجتماع العادي الخامس لمجلس جامعة الدول 

العربية
_____119

119عزمي بشارهاالنتخابات اإلسرائيلية ومميزات المرحلة القادمة1843

119____تقرير المدير العام عن نشاط المنظمة1844

119_____تقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والمشروعات1845



1846
بين الثروة والثورة لطفي منصور صفحات من تاريخ مصر الحديث 

والمعاصر
119مصطفى عبد الغني

119______قرارات المجلس التنفيذي1847

119مصطفى الحمارنه2، 1واقع وآفاق التكامل االقتصادي في المشرق العربي المجلد 1848

119دافيد هيرستالنفط والرأي العام في الشرق األوسط1849

1850
المتغيرات المؤثرة على استثمار القطاع الخاص المحلي في األردن 

بيانات أساسية
119أثيل عبد الجبار

119أمينة هاشم سراجالتسرب الدراسي بين تالميذ المدارس1851

119_____دور االجتماع العادي الحادي والستون لمجلس جامعة الدول العربي1852

1853
تقرير األمين العام إلى مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده 

العادي السادس والخمسين
_____119

119____تقرير اللجنة االقتصادية والمالية1854

119____مضابط جلسات دور االجتماع العادي الخامس لمجلس الجامعة1855

119موسى شتيويالمرأة األردنية والمشاركة السياسية1856

119_____تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة1857

119____1996البطالة في األردن 1858

119_____مضابط جلسات دور االجتماع العادي الثامن واألربعين لمجلس الجامعة1859

119_____مضابط جلسات دور االجتماع العادي الثاني والعشرين لمجلس الجامعة1860



1975دليل التصنيف المهني العراقي 1861
شعبه التصنيف القومي 

للمهن
119

119محمد وصفي ابو مغلياألحزاب والتجمعات السياسية في إيران1862

1863
العوامل المؤثرة على دخول المرأة إلى سوق العمل في منطقة الخليج 

العربي
119قيس عبد علي المؤمن

1864
دور الموارد البشرية في استثمار الثروة المعدنية في منطقة المغرب 

العربي
119إحسان محمد الحسن

119جاسم خالدالعوامل المؤثرة في تكافؤ توزيع الدخل1865

119كريمة عبد الرحيم حسن(في إفريقيا)االتحادات التعاهدية االقليمية وشبه القارية 1866

1867
اجتماع خبراء بشأن تنمية شبكات المعلومات العلمية والتكنولوجية في 

الدول العربية
____119

119_____مشاكل التنمية وقضايا البيئة في غربي آسيا1868

119_____التصنيف المهني العربي1869

119سلمى عدنان محمدنفط الخليج العربي ومستلزمات التنمية االقتصادية1870

119آمال عزتبلدة نابلس القديمة في صور1871

119_____في ذكرى كينيث وين راسل1872

119صالح رمضان محمودجهاد عمر المختار على النطاق الليبي1873

119صفاء خلوصيعمر المختار وصدى إعدامه في صحيفة التايمز اللندنية1874

119محمد سعيد رضاموقف الصحافة العراقية تجاه ثورة عمر المختار1875

119ناصر الدين سعيدصدى كفاح عمر المختار في الجزائر1876

119____64/65نشرة إحصائية سنوية للعام الدراسي 1877

119مركز التوثيق اإلعالميالسجل الشهري ألحداث العالم1878



119فاضل بياتبغداد من خالل وثائق األرشيف العثماني1879

119سلمى عدنان محمدالمملكة العربية السعودية وأمن الخليج العربي،الكويت،العراق1880

119عماد أحمد موسىظواهر وأسباب التضخم في الكويت1881

1882
تقرير األمين العام إلى مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده 

العادي الرابع واالربعين
______119

119______1984_1975الحسابات القومية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 1883

119مركز التوثيق القومي1981_1956االنتخابات التشريعية التونسية 1884

1885
محضر جلسات الدورة غير العادية التاسعة لمجلس الوحدة االقتصادية 

العربية
______119

119هجير عدنان زكيالعالقات االقتصادية العراقية األفغانية1886

119وليد الخالدياإلسرائيلي واالنتداب الجديد_الصراع العربي 1887

119_____مؤسسات التمويل العربية والمشتركة1888

119____القوى العاملة في الوطن العربي1889

1890
محضر جلسات الدورة التاسعة والثالثين لمجلس الوحدة االقتصادية 

العربية
_____119

1891
بعض وجوهها ومدى 1914_1907الروسية _ المعاهدة اإلنكليزية 

تأثيرها في فارس
119محمد وصفي أبو مغلي

119شوقي مرعيالموارد المائية ومستقبلها في دولة اإلمارات المتحدة1892

119محمد صبري يوسفالمياه األرضية في الوطن العربي وآفاق معالجتها1893

119_____لماذا انسحب العراق من مؤتمر طرابلس1894

119سمير عبد الكريمموجز أضواء على الحركة الشيوعية في العراق1895

119___دراسات في الصحافة العراقية1896



وقائع اجتماعات المجلس التشريعي1897
المجلس التشريعي لمنطقة 

كردستان
119

119عبد العزيز سالمقرطبة حاضرة الخالفة في األندلس1898

119عبد الرحمن عليأندلسيات1899

119بالل حسن التلسقوط بغداد المقدمات والنتائج1900

119محمد عبد هللا عنانأندلسيات1901

119___دراسات وآراء في الفن اإلذاعي1902

119فخري كريمالصحفي1903

119خير هللا طلفاححقيقة اإلسالم كيف نفهمها1904

119محمد علي الحجاجصفحات من تاريخ المدن األندلسية1905

119سامي مهديالصحافة اإلسرائيلية1906

119أبو خلدون ساطع الحصري1927_1921 1مذكراتي في العراق ج1907

119سامي سعيد األحمدتاريخ الخليج العربي من أقدم األزمنة حتى التحرير العربي1908

119إبراهيم الداقوينظرة في إعالم العالم الثالث من خالل األنظمة اإلذاعية في الدول النامية1909

119_____مستقبل الخليج العربي وستراتيجية العمل العربي المشترك1910

119محمد الرميحيالخليج ليس نفطا1911

119إبراهيم خليل احمدتاريخ الوطن العربي في العهد العثماني1912

119محمد كريم إبراهيمعدن دراسة في أحوالها السياسية واالقتصادية1913

الصالت التاريخية بين الخليج العربي والدولة العثمانية1914
ندوة رأس الخيمة التاريخية 

الثانية
119



119_____االقتصاد الخليجي1915

السالم البريطاني في الخليج العربي1916
عبد العزيز عبد الغني 

إبراهيم
119

119سامي سعيد األحمدتاريخ فلسطين القديم1917

119محمد مالكيالحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي1918

1919
حركات التحرر الوطني بالمغرب العربي في مناقشات مجلس النواب 

(1958_1950)العراقي 
119صبري فالح الحمدي

1920
قضايا وتساؤالت مشروعة حول وقف إطالق النار وقبول قرار مجلس 

األمن
_____119

119_____دليل التقويم الشامل للمدرسة في دول الخليج العربي1921

العالقات التاريخة بين الخليج العربي وشبه القارة الهندية1922
ندوة رأس الخيمة التاريخية 

الثالثة
119

119عبد الرضا عوضالحلة في العهد الجمهوري األول1923

119جمال زكريا قاسممختارات من وثائق الكويت والخليج العربي1924

119هاشم الدباغاألعظمية واألعظميون1925

119أحمد الرجيبي الحسينيالنجوم الزواهر في شجرة السيد األمير ناصر1926

119أسامة ناصر النقشبنديتكملة مخطوطات خزانة الكرملي1927

119علي عواد جمعةعبد هللا بن المبارك اإلمام المجاهد1928

119_____أصل النزاع اإليراني العراقي1929

119عرفان عبد الحميدالمستشرقون واإلسالم1930

119عبد الوهاب قطر الداهرياقتصاديات اإلصالح الزراعي1931

119محمود حسن صالحتاريخ الشرق العربي الحديث1932



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

120سعيد عبد الفتاح عاشورعمان والحضارة اإلسالمية1933

120____صدى الحرب العراقية اإليرانية في الخليج العربي1934

120عواد جاسم محمدكفايات المعلم في التراث العربي اإلسالمي1935

120زهير عبد الحسين مهديطبيعة العالقات العراقية اإليرانية1936

120طه باقرالمحاور الحضارية المشتركة األدوار والتاريخ العربي1937

120_____فهرس الكتب العربية الموجوده في المكتبة الوطنية1938

كتاب القبسات1939
محمد بن محمد يدعى باقر 

الداماد الحسيني
120

120_____دراسات عربية وإسالمية1940

120عبد الفتاح الميناويخدمة المجتمع1941

120عبد الرضا عوضالدرة البهية في تاريخ المدحتية1942

120_____دور األدب في معركة التحرر والبناء1943

1944
الجزر العربية الثالث في الخليج العربي ومدى مشروعية التغييرات 

اإلقليمية الناتجة عن استخدام القوة
120عبد الوهاب عبدول

120رفيق شاكرفلسطين تاريخا وقضية1945

120عمر عبد السالم تدمريتاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور1946

120شفيق الرشيداتفلسطين1947

120سعد أبو ديةصفحات مطوية من تاريخ األردن1948

120صبري فالح الحمديدراسات في تاريخ أمريكا وعالقاتها الدولية1949

الرف العشرون



إتحاف ذوي الفطن بمختصر أنباء الزمن1950
عبد الملك بن حسين االنسى 

الصنعاني
120

1984 لسنة 30نظرات في قانون التجارة رقم 1951
فخر الدين محمد جعفر 

الحسيني
120

120_____اإلعالم القطري الوسائل والمنجزات1952

120أبو خلدون ساطع الحصري(إهداء)دراسات عن مقدمة ابن خلدون 1953

1954
األسبوع التاريخي األول بمناسبة مرور سبعة قرون على خروج 

(إهداء)الصليبيين الفرنجة من بالد الشام 
120الجمعية التاريخية في حمص

120____قرارات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر العمل العربي1955

120سلمى الخضراء2، 1الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس 1956

120محمد الغساني األندلسيرحلة الوزير في افتكاك األسير1957

120فاروق عمر فوزيخليفة بن الخياط1958

120عبد الجليل التميميالموريسكيوز األندلسيون والمسيحيون1959

120جان جاك بيريبيالخليج العربي1960

120محمد جابر األنصاريلمحات من الخليج العربي1961

120محمد الرميحيالبحرين مشكالت التغيير السياسي واالجتماعي1962

120سعيد الشهابي قراءة في الوثائق البريطانية1971_1920البحرين 1963

120محمد الخزاعيجزر البحرين1964

120عبد الجليل التميميبحوث ووثائق في التاريخ المغربي1965

120علي عبد اللطيفاألصوات المهمشة1966

120ماريو غرسوالتسلسل الزمني ألحداث المستعمرات اإليطالية1967



120علي عبد اللطيفالمجتمع والدولة واالستعمار في ليبيا1968

120_____المنفيون الليبيون إلى سجون الجزر اإليطالية1969

120جيمس هاملتونتجوال في شمال إفريقيا1970

120مصطفى عليالحركة الوطنية في شرق ليبيا خالل الحرب العالمية األولى1971

120يوسف سالمالمعتقالت الفاشيسيتية بليبيا1972

120مجموعة من الباحثينبحوث ودراسات في التاريخ الليبي1973

120الهاشمي محمد بالخيرالهاني الغزو االيطالي وبداية حركة المقاومة المسلحة1974

120_____وثائق مؤتمر الصومام1975

120محمد الطاهر عريبيوثائق السراي الحمراء بمدينة طرابلس1976

120_____مهرجان الشهيد عمر المختار دليل المعرض1977

120رجب بركات1981_1869بلدية البصرة 1978

120_____األعمال الكاملة للدكتور نبيه أمين فارس1979

120محمود العرفاويمخاض اإلمبريالية والفاشية اإليطاليتين عسر والدتها ودفنها في ليبيا1980

120الفرجاني سالم الشريفالوثائق اإليطالية1981

120علي عبد هللا فارسشركة الهند الشرقية البريطانية ودورها في تاريخ الخليج العربي1982

120عبد الباري عبد الرزاقأرتريا شعبا وكفاحا1983

120عماد حاتمتاريخ ليبيا في العصر الحديث1984

120عماد الدين غانمتاريخ الحرب الليبية اإليطالية1985

120شوقي عطا هللا الجملالمغرب العربي الكبير في العصر الحديث1986

120زهر العنابيسلطنة عمان في ذهنية القائد1987



1988
سياسة مصر الخارجية من واقع خطب وبيانات السيد الوزير عمرو 

موسى
_____120

120خليل علي مراددراسات في التاريخ األوروبي الحديث والمعاصر1989

120دائرة الشؤون الثقافيةملتقى القصة األول1990

1991
من أعالم العلماء العرب في القرن الرابع الهجري أحمد عبد الباقي 

السامرائي
_____120

120بشار عواد معروفذيل تاريخ مدينة السالم بغداد1992

120منهل السراجكما ينبغي لنهر1993

120مؤيد الشيبانيلم يعد ما نسميه شعر1994

120محمود الدرة(إهداء) فصل في تاريخ العراق المعاصر 1959ثورة الموصل القومية 1995

120عبد الواحد ذنون طه(إهداء)دراسات في حضارة األندلس وتاريخها 1996

120فوزي رشيد(إهداء)الشرائع العراقية القديمة 1997

120أحالم حسن مصطفى(إهداء)بحوث ودراسات أندلسية ومغربية 1998

1999
دراسة تاريخية سياسية 1941_1924الحياة البرلمانية في العراق 

(إهداء)
_____120

120ندوه(إهداء)القومية العربية والمستقبل2000

2001
المنهج المرجعي لمرحلة التهيئة ببرامج التربية الفكرية كتاب المعلم 

(إهداء)
_____120

120عناد غزوان إسماعيلاإلحساس بالنهاية2002

120جون برينكتابة الرواية2003

120أحمد المدينيفي أصول الخطاب النقدي الجديد2004



120عبد الواحد لؤلؤةموسوعة المصطلح النقدي2005

120أمجد ناصراألعمال الشعرية2006

120االردايس نيكول(5، 4، 3، 2، 1)المسرحية العالمية 2007

120إبراهيم محمد إبراهيممس من الشتاء2008

120محسن الرمليواقع الرواية في العالم المعاصر شهادات وقضايا2009

120محمد بن عبودجوانب من الواقع األندلسي في القرن الخامس الهجري2010

120إبراهيم خليل أحمدتاريخ العالم الثالث الحديث2011

120____السوق المالية العربية2012

120عبد القادر عابدأساليب اإلنتاج الصناعي والزراعي في الحضارة العربية اإلسالمية2013

120مجموعة من الباحثينالمؤتمر اإلقليمي للسالم في الشرق األوسط2014

120حازم أبو شليبإدارة المؤتمرات والحفالت والمهرجانات2015

120____التنمية الصناعية العربية2016

120فؤاد سزكين7، 4تاريخ التراث العربي 2017

120نجيب البعيني(إهداء)من أمير البيان شكيب أرسالن إلى كبار رجال العصر2018

120جاك بيركتاريخ الحركة الوطنية بالمغرب2019

120احمد الناجيمن أوراق االحتالل البريطاني للعراق2020

120خالد الصوفيتاريخ العرب في إسبانيا2021

2022
على ديار العرب في األندلس  (الصليبية)االعتداءات اإلفرنجية 

(حرب متواصلة على اإلسالم)والمشرق 
120محمد عبده حتامله

120علي أحمدتاريخ المغرب العربي اإلسالمي2023

120إبراهيم حركاتالمغرب عبر التاريخ2024



120أحمد قايد الصايدياالحتماالت والبدائل2025

120محمد الغربيبداية الحكم المغربي في السودان الغربي2026

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

121فيصل السامر(إهداء)عيون التواريخ محمد بن شاكر الكتبي2027

121محمد أحمد عبد المولىالقوى السنية في المغرب2028

121عبد هللا ساعفالمغرب وافريقيا بعد االستقالل2029

121مجموعة من الباحثيندراسات في الحركه التقدميه العربية2030

121عبد الرزاق الحسنياالسرار الخفيه2031

121_____عربستان قطر عربي اصيل2032

121عادل عبد السالمجغرافيه سوريه االقليميه2033

121ماجد عالء الدينالواقعيه في األدبين السوفييتي والعربي2034

121حكمت عباسوقايه الحراج2035

121محمد جمعه عبد هللاالكواكب الدريه في فقه المالكيه2036

121نجاه يونس الحاج محمدالمحاريب العراقية2037

121ارثر مارويكالحرب والتحول االجتماعي في القرن العشرين2038

121احمد ابن ابي الضيافإتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد االمان2039

121محمد مباركدراسات نقديه في النظرية والتطبيق2040

121جبرا إبراهيم جبرااألسطورة والرمز2041

إكمال تحفة األلباب في شرح األنساب2042
أحمد المختار الجكني 

الشنقيطي
121

121حسونه المصباحيمتاهات2043

الرف الحادي العشرون



121صالح هويديالعبور ألى أزمنة التيه2044

121فاروق عمرتاريخ الخليج العربي في العصور اإلسالمية الوسطى2045

121هيفاء زنكنهمدينة األرامل المرأة العراقية في مسيرة التحرير2046

121محمد جاسم الحديثيوصايا الخلفاء واألمراء السياسية واإلدارية في العصر العباسي األول2047

121عثمان الكعاكالعالقات بين تونس وإيران عبر التاريخ2048

121حسونة المصباحياآلخرون2049

121ليديا وعد هللاالتناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة2050

121جان كوهنبنية اللغة الشعرية2051

121عبد الواحد لؤلؤةموسوعة المصطلح النقدي التصور والخيال2052

2053
حركات التحرر الوطني بالمغرب العربي في مناقشات مجلس النواب 

1958_1950العراقي
121صبري فالح الحمدي

توينبي2054
منشورات اتحاد المؤرخين 

العرب
121

121غيداء درويشالضفيرة2055

121محمد عابد الجابريالمشروع النهضوي العربي2056

121خليل إبراهيم حسين1941الحرب البريطانية العراقية2057

121مصلح حسن أحمدالعهود والمواثيق في التراث العربي اإلسالمي2058

121عبد الجبار المطلبي(إهداء)الوجيز في دراسة القصص2059

121روالن بارطلذة النص2060

121عبد الواحد لؤلؤةموسوعة المصطلح النقدي الرومانسية2061

121عبد الواحد لؤلؤةموسوعة المصطلح النقدي الجمالية2062



121عبد الواحد لؤلؤةموسوعة المصطلح النقدي المجاز الذهني2063

121عبد الواحد لؤلؤةموسوعة المصطلح النقدي الالمعقول2064

121عبد الواحد لؤلؤةموسوعة المصطلح النقدي المفارقة2065

121رادي فاسيليفالحالة االجتماعية للصحفيين2066

121سليم النجارقراءات في الرواية الفلسطينية الحديثة2067

121كاظم سعد الدينالفكر العربي والعالم الغربي2068

121محمد السمهوريمغادرة نسبية2069

121حميد سعيدمن وردة الكتابة إلى غابة الرماد2070

121جوخة بنت محمد بن خليفةمقاطع من سيرة لبنى إذ أن الرحيل2071

121محمد عبد هللا عمرفتى للعشق2072

121حسام نايلمدارات عمياء2073

121ممدوح الشيخعاصمة للبيع2074

121مثال غازي التميميعبد هللا بن الزبير2075

121صالح هواش المسلطرائد الفضاء واألطفال2076

121محمد الطاهر محمدمغامرة الصقر الصغير2077

121بهاد الدين محمدزمن الرواية العربية مقدمات وإشكاليات وتطبيقات2078

121فاطمة المزروعيليلة العيد2079

121سلمان كاصدقصيدة النثر2080

121أسعد الديريأناشيد لبراعم الوطن2081

121محمد إبراهيم طهسقوط النوار2082

121عباس أحمد الحايكفصول من عذابات الشيخ أحمد2083



121باسم األعسمالجليل والجليل في الدراما2084

121سيد الطيببائعة الصبر2085

121محمد أحمد صلوحآخر الغيث أول الظما2086

121كوبوابيالرجل الذي تحول إلى عصا2087

121مجدي مرقسسندريال2088

121حمدي أبو جليلطي الخيام2089

121سفيان صالحدماء المياه2090

121______الندوة الدولية الشعريه البصرية2091

121نجاح محمد يوسفكل الحكايا تفضي إلى واحدة2092

121احمد مبارك منورالبحيرة العظمى2093

121ميالء محمد علياإلشارة االولى2094

121علي أحمد الحميريشي من هذا القبيل2095

121سهيل حسين الفتالويحقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي2096

121حسين القبانيالسياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية2097

121هاني أبو جبارةضريبة الدخل في األردن أهدافها وإنجازاتها2098

121كامل المراياتياألمن االجتماعي2099

2100
من منظور )دوافع تعاطي المخدرات ودور األسرة في الوقايه منها 

(إسالمي
121مصطفى القضاه

121محمد رفيق حمدانالزراعة والتنمية االقتصادية2101

121فهمي محمود شكريالرقابة المالية العليا2102

121يونس عبد الفتاحعقود البيع ودور المصارف والتحكيم الدولي2103

121فوزي الشاذليالمنظمات التعاونية عالميا وعربيا2104



121عبد هللا محسنالبنوك والمؤسسات المالية والدولية2105

121فايز إبراهيمالتنمية االقتصادية2106

121_____التقرير النهائي للحركة اإلحصائية للدول العربية بالقاهرة2107

121______عرض موجز لبنود جدول أعمال المؤتمر2108

2109
اتفاقية بإنشاء المؤسسة المالية العربية لإلنماء االقتصادي مع مذكرتها 

التفسيرية
______121

121_______إدارة مشروعات الضمان االجتماعي ومشاكلها الفنية2110

121محمد عبد الوارث أحمدتاريخ الفكر االقتصادي من العصور القديمة الى فجر االقتصاد الحديث2111

121فايز محمد عليقضايا التنمية والتحرر االقتصادي في العالم الثالث2112

121_______النفط وتطور البالد العربية2113

121عبد القادر معاشواألوابك منظمة إقليمية للتعاون العربي وأداة للتكامل االقتصادي2114

الفقر والبطالة في االردن2115

الجمعية العلمية الملكية 

مركز تكنولوجيا الحاسوب 

والتدريب والدراسات 

الصناعية

121

121طارق إبراهيم الشبليمقدمة في األسواق المالية والنقدية2116

121ظاعن شاهينصعاليك دوت كوم2117

121نورة سالم بن عبيد الشامسينورة2118

121رمضان بسطاويسي محمدثقافة المكان الصمت واأللم2119



121إبراهيم سعفانفضاء الجرح2120

121أيمن جمال الدين فرماويالنيات الحسنة وحدها التكفي2121

121لينا أسعد تقاللألطفال قلبي2122

121محمد عفيفي مطرمن حكايات الشعر والشاعر2123

121رشاد رشدينظرية الدراما من أرسطو إلى اآلن2124

121صالح محمد العابددور القواسم في الخليج العربي2125

2126
االستعمار االستيطاني للمناطق العربية المحتلة خالل عهد الليكود 

1977_1984
121خالد عايد

121زهر العنابياألردن جنة فوق االرض2127

121عائده عبد العظيماإلسالم والتربية الصحية2128

121غيثه بلحاجالمرشد لتراجم الكتاب واألدباء2129

121محمد مفيد الشوباشيالعرب والحضارة األوروبية2130

121هنري انيسالعالقات اإلنجليزية الليبية مع تحليل للمعاهدة االنجليزية الليبية2131

121إبراهيم محمد إبراهيمشعر عند باب المدينة2132

121محمود كحيلهسعيد في زمن العبيد او ملحمة السراب2133

121محمد حسن الحربيالروايه والقصه القصيره في االمارات نقد على نقد2134

121هيمى المفتيومضات مجموعة قصصيه2135

121_____الوثيقه الخضراء الكبرى لحقوق االنسان في عصر الجماهير2136

121خالد الشوافقره العين2137

121علي جواد الطاهرمسرحيات وروايات عراقيه في مال التقدير النقدي2138

121علي مزاحم عباسالقنديل الصغير2139

121الدغرفي احمدمدينه الفناء2140



نسب عدنان وقحطان2141
عبد العزيز الميمني 

الراجكوتي
121

121جميل الجبورينداء التاريخ2142

121خالد الشوافالزيتونه2143

121سمير علي سمير الدليميالصوره في التشكيل الشعري2144

121نافع عقراويالهديه والجرح2145

121احمد المصلحذاكره الواقع وفضاء المتخيل األدبي2146

121سعيد محمد حجاجبيت العزله بيت الريح2147

121معاويه عبد هللا كوجانالصياد والسمكه2148

121احمد إسماعيل إسماعيلرقصه العاشق2149

121محمد صالح البحرموت ورده2150

2151
الشعرية مع المقدمة التي خص بها المؤلف ترجمتي الكتاب الى العربية 

واإلنجليزية

شكري المبخوت ورجاء بن 

سالمه
121

121نزار صبريحوار في الروايه الجديدة2152

121عبد الواحد لؤلؤةموسوعة المصطلح النقدي الدرامه والدرامي2153

121عبد الواحد لؤلؤةموسوعة المصطلح النقدي الهجاء2154

121محمد مباركاالنسان والقضيه المتنبي2155

121نبيل عبد الرحمن حياويدوله العراق الديمقراطيه2156

121عبد هللا عاشورمشاكل الطاقه والتكنولوجيه في الدول الناميه2157

1978_1974الخطه الخمسيه الصوماليه 2158
وزاره االعالم واالرشاد 

القومي
121

121يحيى صاحبغزال من الورق االخضر2159



121____منظمه البلدان المصدره للنفط2160

121وهبي البوريالبترول والتعاون العربي االفريقي2161

121مهدي صالحدراسات نفطيه2162

121______والبيان الختامي_تقرير موجز2163

121يحيى غني النجارالتنمية بين المفاهيم المغلوطه والصحيحه2164

121منصور الراويدور السكان في النمو االقتصادي2165

121______لمحات عن انتاج تلفزيون دوله االمارات العربية المتحده من ابو ظبي2166

2167
الملتقى الثاني للخبرات التشريعيه العربية حول االنتخاب وحق الترشيح 

للبرلمان وعالقتهما بالممارسه الديمقراطيه في البلدان العربية
______121

2168
حزب مباي بين التحول الديموقراطي والتحول الليبرالي حول صحه 

مجتمع مدني/دوله_الثنائيه المتناقضه 
121ليف جرينبرج

121______شعوب العالم تدين العنصريه الصهيونيه2169

121عبد العظيم رمضانحرب االستنزاف بين الحقيقه واالفتراء2170

121______الجماعه االوربيه والعالم العربي2171

121______العربية_وقف دراسة العالقات التركية2172

121محمود علي عطا هللافهرس مخطوطات المكتبة األحمدية في عكا2173

121_____مركز المخطوطات2174

121علي القاسميتنظيم المكتبة المدرسية2175

121ليث شبيالت1988_1984تقرير مقدم إلى الشعب من نائبه 2176

121إبراهيم الشبوطالحكومة اإلسالمية وآليات الشورى2177



121انستاس ميكويانالثورة االشتراكية العظمى فتحت طريق التقدم أمام البشرية2178

121علي أحمد سليماناألجور ومشاكل العمل في السودان2179

121حمدان الكبيسيأصاله نظام الحسبة العربية اإلسالمية2180

121آرثر برنزمعاناة البنوك المركزية2181

121نبيل عبد الرحمن حياويضمانات الدستور2182

121رامز شعباندور الحقوقيين في تطوير القانون2183

121عبد هللا حنامشكالت من الرأسمالية االنتقال إلى االشتراكية في بلغاريا2184

121خليل الجرالرأسمالية2185

121كاظم حبيبالعوامل المحفزة لنمو الدخل القومي2186

121فرج هللا صالحالمرأة العربية واإلنتاج/قضايا المرأة2187

2188
تشريعات تاريخ تعاوني ترابط تنظيمي _الحركة التعاونية والقانون

(إهداء)
121موفق مصطفى العمري

قانون اإلثبات2189
صباح صادق جعفر 

األنباري
121

قانون اإلدعاء العام2190
صباح صادق جعفر 

األنباري
121

قانون تسجيل الوالدات والوفيات2191
صباح صادق جعفر 

األنباري
121

121مجموعة من المؤلفينزينة وأزياء المرأة القطرية2192

121محسن عوضمقاومة التطبيع ثالثون عاما من المواجهة2193

121كمال عبد العزيز ناجيدور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي2194

121مجموعة من المؤلفين ثنائية التفتيت واالختراق2008_2007حال األمة العربية 2195



121مجموعة من المؤلفينثورة الصورة المشهد اإلعالمي وفضاء الواقع2196

121عامر حسن فياضالقانون والحياة2197

121سعيد عبد الكريم مباركأحكام قانون التنفيذ2198

121زكريا محمد بيوميالطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل2199

121نهوند القادري عيسىقراءة في ثقافة الفضائيات العربية الوقوف على تخوم التفكيك2200

121علي عبد النبي حنفيطرق التواصل للمعوقين سمعيا دليل المعلمين والوالدين والمهتمين2201

121عبد هللا حسن آل عبد الحسناأللعاب الشعبية في دول الخليج العربية2202

121_______رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية2203

121____حركة عدم االنحياز2204

121______التعاونيات العماليه لألطر المغربية2205

حقيقة السالم2206
كمال & يحيى أبو بكر 

متولي
121

القانون2207
منير . الباحث العلمي د

محمود الوتري
121

ندوة مستجدات التعاون في الخليج العربي في إطارها المحلي والدولي2208
مجموعة األبحاث 

والتعقيبات والمناقشات
121

121أمين حامد هويديالصراع العربي اإلسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع النووي2209

2210
إدارة األزمات في بورصات األوراق المالية العربية والعالمية والتنمية 

المتواصلة
121عماد صالح سالم. د

121عايدة الجوهري. درمزية الحجاب مفاهيم ودالالت2211



2007التسلح ونزع السالح واألمن الدولي الكتاب السنوي 2212
مركز دراسات الوحدة 

العربية
121

121سعد العبد هللا الصويان. دجمع المأثورات الشفهية2213

121محمود عبد هللا الجادر. دقراءة معاصرة في نصوص من التراث الشعري2214

121صالح الدين الناهي. د..الوجيز في الحقوق العينية األصلية جزءان في مؤلف واحد 2215

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

122أحمد نوري النعيميالسياسة الخارجية التركية بعد الحرب العالمية الثانية2216

122الرشيد إدريسمن جاكرطا إلى قرطاج2217

2218
الهجرة إلى النفط أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على 

التنمية في الوطن العربي
122ناجي فرجاني. د

التكامل االقتصادي العربي الواقع واآلفاق2219
مركز دراسات الوحدة 

العربية
122

2220
الشركات العربية المشتركة المنبثقة عن مجلس الوحدة االقتصادية 

العربية

مجلس الوحدة االقتصادية 

العربية األمانة العامة
122

اجتماع خبراء حول السياسات السكانية والمرأة العربية2221

بحوث االجتماع األمم 

المتحدة اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا

122

الرف الثاني العشرون



2222

وقائع الندوة اإلقليمية للبلدان العربية حول فعاليات التثقيف والتدريب 

 ولغاية 3/11/1981التعاوني التي انعقدت في بغداد للفترة من 

10/11/1981

قيس عبد الجبار : مراجعة

موفق : إعداد/ شريدة 

العمري المحامي الخبير 

التعاوني في القطر العراقي 

(إهداء)

122

122تحرير إبراهيم إبراهيم...دراسات فقي االقتصاد والسياسة2223

 االقتصادية في المملكة العربية السعودية9اإلحصاءات2224
بروى خليل مصطفى 

إبراهيم
122

 تموز الخالد14خالصة بإنجازات وزارة االقتصاد منذ 2225
وضع بإشراف وزارة 

االقتصاد
122

122عبد العال الصكبان. دعلم المالية العامة2226

 واألنظمة الداخلية الصادرة بمقتضاه1982 لسنة 58قانون التعاون رقم 2227

قيس عبد الجبار : مراجعة

موفق : إعداد/ شريدة 

العمري المحامي الخبير 

التعاوني في القطر العراقي

122

122أحمد مطلوب. تأليف دحركة التعريب في العراق2228

النظام اإلقليمي العربي وسط المتغيرات الدولية2229

دولة اإلمارات العربية 

المتحدة مركز زايد العالمي 

للتنسيق والمتابعة

122



المتوسطية في ظل التحوالت الدولية الجديدة– الشركة األوروبية 2230

دولة اإلمارات العربية 

المتحدة مركز زايد العالمي 

خير . للتنسيق والمتابعة د

الدين العايب

122

122كمال مظهر أحمد. دالطبقة العاملة العراقية التكون وبدايات التحرك2231

التطور الكمي لمحو األمية وتعليم الكبار2232
إشراف محمد بن إبراهيم 

الفوزان
122

 نصوص اإلمتيازات2وثائق النفط في العراق ج2233
إعداد وترتيب وترجمة 

قاسم أحمد العباس
122

2234
مؤشرات حول المساهمة االقتصادية للمرأة العاملة في قطاع التربية 

والتعليم في دول الخليج العربي
122صالح بن حمد العساف. د

122محمود محمد الحبيب. بقلم داألسس النظرية لإلقتصاد الماركسي والماركسيين المجددين2235

122مالك سيفكفاح األحرار2236

122بقلم محمود علي الشارحتاريخ اتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية في الكويت2237

122عثمان زيد.جواد هاشم ، د.دالعلم والتكنولوجيا والتنمية الصناعية2238

122تأليف يوجين بالكسياسة اإلنماء االقتصادي2239

122علي خليفة الكواري. د..دور المشروعات العامة في التنمية االقتصادية2240

122سامي أحمد خليل..العمال العرب واألجانب في الخليج العربي2241



الحركة التعاونية في دولة الكويت2242

فوزي الشاذلي ، عبد 

الرحمن عبد العزيز 

المضاحكة، جبر محمد 

التابعي

122

1948 – 1918تاريخ الطبقة العاملة الفلسطينية 2243

مركز األبحاث منظمة 

التحرير الفلسطينية، عبد 

القادر ياسين

122

122محسن الموسويالنفط العراقي دراسة وثائقية من منح االمتياز حتى التأميم2244

122عبد الكريم الخضيري.دصناعة البروتين من النفط2245

....دورة إعداد األجهزة المتقدمة إلدارة الجمعيات التعاونية2246

مراجعة قيس عبد الجبار 

موفق : شريدة، إعداد

العمري المحامي

122

االقتصاد اإلسرائيلي2247

عمرو محي الدين، . د

محمد أحمد صقر ، فؤاد .د

حمدي بسيسو

122

122الجمهورية العراقيةالعراق والموقف النفطي2248

122فؤاد حمدي بسيسو. د...التعاون اإلنمائي بين أقطار مجلس التعاون العربي الخليجي2249

122محمد عدنان البخيت...ناحية بني كنانة2250

122فتحي عبد الرضا الجواريتطور القضاء الجنائي العراقي2251

122منظمة العمل العربية2ج.. ندوة استراتيجية تنمية القوى العاملة العربية2252

122عزيز الدفاعي...السوق األوربية المشتركة2253



مستخلصات رسائل السعوديين لدرجة الكتوراه2254
– عمادة شؤون المكتبات 

جامعة الملك سعود
122

122رمزي زكي. تحرير د..السياسة التصحيحية والتنمية في الوطن العربي2255

122محمد السيد سليم. د...التحليل السياسي الناصري2256

122وزارة النفط..نفط الكويت حقائق وأرقام2257

122تأليف دافيد هيرستالنفط والرأي العام في الشرق األوسط2258

122مصطفى أحمد الزرقاءالمصارف معامالتها وودائعها وفؤادها2259

سيفيات المتنبي دراسة نقدية لالستخدام اللغوي2260
– عمادة شؤون المكتبات 

جامعة الرياض
122

التكامل االقتصادي اإلقليمي في المشرق العربي2261

مركز الدراسات 

الجامعة – االستراتيجية 

....األردن– األردنية 

122

1982التقرير االقتصادي العربي الموحد 2262

األمانة العامة لجامعة الدول 

صندوق النقد . العربية

الصندوق العربي . العربي

لإلنماءء االقتصادي 

منظمة . واالجتماعي

األقطار العربية المصدرة 

للبترول

122

122وفاء جعفر المهداوياالقتصاد اإليراني2263

...مشكلة األراضي في لواء المنتفك2264
تقديم معالي األستاذ عبد 

الغني الدلي
122



122إسماعيل عبد الرحمن. داستثمار العائدات النفطية في تحقيق التكامل االقتصادي العربي2265

122بقلم سعيد عبود السامرائيالعراق والمنطقة األسترلينية2266

122محمد رياض األبرش. دنحو وحدة اقتصادية عربية خليجية2267

122البنك المركز العراقيالتقرير االقتصادي الدولي2268

2269
ندوة تطبيق المؤشرات االجتماعية واالقتصادية على التخطيط للتنمية في 

الوطن العربي

المنظمة العربية للتربية 

...والثقافة والعلوم 
122

1ندوة العالقات العراقية المصرية ج2270
وزارة التعليم العالي 

العراق- والبحث العلمي 
122

نحو عمل اقتصادي عربي مشترك قضايا اقتصادية عربية2271
سلسلة دراسات ووثائق 

3اقتصادية 
122

2272
الشركات الرأسمالية االحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان 

النامية
122فايز محمد علي

دراسات في تاريخ االقتصاد العربي اإلسالمي2273
. عواد مجيد األعظمي، د. د

حمدان عبد المجيد الكبيسي
122

2274
الواليات المتحدة األمريكية وعالقاتها .. الخليج العربي والعالم

االقتصادية مع أقطار الخليج العربي
122عبد المنعم السيد علي. د

122محسن خليل.دتصدع الهيكل الثالث2275

2276
 1956دليل مفتاح العراق لجميع الشركات والتجار والمؤسسات األهلية 

 –1957

- نشرته شركة المد الفنية 

بغداد
122

122باقر شريف القرشي مزيدة ومنقحة2العمل وحقوق العامل في اإلسالم ط2277



122عبد اإلله أبو عياش. دآفاق التنمية الصناعية في دول الخليج العربي2278

122إبراهيم محمد إبراهيم شهرادتطور العالقة بين شركات النفط ودول الخليج العربية2279

النفط والتصنيع والتنمية في أقطار الخليج العربي2280

تأليف عاصف قبرصي، 

محمد أحمد . ترجمة د

الهاشمي

122

علم الداللة2281

– بالمر . آر . أف : تأليف

مجيد : ، ترجمة1981

الماشطة

122

122زكي محمود هاشم. دتنظيم وطرق العمل2282

122رجا شحاده، جوناثان ُكتّابالضفة الغربية وحكم القانون2283

1941 – 1917السوفيتية – العالقات اإليرانية 2284
. عوة سلطان عوة، د. د

جهاد صالح العمر
122

دراسة في الحقوق العينية األصلية2285
عبود عبد اللطيف . د

البلداوي
122

122صالح الدين أحمد حمدي. د1977 – 1919العدوان في ضوء القانون الدولي 2286

2287
-دوره – العمل االجتماعي التطوعي في الدول العربية الخليجية مقوماته 

 أبعاده
122باقر سلمان النّجار. إعداد د

122إبراهيم كبة2 ط1دراسات فيتاريخ االقتصاد والفكر االقتصادي ج 2288



اقتصاد الجمهورية العربية اليمنية2289

جوساروف، أهم . فالدلين أ

سيف الملوكوف، ترجمه . م

أحمد . د: إلى العربية وقد له

علي سلطان

122

122خالد المنوبي. داقتصاد المغرب العربي ورأس المال العالمي2290

122لطيف نصيف جاسمالعنصر البشري والفعالية اإلنتاجية في الريف2291

 الموسوعة الصغيرة213اللغة علما مقاالت في علم اللغة الخديث 2292
اختارها وترجمها سعيد  

الغانمي
122

الحيثيات والنتائج – 598– القرار 2293
جهاد صالح العمر، عماد . د

فواز الكبيسي
122

122حسين فهمي. دالجنيه المصري بعد الثورة2294

122ليونيد ميدنيدكو1974أزمة الطاقة وأكاذيب االحتكارات البترولية 2295

122أبو القاسم محمد كروكتاب البعث نداء للعمل2296

122_____وثائق عن انتصار األول من آذار2297

2298
-1984الوضع االقتصادي العام في السودان من خالل الميزانية الجديدة

1985
_____122

122محسن محمد حسن الجابريعلم الثروة العربية2299

122فؤاد مرسىهدا االنفتاح االقتصادي2300

122___اقتصاد الحرب2301

122كاظم حبيبالعوامل المحفزة لنمو الدخل القومي2302



2303
سياسات التثبيت االقتصادي والتكييف الهيكلي وأثرها في التكامل 

االقتصادي العربي
122سالم توفيق النجفي

تجارة الخليج العربي وآثارها في الحياة االقتصاية2304
رمزية عبد الوهاب الخيرو 

رمزية عبد الوهاب الخيرو
122

122محمد عابد الجابريفكر ابن خلدون العصبية والدولة2305

122حسن علي حسن خليلمن بطون الكتب2306

122محمد عبد العليم مرسيالتربية في المانيا العربية2307

122عبد هللا سلوم السامرائيحوار في االقتصاد بين اإلسالم والماركسية والرأسمالية2308

122عادل حسينالنفط من خالل الثورة والتجربة العراقية2309

122صفاء الحافظنظرية القانون االشتراكي2310

122أحمد الصباب. دالتخطيط والتنمية االقتصادية2311

122---------وثائق الندوه االقتصاية الطالبية العالمية2312

122سلسله الدراسات االجتماعيةواقع معدالت انتاجية العمل ووسائل تطويرها2313

122حسين سهيل الفتالوي. دتطوير الدبلوماسية عند العرب2314

122مهدي حسن الزويلف. دتخطيط القوى العاملة2315

122عما احم الجواهريتاريخ مشكلة االراضي في العراق2316

122محمد صالح عبد الرضامعركة التاميم الخالدة2317

122حمادي العرابيالحركة النقابية العمالية الواقع واالفاق2318

122جعفر منصور سعد. دمستقبل سوق ناقالت النفط2319

122حازم حسن عليالحرب الكتلونية2320



122خالد بن محمد القاسمياثر البترول والغاز الطبيعي في التنمية االقتصادية2321

122____صناعة الحديد والصلب في الدول العربية الخليجية2322

122نور الدين محمدنظرات على هامش التنمية2323

122فائق عبد الرسول. دالمشروعات العربية المشتركة بين الواقع والطموح2324

122فالح عبد الجباراالقتصاد السياسي للتخلف2325

122------------علم االقتصاد2326

122بدر غيالنالعراق والعمل االقتصادي العربي المشترك2327

122حمان الكبيسي. أصول النظام النقي في الدولة العربية اإلسالمية2328

122شاكر حسنالثورة والنفط2329

122------------االتحاد العربي النوعية المتحصصة2330

122عب هللا رمضان. الموارد البيئية واالقتصادية2331

122اياد حلمي الجصاني. النفط والتطوراالقتصادي والسياسي في الخليج العربي2332

122---------ندوة جامع الفاتح2333

122------------مصطلحات التجارة واالقتصاد والمصارف2334

122حكمت شبر. دالجوانب القانونية لنضال الشعب العربي2335

122كاظم حبيب. دراسات في التخطيط االقتصادي2336

122عبد الوهاب مطر الداهريدراسات في اقتصادات الوطن العربي2337

122سالم توفيق النجفي. دمقدمة في علم االقتصاد2338

122---------مصطلحات التجارة واالقتصاد والمصارف2339

اإلصالحات االقتصاية وسياسات الخصوصية في البلدان العربية2340
مركز دراسات الوحده 

العربية
122



122سيد نوفل. دالعمل العربي المشترك2341

122عبد القادر الشيخلي. دالقانون التاديبي2342

122عبد السالم الترماني. دالوسيط في تاريخ القانوني والنظم القانونية2343

122نسيب الخازنمبادئ علم االقتصاد2344

122عب الرحمن دياب عقلاالحكام القانونية لمسؤولية الناقل البحري للبضائع2345

122----------التنمية من منظور إسالمي الجزء الثاني2346

122محمد جاسم الحيثيكتاب الشروط والوثائق ألبي نصر السمرقندي2347

122محمد زكي المسير. داالقتصاد والسوداني2348

122----------حكايات شعبية من الخليج2349

أسلحة الرعب اخالل العالم من االسلحة النووية2350
مركز دراسات الوحده 

العربية
122

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

123ساهرة موسى جعفركشاف عناوين المخطوطات2351

123___مسؤولية الصحفي العربي في إقرار السالم والتظامن العالمي2352

123___1976إحصاءات التجارة الخارجية 2353

123االتجاهات الصناعية واالقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة2354

123محمد طالب السلمان1القصص الشعبي في قطر ج2355

123___المؤسسة العربية لضمان االستثمار2356

123سلمى عدنان محمدإيران وأمن الخليج العربي2357

الرف الثالث العشرون



2358
سياسات التكييف واإلصالح االقتصادي الهيكيلي في مجموعة مختارة 

(األوسكوا)من بلدان منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
___123

123___شمس كردستان2359

123جهاد مجيد محي الدينالبوليساريو2360

123___من ثمار الفكر2361

123___بلدية منطقة اإلحساء2362

123عبد الحليم محمود السيداألسرة وإبداع األبناء2363

123تحت رعاية مفيد شهابالطفل والبيئة المؤتمر العلمي السنوي2364

123___المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم2365

123___التطورات االقتصادية واالجتماعية إلمارة أبو ظبي2366

123___دليل االقتصاد العربي2367

2368
ندوة تطبيق المؤشرات االجتماعية واالقتصادية على التخطيط للتنمية في 

الوطن العربي
___123

123وحيد أحمد بن حسن الخانأغاني الغوص في البحرين2369

123___اإلرشاد التربوي في جامعات دول الخليج العربي2370

123صالح الدين الناهيالصلة بين عقد التأمين في القانون وبين عقد الكفالة في الفقه اإلسالمي2371

123عامر سامي الدبونيالمؤسسة العامة للمحاماة2372

123عبد الستار فوزيدراسة في تطور اللغة اإلنكليزية ومستقبلها2373

123___العمال الجزائريون في فرنسا2374



123___ندوة االقتصاد اإلسالمي2375

123___ألعاب شعبية خليجية2376

123___1983 – 1981التطورات االقتصادية واالجتماعية إلمارة أبو ظبي 2377

2378
مشروع موازنة صندوق الدعوة والخطط اإلعالمية لبعثات الجامعة 

1989
___123

123___قرارات المجلس التنفييذي2379

123سليمة عبد الرسولالمباني التراثية في بغداد2380

123نوري عبد الحميد خليلالتاريخ السياسي المتيازات النفط في العراق2381

2382
مختارات من وثائق الكويت والخليج العربي المحفوظة في دور 

السجالت البريطانية
123جمال زكريا قاسم

2383
نشرة سنوية خاصة بالرسائل الجامعية للباحثين اليمنيين الموثقة في 

1985 1مكتبة التوثيق التربوي العدد
___123

123___قانون العمل2384

2385
الحركة الفكرية في ظل المسجد األقصى في العصرين األيوبي 

والمملوكي

عبد الجليل حسن عبد 

المهدي
123

123___الوثائق والدراسات الخاصة بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية2386

123يوسف غنيمةمباحث في االقتصاد العراقي2387

123مادوكوس. ج.أمباديء التحليل الرياضي2388

123أحمد عطية هللا2القاموس اإلسالمي ج2389

123عثمان عبد الملك الصالحالرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية في الكويت2390



2391
إعالن لتقديم مقترحات أبحاث المركز العالمي ألبحاث االقتصاد 

اإلسالمي جامعة اللك عبد العزيز
___123

123جواد محمد علي الحكيمالتخطيط االقتصادي2392

123محمد سعيد القدالالسياسة االقتصادية للدولة المهدية2393

2394
اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والعربية والثنائية المصادق عليها من 

1983 / 2 / 31قبل الحكومة العراقية لغاية 
___123

123لطفي الخولي يونيو الحقيقة والمستقبل23955

123___الهجرة اليهودية إلى فلسطين2396

123أبو الطيبزلزال بيروت2397

123موريس صليبالبنان تعايش في زمن الحرب من انهيار دولة إلى انبعاث أمة2398

123___اليوميات الفلسطينية2399

2400
أثر قوانين االنتداب البريطاني في إقامة الوطن القومي اليهودي في 

فلسطين
123عادل حامد الجادر

123أحمد سوسةمفصل العرب واليهود في التاريخ2401

123نادية محمود مصطفىإسرائيل من الداخل خريطة الواقع وسيناريوهات المستقبل2402

123___1986 – 1983وقائع اجتماعات المجلس التشريعي 2403

123نخبة من الباحثين المختصينالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني2404

123___1945 – 1939الحياة البرلمانية في العراق 2405

123فاضل حسينتاريخ الحزب الوطني الديموقراطي2406

123روجيه دي لورمإني أتهم2407

123سليم طه التكريتيمذكات غلوب باشا2408



123خير الدين حسيبمستقبل العراق2409

123محمد طارق الكاتبشط العرب وشط البصرة والتاريخ2410

123أحمد حسن البكرالثورة على طريق التقدم2411

123سلمى عدنان محمدأقطار الخليج العربي والجزيرة العربية2412

123هارولولد المبشعلة اإلسالم قصة الحروب الصليبية2413

123موسى عبد السالمقرية الدوايمة2414

123تقي الدين عارف الدوريعصر أمرة األمراء في العراق2415

123خير هللا طلفاحالعراق في ست سنوات2416

123___آثار حرب الخليج على أطفال ونساء العراق2417

123مصطفى عبد القادر نجارالتاريخ القومي إلمارة المحمرة العربية2418

123وليلم جيفور بالجريفوسط الجزيرة العربية وشرقها2419

123أنعام مهدي عليحكم الشيخ خزعل في األحواز2420

123عبد المجيد إسماعيل حقيالوضع القانوني إلقليم عربستان في ظل القوعد الدولية2421

123محمد مظفر األدهميالمجلس التأسيس العراقي2422

123عبد الجبار ناجيحكم الشيخ خزعل بن جابر واحتالل إمارة عربستان2423

123عدنان الباجه جيمزاحم الباجه جي2424

123خليل المقداد(إهداء)حوران عبر التاريخ 2425

123___وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد االحتالل البريطاني والصهيونية2426

123___تاريخ فلسطين (فلسطين)المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بالد الشام 2427

123أحمد البرقاويالعالقات السياسية بين العراق وبريطانيا2428

123(أبو السعيد)خالد الحسن فلسطين وأوروبا2429



وداعا يا إسرائيل2430
الطيب الرياحي ونضال 

المرسومي
123

123لطفي جعفر فرج عبد هللاعبد المحسن السعدون دوره في تاريخ العراق السياسي المعاصر2431

123___1983 – 1980وقائع اجتماعات المجلس التشريعي 2432

123سلمان أبو ستة خطتها التفصيلية بمستقبل الدولة والمجتمع2020إسرائيل 2433

123محمود عوادإقامة الهيكل المزعوم إعالن الحرب الدينية2434

123وليد الخالدي1القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني ج2435

123مصطفى عبد القادر النجار1يوميات البصرة ج2436

123يوسف درويشتاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي2437

123محمد علي الفرافلسطين وجنوب لبنان معركة االستقالل والتحرير2438

123شفيق جاسر أحمد محمودالقدس في الخطاب المعاصر2439

123محمد عودة غلميتاريخ االستيطان اليهودي في منطقة نابلس2440

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

124محمد عبد السالم سالمةاتفاقيات السالم الفلسطينية اليهودية في ميزان القواعد القانونية الدولية2441

124أسعد عبد الرحمنعلى دروب االنتفاضة2442

124عز الدين غربيةفلسطين تاريخها وحضارتها2443

124 عبد الوهاب الكياليتاريخ فلسطين الحديث2444

124شاكر صابر الضابطتاريخ المنازعات والحروب بين العراق وإيران2445

124إبراهيم الداقوقيفلسطين والصهيونية في وسائل اإلعالم التركية2446

الرف الرابع العشرون



124___1ج (فلسطين)المؤتمر الدولي الثالث لتاريح بالد الشام 2447

124صادق جالل العظمدراسات يسارية حول القضية الفلسطينية2448

124عبد هللا الصالحنشأة إمارة آل رشيد2449

124يونس محمد الذربالمستعمرات والمستوطنات الصهيونية في فلسطين المحتلة2450

124سها حسين قليبوالقدس مدينتي2451

124حنا مقبلبالدم نكتب لفلسطين وللديمقرطية وللوحدة2452

124سلمان رشيد سلمانالدور الجديد للكيان الصهيوني في المنطقة العربية2453

124لؤي فايز النعيماتالطيب الكبير جوانب من حياة الحسين2454

124مجموعة من المؤلفينانتفاضة األقصى وقرن من الصراع2455

124بديعة أمينالجذور التوراتية للعنصرية الصهيونية2456

124عبد هللا اسكندرالفلسطينيون شعبا2457

2458
دراسات في التاريخ العربي من خالفة أبي بكر حتى سقوط الدولة 

األموية
124جاسم صكبان علي

124عالء جاسم محمد الحربيفصول من تاريخ العراق المعاصر2459

124مالك جرجيسسايكولوجية االستراتيجية الصهيونية ومفهوم إسرائيل للسالم2460

124محمد الفطايريالقضية ليست القضية2461

124ممدوح الروسانفلسطين والصهيونية2462

124خيرية قاسميةعوني عبد الهادي2463

124رشاد عارف السيدقناة البحرين المشروع اإلسرائيلي دراسة في القانون الدولي العام2464

124سعد الفطاطريفلسطين القصة الحزينة2465

2466
 الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية للحركة القومية 1920ثورة 

العربية االستقاللية في العراق
124وميض جمال عمر



124رشدي محمود العاني(إهداء)الحقيقة التاريخية لعالقة يهود الخزر والدونمة لبني إسرائيل 2467

124حسن مصطفى2الجبهة الشرقية ج2468

124أكرم زعيتروثائق الحركة الونية الفلسطينية2469

124محمد عزة دروزة(إهداء)مذكرات وتسجيالت 2470

124محمد عوة غلميتاريخ االستطيان اليهودي في منطقة نابلس2471

124عيد حجاج2كل مكان وأثر في فلسطين ج2472

124أحمد غنيمالقدس نداء أخير2473

124غازي السعديهل يوجد حل للقضية الفلسطينية2474

124خالد القشطينينحو الالعنف2475

124السيد عليوة حسن1967 – 1948القوة السياسية في إسرائيل 2476

124عز الدين غربيةفلسطين تاريخها وحضارتها2477

124عرفات حازيمدينة الخليل وحروب الحاخامات الدينية2478

124جاسر علي العنانيالقدس2479

124خيرية قاسميةفلسطين في مذكرات القاوقجي2480

124فضل شروروحقائق في زحمة الصراخ2481

124نظام عزت العباسيالسياسة الداخلية للحركة الوطنية الفلسطينية2482

124نادية علوشمناقشات حول الثورة الفلسطينة2483

124سليمان الفيوميصورة الفلسطيني في دراسات العلوم االجتماعية اإلسرائيلية2484

124نافع محمد الحسنفلسطين الثورة والثقافة2485

124إبراهيم يحيى الشهابيكيف نودع القرن العشرين2486

124غسان عبد الخالق1967الحال الفلسطيني بعد ثالثين عاما من حزيران 2487



124برهان الدجاني1972الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 2488

124منذر فائق عنبتاوي1965الوثائق الفلسطينية العربية لعام 2489

124___ إسرائيل في مسار الدول المتقدمة5 ج2020إسرائيل 2490

124من أبو عماررسائل من قلب الحصار2491

124سالفة حجاوياليهود السوفييت دراسة في الواقع االجتماعية2492

124___اإلسرائيلي مواجهة أم مصالحة– اتفاق المباديء الفلسطيني 2493

124علي نصاراإلمكانات العربية2494

124شوقي شعثالقدس العربية اإلسالمية2495

124___الموجز في تاريخ الدول اإلسالمية وعهودها في بالدنا فلسطين2496

124غازي السعديغوش أمونيم الوجه الحقيقي للصهيونية2497

124علي محافظةالعالقات األلمانية الفلسطينية2498

124هند أمين البديريأراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ2499

124خالد بن عبد هللا األزهري2التصريح على التوضيح ج2500

124صالح ماجديمعجم التعابير العصرية2501

124___أصالة المعالجات المعمارية التخطيطية عند العرب2502

124عبد القادر عابدأساليب اإلنتاج الصناعي والزراعي في الحضارة العربية اإلسالمية2503

2504
الفن المعماري والهندسة التشكيلية العامة في المساجد اإلسالمية 

والمراقد المقدسة
124شاكر هادي غضب

124داود شحادة خلفالعقود والمواصفات وحساب الكميات2505

124عبد الرزاق محمد الدليميالعالقات العامة في التطبيق2506

124محمود الحاج قاسمتاريخ طب األطفال عند العرب2507



124إنصاف نصردراسات في النسيج2508

2509

المراجعات حوار موضوعي معمق بين الحجة السيد عبد الحسين شرف 

الدين وشيخ األزهر الشريف الحجة سليم البشري حول موضوع اإلمامة 

في اإلسالم

124عبد الحسين شرف الدين

124السيد رمضانحوادث الصناعة واألمن الصناعي2510

124عبد الرحمن إبراهيم(إهداء)إدارة الجوة الشاملة اإلتقان في الفكر اإلسالمي والمعاصر2511

124محمد زكي منيرهندسة اإلنتاج في الصناعة2512

124السيد عليوةمهارات التفاوض2513

124محمد نور برهانالبرمة الخطية في إدارة وتخطيط اإلنتاج2514

124عبد هللا قاسم الفخريالزراعة الجافة2515

124عواد مجيد األعظميالزراعة واإلصالح الزراعي في عصر صدر اإلسالم والخالفة األموية2516

القات في حياة اليمن واليمانيين2517
مركز الدراسات والبحوث 

اليمني
124

(إهداء)إدارة مزارع القطاع اإلشتراكي 2518
مجذاب بدر العناد ، وخلف 

عبد الحسين
124

124أحمد محمد الحضرانيالقات2519

124شاكر صابر محمدزراعة الفاكهة2520

124علي حمزة1التطبيقات العملية في أسس الهندسة الكهربائية ج2521

124ثناء العمريإنتاج واستهالك الحنطة في العراق2522

124السيد الشرقاويالمكية اللغوية في الفكر اللغوي العربي2523

124شامل عبد األمير كبةصوير العمارة من الداخل والخارج2524



124شامل عبد األمير كبة(إهداء)اللون 2525

124مصطفى عبد هللا شيحةمدخل إلى العمارة والفنون اإلسالمية في الجمهورية اليمنة2526

124فكرت نامق عبد الفتاحسياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية2527

124محمد عزت عبد العزيزمعجالت الجسيمات2528

124حسين أحمد سلمانكتابة التاريخ في وادي الرافدين في ضوء النصوص المسمارية2529

124زهرة العنابيبنية العقل األردني2530

124محمد الراضيالترجمة واإلصالح والتعريف2531

سبك المنظوم وفك المختوم2532

العالمة أبو عبد هللا محمد 

بن عبد هللا بن مالك الطائي 

الجياني

124

124فخري خليلفي عصر النهضة2533

124سمير عبد الرحيم الجلبيمعجم المصطلحات المسرحية2534

124مصطفى حسام الدينالتسجيل القومي لإلنتاج الفكري العربي2535

124محمد سعيد العموديمهارات في الحاسوب2536

124صالح حسين العبييالتحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي2537

124زكي اآلرسوزيالعبقرية العربية في لسانهم2538

124___وقائع النوة الثانية للعلوم الصرفة2539

124___فلسفة الفن عند سوزان النجر2540

124عدنان المباركاإلتاهات الرئيسية في الفن الحديث على ضوء نظرية هاربت ريد2541

124___الترجمة في ظل الحضارة اإلسالمية وأثرها في اآلداب والعلوم2542

124عبد الحكيم بدران. دأضواء على البيئة2543

124نجم قمر الدهامأسماك العراق والخليج العربي2544



124محمد حسن آل ياسين1معجم النبات والزراعة ج2545

كتابان في العمل في اإلسطرالب2546
عبد الرحمن بن عمر بن 

محمد
124

124إبراهيم خوريأحمد بن ماجد2547

124___2بحوث الندوة القطرية الرابعة لتاريخ العلوم عند العرب ج2548

2549
 معجم 2المعجم الموحد للمصطلحات العلمية في مراحل التعليم العام ج

مصطلحات الفيزياء
___124

124فوريس.ج2تاريخ العلم والتكنولوجيا ج2550

124___1مصطلحات الهندسة المدنية والمعمارية ج2551

124هادي أحمد مخلف2التوزيع الجغرافي ج2552

124محمو إبراهيم حسين1موسوعة الفنانين المسلمين ج2553

124شريف عسيران1علم الصحة الوقاية من األمراض ج2554

124طاهر خلف العدوانالفلسطينيون بين حربين حرب الكاتيوشا وحصار بيروت2555

124شهاب أحمد الحميد1تاريخ الطباعة في العراق ج2556

124يسرى أبو عجميةالببليوغرافيا الفلسطينية2557

124يوسف عبد المسيح ثروةنظرية المسرح الحديث2558

124محمد كامل حسينالموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب2559

124خالد يحيى العزيالواقع التاريخي والحضاري لسلطنة عمان2560

124فاروق عمرمقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني2561

124فائز عيسىأمراض جهاز الهضم2562

124هادي عطية مطر الهاللينشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورها2563



الكناش في النحو والصرف2564

تأليف أبي الفداء الملك 

المؤيد عماد الدين إسماعيل 

بن علي

124

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

125سامي سعيد األحمدحضارات الوطن العربي كخلفية للمدينية اليونانية2565

125محمد حمادأشار الحدائق وشوارع المدن في الوطن العربي2566

1985125مجلس تعاون دول الخليج العربية التقرير السنوي 2567

المحاريب السنوية2568
نجاة يونس الحاج محمد 

التوتنجي
125

125قحطان عبد الرحمن الدوريالكمال بن الهمام2569

125مصطفى جمال الدينالبحث النحوي عند األصوليين2570

125إياد الصقرالفن الحديث2571

125كاظم بحر المرجانكتاب المقتصد في شرح اإليضاح2572

125حققه هشام سعيد محمودالمشكاة الفتحية على الشمعة المضية للسيوطي2573

أبنية المصدر في الشعر الجاهلي2574
وسمية عبد المحسن 

المنصور
125

125محمد حماسة عبد اللطيفالعالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث2575

125إبراهيم بدوي الجيالنيعلم الترجمة وفضل العربية على اللغات2576

الرف الخامس العشرون



اللغة العربية إلى أين؟2577

أبحاث الندوة التي عقدتها 

المنظمة اإلسالمية للتربية 

والعلوم والثقافة بالتعاون 

مع البنك اإلسالمي للتنمية

125

125جوني هيلب ينيوسرؤوس حفر اآلبار للتقنيين2578

125محمود رستمالكيمياء للمهندسين2579

125مارك روسكلمعنى تاريخ الفن2580

125محمود فاخوريموسيقا الشعر العربي2581

125مروان غرايبةالطريق إلى األستاذية في الشطرنج2582

125ضياء موصلليالميكانيك الهندسي2583

125عبد القادر رحيم الهيتيخصائص مذهب األندلس النحوي خالل القرن السابع الهجري2584

125محمد الطناوينشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة2585

125قاسم محمد صالحالظاهرة النحوية بين الزمخشري وأبي حيان مسائل من البحر المجيط2586

125أبو حيان النحوي األندلسيالتدريب في تمثيل التقريب2587

2588
كتاب الحلل في إصالح الخلل من كتاب الجمل ألبي محمد عبد هللا بن 

محمد بن السيد البطليوسي
125سعيد عبد الكريم سعودي

2589
ندوة استراتيجيات وبرامج التدخل العالجي لألشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة
125

125نبيل صبحي حناالتراث الطبي العربي2590



125علي الداود الجفالالمسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه اإلسالمي منها2591

125حامد رباح التروريالمعجم الشامل في مصطلحات التغذية وعلوم األغذية2592

125الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز2593

125 دليل الناشرين في دول الخليج العربي2594

2595
بداية الطباعة العربية في إسطنبول وبالد الشام تطور المحيط الثقافي 

1787
125وحيد قدورة

125عبد الرحمن حسين العزاويالطبري السيرة والتاريخ2596

125عبد الرزاق الحسني1930، 1905العراق في الوثائق البريطانية 2597

125سليم طه التكريتيالمقاومة العربية في الخليج العربي2598

125سليم عبابنةرواد الطب في األردن2599

2600
المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني األردني والنظام 

القانوني الجزائري
125أحمد حسن عباس الحياري

125محمد جابر األنصاريالتأزم السياسي عند العرب وسيوسلوجية اإلسالم2601

125جوزيف جراهاماالختالف في الترجمة2602

125عبد القادر عياشالخبز في دير الزور2603

125فاخر محيي محمودتنظيم وزارات التربية2604

125قاسم جميل قاسمنقل التكنلوجيا وعملية التنمية وجهة نظر من الدول النامية2605

125نادر أحمد أبو شيخةالكفاية اإلنتاجية ووسائل تحسينها في المؤؤسات العامة2606

125خضير كاظم حمودالتنظيم لرفع اإلنتاجية2607

125___القضية الفلسطينية2608

125شاكر نوريالحرككة الصهيونية في فرنسا منذ دريفوس حتى الوقت الحاضر2609



125دليل مؤسسة التعليم المهني2610

125عطية أحمد القوصيبحوث مؤتمر مصادر تاريخ القدس2611

125إبراهيم سليمان مهناأسر شهداء فلسطين2612

125محمد علي أبو حمدةاإلخطبوط الصهيوني رأي العين2613

125داود سليمان عليالطب العربي2614

125رفيعة عبيد غباشالطب في اإلمارات العربية المتحدة2615

125محمود أحمد محمداألعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي2616

125أسامة كامل راتبتعليم السباحة2617

125شاكر مصطفىجنوب بالد الشام في العصر العباسي2618

125أحمد مباركالرأسمالية السياسية ديمقراطية حكم أقلية2619

اإلبل ذاكرة الصحراء2620
محمد رجب السامرائي، 

ومحمود إسماعيل
125

125أحمد جيهان الفورتيةفي صحبة القرآن الكريم2621

125حسن الباشزحف العنصرية ومواجهة اإلسالم2622

125عبد القادر مرعي الخليلالتشكيل الصوتي في اللغة العربية2623

125حكمت نجيب عبد الرحمندراسات في تاريخ العلوم عند العرب2624

125محمود الحاج قاسمتاريخ طب األطفال عند العرب2625

125علي الدين هالل1982 – 1945أمريكا والوحدة العربية 2626

125أسامة الحارسمحاسبة الشركات2627

125فؤاد عبد العالقاموس التغذية وتكنولجيا األغذية2628

125رمزية محمد األطرقجيالمعغني في البيطرية للملك األشرف عمر بن يوسف الغساني2629

125طه حمادي الحديثيإنتاج الحليب ومشتقاته في إقليم بغداد2630



125جبار حسن النعيميفسلجة وتشريح ومورفولجي نخلة التمر2631

125جميل مصعب محمودالقضية األرتيرية2632

125عزام توفيق عزامإدارة وتنظيم المؤتمرات2633

125أحمد حسين شرف الديناللغة العربية في عصور ما قبل اإلسالم2634

125سلطان ناجي بصنعاء1948دور جريدة فتاة الجزيرة في أحداث سنة 2635

125نعيمة حسن رزوقياستخدام الحاسبات االلكترونية في إخراج وإنتاج كشافات الدوريات2636

الهندسة اإلقليدية2637
أسماء عبد الكريم عيسى 

اللحام
125

125جيدة عبد الحميد العانيغذاؤك صحتك2638

125دزيربيدنيأبو ريحان البيروني2639

125حسن سيد أحمد أبو العينينكوكب األرض2640

125سهل السنوي وعدنان النقاشتاريخ العلم وفلسفته مع التأكيد على علم األرض2641

125سالم محمد آل حميدةاألرقام العربية ورحلة الرقام عبر التاريخ2642

1988125فلسفة العلوم وقائع ومحاضرات الندوة األولى 2643

125رياض شاكر نعومطرق حل المعادالت التفاضلية العادية وتطبيقاتها2644

المنظومة الشمسية2645
عبد األمير المرتضى 

المؤمن
125

125ضياء الدين محمد عطيةالمستحدثات البيوتكنلوجيا وضوابطها األخالقية2646



مباديء في الجبر2647
عبد الرؤوف عبد الغني 

عمر
125

125فريد كامل أبو زينةالرياضيات2648

125محمد توفيق حسينالمقابسات ألبي حيان التوحيدي2649

125عبد الرحمن التكريتياألمثال البغدادية المقارنة2650

125جالل الحنفي البغدادي1معجم اللغة العامية البغدادية ج2651

125جالل الحنفيالعروض2652

125خلف رشيد نعمان2شرح الصولي لديوان أبي تمام ج2653

125أبو العالء المعري2، 1اللزوميات ج2654

125حبيب حسين الحسني(إهداء) 1ديوان السري الوفاء ج2655

125نوري حمودي القيسيالتذكرة الفخرية للصاحب بهاء الدين المنشأ االربلي2656

125يونس أحمد السامرائيديوان خالد الكاتب2657

125حلمي الزواتي1األعمال الشعرية الكاملة ج2658

1ديوان ابن نباتة السعدي ج2659
عبد األمير مهدي حبيب 

الطائي
125

125الوثائق الرئيسة في قضية فلسطين2660

125رشيد الجميليحركة الترجمة في المشرق اإلسالمي في القرنين الثالث والرابع للهجرة2661

125شوقي ضيالعصر العباسي األول2662

125يونس أحمد السامرائي2شعر ابن المعتز ج2663

125عبد السالم محمد هارونتحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب2664

125عبد الرحمن التكريتي3األمثال البغدادية المقارنة ج2665



125عبد الكريم الفيالليالترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا2666

125روم الندوتاريخ المغرب في القرن العشرين2667

2668
الخليج العربي المناقشة البرلمانية األمريكية المستمرة حول اهتمامات 

الواليات المتحدة وسياساتها في منطقة الخليج العربي
125وديع ميخائيل حنا

125يوليوس قلهوزنتاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إلى نهاية الدولة األموية2669

125محمد المختار ولد السعد2إمارة الترارزة ج2670



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

21عبد الوحيد خان2دليل الكتب األجنبية ج2671

21كارل بروكلمانالفهارس العربية لكتاب تاريخ األدب العربي2672

21أحمد سعيد الخازندار3، 2، 1فهرس المخطوطات العربية المصورة ج2673

21____الفهارس المشروحة للتربية العربية اإلسالمية2674

21____فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود2675

21____الفهارس التحليلية للتربية اإلسالمية2676

21سلوى عبد العزيز المانعفهرس الكتب العربية الموجودة في مكتبة مركز دراسات الخليج العربي2677

2678
فهرس وثائق البصرة والخليج العربي المتوفرة في مركز دراسات 

الخليج العربي
21عبد الجبار حمد حسين

21___الصراع العربي الصهيوني في الدوريات األجنبية2679

21محمد حسين الزبييالمدرسة المستنصرية وملحقاتها2680

21هجير عدنان زكياالقتصاد األفغاني2681

198121 – 1956االنتخابات التشريعية التونسية2682

21____2-1فهرس مخطوطات دار الكتب القطرية ج 2683

21____2-1الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط ج2684

21محمد العربي الخطابي6-5-4-3فهارس الخزانة الحسينية 2685

الخزانة الثانية

الرف األول



21علي أبو حسين2-1فهرس مخطوطات البحرين ج 2686

21محمد قبيسي. دحضارة العرب في حفظ وثائقهم2687

21رشا برغوثي بيدسدليل التكشيف واالستخالص2688

2689
استراتيجية التوثيق والمعلومات وخطط العمل المستقبلي في الوطن 

العربي
____21

21____(الزاهر)مركز الوثائق التاريخية في ديوان ولي العهد 2690

21عامر إبراهيم قنديلجيدليل المكتبات العراقية2691

21عبد الجليل التميمي. دمن أجل التخطيط لتطوير األرشيف بالبالد العربية2692

21____3-2-1الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط 2693

21صالح أحمد العليمكانة العقل في الفكر العربي2694

21____نظام الوثائق والمحفوظات ونظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات2695

2696
علوم القرآن رسم )الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط 

(المصاحف
---------------21

2697
علوم القرآن )الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط 

2-1الجزء  (مخطوطات القراءات 
--------------21

2698
علوم القران )الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط 

4-2-1الجزء  (المصاحف المخطوطة
-----------21

21نورمان سيكارحوليات نشر المثاني للقادري2699

21بديعة يوسف عبد الرحمنفهرس عناوين المخطوطات في مكتبة الدراسات العليا2700

21----------المكتبات العامة والمكتبات الوطنية في الوطن العربي2701



مخطوطات الحديث النبوي الشريف وعلومة2702
أسامة ناصر النقشبندي ، 

ظمياءعباس السامرائي
21

21محمد فاتح صالح زغل. دمنتخبات من نوادر المخطوطات العلمية2703

21شوقي شعث. دالمتاحف في الوطن العربي النشاة والتطور2704

2705
فهرس مخطوطات الطب اإلسالمي باللغات العربية والتركية والفارسية 

في مكتبات تركيا
___21

21عصام محمد الشنطيالمخطوطات العربية التي صورها المعهد من دار المخطوطات2706

21معروف خزنة دار. دمخطوطات فريدة ومطبوعات نادرة ج األول2707

21سام عبد الرزاق أحمدفهرس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل ج الرابع2708

21ميخائيل عوادمخطوطات المجمع العلمي العراقي ج الثالث2709

21خضر إبراهيم سالمةفهرس مخطوطات مكتبة المسجد األقصى ج الثاني2710

21___دليل فهارس المخطوطات في المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية2711

21___الفهارس التحليلية االقتصادية اإلسالمية ج الخامس عشر2712

21___دليل فهارس المخطوطات في المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية2713

21___فهرس المخطوطات المحفوظة في مجمع اللغة العربية األردني2714

21مصطفى مرتضى الموسويالمخطوطات العربية2715

21سلمان هادي الطعمة1مخطوطات كربالء ج 2716

21محمد العربي الخطابيفهارس الخزانة الملكية المجلد الثاني2717

21محمود علي عطا هللافهرس مخطوطات مكتبة اإلبراهيمي في الخليل2718



21صالح الدين المنجد. دمعجم المخطوطات المطبوعة ج الثاني2719

21محمد عزت عمرفهارس المخطوطات المصورة2720

21أحمد الحسينيفهرست مخطوطات الشيخ محمد الرشتي2721

21محمد مهدي نجففهرست مخطوطات مكتبة اإلمام الحكيم العامة2722

21___مخطوطات ابن خلدون في مكتبات تركيا2723

21محمود علي عطا هللافهرس المخطوطات المكتبة اإلسالمية في يافا2724

21محمد إبراهيم الشيبانيالمخطوطات العربية في العالم وأماكن وجودها2725

21رشيد عبد الحقالمصطلحات العربية في علوم المعلومات2726

21إبراهيم محمود. دالطب الشرعي والسموميات2727

200321ببليوغرافيا الرسائل الجامعية 2728

21عبد هللا السعيد. دأبحاث في صحة اإلنسان والبيئة2729

21___دليل عمادة شؤون المكتبات2730

21سالم عبود اآللوسيمعهد الوثائقين العرب2731

21دوجالس ايالتطورات السياسية في المملكة المغربية2732

21إبراهيم السامرائي. دفي التعريب والمعرب2733

21___فهرس مخطوطات جامعة أم القرى ج الثاني2734

21أسامة ناصر النقشبنديمخطوطات الموسيقى والغناء والسماع في مكتبة المتحف العراقي2735

21___دولة قطر وزارة التربية والتعليم فهرس دار الكتب القطرية المجلد األول2736

21عبد السالم بن عبد القادردليل مؤرخ المغرب األقصى ج األول2737

21كريم العبوديقياس اإلتجاه المكتبي2738

21سالم عبود اآللوسياألرشيف2739



21___المرشد في علم نسخ الفم واألسنان2740

21لينا عبد الوهاب الفقيرمهارات استخدام نظام النوافذ2741

21علي أبو الحسن. ددور بريطانيا في تهويد فلسطين2742

21حسان عبابدةاستخدام الحاسوب في المكتبات ومراكز المعلومات2743

21عبد هللا شقرونحديث اإلذاعة حول المسرح العربي2744

21عبد الرحيم محمد عليثبت المصادر العربية عن فلسطين2745

2746
أعمال المؤتمر العام الخامس للفرع االقليمي العربي للمجلس الدولي 

االرشيف
21عبد الجليل التميمي. د

21طارق حمادة. دنظام معالجة المعلومات للتنمية اإلدارية2747

2748
المنظمة العربية للعلوم اإلدارية بنوك المعلومات وأثرها على التنمية 

الشاملة
21عادل فهمي بدر

21صدقي دحبور1976دليل المكتبات في األردن 2749

21صالح الدين بن عيسىندوة المكتبات المدرسية ودورها المستقبلي في المجال التربوي والثقافي2750

21---------م1994دليل الرسائل الجامعية مكتبة الجامعة األردنية  نيسان 2751

21--------1991دليل الرسائل الجامعية مكتبة الجامعة األردنية آذار2752

21عماد عبد السالم رؤوف(5، 3 ،2)اآلثار الخطية في المكتبة القادرية ج2753

21السعيد السيد شلبي. دالميكروفيلم2754

21--------المعايير الموحدة2755

21نوري محمد صبري المفتيمكتبة المدرسة القادرية العامة مؤسسةا السيد الشيخ عبد القادر الكيالني2756

21كريكور سبروت. داألسس النظرية التكنلوجيا الكهرباء2757



21---------وثائق قضية السالم في الشرق األوسط الجزء الثاني2758

21نافع قاسمافتتاح مكتبة األوقاف العامة في الموصل2759

21إلهام بشير اللوسالواجبات المهنية وغير المهنية في المكتبات2760

21-------------كشاف حولية كلية التربية2761

21نوري حمودي القيسي. دالبحث والمكتبة2762

21--------توفير المعلومات بأجهزة التوثيق بالوطن العربي2763

21عبد الرحيم محمد عليثبت المصادر العربية عن فلسطين2764

21عامر إبراهيم قنديلجيالتقنيات واألجهزة في مراكز المعلومات2765

21----------دليل المكتبات المركزية والمكتبات الفرعية2766

21جوزيف مكينعبد الرحمن الناصر2767

21---------تطور المكتبات الجامعية بالجزائر2768

التصنيف ألغراض استرجاع المعلومات2769
عبد السالم عبد الوهاب . د

ابوالنور
21

21صالح خليل أبو إصبعنصوص تراثية في ضوء علم االتصال المعاصر2770

21سهام سايس. دالمواد السنية التعويضية2771

21جاسم محمد جرجيس. دالمراجع والخدمات المرجعية2772

هذه مكتبتك2773
عماد شؤون المكتبات جامعه 

الملك سعود
21

21---------وسائل اإليضاح المتوفرة في مراكز دراسات الخليج العربي2774

21----------مركز المعلومات في جامعات الخليج العربي2775

21غنية خماس صالحالفهرسة الوصفية علم وفن وتنظيم2776

21محمد محمد الهادي. دنظم المعلومات في المنظمات المعاصرة2777



21فؤاد قزانجىمراجع الكتب والمكتبات في العراق2778

21----------أوراق عربية التحرك الثقافي اإلسرائيلي في مصر2779

21خليل إبراهيم حماش. دالكتاب في البلدان المتعددة اللغات2780

2781
 – 1972البحوث العلمية والمطبوعات المدعومة في الجامعة األردنية 

1987
21محمد عدنان البخيت. د

21----------دليل الناشرين في دول الخليج العربي2782

21------------تراسل البيانات بين الدول العربية2783

21فتحي حمد بن شتوان. دالطريق المقبل2784

21أيمن اإلسكندرانيأسرار المناخ وتقلبات الجو2785

21محمود علي عطا هللافهرس مخطوطات المكتبة اإلسالمية في يافا2786

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

22___دليل المعلومات عن دول العالم2787

22___دليل أجهزة البحث العلمي العربية2788

22محمد صالح الدين حلميتاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر2789

22ايليانور هارمناألطروحة والكتاب2790

22___الكتاب والوثيقة2791

22عامر إبراهيم قنديلجيالبحث العلمي دليل الطالب في الكتابة والمكتبة والبحث2792

22محمد ازهر سعيد السماك. دأصول البحث العلمي2793

22___حق االتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية2794

22____1976اإلحصاء الثقافي لعام 2795

الرف الثاني



22____الثقافة ووسائل نشرها في الوطن العربي2796

22____دور مصر اإلعالمي في القارة اإلفريقية2797

22____منظمة الخليج العربي لالستشارات الصناعية2798

22____الصناعات اإلعالمية واالتصالية في الوطن العربي2799

22____دور أجهزة البحث العلمي العربية في عملية التنمية القومية2800

22___ندوة أقسام اإلعالم بالجامعات العربية2801

22سمير جميل حسين الفتالوياستغالل براءة االختراع2802

22عمار بوحوش. ددليل الباحث في إعداد البحوث والدراسات االكاديمية2803

22---------الصورة في عملية االتصال2804

22عوض منصور. دمقدمة في تحليل نظم المعلومات باستخدام الكمبيوتر2805

22محمد جابر األنصاري. دانتحار المثقفين العرب2806

22حميد جاعد محسنالتنمية والتخطيط اإلعالمي في العراق2807

22----------اإلعالم والصحافة قائمة مؤلفات ببليوغرافية معرفة2808

22طارق حمادة. دمنهاج النظم2809

22--------استخدام التقنيات الحديثة في مجال المعلومات2810

22----------الحوار الثقافي العربي األوروبي متطلبات وآفاق2811

22حليم بركات. داالغتراب في الثقافة العربية متاهات اإلنسان بين الحلم والواقع2812

2813
، 1)فهرس مخطوطات مكتبة اآلفاق المركزية في السليمانية الجزء 

2 ،3)
22محمود أحمد محمد

2814
 المشروع الحضاري العربي بين 4حوارات في الفكر العربي المعاصر

التراث والحداثة
22....خالد الكركي



22فؤاد الجميعي. داألسس النظرية والتطبيقية لتخطيط نشاط البحث العلمي2815

22صباح ياسيناإلعالم وآفاق التجربة الثورية2816

22...سيد رحيماإلعالم وتحديات التنمية2817

22عبد الفتاح خضر. دأزمة البحث العلمي في العالم العربي2818

22منير بكر التكريتي.داإلعالم العربي بين الدعاية اإلمبريالية والصهيونية2819

22محمد جاسم النداوي. داإليرانية– الثقافات المضادة اإلسرائيلية 2820

22رياض أحمد يحيىحرب اإلشاعة2821

22مؤسسة علمية إعالنيةدليل مركز التوثيق اإلعالمي لدول الخليج العربي في بغداد2822

2823
مركز التوثيق العلمي الدليل العلمي العراقي لألبحاث والتقارير 

والدراسات

وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي مؤسسة البحث العلمي
22

الدرهم األموي المعرب2824
ناصر محمود النقشبندي، 

مهاب درويش البكري
22

الدرهم العربي اإلسالمي2825
ناهض عبد الرزاق دفتر .د.أ

القيسي
22

الدرهم اإلسالمي المضروب على الطراز الساساني2826
ناصر السيد محمود 

النقشبندي
22

2827
البحوث العلمية والمطبوعات المدعومة من الجامعة األردنية لألعوام 

1997/1998 – 1989/1990الجامعية 

عبد الحليم .د.أ:إشراف

سعاد عبد :الوريكات، إعداد

حيدر المومني:الجليل، تحرير

22

2828
المنسوجات العراقية اإلسالمية من الفتح العربي إلى سقوط الخالفة 

العباسية ببغداد
22فريال داود المختار



اإلحصاءات السكانية في دول الخليج العربية2829
عثمان الحسن محمد .د:إعداد

زياد رشاد الراوي.نور، د
22

استنساخ اإلنسان الحقائق واألوهام2830
مصطفى إبراهيم .د: ترجمة

فهمي
22

22غازي رجب محمد. دالعمارة العربية في العصر اإلسالمية في العراق2831

22مهندس عبد الرحيم بصيلة.دمقدمة إلى علم الكومبيوتر2832

الدينار اإلسالمي في المتحف العراقي2833
ناصر السيد محمود 

النقشبندي
22

22سالم عبد الرزاق أحمد(8، 7، 3)فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل 2834

22___محاضرات الموسم الثقافي2835

22فواز أسعد. دالجملة العصبية المركزية والرأس والعنق2836

22محي الدين شعبان توق. داإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعات الخليج العربي2837

22فؤاد سزكينتاريخ التراث العربي2838

22مركز البحوث التربويةدراسات في تنمية دافعية اإلنجاز  المجلد الثاني2839

دليل الدوريات األردنية2840

منشورات جمعية  المكتبات 

ربحي : األردنية، إعداد

عليات ويسرى أبو عجمية

22

22حسين سالمة++JAVA & Cتعلم البرمجة الكائنية الموجهة 2841

22محمود علي عطا هللافهرس مخطوطات مكتبة مسجد الحاج نمر النابلسي في نابلس2842



22أحمد العلمي. دفهرس مخطوطات كلية الدعوة وأصول الدين2843

22نبيل علي. دتحديات عصر المعلومات2844

22محمد حسام الدين إسماعيل. دالصورة والجسد دراسات نقدية في اإلعالم المعاصر2845

22منتدى األلسكودور الكتاب في تركيز مجتمع المعرفة2846

اإلعالم والصحافة2847
مركز التوثيق اإلعالمي لدول 

الخليج العربي
22

22-------------دليل المكتبات الجامعية2848

22عامر إبراهيم قنديلجيالمعلومات الصحفية وتوثيقها2849

22عادل عبد البلداوي. دتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي2850

22إبراهيم أمين مصطفىدليل المعلم في التدريب على النطق والحروف اإلشارية2851

22عاصم الدسوقي. د.أالصحافة القطرية والقضايا العربية2852

22عبد الكريم إبراهيم دوحان. دكيف تكتب بحثا تاريخيا جامعيا2853

22------التاريخ اإلسالمي2854

22عواطف عبد الرحمن. ددراسات في الصحافة المصرية المعاصرة2855

22حسين أحمد محمدوتطورها.. الصحافة القطرية نشأتها 2856

22عبد العزيز الرشيدالصحافة وروادها في الكويت2857

22محمد فهيماإلعالم العربي واإلسالمي الواقع والتحديات والمواجهة2858

22_____علوم القرآن المصاحف المخطوطة ومخطوطات رسم المصاحف2859

22_____دليل الرسائل الجامعية في البالد العربية2860

22محمد عبد الملك المتوكل. دالصحافة اليمنية نشأتها وتطورها2861



22عمر تدمري. دمن تاريخ طرابلس الحضاري دار العلم في القرن الخامس الهجري2862

22_____االقتصاد اإلسالمي والتكامل التنموي في الوطن العربي2863

22رشدي راشد. ددراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها2864

22إبراهيم بدرانالفلسفة في الوطن العربي المعاصر2865

22إبراهيم خليل أحمد. دنشأة الصحافة العربية في الموصل2866

22سامي مسلم. دصورة العرب في صحافة ألمانيا االتحادية2867

22ناجي العلي وفن الكاريكاتير2868

22ميشال الغريب. دالصحافة تاريخا وحاضرا2869

22___االتحاد األم للصحفيين العرب في دورته السادة2870

22عطا سلمان جاسم. د.أدراسات في التاريخ والمؤرخين المسلمين2871

22___اتحاد المؤرخين العرب يقيم احتفاال خاصا بتكريم األستاذ سالم اآللوسي2872

22___معهد الوثائقيين العرب2873

22عصام فاهم جواد العامريالدعاية اإليرانية و الدعاية اإلسرائيلية2874

22راسم محمد الجمال. داالتصال واإلعالم في الوطن العربي2875

22أنطونيا روبييدوالوطن العربي وأمريكا الالتينية2876

22يزيد صايغ. دالصناعة العسكرية العربية2877

22___2مناهج المستشرقين في الدراسات العربية اإلسالمية ج2878

22___اإلعالم والصحافة قائمة مؤلفات ببليوغرافية معرفة2879

22نورهان الشيخالروسية– صناعة القرار في روسيا والعالقات العربية 2880

22____الصفحة الجديدة2881



22علي أسعد وطفة. دبنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن العربي2882

22علي خليفة الكواري. دنحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة2883

22____ 1990 – 1965االنفاق العسكري اإلسرائيلي 2884

22سعدون حمادي. دتجديد الحديث عن القومية العربية والوحدة2885

22نزار جرجيس عليصحافة أربيل2886

22إبراهيم العيسوياالعتماد المتبادل والتكامل االقتصادي والواقع العربي2887

22منذر خدام. داألمن المائي العربي الواقع والتحديات2888

22أنطوان زحالنحيازة القدرة التكنولوجية2889

22الكسندر كينجالثورة العالمية األولى2890

22محمود عبد الفضيل. دالتشكيالت االجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي2891

22فرهنك جاللحيازة التكنولوجيا المستوردة من أجل التنمية الصناعية2892

2893
معجم المصادر الصحفية لدراسة األدب والفكر في المملكة العربية 

السعودية
____22

22-------مشاكل الصحفيات العربيات2894

22محمد مصطفى كمال. داألوروبية– صنع القرار في االتحاد األوروبي والعالقات العربية 2895

22------حول الخيار الديمقراطي2896

22بشارة خضر. دأوروبا وبلدان الخليج العربية الشركاء األباعد2897

22تيم نبلوكالعقوبات والمنبوذون في الشرق األوسط2898

إدمان المخدرات حوار في أسرة2899
ماهر إسماعيل صبري . د

محمد يوسف
22

22محمود عطا حسين عقل. د.أالقيم السلوكية2900



22أحمد زكي يمانيالوطن العربي بين قرنين2901

22عقل نوري المال حويشالعمارة الحديثة في العراق2902

22كمال رمزيالهوية القومية في السينما العربية2903

22زهير صاحب. د.أفن الفخار والنحت الفخاري في العراق2904

22أيمن سعدي محمدعلم الديكور الحديث تكنولوجيا الحديث2905

22محفوظ صالح التميمي. دالمحاسبة في شركات األموال2906

22أحمد الكعيبردليل الرحالت2907

22عثمان القرينياألقوياء في نهائيات كأس العالم2908

22رفعة الجادرجيفي سببية وجدلية العمارة2909

22حسام يعقوب إسحق. دالفبراتو كواسطة فنية تعبيرية في العزف على الفلوت2910

22أسعد محمد عليمدخل إلى الموسيقى العراقية2911

22ميخائيل خليل هللا ويردىجولة في علوم الموسيقى العربية2912

22هاشم محمد الرجبكتاب األدوار لصفي الدين عبد المؤمن األموي البغدادي2913

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

23نبيل أبو ديةمن النهضة إلى الحداثة تاريخ العمارة الغربية ونظرياتها2914

23فاروق أوهان. دمن االحتفال الشعبي إلى المسرح2915

23أيمن سعدي محمدالمخططات التنفذية2916

23فريدريك مالنزالرسم كيف نتذوقه ؟ عناصر التكوين2917

23محمد حسين جوديقضايا الفن والتربية الفنية2918

23-----------أنماط البناء في الوطن العربي وصناعة الطابوق الطيني2919

23-------------الكتاب العلمي السنوي لإلذاعات العراقية2920

الرف الثالث



23-----------العمارة العربية قبل اإلسالم واثرها في العمارة بعد اإلسالم2921

23سليمة عبد الرسولاألصول الفنية لزخارف القصر العباسي بغداد2922

23محمد هاشم خواجكية. دمستقبل التصنيع والتكنولوجيا2923

23حسن الباشا. دالفنون اإلسالمية والوظائف2924

23عدنان مداناتتحوالت السينما العربية المعاصرة قضايا وأفالم2925

23زهير أحمد القيسيأنموذج القتال في نقل العوال لشهاب الدين أحمد بن يحيى المغربي2926

23----------السياسة العربية للشباب والرياضة2927

23قاسم حسن المندالوي. دالتدريب الرياضي بين النظرية والتطبيق2928

23منذر هاشم الخطيب. دتاريخ التربية الرياضية2929

23نجم الدين السهرورويرعاية الشباب بين المبدأ والتطبيق2930

23طارق الناصريالرياضية بدأت في وادي الرافدين2931

23محمد حسين جودينحو رؤيا جديدة في الفن والتربية الفنية2932

23-------نقود يونانية من جزيرة فيلكا2933

23مهاب درويش البكريالمسكوكات العباسية المضروبة في سامراء2934

23ناهض عبد الرزاق. دالمسكوكات2935

23فاروق حيدراإلذاعة والتمثيلية المسموعة2936

23صبحي أنور رشيد. دتماثيل األسس السومرية2937

23أسعد عبد الرزاقدروس في أصول التمثيل2938

23خولة المناعيالسدو في قطر القيم الفنية والتقنيات التقليدية2939

23عباس العزاويتاريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية2940



23سعد محمد حسين المومني. دالعمارة األموية في مدينة عمان في ضوء التقنيات األثرية2941

23عبد هللا محمد القاقالصحراء المغربية حقائق ووثائق2942

23صالح عيسىالثورة العرابية2943

23خالد أمين عبد هللا. د.أأساسيات المحاسبة وطرقها2944

23عمروف خليل يفججالمشاريع الصناعية اقتصادها وتخطيطها2945

23عبد الرحمن بدوي2-1أعمال خالدة ثربانتس دون كيخوته 2946

23محمد حسين آل ياسينالدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث2947

23بيداء محي الدين ميروالزمن السردي في النص المسرحي العربي2948

23عبد الكريم السيد. دمرايا وظالل2949

23عبد الستار العزاوي. دالبيت الغربي2950

23علي العمايرةتطور وأرقام2951

23عدنان محمود حيدر. داإلحصاء للمكتبيين2952

23منير بكر التكريتيالصحافة العراقية واتجاهتها السياسية واالجتماعية والثقافية2953

23سعيد عبد هللا الوايلاألبواب والنقوش الخشبية في عمارة الشارقة التقليدية2954

23محمد حسين جوديصناعة النحاس عند العرب وأثرها على الفن األوربي2955

23شوكت الربيعيالفن التشكيلي في الفكر العربي الثوري2956

23رجب بركاتمن تاريخ صحافة الخليج العربي2957

23___دور ليبيا الدراسية والتدريبية2958

23___ال للحرب نعم للسالم2959

23هادي طعمةاالحتالل البريطاني والصحافة العراقية2960

23طه باقرملحمة كلكامش2961



نحو مسرح فقير2962
جيرزي كروتووسكي  

كمال قاسم نادر. وترجمة د
23

الفريد في تقييد الشريد وتوصيد الوبيد2963
أبو القاسم بن محمد بن عبد 

الجبار الفجيبي
23

23عبد الهادي التازي. دالقنص بالصقر بين المشرق والمغرب2964

23محمد باقر الحسينيالعملة اإلسالمية في العهد األتابكي2965

2966
المشترك في مجال النغم واإليقاع بين المغرب والشعوب اإلفريقية 

المجاورة
23عبد العزيز بن عبد الجليل

اللهجة اإلمارتية مدخل عام دليل الجامع الميداني2967
عبد العزيز عبد الرحمن 

المسلم
23

23أحمد عبد الباقي السامرائيمن أعالم العلماء العرب2968

23البشير بن سالمة1النظرية التاريخية في الكفاح التحريري التونسي ج2969

23بدر الدين عبد الرحمنالتراجيديا معرفيا وجماليا2970

23___أثر الحصار االقتصادي على الجوانب النفيسية2971

23هيلين كلينشكل الذاكرة2972

23محمود متولي. دتاريخ الصحافة المصرية2973

23ناهض عبد الرزاق دفتر. دالنقود في كردستان2974

23إبراهيم مرزوقتعلم فن الرسوم المتحركة2975

23صفاء زوقي الصائغالهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي2976

23حنا سليم قاقيشالنماذج المكتبية2977

23منذر صالح. دنظم المعلومات اإلدارية2978

23رياض صالح الخفافدليل هندسة الغابات2979



23حمزة محمود الشمخياإلدارية المالية بين النظرية والتطبيق2980

23أيمن سليمان مزاهرة. دخدمة األغذية والمشروبات2981

23-------------استخدام الحاسبات االلكترونية في اإلدارة2982

23جبرة عبد الحميد العانيعلم التغذية2983

23محمد أبو زريقتشكليون أردنيون معاصرون2984

23أسعد عرابيوجوه الحداثة في اللوحة العربية2985

23مهاب درويش البكرياآليات القرانية والعبارات الدينية على المسكوكات االيلخانية2986

23سهيلة الجبوريالسيف اإلسالمي2987

23ـــــــــمصطلحات اإلذاعة والتلفاز والكهرباء العامة2988

23يوسف العانيهوليود بالد ارتوش2989

23حلمي بدير.درواية الواقع في المسرح المصري الحديث2990

23سامي خشبةقضايا معاصرة على المسرح2991

23حسن محمد حسنمذاهب الفن المعاصر2992

23سعاد ماهر محمد. دالفنون اإلسالمية2993

23جوهانز ايتينالتصميم والشكل2994

23طالل معالالعالم الضال انحراف الرؤيا في الفنون2995

23سمير غريبالسريالية2996

23شوكت الربيعيالفن التشكيلي المعاصر2997

23جوليان هلتوننظرية العرض المسرحي2998

23مارفن كارلسون(مقدمة نقدية)فن األداء 2999

23آرنست فيشرضرورة الفن3000

23رمسيس يونانغاية الرسام العصري3001



23إيفانز-جيمس روسالمسرح التجريبي3002

23عوني كرومي. دالخطاب المسرحي3003

23رياض عصمت. دالمسرح العربي بين الحلم والعلم3004

23أحمد تيمور باشاالتصوير عند العرب3005

23هايز جوردونالتمثيل واألداء المسرحي3006

23محمود البسيوني. دالفن في القرن العشرين3007

23___المسرح في الخليج3008

23محمود البسيوني. دالفن الحديث3009

23------ندوة العمارة اإلسالمية3010

23إدوار لوسي سميث1945الحركات الفنية منذ عام 3011

23------النص المسرحي في اإلمارات3012

23طالل معالأوهام الصورة3013

23ستانسالفسكي(2-1)حياتي في الفن ج3014

23االردس نيكولعلم المسرحية3015

23برتولد بريختاألورجانون الصغير3016

23فوزي فهمي. دالمفهوم التراجيدي والدراما الحديثة3017

23محمد بري عوانيقمران3018

23عبد الواحد ذنون طه. دالعراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي3019

23عبد الواحد ذنون طه. ددراسات أندلسية3020

23عبد الواحد ذنون طه. دتراث وشخصيات من األندلس3021

23عبد الواحد ذنون طه. دأصول البحث التاريخي3022

23عبد الواحد ذنون طه. داإلسالم في المغرب واألندلس كيف انتشر ولماذا ؟3023



23عبد الواحد ذنون طه. دتراجم مشرقية ومغربية3024

23عبد الواحد ذنون طه. دمواقف ودراسات في التاريخ والتراث3025

23عبد الواحد ذنون طه. داألصالة والتأثير أبحاث في الفكر والتراث3026

الفكر السياسي في المشرق العربي3027
عبد هللا مكطوف . د.أ

الجوراني
23

23داخل حسن جريو. د.أأحاديث من جامعة البصرة3028

23جاسم محمد الحربي. د.أرجال العراق الجمهوري3029

23ـــــــــبحوث ندوة أبناء األثير3030

23حامد محمود عباس. دالمشكلة الكردية في الشرق األوسط3031

23محمد عمارة. دالخالفة ونشأة األحزاب اإلسالمية3032

23يوري إيفانوفاإلنذار المبكر3033

23محمد نصرتعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيني3034

23عبد الواحد ذنون طه. ددراسات في التاريخ األندلسي3035

23عبد الواحد ذنون طه. دالفتح واالستقرار العربي اإلسالمي في شمال إفريقيا واألندلس3036

23عامر إبراهيم القنديلجيالمعلومات الصحفية وتنظيمها األرشيف الصحفي3037

23ضيف هللا محمد األخضرمحاضرات في الحضارة العربية3038

23تاج السر أحمد حرانحاضر العالم اإلسالمي3039

23ــــــــ1980موعدنا عام 3040

23التهامي الراجي الهاشمي. دتوطئة لدراسة علم اللغة التعاريف3041

23ـــــــــمختارات ديوان الثورة3042

23جوزيف داهموسسبع معارك فاصلة في العصر الوسطى3043



23عوديشو ملكوملحمة كلكامش3044

23جواد عبد الزهرة الركابيفلسفة الميثاق3045

23مركز دراسات الوحدة العربيةالديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي3046

23نوال السعداوي. دقضايا المرأة والفكر والساسة3047

23أحمد أنور. داآلثار االجتماعية للعولمة االقتصادية3048

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

24محمد عدنان البخيت. دفهرس مخطوطات العربية المصورة ج األول3049

24سعد بن عبد العزيز الراشد. دالَربَذَة3050

3051
قرية الفاو صور للحضارة العربية قبل اإلسالم في المملكة العربية 

السعودية

عبد الرحمن الطيب . د

األنصاري
24

3052
أبحاث الحلقة الرابعة للمراكز والهيئات المتهمة بدراسات الخليج 

العربي والجزيرة العربية
---------24

24------------نتائج اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبيرة3053

24----------الدورة العاشرة العامة3054

3055
تحليل الواقع العلمي للنشاطات البحثية لمجلس البحث العلمي 

وانعكاستها على نشاطات أجهزة الدولة في العراق
24عاصم العسكري. د

24يحيى الحداد. دبحث حول البرامج اإلخبارية التي يبثها تلفزيون الكويت3056

24أحمد إسماعيلأقوال من التاريخ3057

24صالح مهدي عباسبرهان الدين الجعبري3058

الرف الرابع



24خالد خليل حموديالمراحل التاريخية للمدرسة المستنصرية3059

24شاكر محمود عبد المنعم. دتجهيزات المدرسة المستنصرية عند افتتاحها3060

3061
قرارات مجلس الوزراء األعالم العرب في دورته العادية الرابعة 

والعشرين
------------24

24------------1983دليل مجلس البحث العلمي 3062

24الحريات الصحفية في الوطن العربي3063

24العالقات العامة والرأي العام3064

24سعد التانه(الخير)التحرير الصحفي  3065

24بهاء اإلبراهيمخطة تصنيف القصاصات الصحفية3066

24_____توصيات اللجنة الدائمة لإلعالم العربي3067

24_____قرارات وزراء األعالم العرب3068

24خالد ناجي داود. دكيف كتبت موسوعة الرازي الحاوي الكبير3069

24_____م1999 1فهرس مكتبة مركز البحوث والدراسات اليمنية ج3070

24عثمان سفر قدوريالدليل التعريفي لألطاريح الجامعية المنجزة في جامعة تكريت3071

24____تشييد بناية المجمع الوثائقي3072

24____واقع أنظمة الحفظ واألرشيف في العراق3073

24____اللقاء العلمي حول التوثيق وتبادل المعلومات اإلدارية3074

24____دليل استخدام جهاز المايكروفيش في المنظمة العربية للعلوم اإلدارية3075

24____صون الوثائق والكتب المصنوعة من الورق وترميمها3076

جدلية التواصل في العمارة العراقية3077
جنان عبد الوهاب عبد . د

الرزاق
24



24عبد العزيز حامد أبو زنادة. دالمجهر والبنيات الدقيقة3078

24كارل بروكلمانالفهارس العربية لكتاب تاريخ األدب العربي3079

24توفيق حمد عبد الجوادتاريخ العمارة والفنون في العصور األولى3080

24____خزانة األطاريح الجامعية المناقشة في المعاهد والكليات العربية3081

3082
-1971ماجستير – الفهرس المصنف للرسائل الجامعية  دكتوراه 

م1999
____24

24-----------2005التقرير السنوي  3083

24ظمياء كاظم الكاظميالمشروع العماني ألمة الخليج العربي في الدوريات العربية3084

24فريد هوليدايفتوح حركات المقاومة المسلحة قديما وحديثا مشكلة عمان3085

24ـــــــالواقع والتوقعات للثورة في عمان3086

24عبد العزيز عبد الغني إبراهيمالتوسع اإلقليمي إليران في إمارات الساحل العماني3087

24ـــــــفلسطين في مسيرة االتحاد العام للصحفيين العرب3088

24ـــــــالندوة العلمية لتطور الفكر القومي العربي3089

24سامي سعيد األحمد. دمنطلق جديد في دراسة تاريخ فلسطين القديم3090

24ـــــــدليل توصيات ج الثالث3091

24محمد عوض نصر. داإلذاعة السعودية في عهد الملك عبد العزيز آل سعود3092

24محمد حسين الزبيدي. دالمدرسة المستنصرية وملحقاتها3093

24بدري محمد فهد. دالمؤرخ ابن النجار البغدادي شيخ من شيوخ المستنصرية3094

24----------التقرير النهائي ألعمال المؤتمر العام في دورته العادية العاشرة3095

24جان تونجيلنظام القانون الدستور التركي الجديد3096



24شاكر محمود عبد المنعم. دتجهيزات المدرسة المستنصرية عند افتتاحها3097

3098
تقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والمشروعات الدورة الثالثة 

واألربعون
----------24

3099
تقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والمشروعات الدورة الثانية 

والثالثون
-------------24

24------------السجل العلمي للمؤتمر الزراعي األول لعلماء المسلمين المجلد الثالث3100

24---------------مشروع الميزانية والبرنامج للدورة المالية3101

24خالد حبيب الراوي. دالموسوعة الصحفية العربية ج الثالث3102

3103
دليل مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات والوكاالت المتخصصة ج 

الثاني
--------------24

24------------فلسطين في مسيرة االتحاد العام للصحفيين العرب3104

3105
المقدمة التحليلية لتنفيذ برامج ومشروعات المنظمة للدورة المالية 

192-193
--------------24

3106
األحداث وأعمال الصيانة التي جرت على بناء المدرسة المستنصرية 

1984منذ تأسيسها إلى نهاية 

اعتماد يوسف أحمد . د

القصير
24

24ـــــــ42قرارات مجلس التنفيذ الدورة 3107

24ـــــــ25قرارات مجلس التنفيذ الدورة 3108

24محمد كمال صدقيمعجم المصطلحات األثرية3109

24محمد خير فارس1912 – 1900المسألة المغربية 3110

24ميخائيل عواد(2-1)مخطوطات المجمع العلمي العراقي ج 3111

24مدحت كاظمالمكتبة المدرسية دراسة تربوية ونفسية3112



24مدحت كاظمالمكتبة المدرسية ودور المشرفين عليها في تحقيق أهدافها3113

24إبراهيم امام. دالعالقات العامة والمجتمع3114

24محمد فتحي عبد الهاديالمدخل إلى علم الفهرسة3115

24حسن رشادالمكتبات العامة3116

24عبد ربه محمودالمكتبة والتربية3117

24مدحت كاظمالتربية والمكتبة3118

24عبد الجبار عبد الرحمنالمكتبة ومنهج البحث3119

24أبو الفتوح حامد عودةتنظيم المعلومات الصحفية في األرشيف والمكتبات3120

24عامر إبراهيم القنديلجيتعديل تصنيف ديوي العشري للمكتبات العربية3121

24----------تصنيف ديوي العشري3122

24أبو الفتوح حامد عودةجداول ترقيم أسماء المؤلفين العرب في المكتبات3123

24محمد أمين البنهاوي. دنماذج طبقات العربية للمكتبات3124

24حسن عبد الشافياإلعداد الفني للكتب في المكتبات3125

24-----------المكتبة وعروبة الخليج3126

24نيدا.يوجين انحو علم الترجمة3127

24عامر إبراهيم القنديلجيالعرب في المهجر األمريكي3128

24ترجمه نزار محمد على قاسممدخل في علم المعلومات والتوثيق3129

24حسين علي محفوظ. دقاموس الموسيقى العربية3130

في بيان الحاجة إلى الطب واألطباء ووصاياهم3131
قطب الدين محمود مسعود 

الشيرازي
24



نزهة النفوس واألبدان في تواريخ الزمان ج األول والثاني3132

للخطيب الجوهري على بن 

. داود الصيرفي  تحقيق د

حسن حبشي

24

24أحمد بدر. دالمكتبات المتخصصة إدارتها وتنظيمها وخدماتها3133

24فارجو. لوسيل ف المكتبة المدرسية3134

24عبد الستار الحلوجي. دمدخل الدراسة والمراجع3135

24أحمد محمد الشاميإدارة المحفوظات3136

24محمد ماهر حمادةالمكتبات في اإلسالم3137

24عزة حسن. دالمكتبة العربية3138

24عامر إبراهيم القنديلجيالمعلومات الصحفية وتنظيمها األرشيف الصحفي3139

24مهدي صالح مجيدما هو النفط ؟3140

24سيف مرزوق الشمالنتاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي ج األول3141

24عبد هللا سعيد حزام. داألساليب العلمية في التخطيط والرقابة وتقويم األداء ج األول3142

24حسن الباشا. دالفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية3143

الدينار اإلسالمي في المتحف العراقي ج األول3144
ناصر السيد محمود 

النقشبندي
24

24حسين غباش. دعمان للديمقراطية اإلسالمية3145

24سلمى عدنان محمد: إعداداليمن وعلم الخليج العربي في الدوريات العربية3146

24ضياء كاظم الكاظمي: إعدادالصراعات والتناقضات في اليمن الجنوبية3147

24صباح محمود محمدنيجيريا شيخو شيغارا واالنقالب العسكري3148

3149
دراسات مغاربية ملف العدد نحو مجتمع عربي قارئ بيبليوغرافيا 

باإلصدارات الجيدة عن الفضاء المغاربي

مؤسسة الملك عبد العزيز 

الدار البيضاء
24



24وزارة اإلعالم الجزائر1982 جويلية 5 – 1962 جويلية 5عشرون سنة من اإلنجازات 3150

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الدوحة المشتبكة3151
ألبي الحسن علي ابن يوسف 

الحكيم
25

25محمد أبو الفرج العش. دالنقود العربية اإلسالمية المحفوظة في متحف قطر الوطني3152

25طالل محمود كداوي. داإلنفاق العسكري اإلسرائيلي3153

25فرهنك جالل. دالتنمية الصناعية العربية وسياسات الدول الصناعية3154

25هيثم الكيالني. داالستراتيجيات العسكرية للحروب العربية اإلسرائيلية3155

25أبو خلدون ساطع الحصريثقافتنا في جامعة الدول العربية3156

25نادرة فرجاني. دعن نوعية الحياة في الوطن العربي3157

25علي أومليل. دالسلطة الثقافية والسلطة السياسية3158

25زينب عبد العظيم محمد. دالسياسة المصرية تجاه الواليات المتحدة3159

25أبو خلدون ساطع الحصرياإلقليمية جذورها وبذورها3160

25حسين عبد هللا. دمستقبل النفط العربي3161

25شارل عيساويالتاريخ االقتصادي للهالل الخصيب3162

25____بيبليوغرافية مدينة القدس الشريف3163

25محمد جمعة عبد هللا3، 2الكواكب الدرية في فقه المالكية ج 3164

25مركز دراسات الوحدة العربيةفكر ابن خلدون الحداثة والحضارة والهيمنة3165

25صالح مهدي الهاشمي(إهداء)فلسفة التاريخ 3166

الرف الخامس



25عبد هللا سلوم السامرائيالقاديانية واالستعمار واإلنجليزي3167

25عبد هللا سلوم السامرائي. دالشعوبية3168

25أحمد قايد السايد. دمناهج البحث التاريخي3169

قبس من الكاظمين3170
الخطيب السيد مسلم السيد 

حسين
25

25فريمان جرنفيلالتقويمان الهجري والميالدي3171

(إهداء)الدينار العربي اإلسالمي 3172
ناهض عبد الرزاق دفتر . د.أ

القيسي
25

25أبو خلدون ساطع الحصريأبحاث مختارة قي القومية العربية3173

25___الخليج العربي والعالم الخارجي3174

3175
الرياضة والشباب واإلبداع في فكر جاللة الملك الحسين بن طالل 

المعظم طيب هللا ثراه
___25

25خليل علي مراد. د1947-1941تطور السياسية في منطقة الخليج العربي 3176

25أوراق عبد هللا بن الحسينالوثائق الهاشمية3177

من الوثائق البريطانية في تاريخ الخليج والجزيرة العربية3178
عبد العزيز عبد الغني . د.أ

إبراهيم
25

25مصطفى عبد القادر النجار. دجزيرة خارج من جزر الخليج العربي3179

25عبد العزيز عبد الغني إبراهيمبريطانيا وإمارات الساحل العماني3180

25صالح محمد العابدموقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي3181

25صالح الدين المنجدقواعد تحقيق المخطوطات3182



25___بحوث مهرجان المؤرخ تويني3183

25خالد حسن جمعة. دأصول البحث العلمي في التاريخ ومناهجهما3184

25طارق حمادة. دنظام معالجة المعلومات للتنمية اإلدارية3185

25توفيق سلطان اليوزبكي. ددراسات في النظم العربية اإلسالمية3186

25محي الدين إسماعيلتونيبي منهج التاريخ وفلسفة التاريخ3187

25محمد صبحي جميل. دالشعوبية ودورها التجريبي في الفكر العربي اإلسالمي3188

25سلمان إبراهيم الجبوريتاريخ التقويمين الميالدي والهجري ومبادئها3189

25زهر العنابي. دالسلطان قابوس في بنية العراقة العمانية3190

25مهندس سمير عاشورلوحات التوزيع والتحكم الصناعي الكهربي3191

25علي الحاج. دسياسات دول االتحاد األروربي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة3192

25-----1980وثائق الخليج والجزيرة العربية 3193

الحزب الوطني الديمقراطي في العراق3194
عادل تقي عبد محمد . د

البلداوي
25

25خلدون حسن النقيب. دالدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر3195

25سالم محمد الحميدة3الحروب الصليبية عهد الوحدة  ج3196

25جورج طريف الداود. د2002 – 1950ُعمان في العهد الهاشمي 3197

2دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ج3198
بدر الدين عباس . د

الخصوصي
25

25-----2العادات والتقاليد اللبنانية ج3199

25فكري زكي الجزارمداخل المؤلفين واألعالم العرب3200

25كيلى. ب . جون 2بريطانيا والخليج ج3201



1كتاب شرح أدب القاضي ج3202
حسام الدين عمر بن عبد 

العزيز بن مازة البخاري
25

3203
اآلثار الخطية في المكتبة القادرية في جامع الشيخ عبد القادر الكيالني 

4ج
25عماد عبد السالم رؤوف. د

25-----2األمة والدولة واالندماج في الوطن العربي ج3204

25-----مستقبل الخليج العربي وستراتيجية العمل العربي المشترك3205

25-----ابن رشد تلخيص منطق أرسطو3206

25-----العولمة والهوية أوراق المؤتمر الرابع لكلية اآلداب والفنون3207

25عبد الكريم إبراهيم دوحان. دكيف تكتب بحثا تاريخيا جامعيا3208

25عبد اللطيف الشادليأبحاث في تاريخ المغرب وحضارته3209

25مجدي حماد. دالعسكريون العرب وقضية الوحدة3210

القانون والسيادة وامتيازات النفط3211
أحمد عبد الرزاق خليفة . د

السعيدان
25

25نادر فرجاني. دسعيًا وراء الرزق3212

25إبراهيم سعد الدين. دالتنمية العربية3213

25محمد أحمد خلف هللاالقومية العربية واإلسالم3214

25-----دليل كلية ناصر للعلوم الزراعية3215

25عبد اإلله بلقزيز. دتكوين المجال السياسي اإلسالمي النبوة والسياسة3216

25إبراهيم بدرانالفلسفة العربية المعاصرة3217

25-----مشكالت البحث في االقتصاد اإلسالمي3218

25رابوبرت. س.امبادئ الفلسفة3219



25أبو يعرب المرزوقي. دإصالح العقل في الفلسفة العربية3220

25سلمان إبراهيم الجبوريكشاف التقويمين في التواريخ الهجرية والميالدية3221

25أبو خلدون ساطع الحصريحول القومية العربية3222

25عبد الكريم الجبوري. دالقواسم ودورهم في مقاومة االحتالل البريطاني للخليج العربي3223

25الشيباني بن بلغيث. دبحوث ودراسات في تاريخ تونس الحديث والمعاصر3224

25-----إنجازات الرياضة األردنية3225

25صالح لمعي مصطفى. دالتراث المعماري اإلسالمي في مصر3226

25عبد الرحمن بدويمؤلفات ابن خلدون3227

25يوسف درويش غوانمة1982تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي 3228

25عقيل جاسم عبد هللاالتخطيط االقتصادي3229

25-----مؤتمر االستشراق حوار الثقافات3230

25رشيد عبد هللا الجميلي. دإمارة الموصل في العصر السلجوقي3231

25عبد العزيز الدوري. دالنظم اإلسالمية3232

25سعدون محمود الساموك. دمناهج المستشرقين3233

25-----التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي للصف السادس األدبي3234

25حسام الدين اآللوسي. ددراسات في الفكر الفلسفي اإلسالمي3235

25محمد جلوب فرحاندراسات في الفكر الفلسفي اإلسالمي3236

25عامر إبراهيم القنديلجيالكتب والمكتبات المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات3237

25روجر اوين1939 – 1890الحياة الفكرية في المشرق العربي 3238

25حكمت نجيب عبد الرحمندراسات في تاريخ العلوم عند العرب3239

25مصطفى عبد القادر النجار. ددراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي3240



3241
آل المهلب بن أبي صفرة ودورهم في التاريخ حتى منتصف القرن 

الرابع الهجري
25نافع توفيق العبود. د

25عبد الجبار عبد هللا التميميموجز تاريخ العيواضية والصرافية في بغداد3242

25جالل أحمد أمينالمشرق العربي والغرب3243

25فريد العليبي. درؤية ابن رشد السياسية3244

25روجر اوين1939 – 1890الحياة الفكرية في المشرق العربي 3245

25الدكتور العربي صديقيالبحث عن ديمقراطية عربية الخطاب والخطاب المقابل3246

25حمدان عبد المجيد الكبيسي. دالخراج أحكامه ومقاديره3247

25جفري بارندرالمعتقدات الدينية لدى الشعوب3248

25علي جمعة محارب. د(إهداء)التبلغيات القضائية المعوقات والحلول 3249

25-----4، 3، 1من أعالم التربية العربية اإلسالمية المجلد3250

25محمد جابر األنصاري. دسلسلة أعالم الفكر البحريني3251

25برهان غليونحقوق اإلنسان العربي3252

25-----م2000 أبريل 3-2ندوة األلسنة واللهجات اليمنية عدن 3253

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

26يوسف زيدان. د(3، 2، 1)الشامل في الصناعات الطبية األجزاء من  3254

26محمد فؤاد عبد الباقي(2، 1)اللؤلؤ والمرجان األجزاء من 3255

26بهنام رزوقي الصائغ. داإلسعافات األولية3256

26-----------السالمة واإلسعافات األولية3257

26كارين هورني. دصراعتنا الباطنية3258

الرف السادس



26مدحت فضيل فتح هللاهندسة وصفية3259

26نجوى عثمانالهندسة اإلنشائية في مساجد حلب3260

26أسامة أبو خالد. دتشريح العين3261

26عبد هللا يوسف الغنيمالغوص على اللؤلؤ3262

26حسن صالح شهابعلوم العرب البحرية من ابن ماجد إلى القطامي3263

26يحيى الدجاني. دسجل لمرض السرطان في األردن3264

26----------مصطلحات التمريض3265

26إبراهيم حسين أبو عليم. دالشلل الدماغي3266

26أحمد مختار منصور. داإلنسان والمرض3267

26أحمد توفيق حجاري. دالحساسية عالجات األعشاب ووصفات طبيعية3268

26محمد البعفونيالرياضيات للفقيه3269

26تركي علي محمود العزاوي. دالمقتبس من التداوي واألعشاب في التراث الطبي العربي3270

26محمود الحاج قاسم محمد. دتاريخ طب األطفال عند العرب3271

26غوخ.مالكولمهالرق الشعاعي القياسي في تشخيص العارض البطني الحاد3272

26محمود الحاج قاسم محمدة. دالطب الوقائي النبوي3273

26عطا سلممان جاسماألنواء عند العرب3274

26محمد حمد الوهيبي. دالتنفس3275

26--------------دراسة تعزيز دور تنظيمات مستخدمي المياه في الزراعة العربية3276



(12، 10، 6، 4، 2)صبح األعشى في صناعة اإلنشا ج 3277
أبي العباس أحمد بن علي 

القلقشندي
26

3278

، 17، 16، 13، 12، 10، 9، 8، 4، 2، 1)انبعاث األمة األجزاء 

18 ،19 ،20 ،22 ،23 ،25 ،26 ،27 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،

37 ،46)

26محمد النحاس ملك المغرب

26لور. ج. جيمر(6، 5، 4، 3، 2، 1)دليل الخليج قسم التاريخي األجزاء 3279

26حسن بن فهد الهويمل. د2، 1الملك عبد العزيز في عيون شعراء صحيفة أم القرى ج 3280

26عماد الدين األصبهانيخريدة القصر وجريدة العصر ج الرابع3281

26محمد محي الدين عبد الحميد(4، 3، 2، 1)مروج الذهب األجزاء 3282

26محمد بن ناصر العبودي(6، 5، 4)المعجم الجغرافي في بالد القصيم األجزاء من 3283

26محمد محي الدين عبد الحميد(2، 1)شرح ابن عقيل األجزاء 3284

(7، 6، 4، 3، 2، 1)كتاب اإللمام األجزاء من 3285
محمد بن قاسم بن محمد 

النويري اإلسكندراني
26

26سامي سعيد األحمد. د2، 1العراق القديم ج 3286

26ليلى الصباغ. د(2، 1)الجاليات األوروبية في بالد الشام في العهد العثماني ج 3287

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

3288
موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية في مائة عام 

(6، 1)المجلدات من 
27المملكة العربية السعودية

الرف السابع



(4، 1)كتاب أدب القضاء ج 3289
شهاب الدين أبي إسحق 

إبراهيم بن عبد هللا
27

1دليل األطباء والصيادلة العاملين في الموصل في القرن العشرين ج3290
محمود الحاج قاسم محمد، . د

إياد حسن الرمضاني. د
27

27--------السجل العلمي للمؤتمر العربي الثاني لعلوم وتكنلوجيا األغذية3291

3292
تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة خارج البرامج لعامي الدورة 

العادية الثامنة
-------------27

27----------وثائق المؤتمر العام الدورة العادية التاسعة3293

27نصيف جاسم المطلبيالمقومات البشرية وأثرها على النشاط الزراعي اإلفريقي3294

27----------سالمة الطرق والحد من الحوادث المرورية3295

27أمل يحيى الناصريوقائع الزراعة في أقطار الخليج العربي3296

27-------------3، 1المعجم الزراعي العربي ج 3297

27سلمان قطاية. دكتاب ما الفارق أو الفرق أو كالم في الفروق بين األمراض3298

27محمد المرعشي ساجقلي زادةترتيب العلوم3299

كتاب القوانج3300
ألبي بكر محمد بن زكريا 

الرازي
27

27-------------مستخلصات األبحاث المنجزة في العراق3301

27محمد حسان عبد العزيز. دميكانيكا السوائل3302

27شاكر حسن آل سعيدخليل الورد نحاتا3303

27------------مشروع خزان دوكان3304



3305
ابن الشاطر فلكي عربي من القرن الثامن الهجري الرابع عشر 

الميالدي الميالدي
27عماد غانم. س كنيدي ، د.ا. د

27وديعة طه النجم. دمنقوالت الجاحظ عن أرسطو في كتاب الحيوان3306

27جون بالدريالقوى واالمتيازات المعدنية في امامة االدريسي في عسير3307

27حسن خالد حسن العكيديدراسة إنتاج نبيذ ذي مواصفات عالية من عصير التمور3308

27-------------تكاليف التشييد واإلنتاج والتوزيع للمشروعات البتروكيماوية3309

27وليد الجادر. دخالد الجادر راحل لم يرحل3310

3311
خالصة بحوث معهد الدراسات اآلسيوية واالفريقية للعام الدراسي ج 

الثاني
-----------27

27ظمياء كاظم الكاظميالحركات المسرحية في الخليج العربي  والجزيرة العربية3312

27---------- ج األول1984-1985بحوث معهد الدراسات اآلسيوية واإلفريقية 3313

27الكسندر ماركالفن اإلفريقي3314

27محمد علي عبد هللاالزخرفة الجبسية في الخليج العربي3315

3316
الكتب الجديدة التي وردت إلى المكتبة وفهرستها وتصنيفها خالل شهر 

1986آب 

قسمي الفهرسة العربي 

واالجنبي
27

27طه باقرالمحاور الحضارية المشتركة ألدوار التاريخ العربي3317

غنية اللبيب عند غيبة الطبيب3318

محمد بن إبراهيم بن ساعد 

االنصاري  المعروف بابن 

االكفاني

27

الفروق بين االشتباهات في العلل3319
أحمد بن إبراهيم بن ابي خالد 

ابن الجزار القيرواني
27



27سامي خلف حمارنهدليل الباحثين في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين3320

27داخل حسن جريو. دبرمجة الحاسبات للعلوم والهندسة3321

اقرباذين القالنسي3322
بدر الدين محمد بن بهرام 

القالنسي السمرقندي
27

27محمد عبد السعيدي. دالمرشد في حفظ األغذية بالمنازل3323

الطب العربي3324
لمستشرق الدكتور إدوار 

جبروان
27

27محمد توفيق حسننهاية االقطاع في العراق3325

27أحمد خليفةحرب فلسطين الرواية اإلسرائيلية الرسمية3326

27صفوان خلف التل. دتطور المسكوكات في األردن عبر التاريخ3327

27موفق سلمان الربيعيدليل تنظيم المحفوظات3328

27للحسن بن الهيثمكتاب المناظر3329

27اللكرج. يروين ل . دتكنولوجية األلواح الحقلية3330

27جون مليتون بولمانتربية المحاصيل الحقلية3331

27----------التعاون التسليحي اإلسرائيلي اإليراني3332

27عيسى. ايفال ل المرشد العملي لحل المشاكل السلوكية في مرحلة ما قبل المدرسة3333

200227 – 2001دليل محاضرات 3334

27معاوية إبراهيم. دحفريات البعثية العربية في موقع سار الجسر البحرين3335

27------------وقائع ندوة التطورات المستقبلية لجامعة الخليج العربي3336

27ليلى صالح البسامالتراث التقليدي لمالبس النساء في نجد3337

27--------------حلقة الخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية للطالب العرب3338

27مصطفى أمين مساداقتصاديات النقل البحري األردني3339



27------------مظاهرات الفولكلور في الخليج العربي3340

27أحمد عبد الرحيم نصر. دالتراث الشعبي في دول الخليج العربية3341

27محمد وصفي أبو مغلي. داتجاهات السياسة اإليرانية نحو الخليج العربي3342

3343
التقرير النهائي ألعمال المؤتمر العام في دورته العادية السادسة 

القرارات والتوصيات ج األول
----------27

27وليد الخالديقبل الشتات3344

27إبراهيم أحمد الخازندارقائمة رؤوس الموضوعات العربية3345

27---------تقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والمشروعات الدورة األربعون3346

27---------وثائق المجلس التنفيذي الدورة الثانية واألربعون3347

27عبد الغني النبوى الشال. دمصطلحات في الفن والتربية الفنية3348

27سيف الوادي الرميحي. دالتطور االقتصادي والسياسي القطاع الخليج العربي3349

المبادئ األساسية النتقال الحرارة3350
. ترجمة د/ ستيفن ويتيكير

محي الدين عباس
27

27شاكر محمود عبد المنعم. دتجهيزات المدرسة المستنصرية عند افتتاحها3351

27------------ندوة الدراسات العليا في مجال الهندسة والتكنولوجيا3352

27--------------التعليم الطبي فوق الجامعي في الخرطوم3353

27-------------آفاق ستراتيجية التصنيع في القطر3354

27---------------نشرة التجارة الخارجية للدول العربية3355

198727 – 1986مشروع الميزانية والبرنامج لعامي 3356

3357
 – 1984تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة خارج البرامج لعامي 

1985
27



50قرارات المجلس التنفيذي الدورة 3358
المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم
27

3359
أبحاث الحلقة الرابعة للمراكز والهيئات المهتنة بدراسات الخليج 

العربي والجزيرة العربية

دولة اإلمارات العربية 

المتحدة مركز الوثائق 

أبو ظبي– والدراسات 

27

وحدة األمة طريقنا لتحرير القدس3360

مؤتمر القدس السنوي الثاني 

تحت عنوان وحدة األمة 

طريقنا لتحرير القدس

27

التكملة وهي الجزء الثاني من اإليضاح العضدي3361
أبو علي الحسن بن أحمد 

الفارسي
27

27علي حسين عليمجلس التعاون الخليجي دراسة في اإلطار األمني اإلقليمي رؤية عربية3362

227بحوث الندوة القومية األولى لتاريخ العلوم عند العرب ج3363

ندوة دور البصرة في التراث العلمي العربي3364
مركز إحياء التراث العلمي 

العربي
27

27حميد المطبعي2موسوعة أعالم وعلماء العراق ج3365

ندوة مكانة األستاذ في التراث العربي3366
مركز إحياء التراث العلمي 

العربي
27

27وجدي رزق غالي: إعدادالمعجمات العربية3367

27الندوة العلمية حول الدراسات العليا في الجامعات العربية3368

27ثروت عكاشةفن الواسطي من خالل مقامات الحريري أثر إسالمي مصور3369

منوعات ابن الخطيب3370
األستاذ الحسن بن محمد 

السائح
27



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

3371
، 14، 13، 12، 10، 9، 8، 7، 6 )الشامل في الصناعة الطبية ج

15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21)

ابن النفيس )عالء الدين 

(القرشي
28

28غازي هيفا3، 1الرياضيات ج3372

28 لمجمع اللغة العربية األردني17، 16، 14، 13الموسم الثقافي 3373

28يسرى أبو عجميةالبيبليوغرافيا الفلسطينية3374

3375
أثر اليهود والحركة الصهيونية في سياسة الواليات المتحدة والدول 

األوربية تجاه العرب

محمد كامل محمد الربيعي، 

وعامر حسين حسن التميمي
28

28عالء جاسم محمد الحربيفصول من تاريخ العراق المعاصر3376

28حسن أبو النورمعالجة اإلشارة3377

28هادي العرفينظرية التحكم اآللي3378

28محمود وردةالبيتو ن المسلح3379

28هاشم ورقوزقاآلالت الكهربائية3380

28راجح سريعهندسة المواصالت3381

28أحمد الهاشمياألعراض الفمية لألمراض العامة3382

28فرات فائق خطابالكحالة عند العرب3383

28محمد إبراهيم الجار هللاإدارة المشاريع الهندسية3384

28محمد خليل محمد.دهل تم تحصينك ضد األمراض المعدية؟3385

28القانون االتحادي3386

28إحسان محمد الحسن(إهداء)المشكالت الممرضة في العراق3387

الرف الثامن



28راتب الحنيطيمفهوم التداخالت3388

3389
التنمية الزراعية في بعض أقطار الخليج العربي واقعها وآفاقها 

المستقبلية
28خضير عباس محمد علي

28عواد مجيد األعظميالزراعة واإلصالح الزراعي في عصر صدر اإلسالم3390

28يوسف عبد المسيح ثروتنظرية المسرح الحديث3391

28رائدة محمد العيسىالحمل والوالدة العناية بالمرأة الحامل3392

28عبد المطلب أمين القريطي(إهداء)في الصحة النفسية 3393

28عايدة الرواجبةالرشاقة بين الرجيم والسمنة3394

28مارتن كلمانجغرافية النبات3395

28منذر نعمان ذكراألسس النظرية لتكنلوجيا الكهرباء3396

28داخل حسن جريوالمبادئ األساسية والممارسة للمعالجات المجهرية3397

3398
مالمح من النهضة العلمية في العراق في القرنين الرابع والخامس 

الهجريين
28محمد حسين الزبيدي

1968 – 1945أثر الطبقة العاملة العراقية في الحياة السياسية 3399
محمد كامل الربيعي، وصالح 

مهدي البيضاني
28

28أحداث القرن اإلفريقي وحقيقة الصراع اإلرتيري3400

28أحمد خالد الراوياألعمال األدبية الكاملة لخالد حبيب الراوي3401

28عبد هللا الجورانيدراسة وثائقية في تاريخ المنتفك الوطني3402

28محمد سعيد المسلمساحل الذهب األسود3403

28عبد الرزاق الحسنيتاريخ الوزارات العراقية3404

28غالب هلسا3سلطانة الروائيون األعمال الروائية الكاملة 3405

28جميل نصيفنظرية المسرح الملحمي3406



28عبد السالم رضوانحاجات اإلنسان األساسية في الوطن العربي3407

ألفاظ الحياة االجتماعية في أدب الجاحظ3408
رشيدة عبد الحميد أحمد 

اللقاني
28

28محمد الجوهري1الفلكلور العربي المجلد 3409

28محمد الحسينإدارة اإلنتاج3410

28حسين أبو حامدالفيزياء الحيوية3411

28مجموعة من الباحثينالقومية العربية في الفكر والممارسة3412

28توفيق حمد عبد الجواد2تاريخ العمارة 3413

28صالح حسين العبيديالفنون الزخرفية العربية اإلسالمية3414

28فواز أحمد طوقانالحائر بحث في القصور األموية في البادية3415

4، 3، 2شذرات الذهب في أخبار من ذهب المجلد 3416
أبو الفالح عبد الحي بن 

العماد الحنبلي
28

28لطفي علي ميكانيكا األجسام الصلبة1علم الفيزياء ج3417

28محمد طالب سلمان الدويك2، 1القصص الشعبي في قطر ج3418

28فاروق عمرتاريخ الخليج العربي في العصور اإلسالمية الوسطى3419

28مصطفى عقيل  الخطيبالتنافس الدولي في الخليج العربي3420

ُعمان في العصور اإلسالمية األولى3421
عبد الرحمن عبد الكريم 

العاني
28

28عثمان العثماناالستراتيجية العليا والتكتيك ودورهما في إدارة الصراع الدولي3422

28جالل الرفاعيهموم الناس3423

28عبد المجيد كامل عبد اللطيف1933 – 1921دور الملك فيصل في تأسيس الدولة العراقية الحديثة 3424



28صالح محمد العابددور القواسم في الخليج العربي3425

28حسين أحمد سلمانكتابة التاريخ في وادي الرافدين في ضوء المسمارية3426

28رؤوف عباس حامدالمجتمع الياباني في عصر مايجي3427

2الدليل الشافي على المنهل الصافي ج3428
جمال الدين أبو المحاسن 

يوسف بن التغري بردي
28

28إياد عبد الفتاح النجارصيانة الكمبيوتر3429

28عبد العزيز عبد الغني إبراهيممن الوثائق العثمانية في تاريخ الجزيرة العربية3430

3431
تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها 

وأعيانها وأدبائها

نجم الدين عمارة بن علي 

اليمني الشاعر المشهور
28

28سعيد أحمد الجناحي(إهداء)الحركة الوطنية اليمنية من الثورة إلى الوحدة 3432

28عبد المجيد كامل عبد اللطيفالمنتظم في تاريخ العراق المعاصر3433

28عبد الرحمن بدويالتراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية3434

28يوسف كرمتاريخ الفلسفة األوربية في العصر الوسيط3435

28محمد جبار الجمال(إهداء)المخطوطات العربية وعلم الحفظ والتوثيق 3436

28أحمد رضا محمدالمسرح في الشرق3437

28إبراهيم حمادةفن الشعر3438

28مصطفى أحمد شحاتةتاريخ الطب في اإلسكندرية3439

28عبد هللا عبد الرحمناإلمارات في ذاكرة أبنائها3440

28محمد حسن عبد هللاصقر الرشود3441

28أسامة عبد الرحمن الدوري1963 – 1952تطور السياسة في العراق النفطية 3442



28أعمال ندوة الحاضرة اإلسماعيلية الكبرى3443

28نخبة من الباحثين العراقيين12حضارة العراق ج3444

28التعاونيات في الوطن العربي3445

28ماجد السيد ولي محمدمنخفض الثرثار3446

28وفيقة عبد هللا الحميداناقتصاديات المنزل وترشيد االستهالك3447

28حسن عبد الرحمن نوفلالنحل ومنتجاته3448

28حسين الكرباسيمبادئ الجيوديسيا3449

3450
كتاب تدبير الحبالى واألطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة 

األمراض العارضة لهم

أحمد بن محمد بن يحيى 

البلدي
28

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

3451
موسوعة الغوص واللؤلؤ في مجتمع اإلمارات في الخليج العربي قبل 

النفط
29عبد الرحمن بدوي

29مصطفى عزتاإلفالطونية المحدثة عند العرب3452

29عبد الرحمن الرافعي3، 1 ج 1919في أعقاب الثورة المصرية ثورة 3453

29حكمت عبد الكريم فريحاتمبادئ في الجراحة3454

29محمد أحمد عبد المولىالقوى السنية في المغرب3455

29ضرار صالح ضرارتاريخ السودان الحديث3456

29أحمد مغينوالمجلس الوطني االستشاري ومعارضة حزب الشورى واالستقالل3457

29محمد عمر بشيرمشكلة جنوب السودان خلفية النزاع من الحرب الداخلية إلى السالم3458

29محمد جالء إدريسمذبحة المخيمات3459

الرف التاسع



29حمادي اللواتيأبناء جزيرة جربة في الحركة الوطنية3460

29الحسن بو عيادالحركة الوطنية3461

29محمد المختار ولد السعدإمارة الترارزة3462

29يحيى محمد عبد القادرعلى هامش األحداث في السودان3463

29عدنان المنصداستراتيجيا الهيمنة3464

29عبد الرحمن الرافعيعصر محمد علي3465

29بدر الدين عباس الخصوصيدراسات في تاريخ الكويت االجتماعي واالقتصادي في العصر الحديث3466

29عبد هللا أحمد الثورهذه هي اليمن3467

29عبد الرحمن الرافعي2عصر إسماعيل ج3468

29مجموعة من الباحثينالسودان على مفترق الطرق بعد الحرب قبل السالم3469

29مجموعة من الباحثينمصر والعروبة ثورة يوليو3470

29عالء الدين بعاجالرسم الصناعي (2)الرسم الهندسي 3471

29محمد ساطع الحصريمواد البناء واختباراتها3472

29خالد أمين عبد هللاالتدقيق والرقابة في البنوك3473

29سهير صبحي سلمانالتطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق3474

29إسماعيل أحمد ياغيالحضارة اإلسالمية وأثرها في الغرب3475

29شوكت الربيعيلوحات وأفكار3476

29روبرت هاتسالحيوانات اللبونة في العراق والبلدان المجاورة3477

29ابن البيطار وأثره في الطب والصيدلة3478

29محي الدين السعوديالمعالجة الشعاعية لألورام3479

29داخل حسن جريوجامعة البصرة ربع قرن من العطاء3480



29سيد مصطفى سالموثائق يمنية3481

29داخل حسن جريوأحاديث من جامعة البصرة3482

29باري فيلاكتشاف أمريكا قبل كولمبوس3483

29عبد العظيم محمد رمضان1948 إلى 1937تطور الحركة الوطنية في مصر من 3484

29إبراهيم رحمةتأثير الجوانب الصحية على النشاط البدني الرياضي3485

29مجموعة من الباحثينالعلوم والتكنلوجيا في الوطن العربي3486

29عبد الرزاق محمد البطيحينظم اإلنتاج المحصولي الزراعي في قارة إفريقيا3487

3488
كتاب تدبير الحبالى واألطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداوة 

(إهداء)األمراض العارضة لهم 

أحمد بن محمد بن يحيى 

البلدي
29

29إيناس حشيمةأسرار المرأة الصحية والنفسية3489

29االستعمار والفراغ3490

29أحمد أمين4، 3، 2، 1ظهر اإلسالم ج 3491

محمود مختار رائد فن النحت المعاصر في مصر وتقويم أعماله الفنية3492
محمود النبوي الشال، ومها 

محمود النبوي الشال
29

29حكمة علي األوسيالقواعد األساسية للغة اإلسبانية3493

29عمر عبد العزيز عمردراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر3494

29فاخر ونييفمبادئ الموسيقى النظرية3495

29صالح مسعود أبو يصيرجهاد شعب فلسطين خالل نصف قرن3496

29حسين قدوريغناء األم العراقية ألطفالها3497

3498
المستشارون العرب والسياسة الخارجية السعودية خالل حكم الملك 

1915 – 1953عبد العزيز بن سعود 
29صبري فالح الحمدي



2اإلنشاء المعماري ج3499
عماد الصالح، وعبد الغني 

الشهابي
29

29البرجاني. هشام أالتشريح الفني3500

29الشيخ محمد حسن آل ياسين2معجم النبات والزراعة ج3501

29تقي الدباغعلم اإلنسان الطبيعي3502

29الهندسة الوراثية وآفاق المستقبل3503

29التنوع البيولوجي3504

29سمير سرحانمبادئ علم الدراما3505

1229بحوث ودراسات تربوية المجلد 3506

29مهدي عبد المجيدالذوبانية والمذيبات ألغراض مشاكل الصيانة3507

29روبرت موريسدراسات في تعليم الرياضيات3508

29سعيد محمد الحفارهندسة األحياء وبيئة المستقبل3509

29مجيد عبود جاسم2الجيولوجيا الفيزيائية ج3510

29أبو بكر الزبيدي اإلشبيلي2مختصر العين ج3511

129مقرر بيركلي في الفيزياء الميكانيا المجلد 3512

29نجيب توفيق غزالالوراثة الكمية في تربية وتحسين الحيوان3513

29فيصل علي عبد الخالق4العدالة والقضاء ج3514

29صاحب أبو جناح البن عصفور اإلشبيلي2شرح جمل الزجاجي ج3515

29مفتاح رجب الخالب.أالقياس النحوي من عبد هللا بن أبي إسحق إلى سيبويه3516

29نهاد فليح حسن العانيمعجم األفعال المبنية لغير الفاعل3517

29عبد المهدي مطر3دراسات في قواعد اللغة العربية ج3518



29عبد هللا درويش1العين ج3519

29حسان علي البازركان2فصول من تاريخ التربية والتعليم في العراق المجلد 3520

1970 – 1911االستعمار االستيطاني اإليطالي في ليبيا 3521
أوريس صالح . تحرير د

الحريري
29

6كتاب العين ألبي عبد الرحمن خليل بن أحمد الفراهيدي ج3522
تحقيق مهدي المخزومي، 

إبراهيم السامرائي.ود
29

3523

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر األدب في علم مجاراة العرب 

صنفه أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بعلم 

هـ476الشنتمري المتوفى 

زهير عبد المحيسن .حقق د

سلطان
29

29أحمد مطلوب.د2معجم مصطلحات البالغة وتطورها ج3524

3525
شرح الوافية نظم الكافية ألبي عمر وعثمان بن حاجب النحوي 

هـ646المتوفي سنة 
29موسى بناي علوان.د

29علي الدوينالفرق بين الحروف الخمسة البن السيد البطليوسي3526

29فاخر جبر مطرابن رحمة الحويزي (هـ1055ت)أديب من األحواز 3527

29سعيد عبد الكريم سعوديكتاب الحلل في إصالح الخلل من كتاب الجمل3528

29مصطفى جمال الدينالبحث النحوي عند األصوليين3529

29األب انستاس ماري الكرملي2المساعد ج3530

29مصطفى النحاسدراسات في األدوات النحوية3531

29صباح عباس السالمعيسى بن عمر الثقفي3532

العباب الزاخر واللباب الفاخر3533
الحسن بن محمد بن الحسن 

الصغاني
29



3534
شرح األجرومية لإلمام أبي عبد هللا محمد بن محمد بن داود 

الصنهاجي المعروف ابن أجروم
29محمد بن صالح العثيمين

29عبد العباس عبد الجاسمالمعجم المعتل3535

29صبحي الصالحدراسات في فقه اللغة3536

29سهيل فهد سالمةإدارة الوقت3537

29رائدة زواتيأسلوب في التنمية اإلدارية دليل االستخدام الفعال3538

29أحمد سليمان ياقوتظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم3539

29عبد الحسين الفتليكتاب األصول في النحو ألبي بكر بن السراج النحوي البغدادي3540

29عزام توفيق عزاماإلجراءات اإلدارية والتنظيمية في المؤسسات3541

29نجيب إسكندر إبراهيماالستشارة اإلدارية في المجتمع العربي3542

29ميرغونا عبد العال حمودالتطور التنظيمي والخصوصية العربية3543

29أحالم حسين جميلاألفكار السياسية لألحزاب العراقية في عهد االنتداب3544

29فهمي محمود شكريموازنة الظل3545

29عمار بوحوشاالتجاه الحديث لالستشارات3546

29صومانيل موسىأساسيات اإلنتاج الحيواني3547

29شاكر حسن آل سعيداألصول الحضارية والجمالية للخط العربي3548

29صبري فالح الحمديقضايا الخليج والجزيرة العربية في مناقشات مجلس النواب العراقي3549

29مهدي المخزوميعبقري من البصرة3550

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف العاشر



(7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 )تكملة المعاجم العربية ج3551
محمد .رينيهارت دوزي، د

سليم النعيمي
210

210عوض حمد القوزيالمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري3552

التكملة وهي الجزء الثاني من اإليضاح العضدي3553
أبو علي الحسن بن أحمد 

الفارسي
210

210أحمد سليمان ياقوتظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم3554

210عبد العزيز الدوريالتكوين التاريخي لألمة العربية دراسة في الهوية والوعي3555

210عامر محمد عليسلطة اإلدارة في تنفيذ المشاريع الكبرى3556

210هادي عطية مطر2كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني المجلد3557

210محمد كامل بركات1المساعد على تسهيل الفوائد ج3558

210عبد القادر الفاسي الفهرياللسانيات واللغة العربية3559

210الشيخ يوسف البديعيهبة األيام فيما يتعلق بأبي تمام3560

210مروان البشير1مقاومة المواد 3561

210تصنيف ديوي العشري3562

1986210 – 1985محاضرات الموسم الثاني لعام 3563

210مي مظفراألوهام البصرية3564

210موسوعة تاريخ العلوم العربية3565

210علي إبراهيم الدرورةمالمح من تاريخ اللؤلؤ في الخليج العربي3566

210رشدي راشدتاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب3567

210إبراهيم محمد عقيالنمناهج الرياضيات3568



3569
المقدمات التاريخية للعلم الحديث من اإلغريق القدماء إلى عصر 

النهضة
210توماس جولد اشتاين

210لطفي المومنياالستشعار عن بعد في الهيدرولوجي3570

210محمد رجب السامرائياإلبل ذاكرة الصحراء3571

210عبد العزيز حميد صالحالخط العربي3572

210الهادي التيموميالحركة الصهيونية في تونس3573

210محمد بن عليتاريخ اليمن3574

210عبد هللا بن أحمد الثورالجنوب اليمني3575

210مجموعة من الباحثينالجمهورية العربية اليمنية3576

210أحمد حسين القفلعلم الحشرات3577

210محمد محمد الشعيبيمراجعات نقدية حول الثقافة والفكر في اليمن3578

210كريم توفيق الزبيديالسيد علي الحيدري بناة الثقافة في العراق المعاصر3579

210صبري فالح الحمديقضايا تاريخية عربية ودولية3580

210مصلح حسن أحمد عبد العزيزالعهود والمواثيق في التراث العربي اإلسالمي3581

210محمد الشعيبياليمن قبل اإلسالم3582

الطبقات الصغرى3583

أبو المواهب عبد الوهاب بن 

أحمد بن علي المعروف 

بالشعراني

210

210أعمال ندوة الدار البيضاء3584

210إسماعيل بن عليالمدارس اإلسالمية في اليمن3585

210عبد الرحمن تشابتشيالمسألة التونسية والسياسة العثمانية3586



2210الفرائد الجديدة ج3587

210عبد هللا الخطيبالفنون التشكيلية والثورة3588

210هاشم النحاسدراسات سينمائية حول اإلبداع الفيلمي خاصة3589

210محمد زكي عبد البرتقنين الفقه اإلسالمي3590

210عبد الوهاب بن الحاجمسلمو ماليزيا بين الماضي والحاضر3591

210شاكر حسن آل سعيدالبيانات الفنية في العراق3592

210أحمد مختار العباديفي التاريخ األيوبي والمملوكي3593

210أماني قنديلالمجتمع المدني في مصر3594

210دليل مؤسسة المعاهد الفنية3595

210بدري محمد فهدتاريخ العراق في العصر العباسي األخير3596

3597
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السياسة الداخلية والخارجية 

ومشكلة الوحدة اليمنية
210عبد األمير عبد الكريم

210محمد يوسفموريتانيا الحديثة أو العرب البيض في إفريقيا السوداء3598

210شوقي الجمل2تاريخ سودان وادي النيل ج3599

210(مملكة البحرين) 2004 – 2003التقرير السنوي 3600

210محمد أبو حسانتراث البدو القضائي3601

3210مستقبل الخليج العربي وستراتيجية العمل العربي المشترك المجلد 3602

210أحمد محمد الحوفيأدب السياسة في العصر األموي3603

210رجاء عيددراسة في أدب نجيب محفوظ3604

210محمود حسن زينيدراسات في أدب الدعوة اإلسالمية3605

210جميل سعيدنصوص النظرية النقدية في القرنين الثالث والرابع للهجرة3606



210شوقي ضيفالعصر اإلسالمي3607

3608
اليواقيت في بعض المواقيت في مدح الشيء وذمه ألبي المنصور عبد 

الملك بن محمد الثعالبي
210محمد جاسم الحديثي

210السيد مصطفى السنوسيتعليق من آمالي بن دريد3609

210فاضل ثامرالصوت اآلخر الجوهر الحواري للخطاب األدبي3610

210محمد جعفر داودأدب أمريكا الالتينية الحديث3611

210أحمد مطلوبالنقد األدبي الحديث في العراق3612

210نوري حمودي القيسيتاريخ األدب العربي قبل اإلسالم3613

210خالدة سعيدحركية اإلبداع3614

210عبد هللا أحمد المهنادراسات في األدب واللغة3615

210نوري حمودي القيسيتاريخ األدب العربي قبل اإلسالم3616

210حسام سعيد النعيميالدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني3617

210محمد الغربيبداية الحكم المغربي في السودان الغربي3618

210محمد سمير دركزنليالرياضيات االقتصادية واإلدارية3619

210نصير حسن عاروريأمريكا الخصم والحكم3620

210وفيق حسين الخطاب(دراسات في الجيومورفولجيا)المدخل لدراسة العمليات النهرية 3621

210مجموعة من الباحثينالعراق الغزو واالحتالل المقاومة شهادات من خارج الوطن العربي3622

210حمدان عبد المجيد الكبيسيعصر الخليفة المقتدر باهلل3623

210مجموعة من الباحثينالجدار العازل اإلسرائيلي3624

210هاشم طه شالشالزبيدي في كتابة تاج العروس3625

210فالح حنظلمعجم األلفاظ العامية في دولة اإلمارات العربية المتحدة3626



210هند حسين طه(إهداء)األدب العربي في إقليم خوارزم 3627

210أحمد يس العروجمناهج النقد األدبي في األردن في النصف الثاني من القرن العشرين3628

210محمد عثمان عليفي أدب اإلسالم عصر النبوة والراشدين وبني أمية3629

210محمود عبد هللا أبو الخيرشعر حروب الردة3630

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

211عدنان رشيد الجبوري(3–1)معجم كتاب وأدباء ومؤلفي أم المعارك الخالدة المجلد 3631

(14 – 1)تاريخ بغداد أو مدينة السالم المجلد 3632
أبو بكر أحمد بن علي 

الخطيب البغدادي
211

211ول ديورانت(30-7)قصة الحضارة اإلصالح الديني المجلد من 3633

211للمحبي(4–1)خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر المجلد من 3634

3635
حصاد ندوة الدراسات العمانية البحوث والدراسات التي قدمت في 

(10–1)الندوة المجلد من 
---------211

(7، 6، 5، 4، 3، 1)كتاب الوافي بالوفيات  ج 3636
صالح الدين خليل بن أيبك 

الصفدي
211

211البيلوغرافية الوطنية العراقية القسم األول والثاني3637

211عبد هللا خليفةرواية الينابيع ج األول والثاني3638

3639
 خطتها التفصيلية لمستقبل الدولة والمجتمع المجلد 2020إسرائيل 

األول والثاني
211مركز دراسات الوحدة العربية

211للحسن اليوسي(3 – 1)زهرة األكم في األمثال والحكم ج 3640

211ناجي التكريتي، د(إهداء) (4 – 1)رواية القشور ج 3641

الرف الحادي عشر



211إبراهيم خوري. أسلطنة هرمز العربية المجلد األول والثاني3642

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

212أبو الفتح عثمان بن جنياللمع في العربية3643

212أحمد عبد الستار الجواري. دنحو التيسير3644

التعريفات3645
أبو الحسن علي بن محمد بن 

علي الجرجاني
212

212عبد القادر الفاسي الفهريالمعجم العربي المولد3646

المقرب3647
علي بن مؤمن المعروف 

بابن عصفور
212

212نايف معروف. دعلم العروض التطبيقي3648

212رشدي رشد. دعلم المناظر وعلم انعكاس الضوء أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي3649

212سناء كامل شعالنالسر الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة القصيرة في األردن3650

مبادئ في علم التشريح3651
صالح الدين محمد أبو . د

الرب
212

212محمد أبو دعابسأساسيات الفيزياء العامة3652

212أيمن مزاهرة.م. دأساسيات الكيمياء العضوية وتطبيقاتها3653

212محمد نصوح الخيمي. دالجيولوجيا العامة3654

212كمال محمد سعيد خياط. دالقطاع الزراعي في العراق3655

212مسعود ضاهرالجذور التاريخية للمسألة الزراعية اللبنانية3656

الرف الثاني عشر



212محمد رشيد الفيل. د.أالتنمية الزراعية في الكويت3657

212كاظم باقر عليالبحرية الفارسية في الخليج العربي3658

212راشد بن فاضل البنعليمجاري الهداية النايلة3659

212سلوبودان يانكوفيتش. درواسب اليورانيوم3660

212طالب ناهي الخفاجي. دالمفاعالت النووية ونقل تقنيتها3661

212ش فاليه. دالنظائر المشعة وبرنامج اإلشعاع للدول العربية3662

212رجاء حسين حسني الخطاب1927 و1921العراق بين 3663

212بشارة خضرأوربا والوطن العربي3664

212عبد العظيم منافالعراق وأمريكا التحدي الذهبي3665

212خير الدين حسيبالعراق من االحتالل إلى التحرير3666

212مجموعة من المؤلفينعراق ما بعد الحرب3667

212عبد هللا سلوم السامرائيالواليات المتحدة األمريكية والمؤامرة على األمة العربية3668

1من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد علي المجلد 3669
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 

الرحيم
212

212مجموعة من االباحثيناحتالل العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا3670

212نخبة من الباحثين العراقيين7حضارة العراق ج3671

العالئق السياسية للدولة العلوية3672
عبد الرحمن ابن زيدان 

العلوي
212

212حسين علي السعديالنباتات المائية في العراق3673

212جعفر خياطعلم النبات3674

212مجيد عبود جاسم1الجيولوجيا الفيزيائية ج3675



212أحمد سليم سعيدانرسائل ابن سنان3676

3677
حركة التحرر الوطنية اإلفريقية من بداية دخول السيطرة الغربية حتى 

االستقالل
212عبد الرزاق مطلق الفهد

212حامد سليمان يوما في إحراش إفريقيا3678100

212مصطفى أبو ضيف أحمددراسات في تاريخ الدولة العربية3679

212ميخائيل الدمشقيتاريخ حوادث جرت في الشام وسواحل بر الشام والجبل3680

212فاروق عمر فوزيتاريخ العراق في عصور الخالفة العربية اإلسالمية3681

212فاضل البراكدور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا3682

212إيمان أحمد رجبالنظام اإلقليمي العربي في مرحلة ما بعد االحتالل األمريكي للعراق3683

212عبد العظيم رمضان4خواطر مؤرخ ج3684

212عبد الرحمن الرافعي2 ج1919في اعقاب الثورة المصرية ثورة 3685

3686
احتالل ما بعد االسستقالل التداعيات االستراتيجية للحرب األمريكية 

على العراق

عبد الوهاب عبد الستار 

القصاب
212

212خليل إبراهيم حسيناللغز المحير عبد الكريم قاسم بدايات الصعود3687

4212 ج1986 – 1982وقائع اجتماعات المجلس التشريعي 3688

3689
 1939العالقات العراقية األمريكية في سنوات الحرب العالمية الثانية 

 –1945

أسامة عبد الرحمن نعمان 

الدوري
212

3690
 ألبي عبد 2، 1روضة اإلعالم في منزلة العربية من علوم اإلسالم ج

هللا محمد بن علي بن األزرق الحميري األصفحي الغرناطي
212سعيدة العلمي

212أحمد مطلوبمعجم المصطلحات البالغية وتطورها3691



212ابن البناء المراكشي العدديالروض المريع في صناعة البديع3692

212محمود إسماعيل صينيمرشد المعلم في تدريس العربية لغير الناطقين بها3693

212محمد غاليمالتوليد الداللي في البالغة والمعجم3694

212أحمد مطلوب3معجم المصطلحات البالغية وتطورها ج3695

212صالح محمد عبد الفتاحاألعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي3696

212عبد القادر محمود عبد هللا1اللغة المرورية ج3697

212غالب فاضل المطلبيفي األصوات اللغوية3698

212وليد خرطبيل2الميكانيك الهندسي 3699

1مجمل اللغة ج3700
صنفه أبو الحسين أحمد بن 

فارس
212

212محمد طه الحاجريدراسات وصور من تاريخ الحياة األدبية في المغرب العربي3701

212مجموعة من الباحثيناألزمة الجزائرية3702

2212الطريق إلى نوفمبر المجلد األول ج3703

212ثامر عبد الحسن العامري7موسوعة العشائر العراقية ج3704

212صالح هويديالتوظيف الفني للطبيعة في أدب نجيب محفوظ3705

212دراسات في الفلسفة السياسية3706

دراسة تطبيقية على مدينة الفجيرة3707
إبراهيم عبد الرحمن عبد 

الرحيم
212

212سعد محمد عثماناألسس النظرية للتطبيق االشتراكي في العراق3708

الصالت التاريخية بين الخليج العربي والدولة العثمانية3709
ندوة رأس الخيمة التاريخية 

الثانية
212



3710
االستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعالقة بين الخليج العربي 

وشرق إفريقيا

ندوة رأس الخيمة التاريخية 

األولى
212

212مجموعة من الباحثينالعرب والقرن الجديد3711

3712
الجزر العربية الثالث في الخليج العربي ومدى مشروعية التغيرات 

اإلقليمية الناتجة عن استخدام القوة
212عبد الوهاب عبدول

212حسين عطوانالرواية التاريخية في بالد الشام في العصر األموي3713

212بهجت حسين صبري1وثائق اللجنة القومية العربية بنابلس ج3714

212جدع جالديإسرائيل نحو االنفجار الداخلي3715

212رشيد الجميليدولة األتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي3716

212من أعالم التربية العربية اإلسالمية المجلد الثاني3717

212جورج صليباتاريخ علم الفلك العربي مؤيد الدين العرضي كتاب الهيئة3718

212فالح حنظلالشحوح وتاريخ منطقة رؤوس الجبال في الخليج العربي3719

212وليد زكريا صيامالضرائب ومحاسبتها3720

212نخبة من الباحثين العراقيين5، 4، 3الجيش والسالح ج3721

212فيصل دراج2، 1األحزاب والحركات والجماعات اإلسالمية ج3722

212محمود شيت خطاب(2، 1)المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم ج3723

212عبد الرزاق الحسني(8، 7، 6، 5)تاريخ الوزارات العراقية ج3724

212محمد بن ساسيدراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها3725

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

213صاحب أبو جناح.دالظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز3726

213فاطمة الجامعة الحبابي.دلغة أبو العالء المعري في رسالة الغفران3727

الرف الثالث عشر



3728
تهذيب اإلصالح والمنطق ألبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي 

(كنوز التراث)هـ 502هـ 421

فوزي عبد العزيز .تحقيق د

سعود
213

213دار نشريات لوثان الجديدةالمعجم السبيل في اإلنكليزية والفرنسية والعربية3729

213عبد الحق فاضلتاريخهم من لغتهم3730

(2، 1)تعليم اللغة العربية والتعليم المتعدد ج3731
إشراف عبد القادر الفاسي 

الفهري
213

213خلود بدر غيثمبادئ في الخياطة3732

213محمد حنيفةالرياضيات والمعادالت التفاضلية الهندسة التحليلة في الفراغ3733

213محمود صالح الكروي1997 – 1963تجربة البرلمان في المغرب 3734

213هاشم الطيان3 ط2الفيسيولوجيا البشرية ج3735

3736

شرح التصريح على التوضيح للشيخ اإلمام العالمة خالد بن عبد هللا 

األزهري على األلفية ابن مالك في النحو للشيخ اإلمام جمال الدين بن 

(2، 1)محمد بن عبد هللا بن يوسف ابن هشام األنصاري ج

213دار إحياء الكتب العربية

213فريد سامي حداد: وضعهسامي إبراهيم حداد.فهرس مخطوات طبية عربية في مكتبة د3737

3738
تاريخ السودان ووادي النيل حضارته وعالقته بمصر من أقدم العصور 

للوقت الحاضر
1213شوقي الجمال ج

213الموسم الثقافي الثاني لمجمع اللغة العربية األردني3739

1640 – 1623السلطان مراد الرابع 3740
صالح حسين عبد هللا .د

الجبوري
213

3741
 1600شركة الهند الرقية البريطانية ودورها في تاريخ الخليج العربي 

 –1858
213علي عبد هللا فارس



3742
وقائع ندوة التطورات المستقبلية لجامعة الخليج العربي البحوث 

والدراسات والتوجيهات
213

3743
ابن زامبية الرمال آخرة المماليك واقعة السلطان الغوري مع سليم 

العثماني
213عبد المنعم عامر:تحقيق

3744
 1991دراسات عربية وإسالمية أعمال اللجنة والندوات والمحاضرات 

 –1993
213يوسف بكار

213مركز دراسات الوحدة العربيةمنظمة التحرير الفلسطينية واالنتفاضة الحصيلة والمستقبل3745

3746
/ هـ 558 – 549أسرة بني رزيق ودورهم في تاريخ الدولة الفاطمية 

م1163 – 1154
213سلمان عبد خرابشة

213تجارة القوافل ودورهم الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر3747

213ماذا تعرف عن الغرفة؟3748

اآلفاق التخطيطية ألنماط النقل والمواصالت3749
المهندس نور الدين عبد هللا 

الربيعي
213

213عزام صبريالتراكيب الرياضية المنفصلة3750

3751
 أهداف ثابتة، سياسات 1922 – 1850العالقات األمريكية اليابانية 

متغيرة
213حسن علي سبتي الفتالوي

213فوزي رشيدقواعد اللغة السومرية3752

213البحوث والمحاضرات مؤتمر الدورة الثالثة والثالثون ببغداد3753

213محمد وصفي أبو مغليالبسط في قواعد اللغة الفارسية3754

213الموسم الثقافي الرابع لمجمع اللغة العربية األردني3755

213اللغة العربية العامة لألقسام غير االختصاص3756



213رضا عبد الجيلي الطياردراسات لغوية إسبانية3757

213مسعود محمدلسان الكرد3758

213حميد مخلف الهيتي2اللغة العربية لغير الناطقين بها ج3759

213إبراهيم حدادعالم الحياة والحيوان3760

213عبد اللطيف عبد اللطيف. د3ط (السلوك التنظيمي)العلوم السلوكية في التطبيق اإلداري 3761

213إسكندر لوقل. د3المراسم وآداب اللياقة ط3762

213عمران قوباتمارين ومسائل في التحليل الرياضي3763

213حنوز مبارك.دمدخل اللسانيات سويسر3764

3765
أقوال األغر في مدح سيد البشر قصيدة شعرية رائية في نظم العالمة 

األديب الشيخ أحمد بن عمر بن سالم باذيب

اعتنى بها وشرخها محمد بن 

أبي بكر بن عبد هللا باذيب
213

213السياسة الخارجية العراقية دراسة في المبادئ واألهداف والوسائل3766

213حسن أحمد إبراهيم1839 – 1838رحلة محمد علي باشا إلى السودان 3767

3768
منهج متكامل في تعليم العربية لغير الناطقين بها .. العربية للحياة

(2، 1)ج
213محمود إسماعيل صيني

3769
 – 1850توات في مشروع التوسع الفرنسي في المغرب من حوالي 

1902
213أحمد العماري

3770
م 1918 – 1516/ هـ 1336 – 922تاريخ اليمن الحديث والمعاصر 

من المتوكل إسماعيل إلى المتوكل يحيى حميد الدين
213حسين عبد هللا العمري.د

213عبد الجبار داود البصريساعات بين التراث والمعاصرة3771

213لواء عكا(2، 1)تحت عنوان والية بيروت ج3772



3773
 الصراعات بين الكريم قاسم 1 ج1959ثورة الشواف في الموصل 

وعبد السالم عارف
213خليل إبراهيم حسين

3774
دور مؤسسة الرئاسة في وضع االستراتيجية األمريكية الشاملة بعد 

الحرب الباردة
213عامر هاشم عواد.د

213صبري فالح الحمديدراسات في تاريخ أمريكا وعالقتها الدولية3775

213مركز دراسات الوحدة العربيةبرنامج لمستقبل العراق بعد إنهاء االحتالل3776

213مركز دراسات الوحدة العربيةمنهج احتالل العراق دراسات وثائق أمريكية وعالمية3777

213خير الدين حسيب. دالتحرير والديمقراطية– المقاومة – مستقبل العراق االحتالل 3778

213إبراهيم القيسي1968 – 1967الدليل الكمركي العراقي لسنة 3779

213وسام مجيد جابر البكري. د(إهداء)النزعة العقلية في الدراسات اللغوية عند الفراء 3780

213ثقافة الهند3781

213ماهوش أزدي خمامي.دقواعد اللغة الفارسية3782

213محمود عبد الفضيلالعرب والتجربة اآلسيوية الدروس المستفادة3783

213صالح هويدي.دالتوظيف الفني للطبعة في آداب نجيب محفوظ3784

213عزيز السيد جاسمدراسات نقدية في األدب الحديث3785

213المساعد في المحادثة العملية للغتين العربية واإلنكليزية3786

(3، 2، 1)لغة الحق ولغة القانون ج3787
إشراف عبد القادر الفاسي 

الفهري
213

213رشيد عبد الرحمن العبيديمباحث في علم اللغة واللسانيات3788

213عبد العزيز سعيد الصويعيأصول الحرف اللليبي3789



213علي الحاليأزاهير من الشعر العالمي3790

3791
الصراع العربي الفارسي في األدب العربي عمق الشعور القومي في 

1شعر أبي تمام الطائي ج
213نوري شاكر اآللوسي

3792
رؤى وتحليالت في القضايا السياسية في األردن والعالم العربي األعالم 

والسياسة وبعض الالمعقول
213محمد قاسم القريوتي

213عمر عبد العزيز عمردراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر3793

213صبري فالح الحمديالصراع الدولي في الخليج العربي3794

213صبري فالح الحمديصفحات من تاريخ الخليج العربي القديم3795

3796
دراسات جدوى تصنيع معدات االتصاالت السلكية والالسلكية في 

الوطن العربي
213

213منير بكر التكريتينظرات في األدب واإلعالم قديما وحديثا3797

3798
الصراع الدولي في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي والتأثير 

على أقطار الخليج العربي
213برزان التكرتي

213محمود علي الورديالخليج العربي والعمل العربي المشترك3799

3800
األعالم قاموس تراجم ألشهر النساء والرجال في العرب والمستعربين 

5والمستشرقين ج
213خير الدين الزركالي

3801
المدخل إلى الملكية الفكرية نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهميتها 

وتكيفها وتنظيمها وحمايتها
213صالح زين الدين.د

3802
ممجموعة القوانين واألنظمة التجارية المرعية في الجمهورية 

العراقية وسائر البالد العربية
213صالح الدين الناهي.د

213صاحب أبو جناحالظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري3803

منشآت البيتون المسلح3804
شربل تدوري، ومحمد عدنان 

الدباغ
213



213محمد حجيالزاوية الدالئية ودورها الديني والعلمي والسياسي3805

213عالء موسى كاظم دروز تموز في تقاري الدبلوماسيين البريطانيين والصحافة الغربية14ثورة 3806

213عبد األمير هادي العكام1958 – 1946تاريخ حزب االستقالل العراقي 3807

213علي زوينالفروق بين الحروف الخمسة ألبي السيد البطليوسي3808

213كمال إبراهيم بدري. دعالم اللغة المبرمج األصوات والنظام الصوني مطبقا على اللغة العربية3809

213محمود أمينالكيمياء العضوية الجزء العملي والجزء النظري3810

213عزو النزالفسيولوجية الحيوان الجزء العملي3811

213حسان محمد حسانالتربية العملية لدول الخليج العربي واقعها وسبل تطورها3812

أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر األموي3813
رسالة ماجستير سهيلة 

ياسين الجبوري
213

213سامي سعيد األحمدالمدخل إلى التاريخ في لغات الجزرية3814

213عامر سلمانالكتابة المسمارية والحروف العربية3815

213محمد بركات حمدي أبو عليدراسات في البالغة3816

3817
لسانيات إفريقية وقائع الندوة الدولية الثانية التي نظمتها جمعية 

اللسانيات في المغرب
213عبد القادر الفاسي الفهري

213عبد العزيز مطر م957/  هـ 345فئات الفصح ألبي عمر الزاهد 3818

213ساطع الحصري2دروس في أصول التدريس ج3819

213اللغة العربية في الصومال وقائع الندوة العلمية3820

213مصطفى عبد العزيزتدريبات فهم المسموع لغير الناطقين3821



213قواعد الفارسية3822

3823
اللغة العربية وأدبها في الخليج العربي تراث الحضارة وعنوان األصالة 

1ج
213

213خليل أحمد عمايرةفي التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي3824

213مركز التوثيق اإلعالميةوثائق مجلس تعاون الدول الخليج العربي3825

213عبد الحق فاضلالعربية أم األلمانية3826

نحو لغة عربية سليمة3827

مجموعة بحوث كتب 

بمناسبة صدور القانون 

الحافظ على سالمة اللغة 

العربية

213

213هاشم صالح مناعالشافي في العروض والقوافي3828

213نعوم شومسكيالبنى النحوية3829

213عبد الرزاق حسين حسنالمسح اللغوي في الصومال وتأثير اللغة العربية في اللغة الصومالية3830

3831
 – 1166األعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي البرزنجي الكردي 

هـ1254
213محمود أحمد محمد

213-----ندوة االزدواجية في اللغة العربية3832

213-----الموسم الثقافي األول لمجمع اللغة العربية األردني3833

مدخل إلى الحاسب والخوارزميات قسم هندسة الحواسيب والتحكم اآللي3834
المهندس علي عمران . د

سليمان
213

213جزوان السابقمجمع اللغات عربي فرنسي إنكليزي3835

الرف الرابع عشر



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

214محمد تقي الزهتابي.دقواعد الفارسية3836

214ناجي زين الدين المصرفموسوعة الخط العربي بجزأين3837

214إبراهيم يوسف السيدأبو زيد األنصاري وأثره في دراسة اللغة3838

214مركز دراسات الوحدة العربيةأزمة ديمقراطية في الوطن العربي3839

214هادي التكريتي...وسائطة. فنونه. أدب األطفال فلسفته3840

214جمال نشأتفي النقد األدبي دراسة وتطبيق3841

214مركز دراسات الوحدة العربيةالديمقراطية والتربية في الوطن العربي3842

214حسن بن محمد الغسالالرحلة التتويجية إلى عاصمة البالد اإلنجليزية3843

214-----------1985 بحوث ودراسات تربوية 12المجلد 3844

214------------وقائع ندوة ماذا يريد التربوين من اإلعالميين؟3845

214------------1988 دراسات في بعض القضايا التربوية 20المجلد 3846

214أحمد خطاب العمر.دهـ338كتاب القطع واالئتناف تصنيف أبي جعفر النحاس المتوفى 3847

214كاظم فتحي الراويأساليب القسم في اللغة العربية3848

3849
فرنسي –المعجم الموحد لمصلحات الفيزياء العامة والنووية انكليزي 

عربي–
----------214

3850
موجز في تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة والحضارات 

العربية اإلسالمية
214طه باقر

214محمود حسنمقدمة الخدمة االجتماعية3851

214حسن علي موسى. دمناخ القارات3852



قواعد اعداد النصوص الجامعية للعروض والنشر3853
اآلنسة ج، ترجمة محمود 

سيد محمد
214

214فرند ديمدراسة في معاجم العربية كتاب الجيم ألبي عمرو الشيباني3854

214--------تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها قضايا وتجارب3855

214-----------الكتاب االساسي لتعليم اللغه العربية للناقين للغات االخرى3856

214سالم اآللوسي1997-1947المجمع العلمي في خمسين عام 3857

214يوسف بركوده. دعملي الفضائل النباتية3858

3859
 1945أثر اليهود والحركة في سياسات الواليات المتحدة تجاه العرب 

 –1956
214محمد كامل الربيعي

214جالل نوري السعدون1926تكريس الطائفه في دستور لبنان عام 3860

214خالد حسن جمعةأصول البحث العلمي في التاريخ ومنهجهما3861

214أحمد حجازيالمختار من تذكرة الداود للتداوي باألعشاب والنباتات3862

حلية الفرسان وشعائر الشجعان3863
علي بن عبد الرحمن بن 

هزيل األندلسي
214

214للسيوطي(2، 1)حسن المحاضر ج 3864

214إسماعيل بن عبادةكافي الكفات لصاحب2المحيط في اللغة ج 3865

3866
ندوة تجارب دمج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في دول مجلس 

التعاون الخليج التطلعات والتحديات
---------214

214---------المجلد الحادي والعشرون دراسات في علم النفس التربوي3867

214----------فهرس المعرض التاسع للكتاب العربي في الكويت3868

3869
التربية والمعلم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إشكالية الواقع 

ومالمح التغيير
214حميد ناصر الزري



جغرافية الخدمات التعليمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة3870
حصة محمد إبراهيم عبيد 

الطاغي
214

214أحمد زكي صالح.دعلم النفس التربوي3871

3872
 1961نضال االتحاد الوطني لطلبة العراق عبر بياناته ومؤتمره العام 

 –1972
214غازي فيصل

214حسين كامل بهاء الدينمؤتمر رؤى مستقبلية للبحث التربوي3873

أثر الداللة النحوية واللغوية في االستتطباب من آيات القرآن التشريعية3874
عبد القادر عبد الرحمن 

السعدي
214

214سامح صالح عبد هللاشؤون بيئية3875

214أحمد توفيق حجازياألحجار الكريمة وأسرارها3876

214رياض الحسين4تنظيم المشروعات وإدارتها إدارة اإلنشاء، التخطيط والبرمجة ط3877

214حسن نافعة1945األمم المتحدة في نصف القرن دراسة في تطور التنظيم الدولي 3878

214خالد يحيى أحمد الجبوريالكويت ومحاوالت استعادتها في التاريخ المعاصر3879

214ربحي علياندليل الدوريات األردنية3880

3881
األعالم والمفكرون لمحات عن مشاهير العلماء والمفكرين في عصور 

اإلسالم الذهبية
214حكيم محمد سعيد

214صبري فالح الحمديصفحات من تاريخ العربي الحديث3882

214حسن عميدفرنكك عميد3883

214سلطان بن محمد القاسمبدر الدين أبو غازي رواد الفن التشكيلي3884

214---------آفاق الخليج بالثمانينات3885



3886
وثائق الخليج العربي الوثائق العثمانية والبريطانية ووثائق الشيخ 

82خزعل المتوفرة في مركز دراسات الخليج العربي 
214سلوى المانع

214محمد علي حالوةمصطلحات إدارية مختارة3887

3888
 شباط 8- 1958 تموز 14الحزب الوطني الديمقراطي في العراق 

1963
214عادل تقي عبد البلداوي

214ساطع الحصريدروس في أصول التدريس تدريس اللغة العربية3889

214سمير عبد الرحيم الجلبيالحرب والمجتمع في أوربا3890

214حمدو ادمه وتيرنو مختار(شمال الكاميرون معلم عثمان)مخطوطة عربية عن مملكة كنش 3891

214محمد بن أحمد الديمانيإخبار األحبار بأخبار اآلبار3892

3893
رسالة األضداد لمحمد جمال الدين بن بدر الدين المنشي المتوفى 

هـ1001

تحقيق محمد حسين آل  

ياسين
214

214سهيلة ياسين الجبوريالخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق3894

214أسامة النحاسمنشآت الليبتون المسلح3895

3896
مواقف عندما ينتصر اللصوص ويشيعون الحقارة تكون الحقيقة 

منشورا ضد القانون ويكون الموقف منه ضرورة تشرف الحياة
214رجب بودبوس.د

3897
 وتحقيق ما تبقى من آثاره 1886- 1843 (الجد)أحمد الفقيه حسن 

ووثائقه
214محمد مسعود جبران: تحقيق

214محمد سعيد القدال. دالسياسة االقتصادية للدولة المهدية3898

1971214 – 1970التقرير السنوي لحكومة أبو ظبي 3899

1982214ندوة التطوير اإلداري في الكويت 3900

214جمال زهراناإلسرائيلي–منهج قياس قوة الدول واحتماالت تطور الصراع العربي 3901



214محمود الدرةحروب العراق– حروب الردة – تاريخ العرب العسكري حروب محمد 3902

3903
هجرة الكفاءات العربية بحوث ومناقشات الندوة التي نظمتها اللجنة 

(أكوا األمم المتحدة)االقتصادية لغربي آسيا 
214

214علي الورديلمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث3904

214إحسان محمد الحسنعالم االجتماع االقتصادي3905

214جان دغال.دالغجر– المرتزقة – النهابون – سادة العالم الجدد العولمة 3906

214عز الدين إسماعيلالمكونات األولى للثقافة العربية3907

214ريموند ويليامز1950 – 1780الثقافة والمجتمع 3908

3909
ندوة استراتيجيات وبرامج التدخل العالجي لألشخاص ذوي االحتياج 

الخاص
214

214ظمياء كاظم الكاظميالصناعات الشعبية في الخليج العربي3910

214التعليم العالي في المملكة العربية السعودية3911

214ربع قرن في حياة جامعة الرياض3912

1988214 حزيران 26 – 25المؤتمر العلمي السنوي األول 3913

1987214 – 1986التقرير السنوي لجامعة البصرة للعام الدراسي 3914

214يوسف مخلوف.داألطراف- التشريح الناحي والعملي الهيكل 3915

(إهداء)بعض النفحات القدسية في سيرة سيدنا محمد خير البرية 3916

السيد الشيخ عبد العزيز 

السيد إسماعيل السيد حمد 

الحيالي الكيالني الحسيني

214



3917
مشااكل المواصالت والنقل -2الطيران المدني في الخليج العربي، -1

1 المجلد1975التطور الزراعي في الشرق األوسط - 3اإليراني، 
214

1981214التقرير السنوي 3918

1981214 – 1980تقرير اإلحصاء التربوي لدول الخليج العربي 3919

214إدارة المدن المتوسطة3920

1985214 – 1984/ 1979 – 1978خطة جامعة البصرة لألعوام 3921

1993214المؤتمر الفكري الخامس التحاد التربويين العرب 3922

2214كفاءة األداء محاضرات ودراسات التسجيل العقاري ج3923

214دليل االتصال اإلداري الفعال3924

2214الدليل التنظيمي ج3925

214علي محمد عبد الوهاب.د1981التدريب والتطوير مدخل علمي لفعالية األفراد والمنظمات 3926

2003214كتاب تعريفي 3927

1971214 – 1970خطوة على الطريق كتاب سنوي األول 3928

3929
 1943 – 1940تاريخ البعثة العسكرية العراقية إلى اليمن للفترة من 

2ج
214

1986214 – 1985كتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية للعام الدراسي 3930

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف الخامس عشر



215قسطنطين زريقما العمل؟ حديث إلى األجيال العربية الطالعة3931

215جيف سيمونسالتنكيل بالعراق العقوبات والقانون العدلي3932

215دليل التشكيالت اإلدارية للجمهورية العراقية3933

3934
إيضاحات من وزارة الحاكم المحلي على أسئلة السادة أعضاء المجلس 

الوطني
215

3935
المدارس في بيت المقدس في العصرين األيوبي والمملوكي دورها في 

الحركة الفكرية

عبد الجليل حسن عبد .د

المهدي
215

215(1992 – 1972حالة البيئة في عام )انقاذ كوكبنا التحديت واألمل 3936

215جوزيف نسيم يوسف(إهداء)نشأة الجامعات في العصور الوسطى 3937

215حمزة الجباليالتأخير الدراسي3938

215رسيد إبراهيم الجياردراسات في تاريخ الفكر التربوي3939

215حسين قدورياللعب واألغاني لألطفال في جمهورية العراق3940

215حامد عبد العزيز الفقيبحوث في التربية والتعليم3941

215محي الدين توقاإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الخليج العربي3942

215قهومان حريت نيازي بكرسمالي كتاب3943

3944
ديوان االمير شهاب الدين ابي الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن 

الصيفي التميمي البغدادي المعروف بحيص بيص
215مكي سيد جاسم

215رشاد عارف يوسف السيدالمسوؤليه الدوليه عن اضرار الحروب العربية االسرائيليه3945

215صالح الدين ناهيالوجيز في المرافعات المدينيه والتجاريه3946

215صالح الدين ناهيمبادئ القانون التجاري وقانون المكاسب3947

215حسن بن أحمد الحمادينظرية حجية الحكم القضائي في الشريعه اإلسالميه3948



215----------(142-1)توصيات العمل الدولية ج 3949

215---------جامعة الدول العربية مجموعه المعاهدات واالتفاقيات3950

215عبد السالم ذهنيمسوؤليه الحكومه المصريه باعتبارها والية عامه3951

215---------انديه النيسكو دروب النور3952

215كامل السعيد. دالجنون واالضطراب العقلي في المسوؤليه الجنائيه3953

215احمد الشقيريالطريق الى مؤتمر جنيف3954

3955
تجاره العراق البحريه مع اندلوسيا حتى اواخر القرن الرابع الهجري 

وحتى نهايه القرن الثالث عشر الميالدي
215عادل محي الدين االلوسي

215يوسف عايد ابيالتراث الشعبي في دوله االمارات العربية المتحده الببلوغرافيه3956

215-------2وقائع الندوه ماذا يريد التربويون من االعالميون ج3957

3958
مجموعه القوانين واالنظمة والتعليمات الحسابية ذات العالقة باالعمال 

والوحدات الحسابيه
------215

215ليلى صالح البسامالتراث التقليدي لمالبس النساء في نجد3959

2001215-2000دليل جامعةعدن للعام الدراسي 3960

215جليل إبراهيم االعريضيعضو هيئه التدريس في جامعه دوله الخليج العربي3961

215--------1993-1992الجامعة االردنيه لكتاب االحصاء السنوي 3962

3963
توصيات الندوات العربية التي عقدها اتحاد جامعه العربية خالل الفتره 

1971-1986
 ---------215

215فاضل البراقالمدارس اليهودية وااليرانية في العراق3964

215عمرو موسىسياسة مصر الخارجية من واقع الخطب والبيانات3965

215عبد العظيم رمضان(205)الصراع االجتماعي والسياسي في عصر مبارك ج 3966

215سعد عبد الرحمنالناصر ثورة بيلوغراطية ام بيلو غراطية الثوره3967



3968
ملف الصحراء المغربيه امام المؤتمر القمة عشرين لمنظمه الوحدة 

االفريقية المنعقده في اديس ابابا
215عبد الوهاب بن منصور

215افراع علي الخطيبالصحراء الكبرى مجال االتصال والتفاعل في العصور القديمة3969

3970
الزبونية السياسية في المجتمع العربي قراءة اجتماعيه سياسة في 

التجربة البناء الوني في تونس
215حافظ عبد الرحيم

215احمد لعماريتوات في مشروع التوسع الفرنسي في المغرب3971

215مكانة المعلمين وثيقة تطورها3972

215بدرية محمد فهدتاريخ الفكر والعلوم العربية3973

215ياسين خليل. دالعلوم الطبيعية عند العرب3974

215احمد جديمحنة النهضة والغزو التاريخي بالفكر العربي والمعاصر3975

215محمد عابر الجابريفهم القران الحكيم تفسير الواضح3976

215عبد الحميد إبراهيمي. د1999-1958في اصل االزمة الجزائريه 3977

215حمد خالد المالحبترولجويا الصخور الرسوبية3978

215نجم عبد هللا كاظممشكلة الحوار في الرواية العربية3979

215سالم البيض. دالتونسة-العروبة -اإلسالم -الهوية 3980

215عدنان محمد قاسم الشاعر. دالدر النثير في سيرة اوالد البشير3981

215محمد عبد العليم مرسيالتربية وقضايا الطاقة االهداف والممارسات العملية3982

215---------التعليم االساسي ونماذج ربطة بالتعليم الثانوي عربيا وعالميا3983

215محمد هيثم غرةمحاضرات في علم المعاني3984

215عدنان محمد مسلممحاضرات في علم االجتماع3985

215سامي عبد الحافظ القيسيالعراق وفلسطين في الوثائق البريطانية3986



215----------جهود المملكة العربية السعوديه في مجال تعليم الكبار3987

215---------دراسة تحليليه في محو االمية في االقطار العربية3988

215مجيد عبد الحميد الماشطةعلم الداللة3989

1979215 – 1978دليل التخرج لدورة الثالثة عشر دورة الميثاق 3990

215عبدو قاسمتطبيقات عملية في اإلحصاء والتصميم والتججارب الزراعية3991

3992
 – 1911مذكرات جيلوتي األسرار السياسية والعسكرية لحرب ليبيا 

1912
215خليفة محمد التليي

215ديوان بدوي الجبل3993

215علي أبو الريشرواية زينة الملك3994

215ديب أبو لطيفالوعي واالنتماء3995

215نزيه رقيةمحاصيل الحبوب والبقول3996

215محمد عادل الحكيمالدليل العلمي في علم الحيوان3997

3998
المستشارون العرب والسياسة الخارجية السعودية خال حكم الملك عبد 

1915 – 1953العزيز بن سعود 
215فالح الحمدي

3999
 جمادى 25 – 20الطب في الطب العربي المنعقدة في طرايلس من 

1982 مارس 20 – 15 الموافق 1391األولى 

عبد الكريم أبو : إعداد

شويرب
215

215عيسى علياإلدارة التربوية ونظرياتها4000

215ليبتينانت كولونيلتاريخ الخليج4001

215ويندو فيليبستاريخ عمان4002

215العمالة والتصنيع ودورهما في التنمية االجتماعية4003

215عبد القادر عابدعلوم األرض في التراث العلمي العربي اإلسالمي4004

215عبد الحكيم بدران. دأضواء على البيئة4005



215سعيد عبد الفتاح عاشورتاريخ أهل عمان4006

تحفة الحب في أصل الطب4007
العالمة المحقق محمد بن 

يوسف اطفيش
215

215أسماء عبد الكريم عيسىموسوعة الرياضيات المعاصرة4008

215إسماعيل سراج الدينمركز الخطوط المضمونة وأهدافها4009

215إسماعيل سراج الدينما هو األثر الذي يبدو على وجه القمر البن هيثم4010

215نهاد صابح سعدالفكر التربوي عند ساطع الحصي4011

215مارغريت روثنعلوم البابليين4012

215جابر الشكريلمحات لمآثر العراق العلمية في الكيمياء4013

215أوريس صالح الحريري1970 – 1911االستعمار االستيطاني اإليطالي في ليبيا 4014

215مركز دراسات الوحدة العربيةالديمقراطية والحركات الراهنة للشارع العربي4015

4016
 دراستان في مجال االتصال واتخاذ القرار في اإلدارة 16المجلد 

التعليمية
215عبد الحميد سالم

215مهدي الصحافالموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث4017

4018
شرح أبيات المفصل لإلمام فخر الدين الخوارزمي من علماء القرن 

2الثامن الهجري ج
215محمد نور رمضان يوسف

215فاسترناغ. آي. سي1مدخل إلى كيمياء حياتية اإلنسان ج4019

4020
اإليضاح في شرح المفصل للشيخ أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف 

2 هـ ج646– ه 570بابن الحاجب النحوي 
215موسى بناي العاليمي.د

215محمد هادي العامريتاريخ المغرب العربي في سبعة قرون بين االزدهار والذبول4021

215جوت ماكوريالوجودية4022



215أبحاث الندوة القطرية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب4023

215األعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي القسم الثالث4024

215محمد نجيب الكياليالطفل والمنظور4025

215باكستان الصحة والرفاهية االجتماعية4026

215عبد هللا شقرونمسرح في التلفزيون واإلذاعة4027

215عبد هللا الجوراني. ددراسة وثائقية في تاريخ المنتفك الوطني4028

215محمد عبد اللطيف مطلقتاريخ علوم الطبيعة4029

215حكمت نجيب عبد الرحمندراسات في تاريخ العلوم عند العرب4030

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

216العالقات الثقافية لجامعة البصرة4031

216أحمد منير مصلحنظم التعليم في المملكة العربية السعوديه والوطن العربي4032

216حامد الزغولالجامعة األردنية في عيدها الفضي سيره ومسيره4033

4034
ندوة اإلرشاد النفسي والمهني من أجل نوعية أفضل لحياة األشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة
216

216جامعة الخليج العربيندوة اإلعاقة النمائية قضاياها النظرية ومشكالتها العملية4035

216سمير سالم الميالديرياض األطفال في الوطن العربي بين الواقع والمستقبل4036

216روى بروسرتعليم الكبار في البلدان النامية4037

216دليل كلية الدعوة اإلسالمية4038

التجارة وأصول التعامل التجاري4039
جماعة من أساتذة التجارة 

واالقتصاد
216

الرف السادس عشر



216إدوار عيداألعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية4040

التدريس من أجل تنمية التفكير4041
عبد العزيز بن عبد الوهاب 

البابطيق
216

216دليل منهجي للتقويم الذاتي لمؤسسات التعليم الجامعي والعالي4042

216عبد الفتاح صالح عليدليل التخطيط التربوي لمحو االميه4043

4044
دليل مراكز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية

مؤسسة سلطان بن عبد 

العزيز آل سعود الخيريه
216

4045
المغراوي وفكره التربوي من خالل كتابة جامع جوامع االختصار 

والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآباء الصبيان
216عبد الهادي التازي

4046
الشرعية الدولية بين المبدأ والتطبيق المنظمات الدولية والقضايا 

العربية المعاصرة
216فيصل عودة غنوم الرفوع

216عبد الحي حجازيالمدخل لدراسة العلوم القانونية  الحق4047

216عبد الرحيم بوادقجيالحسابات االقتصادية القومية4048

216عدنان األحمدالتربية البيئية والسكانية4049

دور البرمجيات في تنمية ثقافة الطفل في دول الخليج العربي4050
محمد بن سليمان حمود 

المشيقح
216

القواعد والفوائد في الفقه واألصول والعربية4051

اإلمام أبو عبد هللا محمد بن 

مكي العاملي المعروف ب 

الشهيد األول

216

216خالد األشهبالظروف والنعوت4052

216رياض عبد الحميد مرادمعجم األمثال العربية4053

216حازم عبد هللا خضرالنثر األندلسي في عصر الطوائف والمرابطين4054



216توفيق الفكيكيدفاع عن شعراء4055

4056
 2الخلية من النواحي السايكولوجية والبيوكيميائية والوراثية ج

االنقسام الميتوزا
216محمد عزيز فكري.د

216المجموعة الشعرية الكاملة  للشاعر صفاء الحيدري4057

216إبراهيم الوائليالشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر4058

216علي حافظنفحات من طيبة4059

216سعد إبراهيم األعظميجرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب4060

216عبد الجبار عريمالطرق العلمية الحديثة في إصالح وتأهيل المجرمين والجانحين4061

4062
شرح أحكام قانون المالكين والمستاجرين في ضوء قضاء محكمة 

التمييز
216علي هادي العبيدي

216كامل عبد الرحمن غنيمإنتاجية التعليم ومتطلبات التنمية في دولة قطر4063

216فوزي محمد ساميشرح قانون التجارة العراقي الجديد في األوراق التجارية4064

التشريعات في إدارة األوقاف4065
المحامي عبد الرزاق هوبي 

محمد
216

216جواد علي(10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 2)المفضل في تاريخ العرب قبل اإلسالم 4066

216نخبة من الباحثين العراقيين(13 – 1)حضارة العراق 4067

216نادرة جميل سراجشعراء الرابطة القلمية دراسات في شعر المهجر4068

216محمد بن أحمد بن فورجةالفتح على أبي الفتح4069

216مجموعة من الباحثيناألدب العربي تعبيره عن الوحدة والتنوع4070



التوازن العسكري في الشرق األوسط4071
مركز الدراسات االستراتيجية 

بجامعة تل أبيب
216

216كارل بروكلمان5الفهارس العربية لكتاب تاريخ األدب العربي ج4072

216محمد حمزةحرب االستنزاف4073

216مجموعة من الباحثينالثقافة العربية4074

216وليم نجيب جورج نصارمفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي4075

216مجموعة من الباحثيندولة الرفاهية االجتماعية4076

2216مشكلة تعاطي المخدرات بين الشباب ج4077

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

217مورتن هالبريناالستراتيجية العسكرية المعاصرة4078

217فاضل البراكالمدارس اليهودية وااليرانية في العراق4079

217هيثم أحمد حسن الناصريخطف الطائرات4080

4081
الوظيفة االجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة اإلسالمية والقانون 

العراقي
217منذر عبد الحسين الفضل

217محسن شفيقالقانون التجاري الكويتي4082

217عادل الطبطبائيقانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد4083

217الموسوعة األثرية العالمية4084

217دليل الجامعات العربية أعضاء اتحاد الجامعات العربية4085

217كارل بوبرمنطق البحث العلمي4086

217عزيز عبد المهدي الردامالمقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل4087

الرف السابع عشر



217فتحي واليالتنفيذ الجبري في القانون الكويتي4088

217ثروت علي عبد الرحيمالقانون البحري العراقي4089

217عبد الوهاب حومدالوسيط في اإلجراءات الجزائية الكويتية4090

217حيدر حاج إسماعيلبنية الثورات العلمية4091

217خليل إبراهيم الخالدتاريخ أحكام األراضي في العراق4092

217محمد شفيق العانيأصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي4093

217فتحي واليقانون القضاء المدني الكويتي4094

217عبد الحي حجازيالنظرية العامة لاللتزام وفقا للقانون الكويتي4095

217حسن علي الذنونالعقود المسماة4096

217سهيل حسين الفتالويحقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي4097

217سلطان ناجي1967 – 1839(إهداء)التاريخ العسكري لليمن 4098

217عبد الرحمن أحمدالمناهج واألهداف التربوية في التعليم العام بدولة الكويت4099

217إحسان محمد الحسنعلم االجتماع الصناعي4100

217مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي4101

217محمد األمين ولد سيدي بابمظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا4102

217جامعة عين الشمس بحوث ودراسات ندوة أكتوبر4103

217أسامة أحمد المناعسةجرائم الحاسب اآللي واالنترنت4104

217مجموعة من الباحثينالتعليم الجامعي في األردن بين الواقع والطموح4105

217مصطفى الفيالليمجتمع األمل4106

217كامل يوسف حسينفوكوزاوا يوكيتشي4107

217صالح فليح حسنجغرافية التعليم االبتدائي في العراق4108



217فيصل دراج2األحزاب والحركات والجماعات اإلسالمية ج 4109

217محمد خميس حسين أبو نمرةإدارة الصفوف وتنظيمها4110

217داخل حسن جريوجامعة البصرة أحداث ومواقف4111

217كمال إبراهيم مرسى(إهداء)مرجع في التخلف العقلي 4112

217معروف الرصافياآللة واألداة4113

217أسامة شهابالقصة النسوية المعاصرة في األردن وفلسطين4114

217األستاذ الجامعي الكويتي4115

217سميحة القليوبيالقانون التجاري الكويتي4116

اللجنة الثقافية العامة أدب فكر ثقافة4117
اللجنة الثقافية العامة بجامعة 

أم القرى
217

217المناهج المقترحة المعدلة لألقسام العلمية المختصة باإلنسانيات4118

217إسماعيل بن علي األكوعالمدارس اإلسالمية في اليمن4119

التحفة السنية بأسماء البالد المصرية4120
شرف الدين يحيى ابن المقر 

ابن الجيعان
217

217أحمد عبد الرحيم مصطفىالواليات المتحدة والمشرق العربي4121

217محمد فتحي أمينالعلم العسكري4122

4123
اب الحركة الوطنية المغربية  الحاج عبد السالم بنونة  حياته ونضاله 

2ج
217محمد ابن عزوز حكيم

217عبد الوهاب بن منصورملف الصحراء المغربية الغربية4124

4125
حركة التحرر الوطنية اإلفريقية من بداية دخول السيطرة الغربية حتى 

االستقالل
217عبد الرزاق مطلك الفهد



217هشام البرهانيمن األلف إلى الياء في صحة الطفل4126

217جميس ن جولستونمؤشرات النظم التعليمية4127

217التعليم المستمر والتنمية4128

217صالح الدين الناهياألسرة والمرأة4129

4130
المسح اإلحصائي للمؤسسات التربوية والثقافية والعلمية في الوطن 

العربي
217

217بديع محمود مبارك القاسمالدورة التدريبية الثانية للعاملين في وحدات التخطيط التربوي4131

217محمود المسادتجديدات في اإلشراف التربوي4132

217طرق الحج جسور للتواصل الحضاري بين الشعوب4133

217ممدوح محمد سليماننظام معلم الفصل في التعليم العام بدول الخليج العربي4134

217خالد زكي عقلالمعلم بين النظرية والتطبيق4135

217أحمد بدري العصر الفرعوني1تاريخ التربية والتعليم في مصر  ج4136

استخدام تقنية المعلومات والحاسوب في التعليم األساسي4137
عبد هللا بن عبد العزيز بن 

محمد الموسى
217

217ندوة كيفية تنفيذ االستراتيجية العربية لمحو األمية4138

المدخل إلى تعليم ذوي الصعوبات التعليمية والموهوبين4139
فوزية بنت محمد حسن 

أخضر
217

217أحمد العنانيالثورة الرأسمالية4140

217براين يوندالحرب والمجتمع في أوربا4141

217صباح كرم شعبانجرائم المخدرات4142

217احمد نوفلالحرب النفسية بيننا وبين العدو اإلسرائيلي4143

217محمد جابر االنصاريالنزاعات األهلية العربية العوامل الداخلية والخارجية4144



217محمد صبورالمعرفة والسلطة في المجتمع العربي األكاديميون العرب والسلطة4145

217مجموعة من الباحثينالعرب والدائرة اإلفريقية4146

217حسين مؤنستاريخ الفكر األندلسي4147

217حسين كامل بهاء الدينمؤتمر رؤى مستقبلية للبحث التربوي4148

217محمود البسيوني3السمات البيئية في رسوم األطفال القطريين مجلد 4149

217عبد الوهاب ابن منصورالتحفة السنية بالرحلة الملكية الحسنية إلى العاصمة الجزائرية4150

217فاضل بياتالدولة العثمانية في المجال العربي4151

4152
االستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعالقة بين الخليج العربي 

وشرق إفريقيا

ندوة رأس الخيمة التاريخية 

األولى
217

4153
ندوة االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى األشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة
217جامعة الخليج العربي

217عبد العظيم رمضانالوثائق السرية لثورة يوليو4154

4155
 – 1952 تاريخنا القومي في سبع سنوات 1952يوليو 23ثورة 

1959
217عبد الرحمن الرافعي

217أحمد فريد رفاعي2عصر المأمون ج4156

217محمود عبد هللا الجادرشعر أوس بن حجر ورواية الجاهليين4157

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1986218_85الكتاب اإلحصائي السنوي 4158

218محمد إبراهيم كاظمدراسات في التربية اإلسالمية وأصولها النظرية والفلسفية4159

218إحسان محمد الحسنعلم االجتماع السياسي4160

الرف الثامن عشر



218حسين سعداألصولية اإلسالمية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير4161

218رمزي زكياالقتصاد العربي تحت الحصار4162

218مسعود بن محمد السجزيحقائق أسرار الطب معجم طبي تراثي4163

218أحمد عويدي العباديمن القيم واآلداب البدوية4164

2218، 1بحوث ودراسات في االتجاهات والميول النفسية ج4165

1عنوان المجد في تاريخ نجد ج4166
عثمان بن عبد هللا بن بشر 

النجدي الحنبلي
218

218فيصل الجندي1موجز في الكيمياء الصيدلية 4167

218دليل التعليم العالي والجامعي في دول الخليج العربي4168

218مجموعة من الباحثيناحتالل العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا4169

218كرم الحلوالفكر الليبرالي عند فرنسيس المراش4170

218كيد.ر.جكيف يتعلم الكبار4171

218هشام العوضيصراع على الشرعية اإلخوان المسلمون ومبارك4172

218يوسف شباط1المالية العامة والتشريع المالي ج4173

218عدنان عباس حميداناإلحصاء التطبيقي4174

218عصام رضوان خوريالتخطيط االقتصادي4175

218عبد الحي واليأحكام العقد اإلداري في القانون السوري4176

218أحمد بدرأصول البحث العلمي ومناهجه4177

218حسين أحمد سلمانكتابة التاريخ في وادي الرافدين في ضوء النصوص المسمارية4178

19218دراسات في المناهج الدراسية  مجلد4179

218الموروث الشعبي في آثار الجاحظ4180



218ألبي عبد هللا ابن األزرق2بدائع السكك في طبائع الملك ج4181

218محمد عيد إبراهيمأعشاش تحت القلب4182

218منذر خداماالقتصاد الزراعي4183

218موفق السيد حسنالتحليل االقتصادي الجزئي4184

218محمد كامل عبد العزيزمجتمع التقنية العالية4185

218فاطمة جيوشيفلسفة التربية4186

218فاطمة الجيوشيالتربية العامة4187

218محمد حاتم البياتااللتزامات4188

218زياد أبو لبنفضاء المتخيل ورؤيا النقد4189

218زياد أبو لبناألعمال الكاملة نديم العالح4190

218إيليا الحاوي1في النقد واألدب ج4191

218مؤتمر تعريب التعليم العالي في الوطن العربي4192

218أحمد محمد عليشعر قبيلة كلب حتى نهاية العصر األموي4193

218عبد الرحمن التكريتي3جمهرة األمثال البغدادية ج4194

218نوري حمودي القيسيتاريخ األدب العربي قبل اإلسالم4195

218خلف رشيد نعمان4، 3، 2النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام ج 4196

218محمد حامد الحضيري10األعمال الشعرية الكاملة  الحضيريات ج 4197

218حبيب حسين الحسني2ديوان السري الرفاء ج4198

218محمود طه أبو العالجغرافية العالم العربي4199

عقد الفرائد وكنز الفوائد4200
شمس الدين أبو عبد هللا 

محمد بن عبد القوي المقدسي
218



218عمر محمد الطالبالقصة القصيرة الحديثة في العراق4201

ديوان الستالي4202
أبو بكر أحمد بين سعيد 

الخروصي العماني
218

218مراد الكبيسيشجر الغابة الحجري4203

218نوري حمودي القيسيالتذكرة الفخرية للصاحب بهاء الدين المنشى األربلي4204

ديوان ابن نباتة السعدي4205
عبد األمير مهدي حبيب 

الطائي
218

218مركز دراسات الوحدة العربيةفلسفة الحرية4206

218-----------المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بالد الشام فلسطين المجلد الثالث4207

218سلمى الخضراء الجيوسي. دالحضارة العربية اإلسالمية في األندلس4208

218هيثم هاشم. دإدارة مؤسسات التجارة الخارجية4209

218-------حوليات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية4210

218حسني أدهم جرارالشهيد عبد هللا عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد4211

218مركز دراسات الوحدة العربيةالتسلح ونزع السالح واألمن الدولي4212

218حليم بركات. دالمجتمع العربي المعاصر بحث في تغير األحوال والعالقات4213

218هند خليل داود. دعلم األدوية السريرية4214

218يعقوب أحمد الشراح. دالتربية وأزمة التنمية البشرية4215

218أحمد الخوصقصة األعراب4216

218إبراهيم محمد العلي. داإلحصاء التطبيقي4217



218--------الحضارات والثقافات اإلنسانية من الحوار إلى التحالف4218

218محمد عدنان النجار. دإدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي4219

218فؤاد صالح. دالكيمياء الفيزيائية4220

218فؤاد صالح. د.أالكيمياء البيئية4221

218عبد الهادي الرفاعي. داالرتباط والسالسل الزمنية4222

218خليل إبراهيم مكيس. دالنحل ودودة القز4223

218عبد الكريم الحمد. دالكيمياء المعدنية العضوية4224

218غازي السعدياإلعالم اإلسرائيلي4225

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

219دعد الشيخمشكالت االطفال والمراهقين4226

219عبد العزيز السيدالطلبة الموهوبون في التعليم العام بدول الخليج العربي4227

219منظور الدين أحمدالنظريات السياسيه اإلسالمية في العصر الحديث4228

219علي ناصر حسين1945_1914تاريخ السكك الحديث في العراق 4229

4230
االتفاقيات السياسية واالقتصادية التي عقدت بين امارات ساحل عمان 

وبريطانيا
219علي محمد راشد

219مجيد إبراهيم دمعةدراسة لواقع اإلدارة التعليمية في دولة قطر4231

219عبد العزيز البسامالتقرير السنوي عن جامعة اإلمارات العربية المتحدة4232

219متاحف الفنون الشعبية في الوطن العربي4233

219محيي الدين صابركلمات ومواقف4234

219سعد حسين فتح هللاالتنمية المستقلة4235

219عبد الواحد اكميرالعرب في األرجنتين4236

الرف التاسع عشر



219برجس عزاممدخل إلى علم تصنيف المكتبات4237

219أحمد شحالنالضروري في السياسة مختصر كتاب السياسة ألفالطون4238

219أبو خلدون ساطع الحصريآراء وأحاديث في القومية العربية4239

4240
االستراتيجيه الروسيه بعد الحرب البارده وانعكاساتها على المنطقه 

العربية
219لمى مضر اإلمارة

219أحمد الخوصقصه االعراب4241

219سعيد إسماعيل علياالميه في الوطن العربي4242

219إدارة التربيه االجتماعيةحصاد الموسم الثقافي للمسابقات الثقافية الطالبية4243

219مجموعه من الباحثيناالنتخابات الديمقراطيه وواقع االنتخابات في االقطار العربية4244

219علي ابو الريشزينه الملكة4245

219نجم عبد هللا كاظممشكلة الحوار في الرواية العربية4246

219مجموعة من الباحثينمن حمله مشاعل التقدم العربي أحمد بهاء الدين4247

219أيمن سليمان مزاهرةإدارة عمليات النظافه ودور الرقابه في الصحه العامة4248

219واقع التعليم الثانوي الصناعي وسبل تطويره في البالد العربية4249

219إسماعيل أحمد ياغيالدولة العثمانية في التاريخ اإلسالمي الحديث4250

219نبيل ايوب بدرانالتعليم والتحديث في المجتمع العربي الفلسطيني4251

219غالب أحمد الغولالمعلم التكنولوجي وإدارة العملية التربويه4252

219موسسه عبد الحميد شومانالتعليم في األردن4253

219محمد قاسم القريوتيالتعليم العالي في األردن4254

4255
مستقبل العالقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة 

وثقافه السالم
219محمد سعدي

219ميثم صاحب عجامتخطيط المال العام4256



219حنان جميل هلساسيكولوجية المرأة العاملة في األردن4257

219محمد فتحي أمينقاموس المصطلحات العسكرية4258

219العقيدة العسكرية اإلسرائيلية4259

219سفيان التلالتخطيط اإلقليمي والتجربة األردنية4260

219انتصار كاظم الحمرانيسيكولوجية التدريس ووظائفه4261

219أحمد خليل محمد القرعاناإلدارة المدرسية الحديثة4262

219اخليف الطراونهالتطوير التربوي4263

219حميد ناصر الزريواقع التوجيه التربوي بدولة اإلمارات العربية المتحدة4264

4265
أهل الذمة في المغرب األقصى من الفتح اإلسالمي حتى نهاية دولة 

الموحدين
219علي فليح عبد هللا الصميدعي

219انتصار أحمد حسناألحجار الكريمة في حضارة بالد الرافدين4266

219مجموعه من الباحثيندور التعليم في الوحده العربية4267

219إبراهيم سعد الدينكيف يصنع القرار في الوطن العربي4268

219انطوان زحالنالعلم والسياسة العلميه في الوطن العربي4269

219عبد الحميد براهيميالعدالة االجتماعية والتنمية في االقتصاد اإلسالمي4270

219خير هللا طلفاحالفنون الحربية في عهد الرسول4271

219نجيب جاوير سليمانالقيادة والسيطرة في القوات المتحالفة4272

219محمد سميح السيدتاريخ الجيش األلماني4273

219أكرم ديريالوجيز في الحرب4274

219يعقوب نشوانالخيال العلمي لدى أطفال دول الخليج العربية4275

219التقويم المهني للمعاقين في الوطن العربي4276

219سامر خرينوالحركة الطالبية األردنية4277



4278
آفاق الرعاية والتأهيل لذوي الحاجات الخاصة في المملكة العربية 

السعودية
219راشد بن محمد ابا الخيل

219أحمد أبو خوصهالقضاء بين عشائر البادية4279

219سهى نونا صليوهاإلشراف والتنظيم التربوي4280

219أحمد محمود آل محمودالطريق إلى النجاح4281

219أنور محمد الشرقاوي1الدافعية واإلنجاز األكاديمي والمهني وتقويمه ج4282

219عبد الوهاب بمنصور1االستيطان والحماية بالمغرب  ج4283

219إسماعيل العربيالعالقات الدبلوماسية الجزائرية4284

219عبد الوهاب بن منضور4أعالم المغرب العربي ج4285

219أحمد عزت عبد الكريم. دالبحر األحمر4286

219مؤيد عبد القادر5هؤالء في مرايا هؤالء ج4287

219رشيد صالح العزاويالحصار ومسيرة األهوال4288

219طارق محمود شكريلعب الحرب4289

219حسن مصطفى أحمدالجبهة الشرقية ومعاركها في حرب رمضان4290

219محمود أحمد عزتحرب التموين4291

219عصام محمد غزولين. دالفيزياء للمهندسين4292

219محمد قاسم القريوتي. دإدارة مؤسسات التنمية اإلدارية4293

219أحمد قاسم عودةكيمياء الجزيئات الحيوية4294

المسئولية الدولية عن أضرار الحروب العربية واإلسرائيلية4295
رشاد عارف يوسف السيد . د

نعليم الكبار
219

219هيا بنت سعد الرواف. دتعليم الكبار وتعليم المستمر4296

219مايكل كامنآلة تعمل من تلقاء ذاتها الدستور في الثقافة األمريكية4297



219إعداد الوطن العربي للقرن الحادي والعشرين في ظل ثورة المعلومات4298

219زهر العنابيالمرأة والقضية وجهان لوطن واحد4299

219خالد خضرخوف4300

219أمين يوسف عودةتجليات الشعر الصوفي4301

219مجموعة من الباحثينالتسلح في العالم الثالث4302

4303
الكافي في شرح القانون المدني األردني والقانون المدني العراقي 

1والقانون المدني اليمني في االلتزامات والحقوق الشخصية مجلد 
219عبد المجيد الحكيم

219أسامة بشير الدباغالمقدمة في االقتصاد الكلي4304

4305
تطور الفكر النقدي األدبي في العراق منذ نشأته في العصر الحديث 

وإلى الحرب العالمية الثانية
219بتول قاسم

شرح األصمعيات4306
أبو سعيد عبد الملك بن قريب 

االصمعي
219

219إبراهيم ناصرأصول التربية الوعي اإلنساني4307

219محمود محمد هاشمإجراءات التقاضي والتنفيذ4308

219إبراهيم حركاتالسياسة والمجتمع في العصر السعدي4309

4310
قبسات من حياة وسيرة شهيد المحراب آية هللا المجاهد السيد محمد 

باقر الحكيم
219السيد منذر الحكيم

219روث وهيلين هوفمانالليالي العربية مذكرات سيدتين أمريكيتين في العراق وقبيلة شمر4311

219طاهر مظفر العميدآثار المغرب واألندلس4312

219عزمي بشارهفي المسالة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي عربي4313



219عبد هللا رضوانانطولوجيا عمان األدبية4314

219عبد الرزاق محمود المعانيالتجارة والمالحة في الخليج العربي خالل القرن السابع عشر4315

219إبراهيم عبد هللا غلومالقصة القصيرة في الخليج العربي الكويت والبحرين4316

219أحمد المصلحالشعر الحديث في األردن تجليات المرئي وداللة الرؤيا4317

219خلف رشيد نعمان5النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام ج4318

3قالئد الجمان في فرائد شعر هذا الزمان ج4319
كمال الدين أبو البركات 

المبارك بن الشعار الموصلي
219

219قسطنطين زريقفي معركة الحضارة4320

219صابرة محمود العزينسائم السحر4321

219خالد محاديلاألعمال الشعرية4322

219منذر الجبوريخطوات على سلم الذاكرة4323

219عمر محمد مرشد الشوبكيمباديء الرقابة على أعمال اإلدارة وتطبيقاتها في األردن4324

219همام عبد الخالق عبد الغفوراستراتيجية البرنامج النووي في العراق في أساس العلم والتكنلوجيا4325

219خضير طه أحمد الحياليالقتال في المناطق الثلجبة4326

219أسامة عبد الرحمن الدوري1963 – 1952تطور سياسة العراق النفطية 4327

219دورة ليبيا الدراسية والتدريبية4328

1985219 – 1984الكتاب السنوي 4329

219نجم الدين حسن الرماحالفروسية والمناصب الحربية4330

الرف العشرون



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

220(19 – 1)المعجم المفهرس للمعاهدات 4331

220(14 – 1)الموسوعة القانونية العراقية 4332

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

4333
مضابط جلسات دور االجتماع العادي الثاني واألربعين لمجلس جامعة 

الدول العربية
221

221حلقات الدراسات االجتماعية للدول العربية كتاب الدورة الثانية4334

4335
مضابط جلسات دور االجتماع العادي الثالث واألربعين لمجلس جامعة 

الدول العربية
221

221دور االجتماع العادي الثالث والخمسين لمجلس جامعة الدول العربية4336

221دور االجتماع العادي الرابع والستون لمجلس جامعة الدول العربية4337

4338
مضابط جلسات دور االجتماع العادي الحادي والخمسين لمجلس 

جامعة الدول العربية
221

221دور االجتماع العادي الخامس والستون لمجلس جامعة الدول العربية4339

4340
مضابط جلسات دور االجتماع العادي التاسع واألربعين لمجلس جامعة 

الدول العربية
221

221مضابط جلسات الدورتين الثامنة والتاسعة4341

الرف الحادي والعشرون



4342
مضابط جلسات دور االجتماع العادي الرابع واألربعين لمجلس جامعة 

الدول العربية
221

221دور االجتماع العادي السادس والستون لمجلس جامعة الدول العربية4343

4344
مضابط جلسات دور االجتماع العادي الخمسين لمجلس جامعة الدول 

العربية
221

221دور االجتماع العادي الثامن والخمسين لمجلس جامعة الدول العربية4345

4346
 تنظمه األمانة العامة لجامعة 1المؤتمر العربي البتروكيمياويات المجلد 

الدول العربية
221

4347
حلقة الدراسات االجتماعية للدول العربية كتاب الدورة السادسة البيت 

2العربي المجلد
221

4348
لجنة الخبراء العرب في شؤون التخطيط االقتصادي والتنمية 

االقتصادية

جامعة الدول العربية األمانة 

العامة اإلدارة االقتصادية
221

221المجلس االقتصادي واجتماعي الدورة العادية السابعة واألربعون4349

221حلقة الدراسات االجتماعية للدول العربية كتاب الدورة الخامسة4350

221مؤشرات إحصائية للتعليم بوزارة المعارف4351

4352
اتجاهات طلبة التعليم الثانوي إعالم نحو التخصصات الدراسية بالتعليم 

العالي وعالقتها بمجال العمل بدول الخليج العربي
221

221محمد طالب سلمان الدويك2القصص الشعبي في قطر ج4353

4354
التقرير السنوي نشاط المؤسسة ومنشآتها .. وزارة التجارة الخارجية

1975لعام 
221



4355
قرارات مجلس جامعة الدول العربية دور انعقاده العادي الرابع 

والخمسين حتى دور انعقاده العادس السادس والخمسين
221

221مجموعة توصيات العمل الدولية4356

221جامعة الدول العربية1998مجموعة المعهدات واالتفاقيات 4357

4358
مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده 

 مجلد المرفقات106العادي 
221

106221قرارات مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي 4359

221إبراهيم حداد1علم الحياة الحيوانية الخلية والتكاثر ج4360

4361
األمريكية جلسات القاهرة جامعة الدول – لجنة التحقيق اإلنجليزية 

العربية
221

4362
تقرير عن أعمال األمانة العامة بين الدورتين العشرين والحادية 

والعشرين العاديتين وعن اإلجراءت التي اتخذت لتنفيذ قرارات المجلس
221

221المحاضر الختامية لجلسات دور االجتماع العادي األول لمجلس الجامعة4363

4364
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الثامنة والخمسون 

اإلسكندرية
221

4365
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية التاسعة والخمسون 

القاهرة
221

4366
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية السابعة والخمسون 

1القاهرة ج
221

4367
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية التاسعة والخمسون 

3القاهرة ج
221



4368
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية التاسعة والخمسون 

2القاهرة ج
221

4369
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية السابعة والخمسون 

2القاهرة ج
221

4370
دور اللغة في ترسيخ القيم وتنمية العالقات العربية وضرورة رسم 

سياسة لغوية
221

221جامعة الدول العربيةتقرير اللجنة االقتصادية المالية4371

4372
مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده 

106العادي 
221

العباب الزاخر واللباب الفاخر4373
اإلمام رضي الدين الحسن بن 

محمد الصغاني
221

4374
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الثامنة والخمسون 

3اإلسكندرية ج
221

4375
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الثامنة والخمسون 

اإلسكندرية
221

4376
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية السابعة واألربعون 

تونس
221

4377
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية التاسعة والخمسون 

4القاهرة ج
221

4378
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية التاسعة والخمسون 

2القاهرة ج
221

4379
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الخامسة والخمسون 

القاهرة
221



4380
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الثامنة والخمسون 

اإلسكندرية
221

4381
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الخامسة والخمسون 

3القاهرة ج
221

4382
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الخامسة والخمسون 

1القاهرة ج
221

4383
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الثامنة والخمسون 

2اإلسكندرية ج
221

4384
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الثامنة والخمسون 

1اإلسكندرية البند 
221

4385
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الثانية والستون 

القاهرة
221

4386
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الخامسة والخمسون 

5القاهرة ج
221

304221قانون التجارة اللبناني مرسوم إشراعي رقم 4387

4388
وسيط األمم المتحدة لحل مشكلة فلسطين المكاتبات المتبادلة بين 

الوسيط واألمين العام
221

221تقرير عن نشاط بعثات جامعة الدول العربية4389

4390
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الثامنة والخمسون 

4اإلسكندرية البند 
221عبد الحسن زلزلة.د

4391
مضابط جلسات دور االجتماع العادي الحادي والعشرين لمجلس جامعة 

الدول العربية
221



4392
االجتماع – المجلس االقتصادي واالجتماعي الدور االنعقاد السابع 

الثالث

– جامعة الدول العربية 

اإلدارة االقتصادية
221

4393
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية السابعة واألربعون 

تونس
221

4394
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية التاسعة والخمسون 

القاهرة
221

4395
– المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية الثامنة والخمسون 

اإلسكندرية
221

1982221 – 1981التقرير السنوي 4396

1981221 – 1980إحصاءات التعليم العالي لدول الخليج العربي 4397

4398
 العلوم 2دليل حصر التخصصات العلمية في دول الخليج العربية ج

اإلنسانية
221

221إبراهيم خليل أحمد: إعدادتطور التعليم النسوي في أقطار الخليج العربي4399

221دليل تخرج دورة تاج المعارك الدورة الثامنة عشرة4400

221 التقرير السياسي1أحداث الثورة التحريرية األوراس ج4401

4402
الخطابات واألحاديث الصحفية للرئيس القائد العقيد علي عبد هللا صالح 

2المجلد 
221

221نشرة البنك المركزي العراقي4403

221أمل يحيى الناصري: إعداداألدب الشعبي في الخليج العربي4404

4405
التقري النهائي ألعمال امؤتمر العام في دورته العادية السابعة 

القرارت والتوصيات
221

221عبد الجبار حمد حسين: إعدادمالمح الحركة األدبية في الخليج العربي والجزيرة العربية4406



4407
الملتقلى الوالئي لكتابة التاريخ تقريرالمنظمة الشمالية للقاعدة الشرقية 

3، 2 .1962 إلى 1985من 
221

221العربي الزبيدي: إعدادأيدولوجية جبهة التحرير الوطني4408

2221دليل حصر الكفاءات العلمية السعودية من حملة الماجستير ج4409

مجموعة قرارات مجلس جامعة الدول العربية4410
إدارة – جامعة الدول العربية 

السكرتارية
221

1985221 – 1981الخطة الخمسية للسنوات 4411

1221المؤتمر الثالث للتعليم العالي ج4412

221تطور محو األمية في الوطن العربي4413

1992221 – 1991الكتاب اإلحصائي السنوي 4414

221ملفات وثائقية المؤتمر االستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني4415

221مذكرات ريتشارد نيكسون.. الحرب الحقيقية 4416

221تقرير المدير العام عن نشاط المدير العام الدورة الحادية والثالثون4417

221تقرير المدير العام عن نشاط المدير العام الدورة الثانية والثالثون4418

1981221 – 1980الكتاب اإلحصائي للعام الدراسي 4419

4420
 – 1981إحصاءات التعليم العالي لدول الخليج العربية للعام الدراسي 

1982
221

4421
العراضة في الحكاية السلجوقية للوزير محمد بن محمد بن محمد بن 

عبد هللا بن النظام الحسني اليزدي
221عبد النعيم محمد حسنين

221ديوان القروي رشيد سليم الخوري4422

221عالء الدين األصبهاني الكاتب2فريدة القصر وجريدة العصرج 4423



(ط)العباب الزاخر واللباب الفاخر 4424
الحسن بن محمد بن الحسن 

الصغاني
221

221بحوث المؤتمر الدولي للتاريخ4425

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

222معن أبو نواراللواء المدرع القوات المسلحة األردنية4426

222سمير عبد الرحيم الجلبي1موسوعة الحرب الحديثة ج4427

222علي أبو حجيلةالحمائية الجزائية للعرب في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية4428

222محمود صالح الكروي(إهداء)التجربة البرلمانية في المغرب 4429

222المنظمة الوطنية للمجاهدين4430

222سهام محمود العراقيتاريخ وتطور اتجاهات الفكر التربوي4431

222إبراهيم أحمد العدوييقظة السودان4432

4433
مصر والصراع العربي اإلسرائيلي من الصراع المحتوم إلى التسوية 

المستحيلة
222حسن نافعة

4434
حركات التحرر الوطني للمغر ب العربي في مناقشات مجلس النواب 

1958 – 1950العراقي 
222صبري فالح حمدي

222عبد الجليل التميميموجز الدفاتر العربية والتركية في الجزائر4435

222الوئام المدني4436

222رشاد اإلمامسياسة حمودة باشا في تونس4437

222عمار جحيدرالشهيد4438

222سمير عمر إبراهيمالحياة االجتماعية في مدينة القاهرة4439

الرف الثاني والعشرون



222عالية الصغيرالمقاومة الشعبية في تونس في الخمسينات4440

222إسماعيل مصطفى العالونةقاموس الوطن االتصال والمحاسبة والعلوم اإلدارية4441

222المغرب وإفريقيا جنوبي الصخراء في بدايات العصر الحديث4442

الكفاح المغربي المسلح في حلفات4443
هاشم بن الحسن العابدي 

العلوي
222

222عبد الكريم غالب2تاريخ الحركة الوطنية في المغرب ج4444

29222انبعاث أمة ج4445

222في النهضة والتراكم4446

222خلف عبد العظيم سيد الميريتاريخ البحرية التجارية المصرية4447

4448
أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السالم بنونة خياته ونضاله 

1ج
222محمد بن عزوز حكيم

222حماة هللا ولد السالمموريتانيا في الذكرة العربية4449

222مجموعة من الباحثينندوة مانيال حول مفهوم الديمقراطية في الكتاب األخضر4450

222البحرين– الكلية الجامعية للعلوم واآلداب والتربية 4451

222أبو الحسين أحمد بن فارس3مجمل اللغة ج4452

1222دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ج4453

222مجموعة من الباحثينمصر والعروبة وثورة يوليو4454

222مسارع حسن الراويدراسات حول محو األمية وتعليم الكبار في الوطن العربي4455

222قائمة مكة للمفردات الشائعة4456

3222، 1الطريق إلى نوفمبر كما يرويها المجاهدون ج4457

222برعم اللغة4458



222علي جواد الطاهرديوان الطغرائي4459

222حميد السعدي جرائم االعتداء على األموال2شرح قانون العقوبات الجديد ج4460

222سامي مكي العاني2دمية القصة وعصر أهل العصر ألبي الحسن الباركزي ج4461

222باقر جواد الزجاجيالرواية العراقية وقضية الريف4462

222جاللة تونجي خانكديقانون الصين4463

222فتحي واليالتنفيذ الجبري في القانون الكويتي4464

222أحمد نوري النعيمي1980 – 1945ظاهرة التعدد الحزبي في تركيا 4465

222عبد القادر رحيم الهيتيخصائص مذهب األندلس النحوي خالل القرن السابع الهجري4466

222أحمد شاكر العسكريدراسات تسويقية متخصصة4467

222ذكرى مرور مائتي سنة على ميالد الشيخ الحاج عمر البوتي تال4468

222جميل عارفالوثائق السرية لدور مصر وسوريا والسعودية4469

222علي فهمي خشيم1آلهة مصر العربية المجلد 4470

4471
القوى السنية في المغرب من قيام الدولة الفاطمية إلى قيام الدولة 

2الزيرية ج
222محمد أحمد عبد المولى

222محمد عبد هللا عناننهاية األندلس وتاريخ العرب المتنصرين4472

222نور الهدى الكتانيديوان ابن الصباغ الجذامي4473

222وليد محمود خالصاألدب في الخليج العربي4474

222عبد الجبار عباسفي النقد القصصي4475

222مصطفى الفارباقات من النثر العربي القديم4476

222اإلسالم والمقاومات والدولة في إفريقيا الغربية4477

222غالب هلسا3، 1الضحك الخماسين السؤال األعمال الروائية الكاملة 4478

222هند حسين طهالشعراء ونقد الشعر منذ الجاهلية حتى نهاية القرن الهجري4479



222يوسف بريكمناهج البحث في علم االجتماع4480

222مالم حسينمنهج البحث التاريخي4481

222غالب حامد النجمتطور الحركة الوطنية في السودان4482

222مجموعة من الباحثينالخليج العربي والديمقراطية4483

4484
األهمية الستراتيجية والنظام القانوي للطريق المالحي البحري في 

الخليج العربي
222حسين ندا حسين

222علي رشيد أبو حجيلةالرقابة على دستورية القوانين في األردن4485

222خليل محمد عودةصورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة4486

4487
ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي الفتح عثمان بن جني المسمى 

1بالفسق ج
222صفاء خلوصي

222يونس أحمد السامرئيرسائل سعيد ابن حميد وأشعاره4488

222قانون األحوال المدنية4489

222عثمان سلطان1قانون التجارة البرية ج4490

222صالح مهدي علي الفرطوسيمثلث البن السيد البطليوسي4491

4492
نصوص االتفاقيات التجارية االقتصادية والكتب الملحقة بها المعقودة 

6بين الجمهورية العراقية والدول األخرى ج
222

222المجموعة الكاملة للتشريعات التربوية4493

222إبراهيم السامرائيمن معجم عبد هللا بن المقفى4494

222طالب محمد عوضمقدمة في االقتصاد السياسي4495

222مختارات من الشعر األردني4496

222محمد عبد القادر أحمدالحياة الثقافية واألدبية للبحرين في العصر الجاهلي4497



222صالح الدين الناهيمباديء االلتزامات4498

222إبراهيم عبد الرزاقنداءات من بغداد4499

222صالح الدين الناهي2الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية ج4500

4501
السعودية في النصف األول من القرن – ندوة العالقات المصرية 

2العشرين المجلد
222

1975222التقرير السنوي التاسع عشر عن أعمال المجلس 4502

222طلعت أحمد مسلمالتعاون العسكري العربي4503

222مذلول عواد الجورانيمنظومات المراقبة واستئصال األهداف4504

4505
إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية لقرارات محكمة 

االستئناف الشرعية األردنية
222علي إبراهيم مصطفى العبابنة

222عائشة الخواجة الرازماألعمال الشعرية الكاملة4506

222محمد حسن آل ياسينديوان الصاحب بن عباد4507

222صالح جواد الكاظمالرواية التاريخية4508

222عبد هللا آل نوري2األمثال الدراجة في الكويت ج4509

222حسن عليانالعرب والغرب في الرواية العربية4510

222عبد هللا علي الغزالالتابوت4511

222محمود عيسى موسىبنتش..حنتش 4512

222خيارات صعبة  مذكرات سايروس فانس4513

222ديوان المعية السنية السجل األول4514

222جالل الخياطالمجموعة الكاملة ألشعار أحمد الصافي النجفي غير المنشورة4515

الرف الثالث والعشرون



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

223آراء نقدية في أعمال أمينة العدوان4516

223ريكان إبراهيمنقد الشعر في المنظور النفسي4517

223محمد جواد الغبانالعروج في ملكوت المتنبي4518

223هادي نهرمع المتنبي في شعره الحربي4519

223توفيق زيادصور من األدب الشعبي الفلسطيني4520

223ناصر الظاهري1العمود الثامن ج4521

223محمد أبو بكر النمريالصداقة والصديق في الشعر العربي4522

223محمد حسين األعرجيالصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي4523

223ديوان النبهاني للشاعر سليمان بن سليمان النبهاني4524

223الشعر والفكر المعاصر4525

223شريف قاسمصدى وذكرى4526

223عبد هللا منصورصورة المرأة في شعر عبد الرحيم عمر4527

223رزاق إبراهيم حسنأسرار قراءة الطريق4528

223عباس محمود العقاداإلسالم في القرن العشرين4529

المختار من شعر شعراء األندلس4530

أبو القاسم علي بن المنجب 

بن سليمان المعروف بأبي 

الصيرفي

223

223مصطفى نعمان البدريأغاريد الرافعي4531

223رشاد عارف يوسف السيدالغارة اإلسرائيلية على المفاعل النووي العراقي4532

223تطور التعليم في المملكة العربية السعودية4533

223معلمو الغد4534



223بدر الريبآليات التخطيط الشامل لإلصالح التعليمي4535

223مراد فرجدعاوى وضع اليد4536

223سعد إبراهيم األعظميالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي4537

223طالب حسن موسى1العقود التجارية في قانون التجارة العراقي الجديد ج4538

223تطور التربية في الصين4539

223ما يلزم المصرفيين معرفته من القوانين4540

223المصطلحات العسكرية مصطلحات المساحة4541

223المصطلحات العسكرية مصطلحات المدفعية4542

223إبراهيم محمود الصنوبررسالة الجامعيين العرب في المجتمع العربي4543

223حقائق وأرقام4544

223مؤسسة الخليج لالستثمار4545

223طاهر عبد هللاالحركة الوطنية التونسية4546

223صبري فالح الحمدي1956العدوان الثالثي على مصر 4547

223إسماعيل البيطارالفكر العربي ومركزه في التاريخ4548

223شاكر مصطفىالتاريخ العربي والمؤرخون4549

223علي حسين الجابريفلسفة التاريخ في الفكر العربي المعاصر4550

223عماد الدين خليلالتفسير اإلسالمي للتاريخ4551

223محمود زايددراسة في التاريخ وعالقتها بالعلوم االجتماعية4552

223إبراهيم درويشإدارة التغيير4553

223محمد فتحي عثمانفي تاريخ الحضارة4554

2000223 – 1990قصة قصيرة 4555

223المعجم الموحد لمصطلحات التقنيات التربوية4556



223جامعة قاريونس4557

223مصطفى عزت هبرةاإلصالة ديوان شعري4558

223محمد بشير العامري(إهداء)دراسات حضارية في التاريخ األندلسي 4559

4560
أعالم ومفكرون لمحات عن مشاهير العلماء والمفكرين في عصور 

اإلسالم الذهبية
223حكيم محمد سعيد

223النحل وتربيته4561

223وليد عزيزمتابعة تنفيذ خطط التنمية نحو نظام متكامل وفعال4562

223أبو بكر مصطفىالرقابة اإلدارية في المنظمات مفاهيم أساسية4563

223قاسم جميل قاسمالمؤسسات العامة في فرنسا4564

4565
دراسة تقويمية لمؤسسات وأجهزة التنمية اإلدارية في سلطنة عمان 

ودورها في التطوير اإلداري
223ناصف عبد الخالق

223حسين الدورينظرية التطوير والتنمية اإلدارية4566

223بشارة دومانيإعادة اكتشاف فلسطين4567

223عمر فروختجديد التاريخ في تعليلله وتدوينه4568

223المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلة4569

(إهداء)تاريخ بلد األندلس في العصر اإلسالمي 4570
محمد بشير حسن راضي 

العامري
223

223عز الدين المناصرةالهويات والتعددية اللغوية4571

223حازم طالب مشتاقالتاريخ فكرا واستراتيجيا4572

ديوان الحماسة4573
أبو تمام حبيب بن أوس 

الطائي
223

223هاني العمداألمثال الشعبية األردنية4574



ديوان العشاري4575
حسين بن علي بن حسن بن 

فارس العشاري البغدادي
223

223عبد الرحمن التكريتي2، 1جمهرة األمثال البغدادية ج4576

نظرية األدب4577

عدد من الباحثين السوفييت 

المختصين بنظرية األدب 

واألدب العالمي

223

223حافظ الجماليحول المستقبل العربي4578

223وليام النجر1موسوعة تاريخ العالم ج4579

أخبار الزمان4580
أبو الحسن علي بن الحسين 

بن علي المسعودي
223

223علي جعفر العالققصائد مختارة من شعراء الطليعة العربية4581

4582
دليل الرسائل الجامعية ومستخلصاتها المودعة من الجامعات العربية 

33في مركز اإليداع في مكتبة الجامعة األردنية 
223

223عادل البكريالمختار من النشوار4583

223عبد العزيز بن ناصر المانعترسل بن قالقس اإلسكندري، نصر بن عبد هللا بن عبد القوي4584

223سعد البزازشاذل طاقة4585

223ديوان عبيد هللا بن قنيس الرقيات4586

223إحسان عباسشرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري4587

223عبد الرحمن حسين العزاويالتاريخ والمؤرخون4588



223أحمد عطية أبو مطر1975 – 1950الرواية في األدب الفلسطيني 4589

223عبد الرحمن مجيد الربيعيالقمر واألسوار4590

223عبد الرحمن مجيد الربيعيالشاطيء الجديد4591

223أحمد محمد الشحاذالمالمح السياسية في حكايات ألف ليلة وليلة4592

223مصطفى علي عمرالقصة وتطورها في األدب العربي الحديث4593

223طارق نافع الحمداني5التاريخ الغياثي الفصل4594

4595
إسهامات مؤرخي البصرة في الكتابة التاريخية حتى القرن الرابع 

الهجري
223عبد الجبار ناجي

223صباح ياسينالنسق القيمي وهيمنة القوة.. اإلعالم4596

223شمس وربيع.. ديوان عبد األمير الحصيري 4597

223عادل عبد الجبارالرقص على أكتاف الموت4598

223داود سلومالدكتور محمد مندور والوساطة الفكرية بين الشرق والغرب4599

223موسوعة السياحة العربية4600

223صبري فارس الهيتيالخليج العربي4601

223يوسف حسن درويشإمارة الكرك األيوبية4602

223ممتاز حيدري1مؤتمر الذكرى المئوية لميالد البارزاني الخالد ج4603

223خطاب صكار العانيالجغرافية االقتصادية4604

2223المجلد (فلسطين)المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بالد الشام 4605

223رجب بركاتبلدية البصرة4606

223رزق هارون الديخ قباعةالمدينة والمحافظة ماضيها وحاضرها معان4607

223حمد الجاسرالمعجم الجغرافي للبالد العربية السعودية4608

223جنان جميل سكرتحديد المجاالت البحرية للدول الساحلية في الخليج العربي4609



علماء العرب في شبه القارة الهندية4610
يونس الشيخ إبراهيم 

السامرائي
223

223الملك األشرف الغسانيالعسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك4611

الروض النضر في ترجمة أدباء العصر4612
عصام الدين عثمان بن علي 

بن مراد العمري
223

223عبد العظيم رمضان1مذكرات سعد زغلول ج4613

223الجاحظرسائل الجاحظ4614

223رؤوف الواعظاالتجاهات الوطنية في الشعر العراقي ا لحديث4615

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

224المؤتمر السادس لمنظمة الدول العربية الذي عقد في الدوحة قطر4616

224منظمة المدن العربية المؤتمر الرابع4617

الرياض التطور الحضري والتخطيط4618
عبد المجيد إسماعيل 

داغستاني
224

224هاني العمدمقومات مناهج التأليف العربي فيي مقدمات المؤلفين األدب4619

224عبد هللا بن محمد بن خميس2، 1معجم اليمامة ج 4620

224محمد الجيالتيمحاسبة الشركات4621

المعجم الجغرافي للبالد العربية السعودية بالل غامد وزهران4622
علي بن صالح السلوك 

الزهراني
224

224إمارة حريمالء4623

الرف الثالث والعشرون



224محمد موزين1فاس وباديتها ج4624

224المدن السعودية4625

224دولت أحمد صادق1جغرافية العالم ج4626

224عبد العظيم رمضان2مذكرات سعد زغلول ج4627

224عبد الجبار داود البصريساعات بين التراث والمعاصرة4628

224إبراهيم السعافينتطور الرواية العربية الحديثة في بالد الشام4629

224إبراهيم شريفجغرافية الصناعة4630

224جاسم محسن عبودالتطلع القومي عند المتنبي4631

224حسين جليلعودة الفارس القتيل4632

224جالل الخياطالمثال والتحول آراء ودراسات في شعر المتنبي وحياته4633

224عبد هللا باذيب2كتابات مختارة ج4634

224مصطفى شكعة(إهداء)األصول األدبية في صبح األعشى 4635

224شاهر جمال آغا(الكتلة المائية)المرجع في هايدرولوجية البحر المتوسط 4636

224عبد الكريم اليافيعلم السكان4637

224عبد القدوس األنصاريالتاريخ واآلثار4638

224علي محمدأساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي4639

4640
اليمن قبل اإلسالم والقرون األولى للهجرة القرن الرابع حتى العاشر 

الميالدي
224محمد الشعيبي

224أحمد حلمي جمعةأساسيات البحث العلمي في العلوم االجتصادية والمالية واإلدارية4641

224سامي عريفجفي مناهج البحث العلمي وأساليبه4642

224أنطون مور كيكاتتاريخ الشرق األدنى القديم4643

224عبد الرحمن بدويالنقد التاريخي4644



224مصادر التاريخ الحديث ومناهج البحث فيه4645

224ديوان أبي مسلم البهالني للشاعر ناصر بن سالم بن عديم الرواحي4646

224محمد علي اليعقوبي1ديوان اليعقوبي ج4647

224عبد العزيز مطرلهجة البدو في إقليم ساحل مريوط4648

224الشيخ جالل الحنفيالعروض تهذيبه وإعادة تدوينه4649

224عامر إبراهيم قنديلجيالبحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات4650

224حمود عبد األمير الحمادي1التعليقات والنوادر ألبي علي هارون بن زكريا الهجري ج4651

224نوري حمودي القيسمحاوالت في دراسة اجتماع األدب4652

224موسى عبود الشابندرشرارات4653

224شوقي ضيفالعصر العباسي األول4654

أدب الكاتب4655

تصنيف أبي محمد عبد هللا 

بن مسلم بن قتيبة الكوفي 

المروزي الدينوري

224

224علي الهاشميالمرأة في الشعر الجاهلي4656

224الحماية الدستورية والقضائية للحقوق األساسية في العمل4657

224سمير عبد الرحيم الجلبيجتماعي في القرن العشرينالالحرب والتحول ا4658

224صبري فالح الحمديصفحات من تاريخ الخليج العربي الحديث4659

5224درسات في التعليم الجامعي وتنظيمه المجلد4660

224محمد بن منكلياألدلة الرسمية في التعابي الحربية4661

224فوزي عبيداتالمشاة في المعركة4662

224أحمد كمال الدين موسىالسياسة التموينية في المملكة العربية السعودية4663



224مشكالت التخطيط التربوي في البالد العربية4664

224حسين حمزة الجبوري(مدن الملح)دراسة في البناء الفني في خماسية 4665

224فرج محمود فرجإقليم توات خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميالديين4666

224عبد الحميد أحمدالرؤوساء عندما يغنون4667

224عامر الكبيسي1اإلدارة العامة بين النظرية والتطبيق ج4668

1224ديوان الشيخ عبد الغني الخضري ج4669

224عصمت عبد الكرم خليفةنظام الترقية في الوظيفة العمومية4670

224بهنام رزوقي الصائغالدفاع المدني4671

224محمد خليفة بركاتعلم النفس التربوي في اأسرة4672

224المسيرة التربوية4673

224كما رفيق رشيد الجراحالطفل واللعب4674

224علي ناصر غالبلهجة قبيلة أسد4675

224علي الدرورةتحت ظالل الشراع4676

224محمد عبد القادرالمعلم عبد الحق الشاعر الشعبي األول4677

224أدب مدائح المهدي4678

224الجاحظ3الكتاب الثاني البيان والتبيين ج4679

4الكتاب الثاني البيان والتبيين ج4680
أبو عثمان عمرو بن بحر 

الجاحظ
224

224خليل الخوريأغاني النار4681

224المكتبة الوطنيةالفهرس الوطني للمطبوعات العراقية4682

224إبراهيم نصر هللاأعراس آمنة تحت شمس الضحى4683



سالفة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر4684
علي صدر الدين المدني 

المعروف بأبي معصوم
224

224كمال عبد هللا الحديثيقصائدنا4685

224(العيزري المقدسي)األعمال الشعرية الكاملة عطا هللا أبو زياد 4686

4687
تنبيه األديب على ما في شعر أبي الطيب من الحسن والمعيب لعبد 

الرحمن بن عبد هللا باكثير الحضرمي
224

224زينب عبد العزيز العمريالسمات الحضارية في شعر األعشى4688

224األمثال المولدة ألبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي4689

224فاروق سعدقانون الفضاء الكوني4690

224محسن غياض.دشعر اليزيديين4691

224إبراهيم العجلونيالشذرات الكتاب األول4692

4693
الفاضل في صفة األدب الكامل محمد بن أحمد بن إسحق النحوي 

2المعروف بالوشاء ج
224يوسف يعقوب مسكوني

224إبراهيم السوالميدراسة المؤلفات الجديدة4694

224محمد بركات حمدي أبو عليفي األدب والببان4695

224عبد الوهاب علي الحتمياألدب المقارن4696

224عبد الجبار ناجيمصادر التسلح اإليراني4697

224حمزة مصطفىكتابة علة حائط النار4698

224محمد بن العباس القباج2، 1األدب العربي في المغرب األقصى ج4699

224تقويم جامعة الكويت4700

224إبراهيم إسحق إبراهيممهرجان المدرسة القديمة4701



224عز الدين اإلدريسيديوان شعر والدة نجمة4702

224عبد علي الخفافالسياسات السكانية في الوطن العربي4703

224خطب الوفود العربية في مؤتمر فلسطين بلندن4704

224فالح خالص.دالمعتمد بن عباد اإلشبيلي4705

224عز الدين إسماعيل غربيةالكتابات المسمارية في متحف الكويت الوطني4706

224خزعل الماجدييقظة دلمون4707

4708
الفتن والحروب وأثرها في الشعر األندلسي من سقوط الخالفة إلى 

 الحروب2سقوط غرناطة ج
224محمد الطالبي

224مختار التهاميمباديء العالقات العامة في البلدان النامية4709

4710
عالقة بعض سمات الشخصية بمستوى األداء األمثل ألمر الفصيل في 

الكليات العسكرية
224عبد اإلله مصطفى الخزرجي

224حسن الهداويتنازع القوانين وأحكامه في القانون الدولي الخاص الكويتي4711

224محمد شريف أحمدفكرة القانون الطبيعي عند المسلمين4712

224إدارةالتربية االجتماعية1988 – 1987المجتمع التقرير السنوي .. الفرد.. الجماعة4713

224عفت محمد الشرقاويأدب التاريخ عند العرب4714

224ميثاق العمل االقتصادي القومي4715

آثار األحكام الجنائية األجنبية4716
منذر كمال عبد اللطيف 

التكريتي
224

224علي العربيدورة الموازنة العامة ومشكالتها في الدول النامية4717

224حسن أبشر الطيبمؤسسات التنمية اإلدارية العربية أوضاعها الراهنة وآفاق المستقبل4718

224قاسم جميل قاسمالمؤسسة العامة كستراتيجية إدارية للتنمية4719



224محمد عبد الفتاح ياغيتقييم الموظف العام للحوافز في األجهزة الحكومية األردنية4720

224حا سليم قاقيشتنظيم المحفوظات لدى المنظمة العربية في العلوم اإلدارية4721

224حسن نافعةاإلسرائيلي– مصر والصراع العربي 4722

224حبيب أبو صقرعمليات تنفيذ الموازنة ورقابتها4723

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

225اتوينبي4724

225ليدل هارتتاريخ فكر االستراتيجين4725

225جميل موسى النجاردراسات في فلسفة الترايخ النقدية4726

225عبد هللا العرويالعرب والفكر التاريخي4727

225عبد المعطي العسافمحددات عملية التنظيم وتكييفاتها على مستوى التنظيم المحلي4728

225حسين الدوريتخطيط القوى البشرية لمنهج تحليل النظم4729

225روزا مونشريعة حمورابي4730

االتحاد العربي اإلفريقي وستراتيجية التعامل الدولي للملكة المغربية4731

صاحب السمو الملكي ولي 

العهد األمير سيدي محمد 

محمد رشيد الشرايبي

225

225جهاد هادي أبو صيبعلقطات من التاريخ4732

225عبد األمير محمد أميندراسات في النشاط التجاري والسياسي األوربي في آسيا4733

225محمد عبد السميعتخطيط المناهج الدراسية للعلوم الطبيعية الرؤية اإلسالمية4734

التجارة الدولية ودور االعتمادات المستندية4735
الغرفة التجارية الصناعية 

بجدة
225

الرف الثالث والعشرون



225سائد أحمد الخوليحقوق الملكية الصناعية4736

4737

خالصة عامة عن الضمان الالحتماعي والتشريعات التي تمت إليه 

 تموز إلى حين ظهور قانون التقاعد والضمان 14بصلة منذ 

االجتماعي للعمال في العراق

225صادق مهدي السعير

4738
 – 1982 – 1981تطور التربية في العراق خالل السنتين الدراستين 

39 تقري يقدم إلى المؤتمر الدولي للتربية الدورة 1983
225

225إبراهيم الدعمةالتنمية البشرية والنمو االقتصادي4739

225الجامعة المستنصرية1990 – 1989دليل احتفال التخرج دورة التصدي 4740

225محمد عبيد محمدتسوية منازعات التجارة الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية4741

225محمد حسين جوديقضايا الفن والتربية الفنية4742

225حبيب أبو صقرموازنة البرامج بين النظية والتطبيق4743

225نعيم نصيرتقييم المشاريع تحليل العادات والتكاليف4744

225مجموعة من الباحثينالدستور في الوطن العربي عوامل الثبات وأسس التغيير4745

225إبراهيم السليمان الطامي1ديوان من الشعر العربي المختار ج4746

225محمد جابر األنصاريالمجموعة الكاملة آلثار الشيخ إبراهبم بن محمد آل خليفة4747

225يحيى الجبوريشعر عمرو بن شاس األسدي4748

225رضا محسن القريشيالفنون الشعرية غير المعربة4749

225محمد صديق الجليليديوان حسن عبد الباقي الموصلي4750

225سامي أحمد خليلمعطيات البعث والثورة في شعر علي الحلي4751

البترول في دولة اإلمارات العربية المتحدة4752
وزارة البترول والثروة 

المعدنية
225



225إبراهيم خليل العزاويأسلحة الليزر في الفضاء سياسة وعقيدة4753

225قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين4754

225سمر روحي الفيصلقضايا السرد في الرواية اإلماراتية4755

225جمعة بن عدل الرميثيالشعر الشعبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة4756

225عائشة الخواجة الرازم(إهداء)إلى فلسطين 4757

225عبد الفتاح صالح نافععضوية الموسيقى في النص الشعري4758

225سعد عبد العزيزالزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة4759

225التأكيد القرآني للحكمة في الشعر الجاهلي4760

225محمد المرزوقيديوان الحكيم أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الداني4761

225شمس الدين موسىكلمات على ضفاف الواقعية4762

225دليل كلية اآلداب بمناسبة العيد الفضي4763

225عبد الهادي التازيالعقات المغربية اإليرانية عبر التاريخ4764

4765
خالصة إحصائية للتعليم العام والتعليم المهني في دول الخليج العربية 

1984 – 1983للعام الدراسي 
225

225محمد رشيد الفيلأثر التجارة والرحلة في تطور المعرفة الجغرافية عند العرب4766

225خالد محمد العنقريالبيئة العاملية للمدينة العربية4767

225مهدي الخياط(إهداء)موسوعة التجنيد 4768

4769
حصاد ندوة الدراسات العمانية البحوث والدراسات التي قدمت في 

4الندوة المجلد 
225

225مجموعة من الباحثينالعرب واإلعالم الفضائي4770

225حسين علي الطالفحةالتمييز األجري بين الذكور واإلناث في سوق العمل األردني4771



225محمد عبد القادر غنيممكانة األبناء عند اآلباء في القرآن الكريم والسنة الغراء والشعر العربي4772

225العالقات بين اإلمارات والهند4773

225عز الدين مصطفى رسولدراسة في أدب الفلكلور الكردي4774

225وليد ملحسالكميات والمواصفات4775

225سليمان محمد الوابليمسؤوليات مشرف الكلية على التربية العلمية بجامعة أم القرى4776

225صفوت كمالمدخل لدراسة الفلكلور الكويتي4777

225كاظم سعد الدينالحكاية الشعبية الغراقية4778

225إبراهيم إسحاق إبراهيمالحكاية الشعبية في إفريقيا4779

225موسى زنادالفواعد العسكرية األجنبية4780

225عباس مرادالدور الساسي للجيش األردني4781

225الجانب االقتصادي4782

4783
االتفاقيات السياسية واالقتصادية التي عقدت بين إمارات ساحل عمان 

وبريطانيا
225علي محمد راشد

225عبد الفتاح الحموزظاهرة التغليب في العربية ظاهرة لغوية اجتماعية4784

2عقد الفرائد وكنز الفوائد ج4785
شمس الدين أبو عبد هللا 

محمد بن عبد القوي المقدسي
225

225محمد علي الصليبيديوان السيد هالل بن بدر آل بو سعيدي4786

ديوان جواهر السلوك في مدايح الملوك4787
هالل بن سعيد بن عرابة 

العماني
225



القصائد4788
الشاعر األمير عبد الرحمن 

بن أحمد السريري
225

ديوان حازم القرطاجي4789

حازم بن محمد بن حسن بن 

محمد بن خلف بن حازم 

األنصاري

225

225عبد الودود القيسيهمس األحداق4790

225فخري رشيد مهناالنظام القانوي للمالحة في المضايق الدولية وتطبيقه على مضيق هرمز4791

225قاسم محمد صالحاإلسرائيلية- الجيش العربي الهاشمي ودوره في الحروب العربية 4792

225محمد عثمان أحمد الجعليتسيب العاملين محاولة لتأطير ودراسة وطرح ظاهرة سلوكية4793

225عبد القادر الشيخليمعقوات تطوير نظم وأجهزة الخدمة المدنية في األقطار العربية4794

225محمد غنيمي هاللدراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده4795

225يوسف عيدابيالنقد في اإلمارات4796

225سامر محيي الدينقصة الزير سالم حرب البسوس4797

225الجاحظ1البيان والتبيين ج4798

225نعمان ماهر الكنعانيالمزاهر4799

ديوان عبد هللا بن غانم المالكي4800
بودهيم ومجموعة من 

شعراء البودهيم
225

225غادة فريد بدرصرخة4801

225علي محمد المومنيفن اقصة القصير عند رجاء أبي غزالة4802

225حرثان بن محرثديوان ذي األصبع العدواني4803

225زاهد محمددراسات عن المال عبود الكرخي4804



4805
أعمال الحلقة الخامسة للمراكز والهيئات العملية المهتمة بدراسات 

الهليج العربي والجزيرة العربية المنعقدة بدارة الملك عبد العزيز
225

225موسى علي الطيارأضواء على مقتل الفريقين جعفر العسكري وذكر صدقي4806

225نزار عبد اللطيف الحديثيمحاضرات في التاريخ العربي4807

225إبراهيم نصحىإنشاء قورني وشقيقاتها4808

225محمد عبد العليم مرسيالتربية وقضايا الطاقة4809

225بيار عقل1976المسح الستراتيجي 4810

4811
 الكويت كدولة 1976محاضرات وندوات الموسم الثقافي التاسع 

خدمات
225

225رعاية الطفولة4812

225قضايا إحصائية حول التعليم االبتدائي4813

225أحمد جمال ظاهر2مشكالت في العلوم السياسية ج4814

225علي القريشيالمسلمون واآلخر حوار ال صدام4815

225محاوالت توحيد وتطوير المناهج الدراسية في البالد العربية4816

225عالء جاسم محمد الحربيفصول من تاريخ العراق المعاصر4817

225سعيد عبد هللا حاربالنخبة الخليجية بين الآليديلوجية والجغرافية4818

225ياسر الفهدنحو فهم المستقبلية مدخل إلى دراسة علوم المستقبل4819

225ندوة توفير المناخ العلمي لتنمية القدرات الفردية4820

225مجدي حمادالصهيوني- نحو ستراتيجية وخطة عمل للصراع العربي 4821

4822
دور السجالت الهندية ومحفوظاتها من وثائق العراق وبقية أقطار 

الخليج العربي والجزيرة العربية
225عبد األمير محمد



225عبد المنعم السيد علياالتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية المشتركة4823

225هشام ديابدور العلم والتكنلوجيا في البلدان النامية4824

225جاسم محمد عذيبالمعرفة ومراحل الخلق وتأثيرها على فلسفة التاريخ4825

225نصرة عبد المجيد جلجلالموهوبون من ذوي العصر القرائي الديسلكسيا4826

225البرنامج التلفزيوني العربي في تدريب معلمي الكبار4827

4828
المستشارون العرب والسياسة الخارجية السعودية خالل حكم الملك 

عبد العزيز بن سعود
225صبر فالح الحمدي

225محمد األحمد الرشيدالخدمة العامة في التعليم العالي4829

225إسكندر مصطفى النجارمقدمة في العالقات االقتصادية الدولية4830

225عزمي بشارةالمجتمع المدني4831

225حسن نافعةاالتحاد األوربي والدروس المستفادة عربيا4832

225حسن حرب اللصاصمةدراسات في المدخل إلى العلوم القانونية4833

225رجاء حسين حسني الخطاب1941 – 1921تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي من 4834

225جالل محمود الدباغ1975- 1965جامعة بغداد – كلية اآلداب – فهرس الرسائل الجامعية 4835

225الجيالني عبد السالم أرحومةحمابة البيئة بالقانون دراسة مقارنة للقانون الليبي4836

225محمد جاسم الحديثيكتاب قراءات تراثية في الحرب4837

225محمد عزت عبد الموجودالتعليم غير النظامي4838

225جامعة عدن عاما14الجامعة في 4839



4840
مؤتمر الوزراء المسؤوين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي 

الدورة السابعة
225

225قوى االنتشار السريع وأمن الخليج العربي4841

ديوان الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة4842
عيسى بن سلمان آل خليفة 

أمير دولة البحرين المفدى
225

225نوري حمودي القيسينصوص من الشعر العربي قبل اإلسالم4843

225عبد القدوس األنصاريالملك عبد العزيز في مرآة الشعر4844

225عبد الكريم توفيق العبود(إهداء)الشعر العربي في العراق من سقوط السالجقة حتى سقوط بغداد 4845

225علي الشرعالفكر البروميثي والشعر العربي الحديث4846

225حسن عليانالقدس بين الحق العربي والوهم الصهيوني4847

225صالح مهدي الهاشمالمشهد الفلسفي في القرن السابع الهجري4848

225مجموعة من النقاددراسات في الرواية األمريكة المعاصرة4849

225مجموعة من الباحثينقراءات في الفكر العربي4850

4851
تاريخ إسبانيا اإلسالمية من الفتح إلى سقوط الخالفة القرطبية المجلد 

1 ج2
225علي عبد الرؤوف البمبي

225عماد الدين األصبهاني الكاتب1فريدة القصر وجريدة العصر ج4852

ومضات من الحضارة العربية اإلسالمية4853
ناهض عبد الرزاق دفتر 

القيسي
225

225صالح درديرةمفهوم االستهالك في المجتمع االشتراكي4854

225أحمد خالد الراوياألعمال األدبية الكاملة خالد جبيب الراوي4855



225رناد خطيب عياد2التيارت السياسية في األردن ونص قانون األجزاب ج4856

225عبد الحمن أحمد األحمدالمناهج واألهداف التربوية في التعليم العام في دولة الكويت4857

225لجنة من أساتذة اللغة العربية2القواعد األساسية في النحو والصرف والتدريب عليها ج4858

225محجوب برير محمد نورمواقف على درب الزمان4859

225عبد العظيم رمضان2خواطر مؤرخ ج4860

225زغلول راغب النجارإسهام علماء المسلمين األوائل في تطور علوم األرض4861

225مؤيد عبد القادر5هؤالء في مرايا هؤالء ج4862

4863
دليل الرسائل الجامعية المودعة من الجامعات العربية في مركز اإليداع 

18في مكتبة الجامعة األردنية 
225

225روحي لطفي الشريف(مواد اإلنشاءات)فحص المواد 4864

225سيف الرحبيمدية واحدة ال تكفي لذبح عصفور4865

225كمال جميل الربضيالرياضة في متاهات السياسة4866

225اللواء ياسين سويدالوجود العسكري األجنبي في الخليج4867

225عادل جراردليل األدبيات الكيميائية4868

225وهيب الشاعراألردن إلى أين4869

1بالد الشام في صدر اإلسالم المجلد 4870
المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ 

بالد الشام
225

225شوقي ضيفالتطور والتجديد في الشعر األموي4871

225آندري بير نيانالجزائر بين الماضي والحاضر4872

225صالح مهدي علي الفرطوسيالمثلث البن السيد البطليوسي القسم الثاني4873



5صبح األعشى في صناعة اإلنشا ج4874
أبو العباس أحمد بن علي 

القلقشندي
225

225موسى محمود الشابندرشرارات4875



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

31حسين رؤوف حمزةدولة بورقيبة فصول في اآليدلوجية والممارسة4876

31ياس فرح. دالفكر العربي الثوري4877

31حامد هزبر حسن العبدالالنجوم الزاهية في نسب وتاريخ قبيلة العنبكية4878

31هالة أبو بكر سعوديالسياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي4879

31أبو خلدوندروس األشياء4880

31الشيخ مسيح مهاجرىالثورة اإلسالمية4881

31باسم جواد كاظمدور الشرطة في أعمال الدفاع المدني4882

31خالد خليل حموديالمدرسة المستنصرية في بغداد4883

31محسن محمد حسين. دمنهج البحث التاريخي4884

31--------------التسلح ونزع السالح واألمن الدولي4885

31سامي سعيد األحمد. دالسومريون وتراثهم الحضاري4886

31أسعد محمد عليمدخل إلى الموسيقى العراقية4887

31حسين أمين. داألثر الثقافي للمدرسة المستنصرية4888

31عبد هللا محمد الغذامي. د2ندوة األدب في الخليج العربي ج4889

31حكمت عبد هللاالتربية االشتراكية4890

الخزانة الثالثة

الرف األول



31إبراهيم بسيوني عميرة. داألنشطة العلمية غير الصفية ونوادي العلوم4891

31أحمد سعيد نوفل. دالقضية الفلسطينية في أربعين عاما4892

31مرحوم شيخ محمد رضارياض األلواح4893

31محمد مظفر هاشم األدهمي. دمنهج جديد في دراسة ظهور حركة القومية العربية الحديثة4894

31علي ناصر غالبلهجة قبيلة أسد4895

31الرشيد أبو شعير. دمدخل إلى القمة القميرة اإلماراتية4896

معاييرها ومقاييسها..المنشآت التربوية 4897
قسم السياحة التروية 

والتخطيط
31

31------------تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية4898

31محمد بن علوي المالكيمفاهيم يجب أن تصحح4899

31محمد التازي سعودحرب يوغرطا للمؤرخ األلكاني سالوس4900

31ناصر الظاهري2العمود الثامن ج4901

31مروان البرغوثياألداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني4902

31حسن أبو طالب مرحلة السادات1981 – 1970عالقات مصر العربية 4903

31سالم القموديالعدل والحرية4904

31خليل إبراهيم الخالدتاريخ أحكام األراضي في العراق4905

31حمد عبد الكريم البرزنجيتزكية النفس4906

31-------------3، 2، 1وقائع الندوة القومية لمواجهة الدس الشعوبي ج4907

31عمرو بغنيالشهيد4908



31أسامة ناصر النقشبنديالمخطوطات الفقهية4909

31محمد فتحي اميناإلنسان روح المعركة4910

4911
كتاب الحلل البهيجة في فتح البريجة لمحمد بن أبي القاسمي بن 

محمد بن محمد بن سليمان المراكشي
31عبد الكريم كريم

31فدوى مرابطالسلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي4912

31عبد القادر عبد العالي.دالتصدعات االجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي اإلسرائيلي4913

31عالء الدين كفافيقضاء وقت الفراغ4914

31سهيال سليمان الشلبي. دشكري العسلي من أجل االستقالل العربي ومقاومة الصهيونية4915

31محمد عفيف. دأصول التحديث في اليابان4916

31رينهارت دوزيتكملة المعاجم العربية4917

31محمد أنيس1952 يوليو 23ثورة 4918

31صبري فالح الحمدي. د.أالخليج والجزيرة العربية في المصادر الروسية4919

31عبد الحسن شعبان. دالئحة اتهام حلم العدالة الدولية في مقاضات إسرائيل4920

31--------------حقوق اإلنسان في الوطن العربي4921

31فوزية غربي. دالزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي حالة الجزائر4922

31أحمد يوسف أحمدكيف يصنع القرار في األنظمة العربية4923

31محمد العلميدفاعا عن السلم بين العراق وإيران4924

تأثيرات العوامل السياسية في سياسة اإلصالح االقتصادي4925
عدنان ياسين غالب . د

المقطري
31

31منى سالم سعيد جعبوبقيادة المجتمع نحو التغيير التجربة التربوية لثورة ظفار4926

31صالح كرامةسهرة مع األرق4927



31محمد عبد هللا المكيشعر الفكاهة في دولة اإلمارات4928

31حسام الدين علي مجيد. دإشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر4929

31يوسف حسنمن ينابيع البحرين4930

31أسماء الزرعونيالشواطئ الفارغة4931

31-------------الموسم الثقافي السابع4932

31--------------اإلعالم والصحافة4933

31بدر عبد الملكأبو ظبي4934

31حميد المطبعيمحاور في الفكر والتاريخ4935

31وليد محمود خالص. دديوان الشيخ محمد بن أحمد اإلصبعي4936

31عبد الرضا السجوانيالرفض4937

31محمود ياسين أحمد التكريتياأليوبيون في شمال الشام والجزيرة4938

31مراد هوفمان. داإلسالم كبديل4939

31األعمال الفنيةاإلبداع4940

31سميرعبد الزهرة السعد1موسوعة أنساب القبائل العراقية ج4941

31ربيع وهبةالحركات االحتجاجية في الوطن العربي4942

31أميرة سنبلالنساء العربيات في العشرينيات حضورا وهوية4943

31موفق سامي توفيق النجم.دالجغرافيون اللغويون4944

31اتيان محجوبيانالحوار العربي التركي بين الماضي والحاضر4945

31العربي صديقي. دإعادة التفكير في الديمقراطية العربية4946

31محمد عجاج جرجيس. دنواميس العشائر4947



31--------------1980 – 1979التقرير السنوي 4948

31----------------المعرض المشترك األول اآلثار4949

31إبراهيم البدويتفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي4950

31حسن حنفيالمعرفي وااليديولوجي في الفكر العربي المعاصر4951

31محمد عاشور مهدي. دالمحكمة الجنائية الدولية والسودان4952

31طه باقرتل حرمل4953

31موفق سامي توفيق. دالجغرافيا في رسائل اخوان الصفاء وخالن الوفاء4954

دور الملك فيصل في تأسيس الدولة العراقية الحديثة4955
عبد المجيد كامل عبد . د.أ

اللطيف
31

31دـ عبد األمير محمددور السجالت الهندية ومحفوظاتها4956

4957
أبحاث الملتقى الثاني للكتابات القصصية والروائية بلإلمارات 

2العربة المتحدة ج
31مجموعة من الباحثين

التاريخ والمؤرخون4958
عبد الرحمن حسين . د

العزاوي
31

31سلمى مطر سيفقصص هاجر4959

31محمد صالح عبد الرضاطائر السعف4960

31فاروق عمر الحريريعملية آر نهايم4961

31نادين غورديمومدينة األموات مدينة األحياء4962

31رافت السويركيبحثا عن النهر4963

31فاطمة حدادشعر غزل الرماد4964

31تيم لبلوكالعقوبات والمنبوذون في الشرق األوسط4965



31--------------مختارات ديوان الثورة4966

31زايد بن صقر بن حمدانصدى الليالي في شعر عبد هللا الغالي4967

31--------------القذافي واألسد4968

31---------------45قصة قصيرة 4969

31عبد هللا عبد الرحمن1اإلمارات في ذاكرة أبنائها ج4970

31-------------الثقافة في الخليج4971

31حارب الظاهرينبض الروح4972

31--------------1975المرأة وعام 4973

31علي أحمد الحميريعيون السمك الباردة4974

31علي عبد العزيز الشرهانالشقاء4975

31--------------دليل مركز التوثيق اإلعالمي لدولة الخليج4976

31سمير الصوفياألبجديات السامية4977

31-------------سلطنة عمان4978

31وليد الحسينيالهمزة قواعد كتابتها ورسمها4979

31------------محاضرات الموسم الثقافي4980

الدعوة إلى التعايش السلمي في فكر اإلمام علي ابن أبي طالب4981
عبد الرزاق غافل الكرم 

الحميري
31

31--------------النظام الداخلي4982

31-------------إرشادات في زراعة الشلب4983

31مصطفى مجاهدي. دبرامج التلفزيون الفضائي وتأثيرها في الجمهور4984

31جراهام جرينالرجل العاشر4985



31عبد الواحد كرم. دأحكام االلتزام4986

31صباح حاتم طعمه العزاويالقبائل الحميرية وعشائرها المملكة واإلمارة4987

31عبد الستار محمد العلي. دالصيغ واألساليب لربط األجر باإلنتاجية ونظام الحوافز4988

31مالك الرحية. داألطياف الذرية والجزيئية4989

31إرييل دور فمانالفالس األخير في سنتياجو4990

31-----------دليل دارة الملك عبد العزيز4991

31رافت السويركيبحثا عن النهر4992

31بورا. م. سالتجربة الخالقة4993

31------------التشخيص4994

31محمد سيف الدين فهمي. د.أتطوير اإلدارة المدرسية في دولة الخليج العربي4995

31عبد الغفار حسينقراءات في كتب من اإلمارات4996

31محمد خليل الحداد(إهداء)تاريخ الطب النفسي في البحرين 4997

المعوقات البيئية في دولة اإلمارات العربية المتحدة4998
زاهرة عمر سعيد عبد هللا 

العامري
31

31-------------إطاللة على الماضي ونظرة على المستقبل4999

31شيخة مبارك الناخيبالرحيل5000

31جان اوبانمملكة هرمز5001

31إرييل دورفمانالفالس األخير في سنتياجو5002

31أبو الحسن علي الندويالعوامل األساسية لكارثة فلسطين5003

31شهاب غانم. دعبد هللا البردوني5004



31كليفورد ليجالمأساة5005

31خالد إبراهيم بعباع. دالنظام اإلسرائيلي5006

31غسان سالمة. دنحو عقد اجتماعي عربي جديد5007

31التو ينروليجالقيادة والسيطرة في القوات المتحالفة5008

31عبير طويرشالصراع حول مضيق هرمز5009

31محمد جمال باروتالحداثة االولى5010

البحرين اليوم5011

حضرة صاحب السمو الشيخ 

عيس بن سلمان آل خليفة 

أمير دولة البحرين المعظم

31

31انوين. ه.ت.بالزراعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة5012

31حسن رمضان سالمة. دالخصائص الشكلية5013

31------------رسالة اإلشراف التربوي جاللة الملك عبد العزيز5014

31عبد هللا عبد الرحمن3اإلمارات في ذاكرة أبنائها ج5015

31-------------الموسم الثقافي العاشر والثاني عشر5016

31زياد محمد سليم هرموش. دالقياسات وأجهزة القياس الكهربائي5017

31عبد الهادي كريم سلمانإيران في سنوات الحرب العالمية الثانية5018

5019
دليل المناهج الدراسية بالتعليم العام والتعليم المهني في دولة الخليج 

العربية
-----------31



31-----------خطوة بعد أخرى على درب التعاون العمالي واالجتماعي المشترك5020

5021
ديمقراطية من دون ديمقراطيين سياسات االنفتاح في العالم العربي 

اإلسالمي/ 
-----------31

31إبراهيم محمود صنوبررسالة الجامعيين العرب في ميادين التربية والتعليم5022

31كمال محمد نجيب العبيدي1عيد السالم ج5023

31عبد هللا لؤلؤ. داألسرة الخليجية معالم التغير وتوجهات المستقبل5024

31المنجي الكعبي. دمداخالت عضو باللجنة المركزية5025

31شبلي العيسميعروبة اإلسالم وعالميته5026

31سعاد العريميحقل غمران5027

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

5028
، 1)البحوث الفائزة بجائزة العويس للدراسات واالبتكار العلمي ج

2 ،3)
32

5029
أبحاث الملتقى الثاني للكتابات القصصية والروائية في دولة 

(3، 2، 1)اإلمارات العربية المتحدة  ج
32

32(4، 3، 2)ندوة األدب في الخليج العربي ج5030

32االقتصاد الخليجي5031

دور المدرس في حجرة الدراسة5032
عبد العزيز بن عبد الوهاب 

البابطين
32

32عادل غفور الخليلأحزاب المعارضة العلنية في العراق5033

الرف الثاني



232، 1الندوة العلمية إلحياء تراث ابن ماجد ج5034

32ديفيد لينز68اإلمارات 5035

32نجيب جاوير سليمانالقيادة والسيطرة في القوات المتحالفة5036

32خليل قنديلمجموعة قصصية الصمت5037

32عالء الدين محمد الحربيرجال العراق الجمهوري5038

32أحمد جديمحنة النهضة ولغز التاريخ في الفكر العربي الحديث والمعاصر5039

32عياش يحياويسيرة مكان5040

200132 – 2000التقرير االستراتيجي الخليجي 5041

32سالم الحتاويالياثوم ومسرحيات أخرى5042

32ندوة الحركة الثقافية في اإلمارات5043

32صباح حاتم طعمة العزاويالقبائل الحميرية وعشائرها المملكة واإلمارة5044

32دليل مركز التوثيق اإلعالمي لدول الخليج العربي5045

32عبد الواحد لؤلؤةالمأساة5046

5047

الموسم الثقافي الثاني والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع 

والحادي عشر والخامس عشر والثامن عشر والعشرون والتاسع 

والعشرون لمجمع اللغة العربية األردني

32

32بحث مقارن عن اإلتجاهات السائدة في الواقع التربوي للبالد العربية5048

32حكمت كشلي فوازكتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي5049



5050
اإلتجاهات نحو المرض النفسي عند الطلبة القطريين في المرحلتين 

الثانوية والجامعية
32عالء الدين كفافي

32محمد علي عمرعلم الجغرافيا5051

النظام اآليكولوجي5052
زين الدين عبد المقصود 

غنيمي
32

32جالل السيدمعارك الحصانة البرلمانية5053

32محمد جمال بارودالحداثة األولى5054

32مؤيد الشيبانيهذا هو الساحل أين البحر5055

200032 – 1990 قصة قصيرة 505645

5057
مؤتمر العالقات العربية الكندية المنعقد بالتعاون مع جامعة كلجري 

في كندا
32حسن النجفي

32صالح خليل أبو إصبعالرواية الفلسطينية والمنفى5058

32جواد مصطفى جوادعالم اإللكترون5059

32محمد بن شاكر الكتبيعيون التواريخ5060

32عبد الحكيم شينو(2)المنشآت المعدنية 5061

32رفعت سالمالشيطان وقصائد أخرى5062

موسوعة الطفل الحديثة5063
إسماعيل عبد الفتاح عبد 

الكافي
32

32محمد الخزاعيجزر البحرين5064

199032 ، الموسم الثقافي الثالث 1989الموسم الثقافي الثاني 5065



5066
أثر المساعدات األجنبية على أحوال المستفيدين منها في اإلمارات 

العربية المتحدة
32يوسف الحسن

32عبد العزيز مصطفىالتقييم في التربية الخاصة التقويم التربوي5067

32هانم عباسكتب وآفاق5068

32أحمد عباس صالحالكاتب5069

32خالد العزيشط العرب في مجرى التاريخ والسياسة والقانون5070

32نشرة اإليداع للمطبوعات العراقية5071

32بدر عبد الملكالقصة القصيرة والصوت النسائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة5072

32حنون مباركدروس في السيميائيات5073

32علي جعفر العالققصائد مختارة من شعراء الطليعة العربية5074

32النظام األساس التحاد المؤرخين العرب5075

32نظام معهد الوثائقيين العرب5076

32موسى محمد آل طويرشتاريخ العالقات الدولية من كندي حتى كورباتشوفا5077

32سليم محمود محمد العزيالدر المضيء في نسب بن العزي5078

32أمين سليمان سيدو(معجم بيبليوغرافي)المسرحيات المترجمة والمعربة 5079

5080
دالالت النصوص وطرق استنباط األحكام في ضوء أصول الفقه 

اإلسالمي
32مصطفى إبراهيم الزلمي

32إيناس عباس إبراهيمرعاية الطفوية في الشريعة اإلسالمية5081

32عادل خزامفي الضوء والظل وبينهما الحياة5082

32ميثاق الشامسياألدوار المتغيرة للمرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة5083



32شمين5084

32التعليم في قطر5085

32عبد المجيد كامل عبد اللطيفدور الملك فيصل في تأسيس الدولة العراقية الحديثة5086

32عبد الرحمن التكريتي2جمهرة األمثال البغدادية ج5087

32حسن النجفي(إهداء)األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية 5088

5089
الفرع اإلقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق معهد الوثائقيين 

العرب
32

32المجلد الحادي والعشرون دراسات في علم النفس التربوي5090

32حارب الظاهريمندلين5091

32قراءات في التربية الخاصة وتأهيل المعوقين5092

32المجلد الخامس والعشرون دراسات في التربية وتكنلوجيا التعليم5093

2التعارض والترجيح بين األدلة الشرعية ج5094
عبد اللطيف عبد هللا عزيز 

البرزنجي
32

32ندوة الثقافة والعلوم5095

32مقدمة العالمة ابن خلدون5096

32كلية التربية5097

32ناصر يوسفدينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة5098

5099
اتحاد المؤرخين العرب يقيم احتفاال خاصا لتكريم اأستاذ سالم 

اآللوسي
32



32محمد علي العناسوةكشاف المواسم الثقافية لمدجمع اللغة العربية األردني5100

32محاضرات الموسم الثقافي5101

32أسامة ناصر النقشبنديمخطوطات الموسيقى والغناء والسماع في مكتبة المتحف العراقي5102

32(سيرة ذاتية)الدكتور تركي رابح عمامرة 5103

32عادل تقي عبد محمد البلداويالحزب الوطني الديمقراطي في العراق5104

5105
لجنة تدوين تاريخ قطر البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ 

2شرق الجزيرة العربية ج
32

5106
الجدل الراهن والتاريخ المسرح السياسي عند الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي
32مجموعة من المؤلفين

32(حياة وحضارة)ندوة النخلة 5107

32صدى المسرح مقاالت في المسرح اإلماراتي5108

32أحمد محمودمايكروسوفت وورد إكس بي5109

32مجموعة من المؤلفينالوطن العربي ومشروعات التكامالت البديلة5110

32الدفاع المدني5111

32عبد الستار العزاويجزيرة دلما5112

5113
األسبوع التاريخي األول للجمعية التاريخية  في حمص بمناسبة 

مرور سبعة قرون على خروج الصليبيين الفرنجة من بالد الشام
32

32عبد الجبار عبد هللا التميميمحلتان من بغداد العيواضية والصرافة5114



5115
الخليج العربي المناقشة البرمانية األمريكية المستمرة مبيعات 

األسلحة إلى أقطار الخليج العربي
32وديع ميخائيل حنا

32أسامة الخوليالتثقيف العلمي في الوطن العربي5116

198732 – 1986الكتاب اإلحصائي السنوي 5117

32الفعل في اللغة اآلشورية5118

32محمد عبد الوهاب سيد أحمداألمريكية من حلف بغداد إلى مبدأ آيزنهاور– العالقات المصرية 5119

32نازك زكي إبراهيم أحمدمصر والمتغيرات في اليمن5120

32عوض محمد خليفاتمملكة ربيعة العربية في وادي النيل5121

32حنا عماريقاموس العشائر في األردن وفلسطين5122

32عبد هللا سليم مليطان1معجم األدباء والكتاب الليبيين المعاصرين ج5123

الرسالة الغالوية، رسالة في نسب أدو الحاج الشرقيين5124

سيد محمد خليفة الخليفة بن 

الشيخ السيد المختار الكنتي 

الوافي، وعبد هللا بن سيد 

محمود الحاجي

32

32صالح العقادالمغرب العربي5125

32محمود شاكراالمين والمأمون5126

32فيصل السمرابن األثير5127

المعجم في أصحاب القاضي األمام أبي علي الصدفي5128
محمد بن عبد هللا بن أبي بكر 

القباعي
32

32محسن غياض عجيلالصحفي السياسي المؤرخ النجدي سليمان بن صالح الدخيل5129



32مستخلصات البحوث المنجزة في مجلس البحث العلمي5130

32فكرت نامق عبد الفتاحسياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية5131

32حسين محمد القهواتيدور البصرة التجاري في الخليج العربي5132

198932دليل الكلية 5133

32اإليرانية– األبعاد االستراتيجية للحرب العراقية 5134

32جعفر عباس حميديالتطوارت السياسية في العراق5135

32أبو خلدون ساطع الحصري2مذكراتي في العراق ج5136

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

33ظاعن شاهينآية للصمت5137

33-------------اتفاقات التعاون العلمي بين مركز دراسات الخليج العربي5138

33مرعي الحليانمسرحيتان التراب األحمر باب البراحة5139

33سامي سعيد األحمد. دصولون حياته وإصالحاته ومالحظات5140

33السيد عبد الرزاق الحسنيتاريخ الوزارات العراقية5141

33فالح سعيد جبرالتكنلوجيا والصناعات التعدينية في الوطن العربي5142

33محمد باقر الحسينيالعملة اإلسالمية في العهد األتابكي5143

5144
المالبس العربية اإلسالمية في العصر العباسي من المصادر 

التاريخة واألثرية
33صالح حسين العبيدي

33مؤتمر األدباء العربدور األدب في معركة التحرر والبناء5145

33-------------1لجنة تدوين تاريخ قطر ج5146

الرف الثالث



33-------------لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة5147

33سميح مسعود برقاوي. دالمشروعات العربية المشتركة الواقع واآلفاق5148

33ظبية خميسالشعرية األوربية وديكتاتورية الروح5149

33--------------مسافة أنت العشق األول5150

رؤس اآلخرين5151
مارسيل ايميه وترجمة 

حسيب كيالي
33

33ايور تيموفيف. دالندوة العلمية إلحياء تراث ابن ماجد ج الثاني5152

33أنور الخطيباألرواح تسكن المدينة5153

33صمد بهرنجيالصغيرة السوداء5154

33باسمة يونسرجولة غير معلنة5155

33حارب الظاهريشمس شفتيك5156

233العراق العالقات الدولية ج5157

33دولة اإلمارات العربيةالموسم الثقافي السادس5158

33عبد الرضا السجوانيانحدار5159

33علي أحمد الحميريعيون السمك الباردة5160
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عبد العزيز بن عثمان . د

التويجري
33

33اليشع كاليالمياه والسالم وجهة نظر إسرائيلية5283

اإلرادة والقوة5284
صاحب السمو الشيخ خليفة 
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1134بحوث ودراسات نفسية المجلد 5336
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34مريم جمعة أبو فرجامرأة استثنائية تجارب من المجتمع النسائي العالمي5391

5392
المجموعات النجمية والكواكب المالحية والبروج الشمسية على 

القبة السماوية
34قاسم الشين

34تجديد منهاج إعداد المعلمين5393

34تاريخ العالقات الدولية من كندي حتى كروباتشوف5394

34المنظمة العربية للعلوم اإلدارية تدعيم اإلدارة العامة المالية العامة5395

34يونس محمد الذربتاريخ ودور البعثات العراقية التدريبية5396

34ممتاز حيدريمؤتمر الذكرى المئوية لميالد البزاني الخالد5397

34حسن أبو طالبالوحدة اليمنية5398

34آرثر إيلينرواية األسرار5399

34فاروق سيطان الشناق.دالقدس في الشريعة اإلسالمية5400

34محمد الجوهريالفلكلور العربي5401



34مؤتمر القاهرة وتأثيره على تطور الوضع السياسي في العراق5402

2تحفة األلباب وشرح األنساب ج5403
حماد ابن األمين المجلسي 

الموريتاني
34

34معجم األدباء وكتاب الليبيين المعاصرين5404

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

35شاكر حسن آل سعيددراسات تأملية5405

35جمعة عيدان النصيريأدب الثورة والتوعية الجماهيرية5406

35عماد الدين خليل. دفي النقد اإلسالمي المعاصر5407

35عبده عبد العزيز قلقيلة. دالبالط األدبي للمعزبن باديس دراسة تاريخية أدبية نقدية5408

35فالح حمد أحمدشاعرات من الخليج العربي5409

35سامي أحمد الموصليدراسات أندلسية5410

35-----3الطرف ج5411

35-----5الطرف ج5412

35-----من أجل أدب إسالمي فاعل ومتفاعل5413

35-----ديوان معن بن أوس المزني5414

35خيري منصورالكف والمخرز5415

35منير بكر التكريتي. دنظرات في األدب واإلعالم قديما وحديثا5416

الرف الخامس



5417
البنية الروائية لمسار الشعب الفلسطيني من البطل المنفي إلى البطل 

الثوري
35غسان كنفاني

35روز غريبالنقد الجمالي وأثره في النقد العربي5418

35لويس عوض. ددراسات عربية وغربية5419

5420
الحدائق والجنان من أشعار أهل األندلس وديوان بني فرج شعراء 

جيان
35محمد رضوان الداية. د

35يحيى الجبوري. دشعر عبد هللا بن الزبير األسدي5421

35ناصر الحانيالنقد األدبي وأثره في الشعر العباسي5422

35أحمد شاكر غضيبالقصيدة العباسية في النقد العربي الحديث5423

35-----أخبار أبي القاسم الزجاجي5424

35باقر عبد الغني. ددراسات في األدب العربي5425

2ديوان عالل الفاسي ج5426
عبد الرحمن بن العربي 

الحريشي
35

35-----مشروع الميزانية والبرنامج5427

35عبد الحليم منتصر. دتاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه5428

35وائل حرفوش(2)ميكانيك التربة 5429

35عدنان صافيمقدمة في الجغرافيا الطبيعية والفلكية5430

35أحمد عبد الوهابأساسيات العلوم الذرية الحديثة في التراث اإلسالمي5431

35الشيخ إسماعيل األنصارياإللمام بشرح عمدة األحكام5432

35-----الزراعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة5433

35العالمة نور الدين السالمي1تحفة األعيان بسيرة أهل عمان ج5434



35حسن الباشا. د1الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية ج5435

35-----1بحوث الندوة القطرية الرابعة لتاريخ العلوم عند العرب ج5436

35حمدي علي المهديالكنوز الذهبية في شرح وإعراب شواهد سيبويه الشعرية5437

35خير هللا طلفاح8كيف السبيل إلى هللا النظام الجنائي في اإلسالم العقوبة ج5438

35عبد المعطي محمد عساف. دمبادئ في اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية5439

35عبد القادر عياشالملح في حياتنا وتراثنا5440

5441
الذهب )كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء 

(والفضة

أبو محمد الحسن أحمد بن 

يعقوب الهمداني العبدي 

البكيلي

35

35عبد القادر عياشالنار في حياتنا وتراثنا5442

35أحمد سليم سعيدان.دالتكملة في الحساب لعبد القاهر بن طاهر البغدادي5443

35تشرشل. دويل ف المتغيرات المركبة وتطبيقات5444

35الوين مككليصناع العصر الذري5445

35ابن القف الكركي1العمدة في صناعة الجراحة ج5446

35أحمد العلميفهرس مخطوطات كلية الدعوة وأصول الدين5447

35-----الموسم الثقافي الحادي والعشرون لمجمع اللغة العربية األردني5448

35-----مدينة الطب في سنتها الخامسة5449

35محمد قبيسي. دحضارة العرب في حفظ وثائقهم5450

35-----الموجز لما أضافه العرب في الطب والعلوم المتعلقة به5451



35-----أبو بكر الرازي وأثره في الطب5452

35-----المعجم الطبي الموحد5453

5454
التنوير في االصطالحات الطبية ألبي منصور الحسن بن نوح 

القمري
-----35

35-----معجم النباتيات5455

35-----دليل المعرض الوطني العام لإلنتاج الصناعي والزراعي5456

35-----السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة5457

35-----الهيئة العامة للطرق والجسور اإلحصاء5458

35أحمد كمال زكي.دنقد دراسة وتطبيق5459

35محمد رضا الشبيبيأدب المغاربة واألندلسيين5460

35إبراهيم أنيس. دداللة األلفاظ5461

35علي شلق. دنقاط التطور في األدب العربي5462

35صالح هويدي. دصفحات من كتاب التراث5463

35هاني العمد. دأدب الكتابة والتأليف عند العرب5464

35عبد هللا أحمد الثورلمحات من التاريخ واألدب اليمني5465

35محسن جمال الدين. دالعراق في الشعر العربي والهجري5466

35أسامة بن منقذلباب األدب5467

35محمد حسن آل ياسينمعجم النبات والزراعة5468

35كوركيس عوادمصادر النباتات الطبية عند العرب5469

35كيشو هوندااألعشاب الطبية والعطارون في سوريا واليمن الشمالية5470

35قاسم محمد الرجبعلم الفلك5471



35ندى نعمان السعديطب الفم واألسنان باألدوية الحيوانية في التراث5472

35عرسان المنسياالدرار والطفيليات5473

35-----------دراسة في فضل العرب في الطب على الغرب5474

35عالء الدين لولح. دأبحاث الندوة العلمية لالحتفاء بالطبيب المسلم داود االنطاكي5475

35عبد هللا العمري. دتاريخ العلم عند العرب5476

35---------الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب5477

35أحمد الخوصقصة اإلعراب5478

35محمد زهير ديابالمنعطف الكبير5479

ذخيرة اإلنشاد5480
محمد بشير حسن راضي . د

العامري
35

35أحمد حميد حربي الجنابيأحوال الذميين في عهد المغول االيلخانيين5481

35نزار عبد اللطيف الحديثي. داألمة العربية والتحدي5482

35نحن والتاريخ5483

35بيروت سمالي. دالمؤرخون في العصور الوسطى5484

35طه باقرطرق البحث العلمي في التاريخ واآلثار5485

35عبد هللا إبراهيمصمود وسط االعصار5486

35إسماعيل أحمد محمد ياغي. دمصادر التاريخ الحديث ومناه البحث فيه5487

35فواز جرجس. دالسياسة األمريكية تجاة العرب5488

35امبرتو زيزيتانوتاريخ األدب العربي في صقلية5489



35عبد الواحد ذنون طه. دموارد تاريخ ابن عذاري المراكشى عن شمال افريقيا5490

35وسام مجيد جابر البكري. دالنزعة العقلية في الدراسات اللغوية عند الفراء5491

35حميد المطبعيمحاور في المنكر والتاريخ5492

35عبد الرحمن الرافعيتاريخ الحركة القومية وتطورنظام الحكم في مصر5493

35صابر محمد دياب حسينبالد المغرب في القرن األول الهجري5494

35--------2ثورة ابن عذاهم وثائق تونسية ج5495

35--------2تاريخ الحضارة المغربية  ج5496

35عبد الوهاب ابن منصورمشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد5497

35عبد الهادي التازي. داإللمام بمن وافق حكمة للمغرب استهالل المائة عام5498

5499
مع وفد المملكة المغربية في مؤتمر القمة الخامس للدول اإلسالمية 

المجتمع بالعاصمة الكويتية
35عبد الوهاب ابن منصور

ذيل نشر الثناء الحسن5500
إسماعيل بن محمد الوشلي 

التهامي الحسني
35

35يحيى بوعزيز. دالجديد في عالقات األمير عبد القادر مع إسبانيا5501

35إبراهيم بن جمعة بلقاسماالقتصاد والمجتمع في االيالة التونسية5502

5503
حركات التحرير الوطني بالمغرب العربي في مناقشات مجلس 

النواب العراقي
35صبري فالح الحمدي. د

35عبد العظيم رمضان. دأسرار هودة عرابي5504

35عبد الفتاح مصطفى غنيمة. د1ميادين الحضارة العربية اإلسالمية واثرها على الفكر األوروبي ج5505



35عبد الهادي التانري. دالموجز في تاريخ العالقات الدولية للمملكة المغربية5506

35--------بالدي وشعبي خطب مختارة5507

35مصطفى عبد الحميد عياد. دالرقابة الشعبية على صحة التشريع في النظام الجماهيري5508

35قاسم الزهيريمحمد الخامس الملك البطل5509

35سامح الرواشدة. دشعر عبد الوهاب البياتي والتراث5510

35سامح الرواشدة. دالقناع في الشعر العربي الحديث5511

35جووت فخر الدين. دشكل القصيدة العربية في النقد العربي5512

35خير هللا طفاح26من حكم العرب وأمثالهم ج5513

35أحمد حامد الشربتيالشبيبي في حكمة وأمثاله ونماذج من أغراضه الشعرية5514

35هادي العلويالمستطرف الصيني  من تراث الصين5515

35صالح جيباتأعطني مهري حجر5516

35محمد أبو الفضل بدران. دأدبيات الكرامة الصوفية5517

35سميرة كاظم الشماع. دمناطق الصناعة في العراق5518

35محمد وليد البين. دالرياضيات5519

35غرهام غرينرواية ممثلو الكوميديا5520

35فوزي أحمد تيم. د2النظم السياسي العربي المعاصرة ج5521

35عبد اللطيف الطيباوي. دمحاضرات في تاريخ العرب واإلسالم5522

35--------اإلحصاء والمؤشرات التربوية5523

35محمد عبد العليم مرسي. دالتعليم العالي ومسؤلياته في تنمية الخليج العربي5524

35راشد عبد هللارواية شاهندة5525



35قاسم محمد صالحالعسكرية اإلسالمية في العصر الراشدي5526

35ندى نعمان السعدي3فهرس األطاريح الجامعية لكلية اآلداب ج5527

5528
التوزيع الجغرافي لمزارع الدولة في العراق وأثرها في التنمية 

1االقتصادية ج
35هادي أحمد مخلف. د

35إبراهيم أحمد العدويالدولة اإلسالمية تاريخها وحضارتها5529

35محمد جبار المعيبد2حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء ج5530

35غانم جواد رضاالغزل السياسي في العصر األموي5531

35صالح مهدي شريدة. ددراسات ونقد في الشعر5532

35إبراهيم البحراوي. داألدب الصهيوني بين حربين5533

5534
الفكر السياسي في المشرق العربي أواخر القرن التاسع عشر حتى 

1914عام 
35عبد هللا مكطوف الجوراني. د

35عادل جاسم البياتي. دالتحدي في لغة الشعراء اإلحيائيين5535

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

5536
إدارة شؤون الموظفين المباديء واألسس العامة والتطبيقات في 

المملكة العربية السعودية
36حسين حسن عمار

36عماد عبد السالم رؤوفالتاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني5537

36عمر عبد الرازقمتطلبات تطوير العالقات االقتصادية الفلسطينية العربية5538

الرف السادس



2المؤتمر العربي للبتروكيمياويات المجلد 5539

األمانة العامة لجامعة الدول 

العربية ومركز التنمية 

الصناعية للدول العربية

36

36مصطفى السباعياشتراكية اإلسالم5540

5541
دليل الرسائل الجامعية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة أم القرى في مكة المكرمة
36

5542
دليل شركات التأمين وإعادة التأمين العربية أعضاء االتحاد العام 

العربي للتأمين
36

36إبراهيم سليمان نادرعودة الرجل السابع5543

36أمل زين الدينتطور الوعي في نماذج قصصية فلسطينية5544

حزب بني شيبان مع كسرى أنوشروان5545
محمد جاسم حمادي 

المشهداني
36

36ناجح المعموريرواية النهر5546

36عبد الرحمن التكريتيدراسات في المثل العربي المقارن5547

36رياض عبد الحميد مراد3معجم األمثال العربية ج5548

36يونس أحمد السامرئيرسائل سعيد بن حميد وأشعاره5549

36محمد قافودالقصة القصيرة في قطر5550

36غازي العباديخطوات المرأة الثالثة5551

36باسم عبد الحميد حموديرحلة مع القصة العراقية5552

36إلياس قنصلأكاذيب صادقة5553



5554
المقامات النظرية لألديب أبي بكر بن محسن باعبود الحضرمي 

(من علماء القرن الثاني عشر)
36عبد هللا محمد الحبشي

36عبد الجبار عباسفي النقد القصصي5555

36أحمد صالح الواديشيء من الذاكرة5556

36علي الصقليأبطال الحجارة5557

36فلاير كمال سماحةرسم الشخصية في روايات حنا مينه5558

36باسم عبد الحميد حموديرحلة مع القصة العراقية5559

36محمد حسن آل الطالقانيديوان السيد موسى الطالقاني5560

36إعداد دائرة الشؤون الثقافيةملتقى القصة األولى5561

36ياسين النصيرالقاص والواقع5562

36شاكر النابلسيالضوء واللعبة استكناه نقدي لنزار قباني5563

36علي عبد األمير صالحخط وفاء5564

36أمين سالمة3، 1كوميديات أريستو فانيس المجلد 5565

36عبد التواب يوسففصول عن ثقافة الطفل5566

36فخري خليلالفن األوربي الحديث5567

36أوفيدالتحوالت5568

36طه باقرمقدمة في أدب العراق القديم5569

36عبد العظيم رمضانرحالت مؤرخ5570

36فؤاد عبد المعطي الصيادمؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل هللا الهمذاني5571

36عبد الرحمن حسين العزاويالمسعودي مؤرخا علي بن الحسين بن علي بن عبد هللا بن مسعود5572



36األعمال األدبية الكاملة محمود سيف الدين اإليزاني5573

36عبد األمير الحصيريتموز يفتكر الشمس5574

ديوان جواهر السلوك في مدايح الملوك5575
هالل بن سعيد بن عرابة 

العماني
36

36إبراهيم محمد الدامغشرارة الثار5576

36معد الجبوريللصورة لون آخر5577

36مصطفى علي(إهداء) 4ديوان الرصافي ج5578

36أحمد محمد عبيدشعر الشنفرى األزدي5579

36يوسف الصائغ(إهداء) 1958الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى 5580

36عز الدين التنوخيديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني5581

36إبراهيم خوريأحمد ابن ماجد5582

5583
سياسة مصر الخارجية من واقع خطب وبيانات السيد الوزير عمرو 

موسى وزير خارجية جمهورية مصر العربية
36

36أنور أبو سويلمشعر المسيب بن علي5584

436، 3األعمال الفكرية الكاملة للدكتور قسطنطين زريق المجلد5585

36نجيب المانعاستندال مجموعة من المقاالت النقدية5586

36الكاتب الالتيني بالوتوسالتوامان– كنز البخيل 5587

36جميل نصيففي سبيل الواقعة5588

36مايكوفسليقصائد مختارة5589

36إسماعيل إبراهيم الطرادإدارة العمالت األجنبية5590

36محمد محمود اإلماممنطقة التجارة الحرة العربية5591



36أنطونيوس كرمالعرب امام تحديات التنكلوجيا5592

36إبراهيم خوريأحمد بن ماجد شعره المالحي5593

36مديرية النشر1977منشورات وزارة الثقافة والفنون 5594

36عالء جاسم محمد الحربي1958 – 1945العالقات العراقية البريطانية 5595

مشاهير علماء نجد وغيرهم5596
عبد الرحمن بن عبد اللطيف 

بن عبد هللا آل الشيخ
36

36صالح خالصمحمد بن عمار األندلسي5597

36هيام شعبانالسرد الروائي في اعمال إبراهيم نصر هللا5598

36صبحي الشارونيهؤالء الفنانون العظماء ولوحاتهم الرائعة5599

36إبراهيم محمد بو ملحةخلفان بن مصلح5600

36حسين ديكارلكل فنان قصة5601

36منصور عبد المحسن األسديسدانة الروضيتين الحسينية والعباسية والحق المغتصب5602

36محجوب عمر باشريرواد الفكر السوداني5603

36حسين مكيديوان فرخة يزدى5604

36كارل تشابكمسرحية الوباء األبيض5605

36بابلو نيروداايسالنيجرا5606

36يوسف حسينمقدمة المها بهارتا5607

36عبد اللطيف بندر أوغلوقصائد مختارة من الشعر التركي المعاصر5608

36يوسف الحيدريصفحات ملونة من األدب الكردي5609



36هنري ميللرمدار الجدي5610

36جمال خضير الجنابي1مقاالت في الشعر الكردي العراقي المعاصر ج5611

36يوسف حسين بكارالترجمات العربية لرباعيات الخيام5612

36إبراهيم الخطيبنظرية المنهج الشكلي نصوص الشكالنيين الروس5613

36عبد القادر شرشارخصائص الخطا األدبي في رواية الصراع العربي الصهيوني5614

36محمد صبحمختارات شعرية بابلو نيرودا5615

36محمد صبحمختارات من شعر الشاعر اإلسباني أنطونيو ماتشدو5616

36محمد صبحمختارات من الشعر اإلسباني المعاصر5617

36محمود محمد الروسانالقبائل الثمودية والصفوية5618

5619
من كابيال اللت إلى الحوض الشركي الساللة الصحراوية  ألوالد 

سيدي حمو بن حاج
36مهدي ولد موالي الحسن

36عدنان ساري عبد هللاالسيف والبيان5620

36ناصر محمود النقشبنديالدرهم األموي المعرب5621

36حسين بن عبد هللا العمريالمؤرخون اليمنيون في العصر الحديث5622

36عبد القادر زمامةأبو الوليد ابن األحمر5623

36خير هللا طلفاحأيام من حياتي5624

36أحمد سوسةحياتي في نصف قرن5625

36أحمد أدروب أوهاجتاريخ البجر الكتاب األول5626

36حسين السيد أبو سعيدةتاريخ الطالقانيين في العراق5627

36السيد هاشم الخطيبكتاب شذا الطيب في ذكر العالمة السد إسماعيل الخطيب5628

36قصي حسين آل فرجإسماعيل الكبير األديب والمؤرخ5629



5630
الدكتور عماد عبد السالم رؤوف أربعون سنة في دراسة التاريخ 

وكتابته
36أحمد ناجي الغريري

36األب لويس قصابتاريخ األدب السرياني5631

36محمود الحسن صديقيديوان بيرم خان خانيخانان5632

36هالل الجهادجماليات الشعر العربي5633

36سامية أحمد أسعديول ايلوار5634

36عببد الرزاق محي الدينالحالي والعاطل تتمة لملحق أمل األمل5635

36جميل إبراهيم حبيبسيرة الزبير بن العوام5636

36خير هللا طلفاحنضالي5637

36مهرجان المربد الشعري الثاني5638

36وليد مشوحأبو الفضل الوليد الشاعر المضيع5639

36نضال تيسير هماششعر الخلفاء في العصرين الراشدي واألموي5640

36مصطفى علي العتومضاع الوطن مع أهله5641

36عبد الستار ناصرالشمس عراقية5642

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

37إبراهيم الكونيالمجوس5643

37عبد الرحمن ياغيمع غسان كنفاني5644

37عبد الرحمن مجيد الربيعيالشاطيء الجديد5645

الرف السابع



37صالح عيسىحكايات من مصر5646

37عبد الرحمن مجيد الربيعيالقمر واألسوار5647

37حياة شرارةاألفكار واألسلوب5648

37كمال بطىمن الدب البلغاري5649

37فاضل عبد الواحد عليالطوفان5650

37محمود صبحنماذج من المسرح اإلسباني المعاصر5651

37قصي حسين آل فرجتراجم قراء القراءات القرآنية في الموصل5652

37لويس عوضهوراس فن الشعر5653

37علي كاشف الغطاءاالخوة السبعة من روائع األدب العالمي5654

37محمد عبد اللطيف هريدياألدب التركي اإلسالمي5655

37حميل نصيف التكريتيقضايا الفن اإلبداعي عند دوستو يفيسكي5656

37فريد لقمانوادي األحالم5657

37سامي سعيد األحمدملحمة كلكامش5658

5659
ديوان الشاب الظريف شمس الدين محمد بن عفي الدين سليمان 

التلمساني
37

37عمرو سعيد الهليسشعر الوقائع في القرن الثاني الهجري5660

37محسن غياضالتشيع وأثره في شعر العصر العباسي األول5661

العزف على أوتار الجروح5662
محمد فناطل الحجاية 

الضيغمي
37

37سمعان بطرس فرج هللامصر والدائرة المتوسطية5663

37محمد وصفي أبو مثلي1دؤاسات في اللغة والشعر والنثر الفارسي ج5664



37جليل كمال الدينقصة إنسان حقيقي5665

37عز الدين مصطفى رسول(شاعرا ومفكرا فيلسوفا ومتصوفا)أحمدي خاني 5666

37عصمت شاهيننوارس الوفاء5667

37عامر رشيد السامرائي2، 1أسطورة عبد هللا الفاضل ج5668

أدب الحكمة في وادي الرافدين5669
صالح سلمان رميض 

الجبوري
37

37جنارزوقي الصائعاإلدارة الماليه العامة ودورها في التنمية االدارية5670

37عبد المعطي محمد عساف. دتنظيم اإلدارة المحلية في المملكة األردنية الهاشمية5671

37محمد جواد رضاالتعليم الثانوي المقارن5672

37دولة االمارات العربية المتحدهالتقرير السنوي5673

5674
الفات واخواتها النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل ثالثة التنمية 

العربية
37إبراهيم العيسوي. د

5675
الندوة العربية حول إقبال الطلبة على التعليم التقني والمهني في 

الوطن العربي
37

37حميد المطبعيمنطلقات ثقافية5676

37إحسان محمد الحسن. د(إهداء)علم االجتماع العسكري 5677

37واقع التعليم الثانوي الزراعي وسبل تطويره في األقطار العربية5678



37عرفات عبد العزيز سليمان. ددراسة لبعض المتغيرات المرتبطة باإلدارة المدرسية5679

37عبد الجليل إبراهيم الزوبعي1مناهج البحث في التربية ج5680

37سعد العبد هللا الصوبان. دجمع المأثورات الشفهية5681

التعليم للجميع في الوطن العربي5682
ابتسام بنت عبد الرحمن . د

البسام
37

5683
وثيقة الصيغة المستقبلية لمواجهه مشكلة األمية في إطار التعليم 

المستمر
37

37محمد عبد القادرغنيم. دمكانة األبناء عند اآلباء5684

37هانز ج لينجنزالتربية في ألمانيا الغربية5685

دليل بحوث ودراسات المركز5686
جامعة قطر مركز البحوث 

التربوية
37

37زهر العنابي. داستثمار الكلمة والصورة في تقنيات اإلعالم العماني5687

37تعليم الكبار اتجاهات وقضايا عالمية5688

37اإلمام محمد أبو زهرةتنظيم اإلسالم للمجتمع5689

الهندسة الوراثية أساسيات عملية5690
عبد العزيز بن عبد . د

الرحمن الصالح
37

37وائل إبراهيم الفاعوري(التلوث)مدخل إلى حماية البيئة 5691

37وندوز إكس بي5692

37صور عربية من المهجر الجنوني5693



37فاطمة سالم الحاجيالزمن في الرواية الليبية5694

37أحمد الشايبتاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني5695

37شعر مجيل المالكيشموخ العناقيد5696

37الن. رودني فالتربية وقضايا الطاقة5697

37كروسون. باتريشا هـ الخدمة العامة في التعليم العالي5698

37خليل إبراهيم السامرائيصفات تربوية من الترث العربي5699

37مجموعة الدراسة اليابانيةاإلصالح التربوي في الواليات المتحدة األمريكية5700

37جامعة العلوم التطبيقيةدليل الطالب5701

37محمد إبراهيم كاظم13دراسات في قضايا التعليم الجامعي المعاصر المجلد 5702

37محمد البشير فرحان مرعيالحاجات البشرية مدخل إلى النظرية االقتصادية اإلسالمية5703

37هشام القاسممحاضرات في القانون المدني5704

5705
المؤسسات اإلدارية في المغرب العربي حكومات الجزائر والمغرب 

وتونس
37ميسوم صبيح. د

37خولة أحمد النوريمشكالت العمل في رياض األطفال5706

37تجارب عربية في التعليم األساسي ودليل تخطيطة5707

37منذر الشاوي. دوزارة العدل المسيرة واإلنجاز5708

37جويس ايفانزالعمل مع أولياء أمور األطفال المعوقين5709

37عدنان جياليالصهيونية حركة عنصرية5710

37إسماعيل القاضي(إهداء) 2الخنساء في مرآة عصرها ج5711

37ماجد أبو جابر. دتعريف تكنولوجيا التربية5712

37إسماعيل أحمد ياغي. دبالدنا فلسطين5713



37محمد إبراهيم غنايم. داالنفاق التعليمي5714

37سامي سعيد األحمدرحلة الكاردنيا العراقي إلياس حنا إلى األمريكيتيين5715

37حسن ضياء الدين عتر. دالشورى في ضوء القرآن والسنة5716

37مختارات شعرية فواز أحمد طوقان5717

37أمل الفارانروحها الموشومة به5718

37جاسم الرصيفثالثاء األحزان السعيد5719

37فاضل خلفعلى ضفاف مجردة5720

37إبراهيم السامرائيديوان قيس بن الخطيم5721

37مثنى حمدان العزاويقصائد عربية5722

37نجيب عبد هللا كاظموليام فوكنر في صخبه وعنفه5723

37إبراهيم السامرائيلغة الشعر بين جيلين5724

37أحمد حمديديوان الشعر الشعبي ديوان الثورة المسلحة5725

37عبد الحميد ربيعالفيصليات5726

1ديوان الحبابي ج5727
حامد بن علي بن مايقة 

الحبابي
37

37حسين نصارديوان أبو الصوفي سعيد بن مسلم العماني5728

37صبحي كادرس قريصةالنقود والبنوك5729

37عمر إبراهيم زيدانجاك شيرك والعالم العربي5730

37سعد الدين إبراهيماتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة5731

199937النشرة العربية للمطبوعات 5732

37محمد سعيد جرادةاألدب والثقافة في اليمن عبر العصور5733



37عبد الحسين المباركأخبار أبي القاسم الزجاجي5734

37علي حلمي موسىدراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس باستخدام الكومبيوتر5735

37نيقوال زيادةديوان رفيق األقحوان5736

137اتفاقيات العمل الدولية ج5737

37عبد الرحمن الجنزوريرحلة السنوات الطويلة5738

37مشهور الحبازي(إهداء)شعر الرشيد النابلسي 5739

37مازن حمادموجز تاريخ الثقافة األمريكية5740

37رشدي راشدرياضيات عمر الخيام5741

37سفيان توفيق أحمدصيانة المركبات وتشخيص أعطاالها5742

37عبدة بدويدراسات في النص الشعري عصر صدر اإلسالم وبني أمية5743

37قحطان رشيد التميميمروان بن أبي حفصة وشعرة5744

37علي الحيدريالبحور الزاخرة في مدح العترة الطاهرة5745

37عباس مصطفى الصالحيالصيد والطرد في الشعر العربي5746

2تحفة األدباء وسلوة الغرباء ج5747
إبراهيم بن عبد الرحمن 

الخياري المدني
37

5748
 سعد بن محمد بن سعد 1ديوان المير شهاب الدين أبي الفوارس ج

ين الصيفي التميمي البغدادي المعروف بحيص بيص

مكي السيد جاسم وشاكر 

هادي شوكر
37

الوحدة اإلسالمية في الشعر العربي الحديث5749
عبد العزيز بن عبد الرحمن 

بن ثنيان العمران
37

37عائشة السليطيبذور الصحراء5750



37مجموعة من الكتاب التونسيين2مختارت من األدب التونسي المعاصر ج5751

37فاضل نظام الدينالنجمة الالمعة قاموس كردي عربي5752

37عبد العزيز الدورينشأة علم التاريخ عند العرب5753

37المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر ناجي علوش5754

37أحمد حنونعروة بن الورد من الصعاليك5755

37محمد علي ديابالصورة الفنية في شعر الشماخ5756

37خضر الطائيديوان العرجي، رواية أبي الفتح الشيخ عثمان بن جني5757

37ناظم رشيدديوان الملك األمجد، مجد الدين بهرام شاه األيوبي5758

37سعدي يونس زاير السودانيالحزب الحر العراقي5759

37مصطفى نعمان أحمد1958العراق منذ فجر التاريخ حتى ثورة تموز 5760

37مجموعة من المؤلفينالالجئون الفلسطينيون حق العودة5761

37دور األشغال في التنمية5762

37إبراهيم السليمان الطامي1ديوان من الشعر النبطي المختار ج5763

37إبراهيم خوري شعره المالحي3، 2أحمد بن ماجد ج5764

37عبد الغني أحمد زيتونياإلنسان في الشعر الجاهلي5765

37عبد هللا الجبوريأبو الطيب المتنبي في آثار الدارسين5766

37إبراهيم السعافينتطور الرواية العربية الحديثة في بالد الشام5767

الرف الثامن



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

38محمد خير رمضان يوسفتتمة األعالم والمستدرك5768

5769
قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 

8 – 1والمستشرقين، الدهان، عبد السالم ج
38خير الدين الزركالي

38ندى نعمان السعديالقرآن الكريم وعلم الكومبيوتر5770

38قادر محمد حسنتاريخ أربيل ودورها الحضاري5771

5772
نخب مختارة من شهيرات لهن إسهامات في التاريخ اإلسالمي في 

المشرق والمغرب واألندلس

محمد بشير حسن راضي 

العامري، وعبد الرحمن 

إبراهيم حمد العنطوسي

38

معجم جمهرة أعالم حفاظ الحديث النبوي الشريف في األندلس5773
محمد بشير العامري، وعبد 

الرحمن إبراهيم الغنطوسي
38

5774
 – 1898سياسة الواليات المتحدة األمريكية في الفلبين بين عامي 

1946
38رجاء زامل كاظم الموسوي

38فاضل عبد اللطيف الخالديالتظيمات القضائية والعسكرية في العراق في أواخر العصر العباسي5775

5776
مقاالت في كتاب من التراث العربي األصيل في األدب والثقافة 

والتاريخ والطب البديل
38تركي علي محمود العزاوي

38تركي علي العزاويأبو بكر محمد بن زهر األندلسي الملقب بالحفيد طبيبا سياسيا وأديبا5777

38تركي علي العزاويرايات المبرزات وغايات المميزات من النساء األندلسيات5778



38إياد عيدان البلداويالسيد محمد سليل الهادي عليهما السالم5779

38حمدان عبد المجيد  الكبيسيفي الفكر االقتصادي اإلسالمي5780

منوعات حضارية مختارة عن األندلس5781
محمد بشير حسن راضي 

العامري
38

38صالح الحمد العلي(2ج)بغداد مدينة السالم تطويرها الجانب الغربي 5782

38عماد عبد السالم رؤوفمدارس بغداد في العصر العباسي5783

38ميعاد شرف الدين الكيالنيتاريخ المشهد القادري في بغداد5784

38صالح بن بكر الطيارالعقود الدولية لنقل التكنلوجيا5785

5786
كراسة الستراتيجية تونس انتفاضة التغيير ومعضالت النظام 

السياسي

محمود صالح الكروي، 

وسمر رحيم الخزاعي
38

آه يا زمن5787
عبد الرزاق غافل الكرم 

الحميري
38

شذرات من حياتي5788
عبد الرزاق غافل الكرم 

الحميري
38

5789
دور المرأة في الحركة التعليمية والوطنية في فلسطين في عهد 

(1929مؤتمر المرأة العربية الفلسطينية )االنتداب البريطاني 
38ردينة جميل عبد المجيد

5790
الحياة االجتماعية في بغداد في القرنين الخامس والسادس الهجريين 

من خالل كتاب المنتظم البن الجوزي
38عالية يحيى عبد محمد الطائي



5791
فضائل الوصي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم من 

القرآن والسنة النبوية

سماحة العالمة السيد محمد 

تقي الحيدري
38

38زمن كمونة: إعدادوداعا.. التربوي عزيز كمونة 5792

5793
ملح الطعام فيما قلته من موزون الكالم بحق القبائل العراقية الكرام 

1ج
38علي وداعة الشمري

الثقافة والمجتمع5794
عبد الرزاق غافل كرم 

الحميري
38

5795
الكشف المبين عن تآمر الحاقدين على دين رب العالمين وتاريخ 

المسلمين

فاروق عبد الرزاق حسين 

علي اآللوسي
38

5796
أبحاث ودراسات في الشعر األندلسي ويليه ابن هذيل التجيبي 

الغرناطي
38محمد عويد الساير

األنوار الحضارية من القطوف األندلسية اليانعة5797
محمد بشير حسن راضي 

العامري
38

5798
تنبيه الطالب وإرشاد الدارس المنسوب لمحيي الدين عبد القادر بن 

1 من ج1محمد النعيمي القسم

ابتسام جمال كافي طه 

اآللوسي
38

فصول في إبداعات الطب والصيدلة في األندلس5799
محمد بشير حسن راضي 

العامري
38

38جمعة عليوي فرحان الخفاجي1962 – 1932العالقات العراقية اليمنية 5800

دراسات فلسطينية5801
إسماعيل أحمد ياغي ونظام 

محمود بركات
38



5802

دراسات في بعض من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ودورهم في خدمة اإلسالم وبعض فرق اإلسالم واآلراء المنسوبة 

لهم واليهود ومآمراتهم على اإلسالم والمسلمين واختالف وجهات 

ومواضيع متفرقة أخرى (الخالفة)النظر عن أحقية اإلمامة 

فاروق عبد الرزاق حسين 

علي اآللوسي
38

38عطا سلمان جاسمالعقيدة العسكرية عند العرب والمسلمين5803

2014 – 1920العلماء المؤلفون واألدباء في العراق 5804
عبد الرزاق غافل الكرم 

الحميري
38

38عبد الرضا عوضالحوزة العلمية في الحلة نشأتها وانكماشها األسباب والنتائج5805

األوائل األندلسيون من أهل الحضارة العربية اإلسالمية5806

محمد بشير حسن راضي 

العامري، وأزهر صادق 

كاظم حبوس التميمي

38

5807
فهرس مخطوطات خزانة الفخري الموصلي في المركز الوطني 

للمخطوطات في بغداد

أسامة ناصر النقشبندي 

وظمياء عباس السامرائي
38

38حميد مجيد هدوأدب التاريخ5808

38محي هالل السرحان2كتاب أدب القضاء ج5809

5810

اإلشارات إلى بيان األسماء المبهمات اإلمام محي الدين يحيى بن 

شرف بن مري النووي الشافعي مختصر كتاب األسماء المبهمة في 

األنباء المحكمة للخطيب البغدادي رحمه هللا

38طه عفان الحمداني



قلعة الجبار األثرية5811
محمد عجاج جرجيس 

الجميلي وعبد محمد جرو
38

38أسامة ناصر النقشبنديفهرس مخطوطات علوم القرىن الكريم وتفاسيره في مكتبات العراق5812

علوم القرآن في مكتبات العراق5813
أسامة ناصر النقشبندي، 

وعبد الستار حلوجي
38

38ناجية عبد هللا إبراهيمريف بغداد5814

38ناجي معروف1969 – 1869 قاموس تراجم 1أعالم العراق الحديث ج5815

38صالح خضر محمدنشأة ونشاط القنصلية البريطانية في العراق5816

38عبد الرضا الحميريالعطش المر في وادي الرافدين5817

38تركي علي محمودألف مثال ومثال مما قيل وقال أمثال عراقية من األوساط الشعبية5818

5819
موقف الحكومة العراقية من القضية الكردية في المرحلة األولى من 

1939 – 32عهد االستقالل 
38كافي سلمان مراد الجادري

تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس5820

خليل إبراهيم السامرائي، 

وعبد الواحد ذنون، وناطق 

صالح مطلوب

38

38صالح السعيديمعجم العولمة ومفهومها5821

38سهيل هاشاتاريخ أبرشية الموصل5822

38وسن إبراهيم الجبوريعبد اللطيف البغدادي5823



5824
األحوال االجتماعية واالقتصادية ألعيان األندلس في َعهدي اإلمارة 

والخالفة

صباح خابط عزيز سعيد 

الحميداوي
38

38تركي العزاويمعجم شاعرات األندلس5825

نقود مدينة السالم بغداد5826
ناهض عبد الرزاق دفتر 

القيسي
38

38صبحي أنور رشيدالموسيقى في العراق القديم5827

1كتاب شرح طلعة الشمس على األلفية ج5828
العالمة أبو محمد عبد هللا بن 

حميد السالمي
38

38محمد عجاج جرجيس الجميليدليل مدينة آشور5829

38عالوي عبد الرزاق الخشاليلمحات من تاريخ بعقوبة القديم5830

38هاشم الطعانتأثر العربية باللغات اليمنية القديمة5831

38نجلة إسماعيل العزيقصر الزهراء في األندلس5832

بغداد التاريخ والعلم والحضارة5833
كاظم فالح آل سيد حمد 

الموسوي
38

38أدمون السوشيرو ملكثا أثر وأسطورة5834

38محمود سعيد عمرانالحملة الصليبية الخامسة5835

5836
مستقبل القدس العربية، أعمال المؤتمر الدولي السابع الذي نظمه 

 في الدار البيضاء1999مركز الدراسات العربي األوربي 
38



38عبد الجبار عبد الرحمنفهرس المطبوعات العراقية5837

38ناجية عبد هللا إبراهيمقراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي5838

38ناجية عبد هللا إبراهيمابن الجوزي وكتابة المصباح المضي في خالفة المستضيء5839

مختار مختصر تاريخ بغداد ألبي بكر يحيى بن علي الخطيب5840
أبو يحيى بن علي الحكيم 

البغدادي
38

المخطوطات مصدر من مصادر التراث العربي اإلسالمي5841
عبد الرزاق غافل الكرم 

الحميري
38

38خالد خليل حموديالمدرسة المرجانية في العراق5842

38آالء نافع1التاريخ المجدد لمدينة السالم ج5843

38حميد مجيد هدوتذكرة األولياء5844

38حمدان عبد المجيدأسواق بغداد5845

38عبد الرزاق علي األنباريالنظام القضائي في بغداد في العصر العباسي5846

38إبراهيم محمد آل مصطفىسفارات األندلس إلى ممالك أوربا المسيحية الكاثوليكية5847

38إبراهيم محمد بو ملحةالشيخ محمد نور رائد التعليم في اإلمارات5848

38صالح أحمد العليمعالم بغداد اإلدارية والعمرانية5849

38محمد حسن آل ياسينتاريخ المشهد الكاظمي في بغداد5850

38أحمد محمد الشحاذبغداد في ألف ليلة وليلة5851

38مجيد مخلف المرادمفهوم العدالة عند فالسفة بغداد5852

38بدري محمد فهدتاريخ بغداد للمؤرخ ابن النجار البغدادي5853

38باسم سلمان محمودالكتابة التاريخية في القرن السادس الهجري في بغداد5854

38فهمي شمامحمد في الكتاب المقدس5855



38حيدر المرجانيالنجف األشرف قديما وحديثا5856

38أحمد أمين المدنيعاشق األنفاس الرياحين5857

38محمد حسن الحربيتطور التعليم في اإلمارات العربية المتحدة5858

5859
محمد بن علي المحمود من رواد التعليم في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة ودولة قطر
38عثمان صديق حسين

38حسن مجيد العبيديآراء أهل المدينة الفاضلة.. الفارابي 5860

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

39قحطان رشيد صالحالكشاف األثري في العراق5861

معالجة وصيانة اآلثار5862
طاهرة عبد الستار أحمد 

القيسي
39

39عمر رضا كحالةالمستدرك على معجم المؤلفين5863

39أنيس محمد جاسم المشهداني2، 1رعاية الخلفاء العباسيين للعلم والعلماء ج5864

39علي غانم عبد هللا الطويلمقومات األسرة في مجتمع األسرة5865

39سعيد عبد هللا جاربالعرب والقرن الحادي والعشرون5866

39ماهر عبد القادر عليالمنهج العلمي عند علماء العرب5867

5868
عزف على خشب السدر قراءة ميدانية في المكان لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة
39مؤيد الشيباني

39محمد عمارةاإلسالم والتحديات الجديدة5869

39عصام سخنينيمملكة هرمز أسطورة الخليج التجارية5870

الرف التاسع



39راجي عنايدالمستقبل وأزمة الفكر العربي5871

39عبد الرزاق الفارسالتعليم العالي وسوق العمل في دولة اإلمارات العربية5872

39مسعود عبد هللا بدريالتكامل بين ستراتيجات الجودة وأنظمة الرقابة اإلدارية5873

39مايكل جينيجزطيور الخليج العربي5874

39حمال محمد سعيد الخطيبالمشكالت التعليمية والسلوكية5875

39القارب المنسي عن شعر قمر الدولة محمد5876

39إبراهيم مباركنواقيس قراءات في األنشطة الثقافية التعليمية5877

39عبد المجيد عمرانيمستقبل حوار الحضارات في ظل العولمة5878

39كنييف ريالياأسماك المياه الساحلية في الخليج العربي5879

5880
البحوث الفائزة بجائزة العويس للدراسات واإلبتكار العلمي الدورة 

1 ج1999العاشرة 
39

5881
البحوث الفائزة بجائزة العويس للدراسات واإلبتكار العلمي الدورة 

4، 3، 2، 1 ج1994الخامسة 
39

5882
البحوث الفائزة بجائزة العويس للدراسات واإلبتكار العلمي الدورة 

3، 2، 1 ج1992الثالثة 
39

5883
البحوث الفائزة بجائزة العويس للدراسات واإلبتكار العلمي الدورة 

3، 2، 1 ج1995السادسة 
39

5884
البحوث الفائزة بجائزة العويس للدراسات واإلبتكار العلمي الدورة 

3، 2، 1 ج1993الرابعة 
39

5885
البحوث الفائزة بجائزة العويس للدراسات واإلبتكار العلمي لعام 

2، 1 ج1990
39



5886
البحوث الفائزة بجائزة العويس للدراسات واإلبتكار العلمي الدورة 

2، 1 ج1991الثانية 
39

39محمد زكي العشماويأعالم معاصرون من الشرق والغرب في الفكر واألدب5887

39نصر محمد إبراهيم عباسدراسات في النقد التطبيقي5888

39شهاب غانموقفات مع دواووين معاصرة5889

39عبد الرزاق غافل الكرمعقول الناس تحت ألسنة أقالمهم5890

39أحمد محمد عبيدأحمد أمين المدني في آثار الدارسين5891

200039 – 1999الموسم الثقافي الثالث عشر 5892

39هاريسون.دافيد لثدييات الخليج العربي5893

39بالل البدورالسيرة الذاتية العلمية والعملية5894

39محمد بن سعيد بن غباشفوائد في تاريخ اإلمارات5895

39بحوث مقدمة للندوةالصحة والمجتمع5896

39محمد بن سعيد بن غباشفوائد فلكية5897

39عبد التواب يوسفتجربتي في الكتابة لألطفال وعنهم5898

39سليمان العيسى عاما36تجربتي في الكتابة لألطفال 5899

5900
منظومة القيم لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة
39يوسف الحسن

39نبيلة إبراهيممن نماذج البطولة الشعبية في الوعي العربي5901

5902
تقييد حق الزوج في التطليق في الفقه اإلسالمي ومسروع قانون 

األجوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
39محمود أحمد أبو ليل



5903
عمالت ما قبل اإلسالم المكتشفة في شرقي شبه الجزيرة العربية 

ودالئلها الشخصية والدينية والسياسية واالقتصادية
39حمد محمد بن صراي

5904

الذهنية لموظفة في التدريس وفي  (العرفانية)واقع العمليات 

االختبارات المدرسية دراسة ميدانية على مدارس الثانوية في مدينة 

العين

39محمد جهاد جمل

39أسامة عسلالمرأة في السينما العربية5905

39الشيخ مطر عبيد الماجد5906

39وسام مجيد جابر البكريالنزعة العقلية في الدراسات اللغوية عند الفراء5907

معالم اإليمان في تفسير القرآن الجزء الثالث بعد المائة5908
آية هللا العظمى الشيخ صالح 

الطائي
39

39محمد عجاج جرجيس الجميليملوك آشور5909

39عامر سليمانالكتاتبة المسمارية والحرف العربي5910

39عبد الستار العزاويالترميم والصيانة للمباني األثرية والتراثية5911

39سهيل صبحي سلمان1958 – 1945التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق 5912

5913
مخطوطات الموسيقى والغناء والسماع في خزائن المخطوطات في 

العراق
39أسامة ناصر النقشبندي

39رعد شمس الدين الكيالنياألنبياء في العراق دراسة بين القرآن والتوراة واآلثار5914



2، 1في رحاب العقيدة ج5915

حوار مع سماحة المرجع 

الديني الكبير السيد محمد 

سعيد الطبطبائي الحكيم دام 

ظله

39

39فراس السواح5 – 1موسوعة تاريخ األديان ج 5916

5917
ندوة انطالقة اإلمارات في المحافل الدولية بالتعاون مع لجنة دبي 

لالحتفاالت
39

39سينما المرأة5918

39أنطوني يويوتشي– مقدمة الهسي 5919

39واقع ومستقبل التعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة5920

39شهاب غانمخفضا على الجمر5921

39شهاب غانمالزمن السرياني5922

39إبراهيم محمد إبراهيمصحوة الورق5923

39قحطان األسديالشبيبي وثورة العشرين5924

39عبد الستار العزاويالترميم والصيانة للمباني األثرية والتراثية5925

39ميعاد شرف الدين الكيالنيمدارس بغداد القديمة5926

39حسين السيد علي أبو سعيدةتاريخ الطالقانيين في العراق5927

39عزيز عارفنماذج من الخلل في ترجمة القرآن الكريم5928

39وليد خالد يوسفأوراق من تاريخ تالعالقات العراقية الفرنسي5929

39ناجي التكريتيفلسفة األخالق عند مفكري اإلسالم5930



39صدام الزياديالمدخل إلى الفلسفة5931

39محمد سعود المعينيبداية الهداية وتهذيب النفوس باآلداب الشرعية لإلمام الغزالي5932

39عبد القوي حسانالحركة اإلسالمية في اليمن5933

39هاني خالف وأحمد نافعنحن وأوربا5934

39علي حيدر1ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف ج5935

39لطف هللا قارينشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر األموي5936

5937
 – 1920دار االعتماد البريطانية وتكوين الحكم الوطني في العراق 

1932
39ياسين طه ظاهر

39باترسون. هـ. سنظريات اإلرشاد والعالج النفسي5938

39حامد عبد العزيز الفقيسيكولوجية الفرد في المجتمع5939

39محجوب ضرير محمد نوحمواقف على درب الزمان5940

39مازن يوسف صباغدمشق عالقة متميزة– لقاء النسور القاهرة 5941

39سوزانا ميلرسيكولوجية اللعب5942

5943
الفلسفة السياسية عند ابن أبي الربيع مع تحقيق كتابة سلوك المالك 

في تدبير الممالك
39ناجي التكريتي

39فاروق الروسان(الذكاء االجتماعي)الذكاء والسلوك التكيفي 5944

39عبد الحسين علوان الدرويشالخبز المر5945

39فوزي رشيدقواعد اللغة السومرية5946

39محمد عويد السايرأبو بكر ابن المرابط المالقي5947

39محمد صبحي عبد الحكيمالموارد االقتصادية في الوطن العربي5948



39توفيق فرج وفيصل السالممقدمة في طرق البحث في العلوم االجتماعية5949

39عبد الجليل الطاهرالمجتمع اإلداري5950

39إحسان محمد الحسنمحاضرات في المجتمع العربي5951

5952
تمهيد إلى السوق مع تلميح خاص عن قضايا الدفاع، السياسة، 

االقتصاد والدبلوماسية في العصر النووي
39أندريا بوفر

المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع للهجرة5953
عب اللطيف عبد الرحمن 

الراوي
39

39ناجية عبد هللا إبراهيمدراسات في تاريخ المرأة5954

39إحسان محمد الحسنرواد الفكر االجتماعي5955

39عبد الكريم محمد عليتاريخ مدينة سوق الشيوخ5956

39محمد طارق الكاتبموازين الشعر العربي باستعمال األرقام الثنائية5957

1985– 1984الموسم الثقافي لكلية اآلداب في العام الجامعي 5958

أحمد ماضي ونهاد الموسى 

ولويس مقطش ويحيى 

الفرحان

39

39شاكر العاشوردم البحر أزرق5959

39محمد جواد الرضادراسات في التعليم الثانوي المقارن5960

39حسين غباشعمان الديمقراطية اإلسالمية تقاليد اإلمامة وتايخ السياسة الحديث5961

2الحقوق في اإلسالم ج5962

بحوث ومناقشات الندوتين 

التين عقدتا في عمان المملكة 

األردنية الهاشمية

39



39محمد جاسمم الحديثيكتاب قانون السياسة ودستور الرياسة5963

39حيدر المرجانيقبس من رحاب اإلمام علي5964

39محمد جاسم اتلحديثيكتاب الشروط والوثائق ألبي نصر السمرقندي5965

39محي هالل السرحانتحقيق مخطوطات العلوم الشرعية5966

5967
القانون الدولي الخاص في الجنية وفقا ألحكام القانون العراقي 

والمقارن
39جابر إبراهيم الراوي

39ناهض عبد الرزاق القيسيالنقود في العراق5968

39أسامة ناصر النقشبنديمخطوطات التاريخ والتراجم والسير5969

5970
عروبة العلماء المنسوبية في بالد الروم والجزيرة وشهرزو 

3وأذربيجان إلى البلدان األعجمية ج
39ناجي معروف

5971
مستند األجناد في آالت الجهاد ومختصر في فضل الجهاد البن 

جماعة الحموي
39أسامة ناصر النقشبندي

39مجموعة من الكتابالدرويش في خبزه المر5972

39السيد عبد الستار النفاخ1البيوتات الحسنية في األسقاع العربية واإلسالمية ج5973

39سهيلة ياسين وهيبرد وتعقيب على أقدم نص عربي5974

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

310محمد المعلمإيران– مشاهداتي في األحواز عربستان 5975

310محمد عجاج جرجيسالتكوين التاريخي لبلدة الشرقاط5976

310الفارابي والحضارة اإلنسانية5977

الرف العاشر



310مسعود يحيى اآلغاالحياة االجتماعية واالقتصادية في عصر الخلفاء الراشدين5978

علم النفس الحركي5979
عبد العزيز عبد الكريم 

المصطفى
310

310عجيل نعيم جابراألسس الفلسفية األخالقية للتربية عند مسكويه5980

التطور الحركي للطفل5981
عبد العزيز عبد الكريم 

المصطفى
310

310صالح مهدي عاشمالفكر الفلسفي في بغداد دراسة في األصول واإلتباع5982

310فاطمة شحاته أحمد زيدانمركز الطفل في القانون الدولي العام رسالة دكتوراه5983

310وليد خالد يوسف1991 – 1914تاريخ العالم المعاصر 5984

310إحسان محمد الحسنعلم االحتماع5985

الموارد البشرية5986
إحسان محمد الحسن وفاضل 

عباس الحسن
310

310عبد رحيمة عبودأزمة انقد الدولي في النظام الرأسمالي5987

310علي القاسميمفاهيم العقل العربي5988

310إبراهيم فاضل الناصريالمدارس التكريتية في تاريخ الحضارة اإلسالمية5989

310محمد عجاج جرجيسمن آداب األكل لإلمام أبي حامد الغزالي5990

310ناجي التكريتيالقشور5991

310حميد مجيد هدوالدكتور محسن عبد الحميد السيرة والعطاء5992

310محمد شومانالعولمة ومستقبل اإلعالم العربي5993

310رعد رشاد يعقوبالحركة الموجية والصوت5994

310يوسف العقيدمفاكهة الخالن في رحلة اليابان5995



5996
فيروز شابور تاريخ مدينة األنبار في العراق القديم بين ألواح الطين 

ومتون المخطوطات
310قيس حسين رشيد

310بدر عبد الملكالقصة القصيرة والصوت النسائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة5997

310ليوا وينهايمبالد ما بين النهرين5998

310عبد الكريم توفيق العبودالشعر العربي في العراق من سقوط السالجقة حتى سقوط بغداد5999

310سعد بن حذيفة الغامديسقوط الدولة العباسية ودور الشيعة بين الحقيقة واالتهام6000

310طارق عزبالقدس صراع وتاريخ6001

310جمال عبد الرزاق البدريمحمد الثورة والحضارة6002

310محمود السيدتاريخ اليهود القديم والحديث6003

310محيي هالل السرحان1كتاب أدب القضاء ج6004

310عبد الرزاق مطلق الفهددور العمال في الحركة الوطنية العراقية6005

310سحر أحمد ناجيبريطانيا والخليج العربي خالل ت لحرب العالمية األولى6006

310محمد جاسم الحديثيكتاب الشروط وعلم الصكوك ألبي نصر السمرقندي6007

6008
محمد صلى هللا عليه وسلم مؤسس الدين اإلسالمي ومؤسس 

إمبراطورية المسلمين
310جورج بوش

310سهيل قاشاصور من المجتمع6009

310كاظم خضيرتل العودة6010

6011
السيرة النبوية من خالل كتاب تاريخ الدولة العربة من ظهور 

اإلسالم إلى نهاية الدولة األموية
310أنيسة محمد جاسم المشهداني



المجتمع والدولة في السعودية مسيرة نصف قرن6012
قيس محمد نوري ومفيد 

الزيدي
310

ذخائر الحكم6013
جمال الدين كامل حسن 

الرفاعي الحسيني
310

6014
فايروس الورم الحليمي البشري لعينة من النساء العراقيات ذوات 

مسحة باب الطبيعية أو غير الطبيعية لعنق الرحم
310داليا ثامر أحمد التميمي

310داليا ثام أحمد التميمياستمارة دراسة الحالة في علم التوليد6015

2000310 – 1950إصدارات المجمع العلمي 6016

310مباديء ونشاطات تعاونية في الوطن العربي6017

310كمال إبراهيم مرسىالعالقة الزوجية والصحة النفسية في اإلسالم وعلم النفس6018

6019
الرسائل واألطاريح التي نوقشت في قسم الترايخ كلية التربية للبنات 

2012 – 1988جامعة بغداد 
310ناجية عبد هللا إبراهيم

310عبد هللا الجبوريالدكتور عبد العزيز الدوري مؤرخ الحضارة اإلسالمية6020

فرائد مختارة من أعالم التنجيم في المشرق واألندلس6021
محمد بشير حسن راضي 

العامري
310

6022
تاريخ ابن بلاير مخطوطة ألبي بكر عبد الباقي بن محمد بن بلاير 

2، 1الحجازي ج
310بهمن صالح محمد

االفتراق الفرق والمذاهب والجماعات واألجزاب اإلسالمية6023

فاروق عبد الرزاق حسين 

علي اآللوسي ومصطفى عبد 

الرحمن المشهداني

310



310عبد الرحمن يونس الخطيبالمياه في حضارة وادي الرافدين6024

310حسن علي سبتي الفتالوي1922 – 1850العالقات األمريكية اليابانية 6025

310سعد إبراهيمم األعظميجرائم االتجار والدعم االقتصادي للعدو6026

310موفق مصطفى العمريالتعاون والمعالم التجريبية6027

310صباح محمود محمدالمنظور البعثي للتربية6028

األعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي6029

السيد بابا علي بن الشيخ 

عمر القره داغيوالسيد صالح 

محمد عبد الفتاح والسيد 

محمود أحمد محمد والشيخ 

محمد عمر القره داغي

310

310سناء كامل شعالنالسرد الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة القصيرة في األردن6030

310يوسف حسنمن ينابيع البحرين الوطن في شعر أبي البحر الخطي6031

310محمد إبراهيم أبو سليمالفونج واألرض6032

310زهير عبد الحسين مهديالنيجر6033

310سعد سلومإمبراطورية العقل األمريكي6034

310علي فودي نيلاإلعراب عن قواعد اإلعراب البن هشام األنصاري6035

310أحمد عبد الستار الجوارينحو التيسير6036

310عثمان النجدي الحنبليرسالة أّي المشددة6037



2310، 1وثائق مجلس التعاون الخليجي ج6038

310أحمد الستار الجوارينحو المعاني6039

310محمد ثابت الفنديأصول المنطق الرياضي6040

310قيسوس ريو ساليدوكنوز القواعد كتاب قواعد اللغة العربية6041

310يحيى بن البراءملكية األرض في موريتانيا6042

310دليل الوثائق التربوية السودانية في مركز التوثيق التربوي6043

310صديق محمد أحمد الباديمعالم وأعالم6044

310نوال عبد العزيز مهدي أو دنشواي السودان وصداها في مصر1908حركة ود حبوبة 6045

310عثمان بك الجليليالحجة على من زاد على ابن حجة6046

6047
خطب األخ الرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية األمين العام 

1للحزب ج
310

6048

رسائل مخزنية على عهد السلطان موالي الحسن وابنه السلطان 

موالي عبد العزيز تتعلق بأمين االمناء محمد مخا التازي وشقيقه 

عبد السالم

310عبد الهادي التازي

السياسة الخارجية العراقية6049

صباح محمود محمد وحسيب 

عارف العبيدي وعبد السالم 

إبراهيم بغدادي

310

310سهيلة شفيق2005إصدارات دار تلشؤون الثقافية العامة 6050

310كيف تعيش الحيوانات والنباتات في المناخ المختلف6051



310علي علي حبيشمصر والتكنلوجيا في عالم متغير6052

1989310 – 1964 دليل كلية اآلداب بمناسبة العيد الفضي 605325

310أبو خلدون ساطع الحصري2دروس في أصول التدريس ج6054

310الثقافة الحسانية6055

310حسن نجيلةمالمح من المجتمع السوداني6056

6057
الرقابة الشعبية على صحة التشريع في النظام الجماهيري على 

ضوء النظرية العالمية الثالثة للكتاب األخضر
310مصطفى عبد الحميد عياش

310عبد الناصر بدأ في دمشق وانتهى في شتورا6058

310عبد الوهاب بن منصورالحسن الثاني6059

310عبد الجليل التميميبحوث ووثائق في التاريخ المغربي6060

310دالل المشعانتقرير عن مسيرة رعاية الطالب الفائقين بدولة الكويت6061

310جون فيزيالتعليم في عالمنا الحديث6062

310محمد عدنانالوظائف والوسائل6063

من قضايا التربية المعاصرة6064
عبد العزيز عبد هللا تركي 

السبيعي
310

310حكمة عبد هللا البزازالتربية والعمل6065

310عبد العزيز حسين الصاويالثورة المهدية في السودان6066

310عبد الرزاق أسعدعلم الصناعات المعدنية6067

6068
مالمح من النهضة العلمية في العراق في القرنين الرابع والخامس 

الهجريين
310محمد حسين الزبيدي

310مي مظفراالوهام البصرية6069



310حاتم علو تلطائيتنظيم وزارات الترببة6070

310التاهيل المهني للمعوقين6071

310عبد الحكيم بن جواد المطرتدريب ذوي االحتياجات الخاصة6072

310محمد سويسياللمعة الماردنية في شرح الياسمينية للمارديني6073

310المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات والفلك6074

310هشام ديابدور العلم والتكنلوجيا في البلدان النامية6075

310حميد مورانيقراءات في تاريخ العلوم عند العرب6076

1العنصرية اليهودية ج6077
أحمد بن عبد هللا بن إبراهيم 

الزغيبي
310

310نور الدين ساتيتاريخ الحركة الوطنية في السوداني6078

310محمد سعيد القدالاإلمام المهدي محمد أحمد بن عبد هللا لوحة لثائر سوداني6079

310إبراهيم أحمد العلوييقظة السودان6080

6081

الثوابت والمتغيرات في السياسة األمريكية دراسة عن موقف 

الواليات المتحدة تجاه األزمتين األردنية والسورية وأثرهما على 

1957عالقتهما بمصر 

310محمد عبد الوهاب سيد أحمد

310أحمد الشكريمملكة غانت وعالقتها بالحركة المرابطة6082

310الوثائق6083

310عبد الواحد ذنون طهمصادر في تاريخ المغرب واألندلس6084

310عبد الهادي التازيالرموز السرية في المرسالت المغربية عبر التاريخ6085

310عبد هللا ساعفكتابات ماركسية حول المغرب6086



310النظرة المستقبلية لتكامل الموازنة العامة والخطط القومية للتنمية6087

6088
دليل المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال المعوقين في الدول 

العربية
310

310رياض األشقراألداة العسكرية اإلسرائلية والحرب اإلسرائيلية العربية المقبلة6089

310دليل المربي المختص في مجال  اإلعاقة الذهنية6090

310محمود شيت خطابإرادة القتال في الجهاد اإلسالمي6091

310ذكريات المشتركين في حرب العصابات في اليابان6092

310عبد العزيز اللبديالهالل ألحمر الفلسطيني6093

310رجب بو دبوس10مواقف 6094

310محمود شيت خطابدروس في الكتمان من الرسول القائد6095

310فيصل شرهان العرسالمواصالت العسكرية6096

310حقائق عن العدوان اإليراني على الحدود الشرقية للوطن العربي6097

310محمود شبيبصفحات مطوية من تاريخ العراق6098

310شيت نعمانالعمل العلمي ومؤسساته في البلدان المبتدئة6099

310ناطق خلوصيالهجير6100

310نزار حنا الديرانيالكيل الذهبي في الشعر السرياني6101

6102
المهاجرون السوفييت في إسرائيل مجموعة أثرية جديدة في طور 

التبلور
310ماجد الحاج



310محمد رافي جعفرالعصور والنخب6103

6104
قالئد الغيد وتليه نبذة بنود للعالمة األديب السيد علي بن باليل 

الحسيني الجزائري الدورقي
310

310سمير عزت نصارالحافلة السماوية6105

310عبد الرضا السدوانيانحدار6106

310طراد الكبيسيذو الرمة6107

310فيصل السامرابن األثير6108

310خير هللا طلفاح19عباقرة من العرب ج6109

310ندوة التوازن المائي6110

310أسامة الخوليالبيئة وقضايا التنمية والتصنيع6111

6112
حركات التحرر الوطني بالمغرب العربي في مناقشات مجلس 

النواب العراق
310صبري فالح الحمدي

310اإلعالم والصحافة6113

310صالح أحمد العلي2بغداد مدينة السالم الجانب الغربي المجلد6114

310نور الدين جاطوم1تاريخ الحركات القومية ج6115

310صالح حسين العبيديالتحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي6116

6117
التمام في تفسير أشعر هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري ألبي الفتح 

عثمان بن جني
310أحمد ناجي القيسي

310عمر محمد مصطفىاألحداق المجروحة6118

310عبد اإلله الصائغمملكة العاشق6119

310صالح أحمد العليخطط البصرة ومنطقتها6120



310تقي محمد المصعبيخطط الكوفة6121

310محمد مهدي الجواهريديوان الجواهري6122

310حمود عبد األمير الحمادي1التعليقات والنوادر ألبي علي هارون بن زكريا الهجري ج6123

310صالح بن سالم اليعربيخواطر وقراءات6124

310ياسين النصيرالقاص والواقع6125

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

311محمد إبراهيم حور.دديوان سالم بن علي العويس6126

311زياد أبو لبنرؤى نقدية للقصة القصيرة6127

311راضي مهدي السعيد1الصيحة ج6128

6129
محاضرة جلسات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان الدورة الثانية 

السنة الثالثة
311

311عبد الوهاب بن منصورمع جاللة الحسن الثاني في نواد يبو6130

311السودان ورحيل السادات6131

311حسن أحمد إبراهيم.دمحمد علي في السودان6132

311إدريس السفرشونيمدخل للصواتة التوالدية6133

311مراد بكار بن حيدربدولة اإلمارات العربية المتحدة (القرم)تنمية المنجروف 6134

311عبد الجبارمحمود السامرائيبراكين الغضب في أقفاص األسر اإليرانية6135

الرف الحادي عشر



311عبد المجيد كامل عبد اللطيفالمنتظم في تاريخ العراق المعاصر6136

311محمود البسيوني15الخيل الجامحة المجلد 6137

311توفيق البشروش1675 - 1591جمهورية الدايات في تونس 6138

311إبراهيم أبو حليوة2000 – 1947القدس في السياسة األمريكية 6139

6140
مشاريع االستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية 

الحرب العالمية األولى
311أمين عبد هللا محمود

311صالح مهدي عماشرجال بال قيادة حول إسرائيل6141

311خالد العزيشط العرب في مجرى التاريخ والسياسة والقانون6142

6143
مذكرات نوري السعيد عن الحركات العسكرية للجيش العربي في 

1918 – 1916الحجاز وسوريا 
311

311الفهرس الوطني للمطبوعاتالعراقية6144

6145
خطط البصرة ومنطقتها دراسة في أحوالها العمرانية والمالية في 

العرهود اإلسالمية األولى
311صالح أحمد العلي. د

311سهيل محمد صالح سعيدتجارب عالمية في الممارسة الديمقراطية مجالس الشعب6146

311روبرت جورجالعلم في منظوره الجديد6147

311مصطفى علياندراسات في األدب ونقده مقدمة في دراسة األدب اإلسالمي6148

6149
بحوث مختارة من الندوة الثانية في أقسام الجغرافية للملكة 

السهعودية
311

311خيري العمرييونس السبعاوي سيرة سياسي عصامي6150

311أمين الخوليمالك بن أنس األعمال الكاملة ثالثة أجزاء في مجلد واحد6151



6152
السيد الشهيد محمد باقر الصدر وأثره في تاريخ العراق المعاصر 

رسالة ماجستير بقلم صالح مهدي علي الفضلي
311إبراهيم الجعفري. إشراف د

6153
 ودوره الفكري 1958 – 1928صادق كمونة دوره السياسي بين 

والثقافي
311رجاء كمونة

6154
 من أركان النهضة 1950 – 1885السياسي األديب يوسف غنيمة 

العلمية في العراق الحديث
311يوسف غنيمة

311سعد الفاططلي عاماف ي السلك الدبلوماسي40سعادة السفير مذكراتي 6155

311عواد عليالمألوف والالمألوف في المسرح العراقي6156

311نوري جعفر. دالعلوم الطبيعية6157

311إبراهيم السامرائي. دمعجم المتنبي دراسة لغوية تاريخية6158

ديوان النابغة الذبياني6159
محمد بن إبراهيم بن محمد 

الحضري
311

311كامل كيالني4، 3 ،1،2رسالة الغفران  للشاعر الفيلسوف أبي العالء المعري ج6160

4311-2ديوان الرصافي ج6161

1ديوان الحبابي ج6162
حامد بن علي بن مايقة 

الحبابي
311

311هالل ناجي2ديوان رسائل ضياء الدين بن األثيرج6163

311حازم سعيد أحمدصوت من الحياء6164

311حاتم عبد الواحدتعاليت يا سيد الواهبين6165

311محمد بنيسمواسم الشرق6166



311ذكرى حبيب6167

311عبد الكريم غالبعالم شاعر الحمراء6168

311هادي الحمداني. دديوان الحمداني6169

311رزوق فرج رزوق. دمئة قصيدة من الشعر اإلنكليزي6170

311عزة حسين كبةالروائي ايفلين وو6171

311زياد عودةإشارات على درب طويل6172

311عبد هللا الجبوري. دديوان محمد الهاشمي البغدادي6173

311أمجد أحمد الزعبيهربت صموئيل6174

311شعر عبد الصاحب شكرظالل العهود6175

311علي ياسين الردايدةواحة الشعر ديوان الشيخ محمد بن راشد المكتوم6176

311لجنة من أساتذة اللغة العربية1القواعد األساسية في النحو والصرف والتدريب عليها ج6177

311رفاعة رافع الطهطاويالديوان النفيس في إيوان باريس6178

311إبراهيم الكوفحي. دشعر عبد المنعم الرفاعي6179

311رواية وفيق يوسفالمطعون بشرفهم6180

311----ديوان الخرقاوي6181

311----قصائد ومحاورات شعبية6182

311نوري حمودي القيسي. دالبطل في التراث6183

311زكي محمود هاشم. دإدارة الموارد البشرية6184

6185
جون نيف الحرب والتقدم البشري دراسة في نشأة الحضارة 

2الصناعية ج
----311



311----القيادة في ميدان معركة المستقبل6186

311العميد الركن حسن مصطفىالتعاون العسكري العربي6187

311----برامج صواريخ كروز االمريكية6188

311مايك سبايكتعبية المقاتالت6189

311خير هللا طلفاحالفنون الحربية في عهد الرسول6190

311محمود شيت خطابالشورى العسكرية النبوية6191

311وايلي. سي.جي الستراتيجية العسكرية السوق العسكري6192

311راجي عباس التكريتياإلسناد الطبي في الجيوش العربية اإلسالمية6193

311فريد العمري. دمن الظواهر اللغوية في الشعر العربي المعاصر6194

6195
ندوة نحو تربية افضل لتلميذ المرحلة االبتدائية في دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربي المجلد االول
311

6196
المؤسسة العسكرية اإلسرائيليى ودورها في الصراع العربي 

اإلسرائيلي
311فاروق توفيق القره غولي. د

311محمود شيت خطاباإلسالم والنصر6197

311سعيد حموتنظيم التدريب وامور اخرى في الوحدات6198

311الكيان الصهيوني والتسلح النووي6199

6200
دراسة تقيم االثار البيئية المترتبة على تلوث وتدهور االراضي في 

الوطن العربي
311

311السعيد رزق حجاج. دالعالم اإلسالمي في الحرب العالمية االولى6201



311محمد عبد القادر غنيم. داالسرة العربية في األدب العربي العصر الجاهلي العصر العباسي6202

311عبد االمير معلة3االيام الطويلة ج6203

311الزبير سيف اإلسالمالبحوث االعالمية في الوطن العربي6204

311دستور جمهورية الصين الشعبية6205

6206
 خطتها التفصيلية لمستقبل الدولة والمجتمع المجلد 2020إسرائيل 

الثالث
311مركز دراسات الوحده العربية

الفالكة والمفلوكون6207
شهاب الدين أحمد بن علي 

الدلجي
311

311خزعل الماجدياناشيد اسرافيل6208

311خالد علي مصطفىالشعر الفلسطيني الحديث6209

311محمود شيت خطابدراسات في الوحده العسكرية العربية6210

311دليل طالب النتماء للجامعات والمعاهد العراقية6211

311عبد الحميد العلوجي3الوصول التاريخية اانفط العراقي ج6212

311يونس محمد الذرب. دالسوق العسكري في صدر اإلسالم6213

311عبد علي حسن الخفافجغرافية السكان6214

311حسن الفكيكي. دسبتة المحتلة ذروة وعينا الوطني6215

311هدى محمد مجاهد. دالدوحة المدينة الدولة6216

311محمد أزهر سعيد السماك. دجغرافية الوطن العربي6217

311نهاد عباس شهاب الجبوريالعمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمين6218



311نازاريث. جي التفكير السديد للقيادة العسكرية المؤثرة6219

311عبد الستارالعزاوي.دالمباني األثرية في كلباء6220

311نوري حمودي القيسي. دوحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية6221

311متاحف الفنون الشعبية في الوطن العربي6222

311كريم توفيق الزبيديالسيد علي الحيدري من بناة الثقافة في العراق المعاصر6223

311أحمد ناهمالتناص في شعر الرواد6224

311أحمد عودة هللا الشقيرات. داالتجاهات العامة في مختارات من الشعر االردني6225

311وائل بن طريفرثاء الحسين في قلوب الشعراء6226

311محمد رجب البيومي. دموقف النقد األدبي من الشعر الجاهلي6227

311محمود شيت خطابالعدو الصهيوني واالسلحة المتطورة6228

311دليل كلية االداب والعلوم6229

311ماهر سن فهمي. دتطور الشعر العربي الحديث بمنطقه الخليج6230

311محمد عدنان البخيت. دصدى معركة الكرامة في الشعر6231

311حازم إبراهيم العارفالجيش العربي اإلسالمي في التخطيط الستراتيجي6232

311حسن عثمان. دمنهج البحث التاريخي6233

311حميد بن حمد بن رزيقديوان ابن رزيق6234

311محمد باشا المخزوميخاطرات جمال الدين االفغاني الحسيني6235

311عبد هللا عبدالرحيم عسيالن. دكتاب معاني ابيات الحماسة البي عبد هللا النمري6236

311صالح أحمد العلي. دمعالم العراق العمرانية6237

311االسم الجغرافي تراث وتواصل6238



تاريخ وحدة وانكاد في دوحة االمجاد6239
إسماعيلي موالي الحميد . د

العلوي
311

311موسوعة البصرة الحضارية6240

الجغرافية الطبيعية لدولة قطر6241
محمد عبد هللا عبد العزيز 

دياب
311

6242
التطور التاريخي للجغرافيا اإلقليمية في القرنين الثالث والرابع 

الهجريين
311موفق سامي توفيق النجم. د

6243
. التنبية واالشراف. الجغرافية في مؤلفات المسعودي مروج الذهب 

أخبار الزمان
311موفق سامي توفيق النجم. د

311خليل عودة. دنابلس بين الماضي والحاضر6244

311هاري سانت جون فيلبيأيام عربية6245

311محمد الهاوي العروقمدينة قسطنيطنية6246

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

تاريخ واسط6247
أسلم بن سهيل الرزاز 

الواسطي المعروف ببحشل
312

312شعبان مزيريوالية الموصل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر6248

312الكسندر أدامون2-1والية البصرة في ماضيها وحاضرها ج6249

الرف الثاني عشر



6، 5، 4، 3، 1معجم البلدان المجلد 6250

شهاب الدين أبو عبد هللا 

ياقوت بن عبد هللا الحموي 

الرومي البغدادي

312

6251

اإلكمال في ذكر من له رواية في مسند اإلمام أحمد من الرجال 

سوى من ذكر في تهذيب الكمال مرتبا على رحوف المعجم تصنيف 

اإلمام الثقة الثبت المؤرخ الحافظ

312عبد المعطي أمين قلعجي.د

312زياد عواد أبو حماد.العقيد دسلسلة قادة متميزون ومعارك خالدة ج عصر النبوة والصحابة6252

312راتب صالح المجاليصالح رفيفان المجالي سيرته وحياته وطباعة6253

(إيران)قادة فتح بالد فارس 6254
اللواء الركن محمود شيت 

خطاب
312

312حميد قهويالمواطن العربي والوعي القومي6255

312عبد الرب محمد سعيداليمنيون في األندلس6256

312تشارليز تشيفرمشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها6257

312صالح محمد الواضيةزياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة في صدر اإلسالم6258

312زهر العنابيالشيخ زايد آل نهيان في بنية التوجه اإلماراتي6259

6260
قبسات من حياة وسيرة شهيد المحراب آية هللا السيد المجاهد باقر 

الحكيم
312منذر الحكيم

6261
الجمهورية العراقية وزراة الخارجية دائرة المراسم القائمة 

1990  1الدبلوماسية القانون
312



6262
الجمهورية العراقية وزارة الخاجية دائرة المراسم القائمة الدبلومسية 

 آب1989والقنصلية 
312

2312هكذا تحدث عبد العزيز عبد الولي وهكذا تحدثوا عنه ج6263

6264
المنسوب  (محمد القايتباي)البدر الزاهر في نصرة الملك الناصر 

إلى ابن الشحنة
312عمر عبد السالم تدمري

312غرباء في بالدهم قصة حياة علي محمود قصاونة6265

312أحمد يوسف التل.د2عبد هللا التل بطل معركة القدس ج6266

312مجموعة من الباحثين1عظماء في التاريخ األردني وثائق ومنشورات أردنية ج6267

312محمود شيت خطابقادة فتح العراق والجزيرة6268

6269
 الثائر اإلنسان قصة تحدي التبعية 1967 – 1881الشيخ خوام 

2002والتعسف في ظل ظروف القهر والتخلف 
312حسين حسن األعرجي

312إبراهيم عبد الغني الدروبيقضاة بغداد6270

312عمر إبراهيم زيدانجاك شيراك والعالم العربي6271

312نضال داود المومنيالشريف الحسين بن علي والخالفة6272

312إبراهيم الدايةاألسد في الخطاط المصري العالقات السورية المصرية6273

312م1980دليل أعضاء الهيأة التدريسة لدجامعة بغداد 6274

312حمود القطارنة.دسعد بن أبي وقاص ودوره في تحرير العراق6275

312حيدر المرجاني2خطباء المنبر الحسيني ج6276

312من روادنا التربويين المعاصرين عبد هللا محمد الزايد6277

312مجموعة من المؤلفين لرحيله25أحمد الشقيري بمناسبة الذكرى 6278

312يوسف أيوب حدادخليل السكاكيني حياته مواقفه وآثره6279



6280
بدر الدين العيني السيف المهند في سيرة الملك المؤيد الشيخ 

المحمودي
312مجموعة من المؤلفين

312طاهر جليل حبوش العصر العباسي4أوائل العرب عبر العصور والحقب ج6281

1919312 – 1904 مذكراتي بعد الهجرة 1أوراق محمد فريد المجلد6282

312فائز عبد الرحمنفضائح ملوك النفط6283

312المعاهدة المصرية اإلسرائيلية6284

6285
ابن فتوح الهمداني اإلسكندراني مؤرخ اإلسكندرية المتوفى سنة 

هـ673
312ناجي معروف.د

6286
ترجمة ريحانة رسول هللا اإلمام المفدى في سبيل هللا الحسين بن 

علي بن أبي طالب عليهم السالم من تاريخ مدينة دمشق

أبو القاسم علي بن الحسن بن 

هبة هللا بن عبد هللا الشافعي 

الدمشقي المعروف بابن 

 499عساكر المولود سنة 

هـ571المتوفى 

312

6287
دليل أعضاء هيئة التدريس بجامعات الدول الخليج العربي 

1984ورسائلهم العلمية الماجستير والدكتوراه 
312

312يوسف توما البستاني2مذكرات هند نبورح ج6288

بو سماح آخر نهام في اإلمارات6289
عبد العزيز عبد الرحمن 

المسلم
312

312زياد عودة1929 2من رواد النضال في فلسطين الكتاب 6290



312خير هللا طلفاحالمثنى بن حارث الشيباني6291

الجنيد البغدادي حياته آثاره6292
يونس الشيخ إبراهيم 

السامرائي
312

312عبد هللا بن القاضي محمدهـ13رسالة في التعريف بالمصطفى التورودي في القرن 6293

312زهر العنابي.دصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في بنية القرار القطري6294

312فؤاد مطرحكيم الثورةقصة حياة الدكتور جورج حبش6295

6296
معجم األعالم السياسيين األتراك نواب البرلكمان التركي للدورتين 

1981 1 ج1971 – 1961األولى والثانية خالل فترة 
312

312أمين المشاقبة.دالتنمية الديمقراطية والسالم..الحسن بن طالل المفكر اإلنسان6297

6298
األعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري مقدمة في تاريخ صدر 

اإلسالم
312عبد العزيز الدوري

312تيسير الناشب.دمفكرون فلسطينيون في القرن العشرين6299

312سالم جلميرانشخصيات أثرت في حركة التاريخ6300

6301
، 4، 3، 2، 1 ج2000 – 1970معجم المؤلفين والكتاب العراقيين 

5 ،6 ،7 ،8
312صباح نوري المرزوق

312يونس أحمد السامرائيالبحتري في سامراء بعد عصر المتوكل6302

312نعمان النعيمياالعتراف األخير حقيقة البرنامج النووي العراقي6303

312السيد أحمد عوض هللامحمد بن عثيمين شاعر الملك عبد العزيز6304

312بهجة عبد الغفور الحديثيأمية بن أبي الصلت حياته وشعره6305



312عبدالرحمن الباشاعلي بن الجهم حياته وشعره6306

312محمد أبو صوفةمن أعالم الفكر واألدب في األردن6307

312منير بكر التكريتيأدباء صحفيون6308

312كورديس عواد.د.أ1معجم العلماء العرب ج6309

312قصي سالم علوانالشبيبي شاعرا6310

312داود سلوم.دأثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي6311

312يوسف نوفلشعراء دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة وبيبلوغرافيا6312

312رشيد عبد الرحمن العبيدي.دلغته.. شعره.. أبو طالب المأموني حياته 6313

312عصام عبد عليوشعره.. مهيار الديناما حياته6314

312محمد تقي مهدي.دالكندي ولماذا سرحان6315

312خلدون الوهابي5مراجع تراجم أدباء العرب ج6316

6317
شهيد الفجر شيخ الشهداء الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة 

 اإلسالمية حماس
312عبد الحليم مناع العدوان

312الشيخ محمد الخضري بك1970محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية الدولة العباسية 6318

312بيروت– دار العودة أبطال العرب الظاهر بيبرس6319

312ناصر الدين األسد بين التراث والمعاصرة6320

312خير هللا طلفاح عبد هلل بن الزبير47كنتم خير أمة أخرجت للناس ج6321

6322
مذكراتي السياسية في واشنطن كفاح سياسي ضد الصهيونية 

والعرب
312حسن مصطفى أحمد

312زهر العنابي.دالقذافي في بنية النضال الليبي6323



312حارث يوسف غنيمة1929يوميات يوسف غنيمة رحلة إلى أوربه 6324

6325
المرويات الترايخية في كتاب المصنف للشيخ عبد الرزاق بن همام 

الصنعاني الحميري
312عبد المنعم جاسم الدليمي

6326
ذكرى الشاعرين شاعر النيل وأمير الشعراء دراسات ومراث 

ومقارنات
312أحمد عبيد

312سليم عبد القادر السامرائيقصاصون من العراق6327

312عمر عبد العزيز.دناجي العلي الشاهد والشهيد وثائق وشهادات6328

312ابتسام مرهون الصفار. د1978زياد األعجم شاعر العربية في خراسان حياته وشعره 6329

6330
الواسطي يحيى بن محمود بن يحيى رسام وخطاط ومذهب 

ومزخرف
312عيسى السلمان

312عبلة الروينىسفر أمل دنقل6331

6332
الشيخ أبو شعيب الدكالي أكاديمية علمية تسير على رجليها وتغير 

معها مجرى التاريخ
312عبد الحكيم بركاش

6333
جامعة محمد الخامس أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي 

حياته وآثاره
312محمد بن شريفة

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

313محمد بن عثمانإنفاق الميسور في تاريخ بالد التكرور6334

313عبد اإلله عبد القادر م1959– م 1878سالم بن علي العويس وثائق ودراسات وأبحاث 6335

الرف الثالث عشر



6336
من أعالم البصرة العجاج ودورعه في تطوير األرجوزة في العصر 

األموي
313غانم جواد رضا

313عبد الفتاح الزيندراسة في حياة وأعمال األستاذ عبد الهادي التانري6337

313الدكتور علي الشرع محمود درويش شاعر المرايا المتحولة6338

313محمد عبد العزيز الزعبي أطباء من التاريخ األسرا وتقويم األدلة.د6339

313فالح حمد أحمدشاعرات من الخليج العربي6340

313يوسف عز الدينخيري الهنداوي حياته وديوان شعره6341

313ابتسام مرهون الصفارزياد األعجم شاعر العربية في خرسان حياته وشعره6342

313محمد الصالحكتاب الشهر عدي بن الرقاع العاملي حياته وشعره6343

313أحمد السكريموسوعة علماء العرب6344

313أنور المهداويعلي محمود طه الشاعر واإلنسان6345

313محمد عبد القادر أحمد.د.أجامعة البحرين الغالم القتيل طرفة بن العبد6346

6347
سلسلة الدراسات اإلسالمية اإلمام مسلم حافظا محدثا ومدونا للسنة 

النبوية الشريفة
313مجموعة من المؤلفين

313محمد عمارةمسلمون ثوار6348

طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريهي6349

العالمة المؤرخ عبد الوهاب 

بن عبد الرحمن البريهي 

السكسي اليمني

313

313رشاد اإلمام.دسيرة مصطفى بن إسماعيل6350

313محمد محمد الشعيبيشهيد وطاغية لمحة من تاريخ المالزم الشاب عبد هللا اللقية6351



1قادة الفتح اإلسالمي المغرب العربي ج6352
اللواء الركن محمود شيت 

خطاب
313

313حامد أحمد الوردمذكرات الفريق طون مزاند6353

الطبري النحوي من خالل تفسيره6354
زكي فهمي أحمد شوقي .د

اآللوسي
313

313زهير غازي زاهد.دمن أعالم البصرة أبو عمرو بن العالء جهوده في القراءة والنحو6355

313محمد عبد المطلب البكاء.دمصطفى جواد حياته ومنزلته العلمية6356

313خالد ناجي السامرائيذو الرمة شمولية الرؤية وبراعة التصوير6357

313نجدة فتحي صفوةمذكرات رستم حيدر6358

آل الصباح زمان وتاريخ في بنية الشخصية الكويتية6359
صاحب السمو الشيخ جابر 

(زهر العنابي)الصباح 
313

6360
أخبار العلماء بأخبار الحكماء الوزير جمال الدين ابن الحسن علي 

هـ646بن يوسف القفطي المتوفى 
313إبراهيم شمس الدين

313عادل محمد علي الشيخ حسينابن الجزار القيرواني سيرته مؤلفاته جهوده في الطب والصيدلة6361

313ناجي معروف علماء نيبون إلى مدن أعجمية وهم من أرومة العربية6362

313جوزيف مكييفعبد الرحمن الناصر6363

313محمد وصفي أبو مغليدليل الشخصيات اإليرانية المعاصرة6364



األستاذ الدكتور أحمد السيد درويش أستاذ الطب والسياسة6365
مصطفى أحمد شحاته أستاذ .د

بكلية الطب جامعة اإلسكندرية
313

313لطفي جعفر فرجمن غستوهيال مريام دراسة ي الشخصية السياسية6366

313عادل خزام الستارة واألقنعة قراءات في مسرح اإلمارات6367

313عبد الرحمن الداخل صقر قريش6368

313محمد جاسم المشهدانيمشاهير العرب عبد هللا بن عامر6369

313نوابغ العرب عبد هللا النديم6370

313محمد باقر الصدربحث حول اإلمام المهدي6371

313فاروق عمر.دالخليفة المقاتل مروان بن محمد6372

313أبطال العرب سعدون6373

الدكتور أحمد الطويلي6374
صالح سويسي القيرواني في 

تونس
313

313أحمد الطويليالخلفاء واألمراء العشاق6375

313حميد المطبعيضياء شيت خطاب الفقيه القاضي6376

313أبطال العرب عقبة بن نافع6377

313حمدان عبد المجيد الكبيسي.دالقائد جرجير بن عبد هللا البجلي6378

313عبد السالم العشريمشاهير العرب عمرو بن العاص فاتح مصر6379

313نوابغ العرب جمال الدين األفغاني6380



6381
عبد الهادي بو طالب وزير غرناطة لسان الدين بن الخطيب أحمد 

السلماني
313

313صدخ ادين شرف الدينحليث مخزوم6382

6383
صور من كفاح المسلمين في إفريقيا الغربية الحاج عمر الفوتى 

حياته وجهاده
313أبو بكر خالد با

313يوسف السالمفي رحاب التاريخ مؤلفات الشيخ الدكتور سلطان بن محم القاسمي6384

313عاصم الجنديفارس القسطل عبد القادر الحسيني6385

313عماد الدين خليل هـ رحلة في تكوين حاكم مسلم569 – 511نور الدين محمود 6386

313سليم طه التكرتييمولود مخلص بطل معركة وادي موسى في الثورة العربية الكبرى6387

313عبد الواحد ذنون طهنوابغ الفكر العربي موسى بن نصير6388

313بيروتأبطال العرب صالح الدين األيوبي6389

313عبد األمير دكسن.دسيرة القادة العرب األشعث بن قيس الكندي6390

6391
/ هـ 519 – 512مشاهير العرب الخليفة المسترشد باهلل العباسي 

م1135 – 1118
313عادل محي الدين اآللوسي

313جميل الجبوريأبطال يتحدثون سعد بن أبي وقاص6392

313جان كميدالديغولية6393

313خير هللا طلفاحالخليفة العادل عمر بن عبد العزيز6394

313عبد الحميد العلوجيأبطالنا يتحدثون عاصم بن عمرو التميمي6395



313عبد الحميد العلوجيالقعقاع بن عمرو التميمي6396

313خير هللا طلفاحعقبة بن نافع6397

313خير هللا طلفاحأبو بكر6398

313صوفيا برسغيورغي ديمتروف سيرة حياة موجزة6399

ذكرى السيد إبراهيم الرفيعي6400
السيد محمد السيد حميد 

الرفيعي
313

313حميد المطبعيحسام محي الدين اآللوسي6401

313ياسين طه حافظشعراء من الحرب العالمية األولى6402

معجم مؤرخي الجزيرة العربية في العصر الحديث6403
عبد الكريم بن حمد بن 

إبراهيم
313

313خير هللا طلفاحمن المؤمنين نساء6404

313علي محمد محمد الصالبيمحمد الفاتح وعوامل النهوض في عصره6405

6406
 سيرته ودوره في تاريخ 1856 – 1791السيد سعيد بن سلطان 

عمان وزنجبار
313روردولف سعيد روث

313أنيس صايغ: إعداديوميات هرت ديزن6407

313فاروق الحريري: ترجمة1،2مذكرات فورانز فون فافين ج6408

313عدنان سامي نهيرعبد الجبار الجومرد6409

6410
ذكرى مرور مائتي سنة على ميالد الشيخ الحاج عمر الفوتيتال 

1797 – 1898
313

313خير هللا طلفاحخالد بن الوليد6411

313محمد جاسم المشهداني هـ552 – 474تاريخ إمارة بني منقذ العربية 6412



313أمين عبد هللا محمود.دالنهضة العلمية في الديار العربية واإلسالمية6413

313علي مجيد حمد الحمادياتجاهات ومستقبل التنمية الصناعية في دولة الكويت6414

6415
نون، )من نواحي اإلعجاز القرآني السور القرآنية ذات الحروف 

(ص، ق، ياء، سين
313محمد عادل القلقيلي

313علي العمايرةالتدخين آفة العصر6416

313خالد إسماعيل علي غنيممشكالت الكوارث الطبيعية والبيئية وأثرها على اإلنسان والحيوان6417

313بيتر وليندا موريفي عصر النهضة6418

نقد الشخصية العربية6419
خالد عبد هللا دينات 

متخصص في علم النفس
313

313شفيق مهديلبائن عراقية نادرة ومنقرضة6420

313هشام ياس شعالنآليات التحول من نظام التخطيط المركزي إلى نظام اقتصاد السوق6421

313لبنى زيتون.دالتعليم في الوطن العرقبي في ظل العولمة وثقافة السوق6422

313حسام الساموكفلسطين في المؤلفات العراقية6423

313عبد الحمن عبد هللا الشيخ2، 1السجل الكامل ألعمال أوفو نسو دلبو كريك المجلد6424

313سالم اآللوسي(عربيكا)الفرع اإلقليمي العربي للوثائق 6425

3313عبد العظيم رمضان خواطر مؤرخ ج.د6426

313مجموعة من المؤلفينالشباب العربي ورؤى المستقبل6427

313مجموعة من المؤلفينالواقع العربي وتحديات األلفية الثالثة6428

313مجموعة من المؤلفينالشبكات العربية للمنظمات  غير الحكومية6429



313الدكتورة جولدن صاري يلدزم1914 – 1865الحجر الصحي في الحجاز 6430

6431
سياسة مصر الخارجية من واقع بيانات السيد الوزير عمرو موسى 

1996وزير خارجية مصر العربية 
313

313سالم عبود اآللوسيالفرع اإلقليمي العربي للوثائق6432

313كيري نيسان الخدعة الرهيبة2001 سبتمبر 643311

313جميل سعيد.دمحمد بن عبد الملك الزيات الوزير الكاتب الشاعر6434

313إسماعيل المقري حياته وشعره6435

313عبد الرزاق الهالليزكي مبارك في العراق6436

313أحمد أبو مطرعرار الشاعر األمنتما6437

313عبد الرزاق الهالليزكي مبارك في العراق6438

313خلدون الوهابيمراجع تراجم األدباء العرب6439

313منعم حميد حسنمحمد مهدي البصير شاعرا6440

313محمد بن سعد بن حسين.دالشيخ محمد بن عبد هللا بن بلهيد وآثاره األدبية6441

313يونس أحمد السامرئي.دآل وهب من األسر األدبية في العصر العباسي6442

313محمد الخالالبيتوشي6443

313بدوي أحمد طبانةمعروف الرصافي شاعر العراق نشأته السياسية واالجتماعية6444

6445
كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء للوزير جمال الدين أبي الحسن 

علي
313

313أحمد إسماعيل بن عامرأعالم في التاريخ6446

313حازم عبد هللا خضرابن شهيد األندلسي حياته وأدبه6447



313أنور الجنديزكي مبارك6448

313مجموعة من المؤلفين2رعاة مجد القافية الرواد األوائل ج6449

313سليمان موسى1948أيام ال تنسى األردن في حرب 6450

6451
منشورات لجنة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين سفارة دولة فلسطين 

الرياض ديوان االنتفاضة– 
313أحمد موسى الخطيب

313(أبو مازن)محمود عباس .دقنطرة الشر إسرائيل6452

313عرفان نظام الدينالقدس إيمانا وجهاد6453

313عبد الوهاب الكياليتاريخ فلسطين الحديث6454

313عجاج نوهيضرجال من فلسطين6455

313سعد الفطاطليفلسطين القصة الحزينة6456

313نظام محمود بركات.دالنخبة الحاكمة في إسرائيل6457

إسرائيل ونظرية جديدة للحرب6458
اللواء أركان حرب حسام 

سويلم
313

1979313 الكويت 1975وثائق الخليج والجزيرة العربية 6459

1313لجنة تدوين تاريخ قطر ج6460

313أحمد بركات العجدميمعجم المصطلحات الصهيونية6461

313خلف إبراهيم الهميسات أداء وإنجازا وتقويما2001- 1989الحياة البرلمانية في األردن 6462

313خالد البسام: إعدادثرثرة فوق دجلة6463

4313مؤلفات ماوتسيتونغ المجلد 6464



313فؤاد عبد السالم الفارسي.داألصالة والمعاصرة المعادلة السعودية6465

313دليل الصور والوثائق الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية6466

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

314محمد سالم عرار المجالياإلسالم في ذكر الحسين6467

314سمير محمد علي أبو ياسين1856 – 1798العالقات العمانية البريطانية 6468

314عبد العزيز صقر المحامي(الباسلة)باسلة بلدة فلسطينية سالمة 6469

314روكس بن زائد العزيزمعلمة التراث األردني مؤلفة من خمسألردن جرة أجزاء6470

314ميسون منصور الدان1946 – 929التطور السياسي لشرق األردن في عهد اإلمارة 6471

6472
السياسة والتغيير في الكرك األردن لدراسة بلد عربية صغيرة 

ومنطاقها
314بيتر جوبسر

314علي محافظة1946 – 1921تاريخ األردن المعاصر عهد اإلمارة 6473

6474
 إلى 1929الخليل صراع بين التهويد والتحرير من االنتفاضة

2000االنتفاضة 
314عبد العزيز السيد أحمد

314باسم عبد الحميد حموديشارع الرشيد6475

314إسماعيل أحمد ياغي(سياسية.. تاريخية )دراسة فلسطينية 6476

314غازي السعدي: ترجمة1948 – 1937جرائم في األرغون واليحيى 6477

الرف الرابع عشر



6478

تاريخ إربد المسمى نباهة البلدة الخامل بمن ورده من األماثل شرف 

الدين أبو بركات المبارك بن أحمد اللخمي اإلربدي المعروف بابن 

2م ج1239/ هـ 637المستوفي المتوفى سنة 

سامي بن السيد خماس : حققه

الصقار
314

6479

م 2002فلسطين من فجر التاريخ إلى انتفاضة األقصى وتوابعها 

 – 1897فلسطين من الصهيونية العالمية إلى قيام الدولة اإلسرائيلة 

3 ج1948

314حسين شريف

314أبو ذرثورة في رحاب مكة حقيقة النظام السعودي6480

314أحمد خليل كايد حسينمن سلسلة القرى الفلسطينية المدمرة قرية بيت نابال6481

314شاي فيلدمانالخيار النووي اإلسرائيلي6482

314رضا سلمان: إعداد1984إسرائيل أحداث ومواقف 6483

314محمد عبد القادر خريسات1934تقارير عن شرقي األردن 6484

314نصر شماليإفالس النظرية الصهيونية6485

314إبراهيم روضان الجندي1939- 1922سياسة االنتداب البريطاني االقتصادية في فلسطين 6486

314غسان نزالمخيم جنين أسطورة هزت العالم6487

314عبد الوهاب الكياليتاريخ فلسطين الحديث6488

314محمد سعيد فالح مدارنةاألهمية الجيوبلوالتيكية لألردن6489

314إسماعيل أحمد ياغيالجذور التاريخية للقضية الفلسطينية6490

314عبد الرحيم محمد عليخليل عزمي األديب اإلداري المجاهد6491

314محمود شبيبمحمود سلمان طريق المجد إلى أرجوحة األطفال6492

1971314 –1903ذكرى يوسف يعقوب مسكوني 6493



314يوسف يعقوب مسكوني...هـ16سبط بن التعاويذي من شعراء العراق الفحول في القرن 6494

314منير بكر.دالكاتب الصحفي األديب فهمي المدرس6495

314نعمة رحيم العزاويأحمد حسن الزيات كاتب وناقد6496

314شار بالكابن الشهيد األندلسي حياته وآثاره6497

314يوسف السالممعجم أدباء وشعراء الكويت6498

6499
 1870قلعة اكسل دراسة في األدب اإلبداعي الذي ظهر بين عامي 

 –1930
314ادموند ويلسون

314أحمد الناجيالشيخ عبد الكريم الماشطة6500

314هالل ناجيابن مقلة خطاطا وأديبا وإنسانا6501

314األستاذ الدكتور صالح أحمد العلي سيرته ومكانته العلمية6502

314ناجي معروفابن فتوح الهمداني اإلسكندراني6503

314محمد عابد الجابريحفريات في الذكرة من بعيد6504

314عايدة الشريفشاهدة ربع قرن6505

314مصطفى الشكعى.دمصطفى صادق الرافعي كاتبا عربيا ومفكرا إسالميا6506

314قصائد من اإلمارات6507

314زيان عمرمدخل إلى علم التاريخ6508

314بدر عقيليالموساد في العراق ودول الجوار6509

314نحو تطوير البحث التربوي في الوطن العربي6510

314قيس الطه قوقزةقصائد مجنونة جدا6511

314عبد هللا زريقةفراشات سوداء6512



314حسن عبد الحي قزازمشواري مع العلمة6513

314محمد حسين طلبيقريبا من طقوسهم6514

2314 ج1973وثائق دولة اإلمارات العربية المتحدة 6515

314علي حميداندراسات في السياسة والتاريخ واالقتصاد6516

1974314وثائق دولة اإلمارات العربية المتحدة 6517

314نيبويه علمي أبو باشاالبيئة6518

1983 – 1971مجموعة حطب 6519
صاحب السمو الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان
314

314م1982 – 81قطر الكتاب السنوي 6520

314م1995 – 94قطر الكتاب السنوي 6521

6522
 26معاهدة السالم بين المملكة األردنية الهاشمية ودولة إسرائيل 

 ما هي؟1994تشرين األول 
314

6523
التاريخ السياسي لشرقي األردن في العصر المملوكي المماليك 

البحرية
314يوسف درويش غوانمة.د

314القدس من منظور  إسرائيلي– عبد هللا كنعان 6524

314صبري فالح الحمدي.ددراسات فيي تاريخ أمريكا وعالقاتها الدولية6525

314أحمد يوسف أحمد(1981 – 1945)الصراعات العربية ، العربية 6526

314أحمد حسيننصف قرن مع العروبة وقضية فلسطين6527

314زهر العنابيأردن البشائر في عيون البدو والعشائر6528

314عبد هللا المنزالوي ياسينالتاريخ الثقافي في العقبة6529

314زهر العنابي2األصول وقائع وأحداث ج6530



1982314 – 1981العالقات الثقافية في جامعة البصر 6531

314عبد العزيز بن عبد هللامعلمة القرآن والحديث في المغرب األقصى6532

314صفوان محمود حنوفزمن الحرائق6533

314نشرة اإليداع وزارة اإلعالم بغداد6534

6535
تراثنا سلطانة في نيويورك أول رحالت األسطول العماني ألمريكا 

م1840عام 
314هرمان فرد ريد

314عبد هللا أحمد الثورمختصر من تاريخ اليمن6536

314عبد هللا أحمد الثوراليمن في صور6537

تهافت الفالسفة6538

اإلمام حجة اإلسالم أبو حامد 

محمد بن محمد بن محمد 

الغزالي

314

314صالح جيبات ديوان شعر أعطني مهري حجرا6539

314نشرة اإليداع بغداد6540

314أم معن الكسوانيأزهار وأشواك6541

314إسحق موسى الحسينيقضايا عربية معاصرة6542

13314من ثمار الفكر اإلصدار 6543

314ناصر حسين العبوديصفحات من آثار وتراث من دولة اإلمارات العربية المتحدة6544

314سيد حامد حريززايد والتراث6545

314مجموعة من المؤلفينمدخل للتراث الشعبي في اإلمارات6546

6547
 عاما على طريق البناء والتقدم 15دولة اإلمارات العربية المتحدة 

1971 – 1986
314



314دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة تاريخية ووثائق6548

1974314وقائع دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 6549

314الدكتورة فاطمة الصايغاإلمارات العربية والخط الجوي البريطاني إلى الشرق6550

314المولدي األحمرانتقائية التفكك والنمو في األرياف التونسية6551

6552
دفاعا عن الوحدة الترابية للملكة المغربية صاحب السمو الملكي 

ولي العهد السيد محمد في أول مهمة سياسية في إفريقيا
314عبد الهادي التازي

314نوال عبد العزيز مهديأفافيت في تاريخ السودان الحديث6553

314أحمد إبراهيم دياب1953 – 1938تطور الحركة الوطنية في السودان 6554

314عبد الكريم كريممطلع المغرب الداهية الشيخ أحمد بن محمد الرافعي الدكالي6555

مصلح موالني في بالد المغرب6556
محمد المنصور وفاطمة 

الحراف
314

314إبراهيم الوائلي.أوليد الحسيني الهمزة قواعد كتابتها ورسمها6557

314أبو خلدون ساطع الحصريصفحات في الماضي القريب6558

314عبد الوهاب ابن منصورمع جاللة الملك الحسن الثاني في حاضرة الفاتيكان6559

314عبد الكريم كريمرباط الفتح عاصمة المملكة المغربية6560

314محمد مرسيحوادث عبد الكريم األخيرة مصورة6561

314عارف الخاجةعلي ابن المسك التهامي يفاجيء قاتليه شعر6562

314ناصر جبراناستحاالت السكون6563

314لجنة من أساتذة اللغة العربية2البالغة ج6564



314عالء الدين فتحي محمدالدوائر المتقاطعة6565

314باقر سلمان النجار.دسوسولوجيا المجتمع في الخليج العربي6566

314محمد رجب السامرائيرمضان في الحضارة العربية اإلسالمية6567

314مجموعة من المؤلفينالمكتبات الجامعية6568

314كاظم بطني ظاهرالتعبئة الجماهيرية6569

314جوزيف ألفيرالمستوطنات والحدود التصورات اإلسرائيلسة للحل الدائم6570

314م ي س ر نيكروميديا ميسر فالش6571

314عبد العظيم رمضانالقضية الفلسطينية بين مصطفى النحاس وعبد الناصر6572

314روكس بن زائد العزيزيمعلمة للتراث األردني مؤلفة من خمسة أجزاء6573

314عبد العزيز عبد الغني إبراهيمأبو ظبي توحيد اإلمارة وقيام االتحاد6574

314محمد مظفر األدهمي2المجلس التأسيسي العراقي ج6575

314غانم محمد صالح.د الفكر والممارسة1958 – 1939العراق والوحدة العربية بين 6576

314سيف الرحبيمدية واحدة ال تكفي لذبح عصفور6577

1954314 ، 53التقرير السنوي عن أعمل مجلس اإلعمار لسنة 6578

314فخري ياسين رجبالعمليات التمهيدية بمعالجة مياه الصرف6579

314حسن صالح شهابالدليل البحري عند العرب6580

314قانون البناء الوطني األردني6581

314محمود الحاج قاسماألورام والسرطان في الطب العربي اإلسالمي6582

314المملكة الهاشمية– مصطلحات ميكانيك السيارات 6583



6584
حقائق وألغاز حيرت العالم مثلث برمودا سور الصين العظيم وأكثر 

 حقيقة تثير الدهشة115من 
314سامر حشيمة

314ربر نهاردعلم النفس في الحياة العملية6585

1976314 – 1973وثائق إعالمية 6586

314مارلين نصر1970 – 1952التصور القومي المربي في فكر جمال عبد الناصر 6587

314عبد الجليل التميمي.دوثيقة عن األمالك المحبسة باسم الجامع األعظم بمدينة الجزائر6588

314أحمد طالب اإلبراهيميرسائل من السجن6589

314دليل التقويم الذاتي والخارجي أعضاء االتحاد6590

314عبد الكريم غالبتاريخ الحركة الوطنية في المغرب6591

314زهر العنابيأبو عمار ياسر عرفات في مسار القضية الفسطينية6592

314نديم عيسىالفكر السياسي لثورة العشرين6593

6594
دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع 

1941بريطانيا 
314فاضل البراك.د

314خالد يحيى العربيمشكلة شط العرب في ظل المعاهدات والقانون6595

314السيد عليوة.د الرياض1982الملك فيصل والقضية الفلسطينية 6596

314جبار عبد هللا الجويبراويسالما أيتها األهوار6597

314سلمان رشيد سلمانالدور الجديد للكيان الصيهوني في المنطقة العربية6598

314محمد سلسم محمد غزوي.دالوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للملكة العربية الهاشمية6599



314عبد الزهرة الجورائي1945 – 1939الحياة البرلمانية في العراق 6600

314شفيق الرشيداتفلسطين تاريخا وعبرة ومصيرا6601

314عاصم الدسوقي.دم1945 – 1943الصهيونية والقضية الفلسطينة في الى كونجرس 6602

314عبد اإلله القزيزأمة المشروع الوكني الفلسطيني من فتح إلى حماس6603

314شوقي شعثالقدس الشريف6604

314خير هللا طلفاحاليهود وراء كل جريمة6605

314عروبة األحواز وخرافات وحكام إيران6606

314خير هللا طلفاحاألحواز عربية6607

1935 12 / 31 - 1تقارير عن شرق األردن من 6608
عبد هللا محمد عدنان :تقديم

البخيت
314

314أمين عواد مهنابني حسنالتحديث واالستقرار السياسي في األردن6609

314طه الهباهبةالحكايا الشعبية في محافظة معان6610

6611
التيارات السياسية في األردن وزمن الميثاق الوطني األردني 

(إهداء)
314رناد الخطيب عياد

314اآلثار الكاملة للملك عبد هللا بن الحسين6612

314قاسم محمد صالح دراسة تحليلية عسكرية1في رحاب الثورة العربية الكبرى ج6613

314الحسين بن طالل6614

314علي حسين الخربوطياإلسالم في حوض البحر المتوسط6615

1985314 – 1979مسيرة وزارة اإلسكان والتعمير 6616

314مصطفى عبد القادر النجارعربستان6617



314الشخصية العراقية الجديدة6618

1980314وقائع دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 6619

314إبراهيم الغيض: إشرافدراسات في التاريخ والسياسة والقانون6620

314ثقافة السالم والقضايا العربية6621

314 م1979دراسات في التاريخ والسياسة والقانون واالقتصاد 6622

314فؤاد الراوي ومصطفى النجارعربستان وشخصياتها العربية6623

1974314 ديسمبر 2دولة اإلمارات العربية المتحدة 6624

1314 ج1972وقائع دولة اإلمارات العربية المتحدة 6625

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1972315وثائق دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 6626

315مجموعة من المؤلفينراشدبن سعيد المكتوم6627

315مجموعة خطب وبيانات خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر6628

315دليل قطر السياحي6629

315فالح حنظل2، 1المفصل في تاريخ اإلمارات العربية المتحدة ج6630

6631
الحرب اإلسرائيلية على لبنان التداعيات اللبنانية واإلسرائيلية 

وتأثيراتها العربية واالقليمة والدولية
315مجموعة مؤلفين

315محمد جابر األنصاريتراث قطروثقافتها المعاصرة6632

الرف الخامس عشر



315ايمانويل راتيهإرهابيو إسرائيل6633

315مؤيد الشيبانيعزف على خشب السدر6634

315محمد أحمد حسينالوثائق التاريخية6635

315فالح عثمان أباباسياسة بريطانية في عسير6636

1968315الوثائق األردنية 6637

315خالد صبحي أحمد الخيري1953 – 1945السياسة الخارجية العراقية 6638

315عدنان رضا علي النحوي.دلهفي على بغداد6639

1979315 – 78قطر الكتاب السنوي 6640

315قطر اليوم6641

1916 – 1868مصادر تاريخ قطر 6642
فتوح عبد المحست .د

المخترس
315

315ماجدة درويشس ج سؤال وجواب من قطر6643

315قطر ومسيرة التعاون الخليجي6644

315عبد هللا عبد الرحمناإلمارات في ذاكرة أبنائها فنجان قهوة6645

6646
 1971العالقات الثقافية الخاريجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

م1996– 
315يوسف الحسن

315ندوة مستقبل الطاقة الكهربائية بدولة اإلمارات العربية المتحدة6647

315ناجي شوكت1974 – 1894سيرة وذكريات ثمانين عاما 6648

315عثمان صديقأحمد بو رحيمة يتذكر6649



315عبد العزيز محمد المنصور1949 – 1916التطور السياسي لقطر 6650

315جنوب بين األطماع الصهيونية ومؤامرة كامب ديفيد6651

315عبد العزيز محمد المنصورم1916 – 1868التطور السياسي لقطر في الفترة ما بين 6652

6653
 الفترة ما بين أول 1980وقائع دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 

1980آخر ديسمبر : يوليو
315

315لجنة تدوين تاريخ قطر6654

315فاروق صالح  العمر1921 – 1914حول السياسة البريطانية في العراق 6655

315محمد حسن الحربيالشارقة الحديثة مقاالت في المشهد الثقافي6656

315موزة غباش1994 – 1971التنمية البشرية في دولة اإلمارات 6657

315عاطف وصفي.دالجوانب االجتماعية لحضر إمارة أبو ظبي6658

6659
م إلى 1873وثائق التاريخ القطري الشؤون القطرية من سنة 

م1904
315

1980315، 1976، 1973وقائع دولة اإلمارت العربية المتحدة عام 6660

315عبد العظيم رمضان2تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث ج6661

315ليونيد ميتاشينتاريخ روسيا الحديث من تيلتاسن إلى بوتين6662

315عبد العظيم رمضان1تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث ج6663

315بيير رويوفنتاريخ القرن العشرين6664



بالد ما بين النهرين6665
سعدي :ليو يناهيم ترجمة

فيضي
315

العرب في العصور القديمة6666
ضاري في تاريخ pمدخل 

العرب قبل اإلسالم
315

315عامر سلمان.دمحاضرات في التاريخ القديم6667

315عبد الحميد عبادةالعقد الالمع بآثار بغداد والمساجد والجوامع6668

315إسماعيل أحمد ياغيتاريخ أوربا المعاصر6669

315جراند. ج.أأوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين6670

315عبد الرحمن عبد هللا الشيخ1815 – 1789عصر نابليون تاريخ الحضارة األوربية 6671

1315روجر باركنسون موسوعة الحرب الحديثة ج6672

315كاظم حبيب.ددراسات في اإلصالح والتعاون الزراعي اإلنتاجي6673

315داخل حسن جريوأحاديث من جامعة البصرة6674

315بهنام أبو الصوف.دفخار عصر الوركاء6675

315محمد بيومي مهراندراسات في تاريخ الشرق األدنى القديم6676

315سامي سعيد أحمد.دتاريخ الشرق األدنى القديم إيران واألناضول6677

315عبد الرضا الطعان.دالفكر السياسي في العراق القديم6678

315بوابة عشتار6679

315جواد كاظم النجارالكتابات المسمارية في متحف الكويت الوطني6680

315نورا كوبيالطريق إلى نينوى6681

مذكرات مالوان6682
عاِلم اآلثار وزوج أجاثا 

كريستي
315



العراق القديم6683
جماعة من علماء اآلثار 

السوفييت
315

2315دراسات في تاريخ وآثار فلسطين المجلد6684

315كامل جميل العسليمن آثارنا في بيت المقدس6685

315فاضل عبد الوهاب علي.د2تاريخ العراق القديم ج6686

315مارغريت روثنعلوم البابليين6687

6688
األسطورة والتاريخ في التراث الشرقي القديم دراسة في ملحمة 

كلكامش
315محمد خليفة حسن أحمد.د

315محمد عدنان البخيتالمؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بالد الشام في العهد األموي6689

315عبد العظيم رمضان.د3تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث ج6690

315محمود صالح منسيالحرب العالمية الثانية6691

315خالد خليل حمودي األعظميالزخارف الجدارية في آثار بغداد6692

6693
م إلى القرنين األول .منطقة الخليج العربي من القرن الثالث ق

والثاني الميالديين
315حمد محمد بن صراي.د

315أحمد محمد عبيد بطيالعثماني في القرن السادس عشر– الصراع البرتغالي 6694

315دانتسيعالرحالة الروس في الشرق األوسط6695

315جون اوتسبابل تاريخ مصور6696

6697
اإلنسان تجليات األزمنة تاريخ وحضارة بالد الرافدين الجزيرة 

السورية
315تغريد جعفر الهاشمي

315عبد الرضا الطعان2الفكر السياسي في العراق القديم ج6698



315شوتي شعث.د1دراسات في تاريخ وآثار فلسطين المجلد6699

315علماء اآلثار السوفييتالعراق القديم دراسة تحليلية ألحواله االقتصادية واالجتماعية6700

1978315وثائق الخليج والجزيرة العربية 6701

315صالح رشيد الصالحيالمملكة الحثية دراسة في التاريخ السياسي لبالد األناضول6702

315مجموعة من المؤلفين(صدر، بطن، حوض) (3)تشريح 6703

315زهير غناية.د1948- 1911القضية الوطنية األرثودسكية في فلسطين واألردن 6704

315جيمس بودالحرب واالحتالل في العراق تقرير للمنظمات غير الحكومية6705

315محمد جعفر فاضل الحيالي1958- 1945العالقات بين سوريا والعراق 6706

315نزار عبد اللطيف الحديثياألمة العربية والتحدي6707

315يوسف سيسيدعوة إلى الموسيقى6708

315محمد عزيز شكري.داألحالف والتكتالت في السياسة العالمية6709

315عبد العزيز بن عبد الجليلالموسيقى األندلسية المغربية6710

315عبد الوهاب محمد المسيري2االيدلوجية الصهيونية دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة القسم6711

315علي خليفة الكواريدور مشروعات عامة في التمية االقتصادية6712

315أنطونيوس كرمالعرب أمام تحديات التكنلوجيا6713

315جمال الدين سيد محمداألدب اليوغسالفي المعاصر6714

315صالح أحمد العلي.دخطط البصرة ومنطقتها6715



المملكة العربية السعودية6716

صاحب السمو الملكي األمير 

فهد بن عبد العزيز ولي العهد 

المعظم

315

315مدحت الحيار.دالقصيدة العربية الحديثة6717

315مجموعة من المؤلفيناالحتالل األمريكي للعراق المشهد األخير6718

315مجموعة من المؤلفيناحتالل العراق األهداف، النتائج، المستقبل6719

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

316إسماعيل شوطة: إعدادفلسطين تاريخ وحضارة6720

316الموسوعة الفلسطينية القسم الثاني في ست مجلدات6721

4،4316، 3، 2، 1الموسوعة الفلسطينية 6722

316عامر بدر حسون صور قديمة1200كتاب العراق 6723

6316، 5أطالل حولية اآلثار العربية السعودية العدد6724

316عاكف حلوشاستثمارات فوائض مؤسسة الضمان االجتماعي رسالة ماجستير6725

316فرج بصمتشي.دكنوز المتحف العراقي6726

32316قرارات المجلس التنفيذي الدورة 6727

1987316 – 1986مشروع الميزانية والبرنامج لعام 6728

45316وثائق المجلس التنفيذي الدورة 6729

الرف السادس عشر



316 حلية جدار المباني في سامراء وفن زخرفتها1تنقيبات سامراء ج6730

316عبد الجبار حمد حسين: إعدادالشعر والشعراء في الخليج العربي والجزيرة العربية6731

316عبد العزيز الميمنىديوان حميد بن ثور الهاللي وفيه بائية أبي داود اإليادي6732

316دليل أنظمة المعلومات الجغرافية ورسم الخرائط الرقمية6733

3316ديوان مهيار الديلمي ج6734

316عماد الدين األصبهاني الكاتبخريدة القصر وجريدة العصر6735

316كتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل وأنساب وتاريخ العرب6736

316ندوة مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي6737

316الشؤون التركية أخبار ، وثائق، دراسات6738

6739
األحداث وأعمال الصيانة التي جرت على بناء المدرسة 

1984المستنصرية منذ تأسيسها إلى نهاية عام 

اعتماد يوسف أحمد .د

القصيري
316

316..االحتفالية األولى6740

316االحتفالية الثانية لتكريم أصحاب المجموعات المهداة6741

316 في الدوريات العربية1978األحداث السياسية في اليمن لعام 6742

2003316كتاب تعريفي 6743

الملتقى الوالئي لكتابة التاريخ6744
تقرير المنظمة الشمالية 

للقاعدة الشرقية
316



6745
المصالح اليابانية في الخليج اعريي وأثرها على العالقات 

االقتصادية بين اليابان وأقطار الخليج العربي
316

316طه باقر.أالمحاور الحضارية المشتركة ألدوار التاريخ العربي6746

6747
منهج جديد في دراسة ظهور حركة القومية العربية مع محاولة 

لتحديد مراحل التاريخ الحديث والمعاصر
316محمد مظفر هاشم األدهمي.د

316زهير عبد الحسين مهديجمهورية السنغال6748

316صندوق إفريقيا6749

6750
 إلى 1940تاريخالبعثة العسكرية العراقية إلى اليمن للفترة من 

1 ج1943

العميد الركن المتقاعد سيف 

الدين سعيد آل يحيى
316

316نظرات على انتصارات العسكرية الوطنية المصرية6751

316الجماهيرية على طريق التحول6752

1980316 تموز 30 – 17ملف التغطية اإلعالمية احتفاالت ثور 6753

6754
دليل المؤتمرات والندوات التي عقدت في المملكة العربية السعودية 

م1979 – 1957/ هـ 1399 – 1377

– عمادة شؤون المكتبات 

جامعة الرياض
316

316النزاع العراقي اإليراني مزاعم إيران تدحضها الحقيقة6755

316غازي عناد الشمريآل السعدون امراء المنتفق6756

316فرج ميالد شميس: إعداد2فهرس مخطوطات مكتبة جامعة قاريونس المركزية بنغازي ج6757

فهرس عناوين المخطوطات العربية في مكتبة الدراسات العليا6758
بديعة يوسف عبد : إعداد

الرحمن
316



6759
الرائد في الدراسات العسكرية الكشاف التحليلي لمقاالت المجالت 

1944 – 1924العسكرية 
316مؤيد عباس النداوي: إعداد

316غازي فهد األحمدعربي– المعجم االقتصادي الموسوعي إنجليزي 6760

6761
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد أحمد بن أيبك الدمياطي المتوفى سنة 

هـ749
316محمد مولود خلف

316المناهج األهداف التربوية للمراحل الدراسية كافة في القطر العراقي6762

6763
في جمهورية  (اسكد)دليل استخدام التصنيف الدولي المقنن للتعليم 

مصر العربية وفي الدول العربية األخرى
316اليونسكو

316علي حيدردرر الحكام شرح مجلة األحكام6764

6765
أثر الثورة في زعزعة هياكل الدولة الفرنسية سقوط الجمهورية 

الرابعة
316محاضرة الدكتور جمال قنان

عامل الوحدة الوطنبة في إنجاح ثورة التحرير6766
أحمد بن : محاضرة الدكتور 

نعمان
316

6767
أبرز التطورات االقتصادية واالدجتماعية والثقافية في العراق في 

1968 تموز لعام 30 – 17ظل ثورة 

معهد الدراسات اآلسيوية 

واإلفريقية
316

316مجموعة من المؤلفينالمرشد في حفظ األغذية بالمنازل6768

316محمد رياض األبرشالمالحة والنقل في الخليج العربي6769

316عالء الدين أحمدالرسائل العلمية األجنبية حول الخليج العربي6770

6771
المنهجية العلمية إلعداد خطط التنمية القومية في العراق واقع وآثار 

1984تطورها 
316



..الديمقراطية والتربية في الوطن العربي6772
مجموعة من المؤلفين، مركز 

دراسات الوحدة العربية
316

316عالء موسى كاظمكتابات الرحالة األجانب ودورها في كتابة تاريخ العراق الحديث6773

316محمد عدنان البخيت.د.أسيرة مؤرخ6774

316عقبة عبد الحميد شيرانمفهوم الجهاد والبعد اإلسالمي والعربي لثورة التحرير الجزائرية6775

316محمد العلوي.محاضرة بقلم أدوغول6776

316فصول من النزاع العراقي اإليراني6777

316علي عجيل منهلملف عن العدوان الصهيوني على مفاعل تموز العراق6778

1988316 45مشروع جدول أعمال الدورة العالدية 6779

1984316 – 1982كشاف موضوعات المراة في مجلة العربي 6780

316صباح ياسينالتجربة الصحفية في القطر العراقي6781

316عاصم مهدي رشيدالعدالة االجتماعية6782

316السجل العلمي للمؤتمر الزراعي األول لعلماء المسلمين6783

316علي الحيدريموسوعة حوض الغراف6784

316دليل عناوين المرسالت العربية في مركز دراسات الخليج العربي6785

316دليل عناوين الجامعات ألعضاء في اتحاد الجامعات العربية6786



316محمد عجاج جرجيسزقورة آشور6787

6788
-  هـ 318دليل النتاجات الفكرية ولثقافية في العصر العباسي للفترة 

هـ656
316

316طه مظفر العميدالسجل العلمي للسيرة الذاتية واإلنتاج العلمي6789

دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية6790
زيد بن عبد المحسن آل .د

حسين
316

316أحمد سوسة2تاريخ حضارة وادي الرافدين ج6791

316بحوث آثار حوض سد صدام وبحوث أخرى6792

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

317صفوت همامالعادات وتقاليد الزواج في الكويت6793

6794
جمعية الدول العربية رؤيا وفعاليات إنجليزية أمريكية وعربية 

1939 ، 1945

محمود محمد جمال : إعداد

كمال الدين
317

317الجنرال آل جواد رفعتأسرار الماسونية6795

317البعد الداخلي العالقات األردنية الفلسطينية6796

317بدر عقيليالموساد في العراق ودول الجوارانهيار اآلمال اإلسرائيلية والكردية6797

6798
العراق أوال حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق األوسط عملية 

شيفينا
317جو بيالز

317نهضة بغداد العلمية رعاية ولي األمر للعلم والعلماء6799

الرف السابع عشر



317موسى العلميعبرة فلسطين6800

317وثائق دامغة6801

6802
الطريقة العملية لكتابة الرسائل واألطروات الجامعية في الترايخ 

الحديث والمعاصر
317عبج المجيد كامل عبد اللطيف

317عرفان أسود حمدمعادن الطين الجزء النظري6803

317اإلرشاد التربوي في جامعات الخليج العربية6804

317أحمد سليمان الحسننظريات اإلنشاء6805

317التقرير السنوي الفرد الجماعة المجتمع6806

6807
الخصوصية التاريخية للحضارة لبلدان لمغرب العربي ومدى 

انعكاساتها على التنمية اإلدارية

إدراة البحوث والدراسات 

مصطفى الكثيري
317

317خوان كبيرو1775 – 1774سيدي محمد بن عبد هللا وقضية بليلة المحتلة 6808

317خالد حسن جمعةأصول البحث العلمي في التاريخ ومناهجهما6809

317ناجي التكريتي.دأنا ومزماري األثير6810

317خزعل محمودالوراثة والتطور6811

هـ4دور العمانيين في المالحة والتجارة اإلسالمية حتى القرن 6812
عبد الرحمن عبد الكريم .د

العاني
317

317نواف يونسالرحيل ملك ليوم واحد مسرحيتان6813

317وثائق وقرارات وقائع المؤتمر اإلسالمي الشعبي الثاني6814

317شيخة مبارك الناهيالرحيل6815



االستراتيجية األمريكية في العراق والمنطقة6816
– نخبة من األساتذة واباحثين 

القاهرة
317

317ناصيف عوادكالم هاديء في جو ملتهب6817

317حسن طوالبةمباديء أساسية في سياسة العراق الخارجية6818

317علي المنتصر فرفرإفريقيا قضايا مشكالت وطموحات6819

317أحمد رشيد.دعلم البيئة6820

317عادل تقي البلداوينبض الشارع العراقي في عهد عبد الكريم قاسم وثائق أمنية جديدة6821

317علي خيونصخب البحر6822

الخوف في الحرب6823
اللواء الركن عبد الرحيم طه 

األحمد
317

317إدريس الناقوريرواية الذاكرة عائد إلى حيفا6824

317رزاق إبراهيم حسنالشخصية العمالية في القصة العراقية6825

317محمد الحسناويخطوات في الليل6826

317حسين عيددراسات أدبية في القصة والرواية6827

317نبيل صبحي الطويلالحرمان والتخلف في ديار المسلمين6828

317مدارس التربية الخاصة6829

317عبد هللا علي السميطأضواء على مفاهيم الجغرافية االجتماعية والحضارية6830

317قراءات في التربية الخاصة وتأهيل المعوقين6831

317علي الشوبكيصفات المربي6832

317التربية في مجتمع متغير6833



317وسام مجيد جابر البكري.دالنزعة العقلية في الدراسات اللغوية عند الفراء6834

317شرح أبيات مباديء اللغة ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا6835

317محمد محمود الصيادصور إفريقية6836

317محمد حسن فقيفيلسوف6837

317محسن حاسم الموسوي.درؤية الرجل الصغير في القصة العراقية6838

317نوري جعفرمع الحريري في مقاماته6839

317عبد هللا بكر صباغالمكتبة الصغيرة ذكريات مدرس6840

317كامل كيالنيزهرة البرسيم6841

317نجدة فتحي صفوةحكايات دبلوماسية6842

317جمال الفرادنيا المغتربين6843

317جمال الغيطانيذكر ما جرى6844

317زكية العربي القصابمسرحية خدود التين6845

317محمد سعيد عبد الحليم.د1986الشعر العماني 6846

317عبد الجبار الحكيمالواجهة واحالم الصغار6847

317سهيلة داود سلمانكان اسمه ضاري6848

317جمال حسين عليالضريح الحي6849

317القذافي واألسد من هما وماذا يريدان6850

317يوسف عايدالعالمية وحوار الذاتيات في الفن6851

317عبد هللا إبراهيمأوراق من ساحة النضال6852

317رويستن فايقصة اآلثار اآلشورية6853



317سامي سعيد األحمد.د2المدخل إلى تاريخ العالم القديم العراق القديم ج6854

317طه باقر1تاريخ العراق القديم ج6855

6856
، 1إدوارد جيبون اضمحالل االمبراطورية الرومانية وسقوطها ج

2 ،3
317

317جعفر الساكنينافذة جديدة على تاريخ الفراتين6857

317شاه محمد علي الصيوانيأور بين الماضي والحاضر6858

317فرينز كريسعجائب الدنيا في إمارة بابل6859

317عطية القوميتاريخ أوربا في العصور الوسطى6860

317هشام الصفديالتوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط6861

317ندوات علمية حول الشريعة اإلسالمية6862

317مجموعة من المؤلفينعادات وتقاليد الشعوب القديمة6863

317عبد القهار الراويالصبر واإلقدام عند العرب6864

317مصطفى النجاردراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية6865

317زهر العنابي1األصول وقائع وأحداث ج6866

317أحمد مالك الفتيانسبع سنوات في تل أسود6867

317خالد بن يزيد6868

317هورست تلنغلحمورابي ملك بابل وعصره6869

317محمد محمد صادق1914 – 1870تاريخ أوربا الحديث 6870

317كيتشنرمسيس الثاني فرعون المجد واالنتصار6871

317نجيب ميخائيل إبراهيمالحياة اليومية في مصر القديمة6872

317مزهر الخفاجيالبحث عن جنة الفردوس6873



317مونيك كير فراكحفريات قلعة البحرين6874

317لبيد إبراهيم أحمدالعمق التاريخي العربي لجزرالساحل الشرقي للخليج العربي6875

317بدر عبد العاطيالسياسة اليابانية تجاه عملية السالم العربية اإلسرائيلية6876

317فوزي محمد سليمان عبيداتأهمية منطقة غور األردن في صدر اإلسالم6877

317عوني عبد الرحمن السبعاوي1958 – 1932العالقات العراقية التركية 6878

317أحمد نوري النعيميتركيا وحلف شمال األطلسي6879

317رشيد الجميلي.دتاريخ العرب في الجاهلية وعصر الدعوة اإلسالمية6880

317محمد جمال الدين.دقيام الدولة العربية في حياة محمد صلى هللا عليه وسلم6881

317بهيجة إسماعيل.دمسلة حمورابي6882

317صالح أحمد العليمحاضرات في تاريخ العرب6883

317جورج بويه شمارالمسؤولية الجزائية في اآلداب اآلشورية والبابلية6884

317محمد جاسم المشهدانيحرب بني شيبان مع كسرى6885

317دراسات حول الكيان التركي في بلغاريا6886

317عبد هللا الفياضمشاهدتي في تركيا6887

317محمد مفيد آل ياسينالحياة الفكرية في العراق للقرن السابع الهجري6888

317أحمد عمر الزيلعيهـ487 – 301مكة وعالقاتها الخارجية 6889

317جميل نخلة المدورحضارة اإلسالم في دار السالم6890

تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن6891
حسين بن عبد هللا األهدل 

اليمني
317



317قطر في السبيعنات6892

317محمود محمد متولي محمد سيرة ذاتية.د.أ6893

317عبد الوهاب عزامذكرى أبي الطيب بعد ألف عام6894

317زاهية مصطفى قدورة سيرة ذاتية.د.أ6895

317روجيه كواندروقراصنة سلى6896

317كاظم  األحمديهموم شجرة البمبر6897

317محمد عدنان البخيت.د.أصدى معركة الكرامة في الشعر6898

317شاخذتراث اإلسالم القسم الثاني6899

317عبد الواحد ذنون طه.دنشأة تدوين التاريخ العربي في األندلس6900

317دراسات في األدب والنقد المقارن6901

6902
المهجر المغرب الجزائر تونس ليبيا مصر السودان حكاية األدب 

العربي المعاصر
317خالص عزمي

317باسم عبد الحميد حموديالناقد قصة الحرب6903

317حسين مرداناألزهار تورق داخل الصاعقة6904

317ألبرت ديكريشالدراسات العربية في ألماني تطورها التاريخي وضعها الحالي6905

317محمد جاللفن النحت الحديث وكيف نتذوقه6906

317مقداد يالجن.دأهداف التربية اإلسالمية وغاياتها6907

317قضايا خليجية6908

6909
خطوة على طريق البناء الروحي ذكرى الموت من معالم طريق 

السالكين
317رعد شمس الدين الكيالني



317مجيد إبراهيم دمعةدراسة استطالعية6910

317ل. هـ . هـالتغيرات المناخية وإنتاج الغذاء6911

317جبار عبد هللا الجبيراويسالما أيتها األهوار6912

317محمد عالمالصحراء المغربية حقيقة وتاريخ6913

317علي أحمدالملحمة اإلسالمية الكبرى عمر معركة الجسر6914

317محمد شعبانمجنون بحيرة خالد6915

317حميد  سعيدمملكة عبد هللا6916

317لطفية الدليميشجرة الكاميليا6917

317رياض األسدياليوم السابع للريح6918

317فاتح مدرسعود النعنع6919

317حنون مجيدتعاقب الفصول6920

317محمد حسين آل ياسيناألمل الضامن6921

317عبد الرزاق الشيخ عليعباس أفندي6922

317جمال حسين عليالضريح الحي6923

317حكمت صالحالحب لألرض واإلنسان6924

6925
دراسة عن أبعاد السلوك التكيفي لمجموعة من طالبات معهد األمل 

والمحيط األسري
317حياة المؤيد: إعداد

317ضرورات في العمل اإلداري6926

317حسن الششتاوياألسس التشكيلية للتصميم6927

317محمد حسنينالالمركزية الملحية6928

317مجموعة من المؤلفينفن صياغة األسئلة6929



317أسماء الزرعونيالجسد الراحل6930

317ديوان الششاعر خلفان بن مصبح6931

317سلطان بن محمد القاسميعودة هوالكو6932

317حسني محمودشعر المقاومة الفلسطينية دوره وواقعه في عهد االنتداب6933

317قصي البدياخوة الظل6934

317يوسف العظمعرائس الضياء6935

317ديوان الجواهري6936

317محمد الشرفيولها أغني6937

317محمد هاشم رشيدعلى دروب الشمس6938

317عوديشو ملكو الشيثاآشوريو اليوم6939

317تسفي لميرأزمة االستخبارات اإلسرائيلية6940

317أحمد عبد السالم2رسائل حسين إلى خير الدين ج6941

317بياكرستاريخ الخطوط والكتابة العربية من األنباط إلى بدايات اإلسالم6942

317مصطفى محمودالعنكبوت6943

317الهادي التيمومي1927 و 1911الحركة الصهيونية في تونس في الفترة بين 6944

317يحيى بو عزيز1830 – 1500عالقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك أوربا 6945

317عبد الرحمن الرافعي1952 يوليو سنة23مقدمات ثورة 6946

317نزيه نصيف األيوبي.دالدولة المركزية في مصر6947



317إبراهيم سالم الشريف: إعدادمن رسائل المنفيين6948

317خالد العزيمشاهدات سائح في االتحاد السوفياتي وفنلندا6949

317أحمد سامي مصطفىجغرافيا الوطن العربي6950

317محمود سعيد رضاالمدرسة البادرائية في دمشق6951

317أحمد عبد الرحيم نصرالتراث الشعبي في أدب الرحالت6952

317وصفي ميرزا باشارحالت إلى األقاليم الجنوبية الشركسية في االمبراطورية الروسي6953

317يوسف رزق هللا غنيمةرحلة إلى أوربا6954

317ناجي معروفالمدرسة الشربية أوالقصر العباسي في قلعة بغداد6955

317صالح مهدي عماشموسكو عاصمة الثلج6956

317منظمة المدن العربية6957

317صالح بحيريجوانب من جغرافية قطر6958

317علي رفاعة األنصاريالجغرافيا والسيادة العالمية6959

317 محمد مزين2فاس وباديتها ج6960

317داود جاسم الربيعيقضايا الزبير6961

317صالح أحمد العلي2بغداد مدينة السالم  المجلد6962

317حمد الجاسرالمعجم الجغرافي للبالد العربية السعودية6963

317جاسم محمد الخلفاألسس الطبيعية الجغرافيا العراق6964

الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة دبي6965
عبد الرحمن بن علي الديبع 

الشيباني
317



317محمد بن ناصر العبوديرحلة إلى جزر المالديف6966

317محمد أحمد الرويفيالمرافيء الطبيعية على الساحل السعودي الغربي6967

317العراق دليل سياحي6968

317خليل إبراهيم السامرائيالمظاهر الحضارية للمدينة المنورة في عصر النبوة6969

317خالص األعشبالمدينة العربية6970

317محمود أحمد النوافلةلواء البتراء األرض واإلنسان6971

317عبد علي حسن الخفافاألحوال الديموغرافية في إيران6972

(إهداء) 2تاريخ وجدة وإنكاد في دوحة األمجاد ج6973
إسماعيلي موالي عبد الحميد 

العلوي
317

317علي محمد مهدي(إهداء)التطور الحضري لمدينة بغداد قديما 6974

317علي أحمد عمر عسيريأبها في التاريخ واألدب6975

317هذه بالدنا6976

317عبد هللا يوسف الغنيمأقاليم الجزيرة العربية6977

317عبد هللا أحمد محيرزصيرة6978

317حسين أمينالقدس وعالقتها ببعض العواصم والمدن اإلسالمية6979

317عماد عبد السالم رؤوفالمدرس العلية في بغداد6980

317نعيم النذردراسة في كفاءة التعليم الثانوي في العراق6981

6982
التعليقات الوافية على متون القوانين المرعية في العراق شرح 

القانون المدني العراقي
317صالح الدين الناهي

317جمعة عيدان النصيريأدب الثورة والتوعية الجماهيرية6983

317قائمة مطبوعات مؤسسة شباب الجامعة6984



317أحمد مطلوبدعوة إلى تعريب العلوم في الجامعات6985

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

318إلياس فرجفي الثقافة والحضارة6986

318الهادي التيمومي1927 – 1911الحركة الصهيونية في تونس في الفترة بين 6987

318هيام رمزي الدرونجيرسمتك شعرا6988

318سعد قاسم األسدينظرية بياجية في االرتقاء المغرف6989

6990
نصوص االتفاقيات التجارية واالقتصادية المعقودة بين الجمهورية 

2والدول األخرى ج
318

318محمد سعيد رضا.دم1255-  هـ 653المدرسة البادرائية في دمشق 6991

1990318التقرير النهائي للمؤتمر العلمي األول 6992

318زكية عمر العليالتزيق والحلي عند المرأة في العصر العباسي6993

318إلياس قنصلفي سبيل الحرية6994

318خالد الخزرجيالعصافيرر يقتلها الظمأ6995

318عبد القادر عياشحكايات من وادي الفرات وطن األساطير والخرافات6996

318الدكتور شاكر خصبا دولة اإلمارات العربية المتحدة6997

6318بحوث المؤتمر الجغرافي اإلسالمي األول المجلد6998

318هادي منعم حسندليل متحف األزياء والمأثورات الشعبية6999

الرف الثامن عشر



العادات والتقاليد في دول اإلمارات العربية المتحدة7000
السيخ أحمد بن محمد بن 

الشيخ حسن
318

318فاروق عمر فوزي.ددور التاريخ في التوعية القومية7001

7002
المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ودورها في الصراع العربي 

1991 – 1948اإلسرائيلي 

فاروق توفيق . اللواء الركن د

القره غولي
318

7003
 – 1961 / 1960)تطور التعليم العالي للفتاة العراقية خالل الفترة 

1970 ،1971)
318مجموعة من المؤلفين

318محمد سعيد مضيةالفحل األبيض7004

318مجموعة من المؤلفينالقصة العربية أجيال وآفاق7005

318محمد نوفل العزةميازك7006

318محمد نوفل العزةمعلقة العودة على صدر بيروت7007

318جميل أبو صبيحقصيدة الجمر7008

318حاتم محمد الصقرطرقات بين الطفولة والبحر7009

318صالح خلفطيف الخيال7010

318محمد عبد المجيدحكايات السهوب البعيدة7011

318أحاسيس اللظى7012

318من قضايا التعليم من قضايا التعليم7013

318قصائد مصرية7014

318صالحة عبيد غابشبمن يا بثين تلوذين7015

318صالح نيازيالهجرة إلى الداخل7016

318نور الدين السالمي العمانيالمنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي7017



318عبسى الناعوريالرجال والرفض رواية المقاومة اإليطالية7018

1978318المؤتمر الصهيوني التاسع والعشرين 7019

318عدنان رؤوفيوميات السيد علي السعيد7020

318محمود جنداريالحصار7021

318عبد الكريم غالبدفنا الماضي7022

1982318 يناير 1402دليل المهندسين السعوديين ربيع األول 7023

318وليد محمود الجادراألزياء الشعبية في العراق7024

استطالع آراء الزوجات7025
زهير بن أحمد علي .د

الكاظمي
318

318شاكر عبد الحميدالعملية اإلبداعية في فن التصوير7026

318الكسندرو روشكااإلبداع العام والخاص7027

318عبد الواحد ذنون طهحركة المقاومة العربية اإلسالمية ف األندلس بعد سقوط غرناطة7028

318سامي عكا.دمنهج تحقيق النصوص ونشرها7029

318سمير سرحانالمسرح والتراث العربي7030

318إبراهيم العريسالصورة والواقع7031

318شهاب غانمعبد هللا البردوني حياته ومختارات شعره7032

318الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ الغربي7033

318إبراهيم مباركسواحل البحر7034

318محمد جابر األنصاري.د1970 – 1930تحوالت الفكر والساسة في الشرق العربي 7035

318موسى درويشطينة الوجع7036



318معين بسيسو بين السنبلة والقنبلة كتاب لوتس7037

318داود سلمان الشويليطائر العنقاء7038

318عبير سالمةالقبيلة التي بيننا7039

318يوسف يعقوب حدادعنجيك7040

318انطوان شلحت1986شخصية العربي في األدب العبري 7041

318عدنان بغجاتي: ترجمةرؤية شرقية7042

318رحلة إلى أرض عجيبة7043

318جليل القيسيومضات من خالل موشور الذاكرة7044

318أحمد خلفمنزل العرائس7045

318رياض األسدياليوم السابع للريح7046

318جمعة المياليشن7047

318عبد الرزاق المطلبيالظامئون7048

318غالب هلسازنوج وبدو وفالحون7049

318حسني محمودأميل حبيبي7050

318سيد أحمد بن أحمد سالمتاريخ ابن طوير الجنة7051

7052
الفروسية والمناصب الحربية لنجم الدين حسن الرماح المعروف 

باألحدب
318عيد ضيف العبادي

318آدم عوان: إعداددليل ستراتيجيات التعلم في مرحلة المتابعة والتعليم المستمر7053

318المنشآت التربوية معاييرها ومقاييسها7054

318مجلس التعاون لدول الخليج العربي أمل يتحقق7055

318محمد قاسم القريوني.دالتطوير اإلداري7056



318سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية7057

318عبد الجبار محمود الشيخ عليالقواعد العامة للعقوبات7058

318فائز الخوريدروس مستعجلة7059

318عبد الرحمن حضرالصكوك الجزائية7060

318إبراهيم محموددليل الحقائب التدريبية في مجاالت اإلدارة7061

318عدد من المؤلفيندليل المرأة األردنية في الحياة العامة والسياسية7062

318تيسير العجارمةالتسوق المصرفي7063

318نوري طالبالفوج في عمليات اإلنزال البحري7064

318رمضاني. البروفيسور كاألمن في الخليج العربي7065

318قاسم محمد صالحالعسكرية اإلسالمية في العصور الوسطى حطين وعين جالوت7066

318كراسة العملية التدريبية7067

318(األنوار الكاشفة)مساعدات القتال الليلي 7068

ديناميكية الهواء وسالمة الطيران7069
العميد الطيار جودت 

مصطفى النقيب
318

318دراسة مقارنة لإلهدار التربوي في دول الخليج العربية7070

318التعليم7071

318حسن قاسم الساعديرقصة الطائر المذبوح7072

318مجموعة من المؤلفينالرواية في األردن7073

318محمد تقي جون الحسني(إهداء)حماسة المتنبي 7074



318قطر ومسيرة التعاون الخليجي7075

318محمد حسن الحربيدليل الصحافي المبتديء7076

318عبد الرحمن منيفمدن الملح تقاسيم الليل والنهار7077

318محمد تقي تقي بورنشيد المقاومة الفلسطينية منذ بدء االحتالل إلى انتفاضة الجيل الجديد7078

318عبد العزيز المقالحكتاب صنعاء7079

318عدنان محمد قاسمأضواء صحفية حرة7080

7081
التحضر وتأثيره على القيم واالتجاهات الدينية في مجتمع دولة 

اإلمارات العربية المتحدة
318عبد الحفيظ محمد شناق

318صباح األنباريالبناء الدرامي  في مسرح محي الدين زنكة7082

318نديم شهريار7083

318مفلح العدوانعشيات حلم7084

318نجاح محمد يوسفكل الحكايا تفضي إلى واحدة7085

318أحمدان محمد الحبيبتراجيديا الحب والموت7086

318أمل عطا هللا عبد الكريمبيت األسماك7087

318الخليفة رواية محمد حسن يوسف القصبي7088

318صالح الدين حراثرؤية بضمير الغائب7089

318الميداني بن صالحقرط أمي7090

318أحمد محمد الزبيديالكلب الوفي7091

318حسن البياتيانتكاسة الشعر العراقي في حروب البلقان7092

318عدنان سليمان إسماعيلأناشيد تموز7093



318إحسان وفيق السامرائيتلك النيران الزرقاء7094

318بو جمعة العوفيبيضات شيقة7095

318نضال عبد القادر الصالحتحوالت الرمل7096

318علي حومأدوات جديدة في التعبير الشعري المعاصر7097

318غزي درعي الطائيالرماد في الشوارع أين الرفاق7098

318خالد محي الدين البرادعيالغناء بين السفن التائهة7099

318عبد الوهاب البياتيقصائد حب7100

1989318 العدد الرابع والخامس 1دراسات إيرانية المجلد 7101

318محمد جالل النجارصحوة الضمير7102

318خليل مروم بكديوان ابن عنين7103

318هالل ناجيعلى الهامش7104

318عز الدين اإلدريسيإشراقات7105

318محمد عبدة فريحاتتاريخنا في قصيدة7106

318مجموعة من المؤلفيننغني للحزب7107

318سالم كاظمدخان المنزل7108

318أحمد موسى الخطيبظواهر حديثة في شعر المقاومة أحمد الريماوي أنموذجا7109

318عبد هللا علي الطابورالشيخ سلطان بن سالم القاسمي7110

318سعدي صالح البريخاكانيجناح ونصف سيف7111

318أروى عبدة عثمان العريقييحدث في تنكا بالد النامس7112

318صباح خليل متعبكل شيء يحدث في أوان7113



318فيروز حسين التميميثالثون رواية7114

318محمد عطوة عليوشم السكوت7115

318رحاب الكيالنيتثاوب األنامل7116

318رياض كاظممخلوقات شرقية7117

318ليلى الجهميالفردوس اليباب7118

318ريا مهنا سلطان آل بو سعيدي8الرحلة رقم 7119

318موسى أبو عبد هللا2003رؤية مسرحية تراجيدية من فصل واحد 7120

318طه عدنانبهواء كالزجاج7121

318محمد سعيد عمارثنائية الحلم والسقوط7122

318محمد الصباغشجرة محار7123

318ماجد أحمد العزيقراءة في أغاني أبي الفرج7124

318موفق صالح الكيالنيرياح ذابلة7125

318محمد السيد إسماعيلبناء فضاء المكان7126

318أيمن إسماعيل بكرتشكالت الوعي وجماليات القصة7127

318مشتاق عباس معنحركية الفضاء الزمني في جسد الرواية7128

318ياسين طه حافظالنشيد7129

318محمد ولد عبديما بعد المليون شاعر7130

318سعد أحمد الجبالي.دإطار المقترح لتطوير البرامج التدريبية بمعاهد التدريب المركزي7131

318أيمن إبراهيم معروفالعابر7132



318عمر حسن العامريمستطيل الغياب7133

318سلمان عبد الهادي آل طعمةدراسات في الشعر العراقي الحديث7134

318عبد الكريم علي الرمحيالطرق المحاسبية والدفاتر المساعدة7135

318هشام غصيبالمغزى الحضاري التاريخي للعلم7136

318عبد هللا أجيلواألندلس واألسيرتان في اإلبداعالمغربي الحديث7137

318شوساكواندوالرحلة العجيبة قصة يابانية7138

318أحمد الريماويصباح العشق يا جفرا7139

318صالح عبيد غابشالمرايا ليست هي7140

7141
معارك المثنى بن حارثة الشيباني ضد الفرس دراسة تاريخية 

عسكرية
318عبد الجبار محمود السامرائي

318حازم عبد القهار الراويالصراع النووي7142

318أحمد موسى الخطيبظوتهر حديثة شعر المقاومة شعر أحمد الريماوي7143

1983318مجلس اتحاد المعلمين العرب تونس 7144

فذلكة التواريخ7145
عبد الرحيم محمد عبد الحميد 

علي
318

318جميل سعيدديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات7146

318عائشة عبد الرحمندار السالم في حياة أبي العالء7147

7148
االهتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم واألمثال البن عبد البر 

القرطبي
318محسن جمال الدين



7149
شاعر الرسول )ديوان عبد هللا بن رواحة األنصاري الخزرجي 

(صلى هللا عليه وسلم
318حسن محمد با جودة.د

318سامي أحمد الموصليدراسات أندلسية7150

318بوتان معروف جياودالعودة إلى البردة7151

318عبد هللا سالم المناعي: إعدادتصميم لمقرر مقترح عن استخدام الحاسوب في التعليم7152

318دليل دارة الملك عبد العزيز7153

318نوري حمودي القيسيزيد الخيل الطائي7154

318موسى بن حسين بن شوالديوان الكيداوي7155

318محمد أحمد عثمانوجوم7156

318موفق خضرنهار متألق7157

318عبد هللا الطيب.دالطبيعة عند المتنبي7158

318حسن عليان. دالعرب والغرب في الرواية العربية7159

318إبراهيم الهواريالبطل المعاصر في الرواية المصرية7160

318آل ربه حسن بن غانمالتقاط الدرر واقتطاف الثمر من كتب أهل العلم واألثر7161

318ديوان طرفة بن العبد7162

318محمد يوسف نجمرسائل الصابئي والشريف الرضي7163

318طالب عبد العزيزتاريخ األسى7164

318عبد األمير محمود الجبوريديوان صرخة الثقلين في مصرع الحسين7165

318عائشة عبد الرحمندار السالم في حياة أبي العالء7166



318سلمان هادي آل طعمةديوان أبي الحب7167

318محمود حسن الطالقانيديوان السيد موسى الطالقاني7168

318عبد الكريم توفيق العبودالشعر العربي في العراق من سقوط السالجقة حتى سقوط بغداد7169

318زهر العنابيقبل الطواف7170

318جمعة الفيروزعلياء وهموم سالم البحار7171

318محمد الهادي الغزيابن رشد7172

318عباس بيضونصور قصيدة7173

318عبد الستار جبرتجليات اللغة البصرية7174

318ساجدة الموسويالطلع7175

318محمد الشرقالوصية العاشرة أنت حب7176

318طراد الكبيسيالتراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة واإلبداع7177

318خورخي لويستقرير بروجيه وقصص أخرى7178

318علي الحليمواسم العشق والرصاص7179

318الشيخ جعفرفي مثل حنو الزوبعة7180

318خالد محي الدين البرادعيالغناء بين السفن التائهة7181

318عبد األمير حسينقصائد مختارة7182

318عبد األمير خليل مرادالوطن أول األشياء7183

318عدنان المقدادنوايا الوعل7184

318حسين عبد اللطيفعلى الطرقات أرقب المارة7185

318حمزة الفرجاتوالدة حب قيصرية7186



318مجموعة من المؤلفينما كتبه الحلم على أشجار المنفى7187

318فرج ياسينعربة بطيئة7188

318جبرا إبراهيم جبراأيام العقاب7189

318موفق خضراالغتيال والغضب7190

318أحمد خلفالقادم البعيد7191

318عيسى الشيخ حسنيا جبال أوبي7192

318سعد البزازالبحث عن طيور البحر7193

318سمير الحاج شاهينصعلوك المدينة7194

318هالة البدريحكايات من الخالصة7195

7196
السؤال أو حكاية الطبيب صفوان بن لبيب وما جرى له من العجيب 

والغريب
318محي الدين حميد

318وارد بدر السالمبيتنا7197

318محمد الصباغكالرسم بالوهم7198

318فاضل العزاويالشجرة الشرقية7199

318عبد الحميد الغرباويعن تلك الليلة أحكي قصصا7200

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

319حسني محمودمن الرومانسية إلى الواقعية راشد حسين الشاعر7201

319مجموعة من المؤلفينسبع أغنيات لبغداد7202

الرف التاسع عشر



319محمد الخماررماد هسبريس7203

319خليل قنديلالصمت7204

319محمد السرغينيويكون إحراق أسمائه اآلتية7205

319شاكر العاشوردم البحر أزرق7206

319 من كلنا كلنا نحب البحر2نشيد الساحل صفير البر ج7207

319حميدة الصوليصوتي مقلوع االظافر7208

319أحمد شوحاننمر بن عدوان وقصة حياته7209

319مظفر عبد األمير الجميليلواذع الغرام7210

319نوري جعفر.داألصالة في شعر أبي الطيب المتنبي7211

319رشيد مجيدوجه بال هوية7212

319رزوق فرج.دالمسافر7213

319مصطفى نعمانيوم العروبة7214

319إبراهيم الهاشميملفات أولى7215

7216
دليل الرتبة الجامعية المستخدمة في الجامعات العربية وشروط 

2001التعيين فيها والترقية إليها 
319

319سمير بوتانيالدول االسكندنافية وإسرائيل7217

319عبد اللطيف شرارةوحدة العرب في الشعر العربي7218

319يوسف نمر ذيابفي دائرة النقد اللغوي7219

7220
بعد التدخل في ... ماذا ينتظر االتحاد السوفييتي والعالم من نتائج

أفغانستان؟
319

319مضر عبد الكريمكتاب التعبير تفسير الرؤى واألحالم7221



319حنا عبودالنزوحات الكبرى ومعالم األدب العربي7222

319عبد األمير جمال الديندموع الوفاء7223

319سليمان الفيضيشرح قانون حكام الصلح7224

319قانون العقوبات وتعديالته7225

319عبد الهادي المختارحديث الشهر7226

319محمد كشودالنظام القانوني للمجاهدين وذوي الحقوق7227

319مجموعة من المؤلفينآراء حول قديم الشعر وجديدة7228

319عبد الهادي التازياإللمام بمن وافق حكمه للمغرب استهالل المائة عام7229

7230
الحلة السندسية في األمثال العربية ويليه ذرور المسك ويليه التذييل 

في اشتقاق التبديل
319ماجد بن عبد العزيز بن محمد

319في رحاب المنتدى األدبي7231

319أحمد الحديثياألدب المغربي الحديث7232

319شارل روبيلتاريخ الجزائر المعاصرة7233

319سمير أمينالمغرب العربي الحديث7234

319علي المخازي400معركة وادي المخازن في ذكراها 7235

319مجموعة من المؤلفينموريتانيا الثقافة والدولة والمجتمع7236

319نورهان الشيحالروسية– صناعة القرار في روسيا العالقات العربية 7237

319برنامج الدبلوم العالي في التربية الخاصة لجامعة الخليج العربي7238

319كوثر عباس الربيعيالمشروع جوزيف بايدن لتقسيم العراق7239

319نخبة من أساتة وباحثيناالستراتيجية األمريكية في العراق والمنطقة7240



319عبدة بدويدقات فوق الليل7241

7242
إقليمي – االستراتيجية األمريكية في العراق وتداعياتها داخلي 

ودولي
319

319محمود نصر الديناألشعة السينية وبعض تطبيقاتها7243

319علي محمد العيسىقليل مما قل7244

319عبد هللا أحمد الثورلمحات من التاريخ واألدب اليمني قديما وحديثا7245

319محمد آل طعمةموشحات ابن بقي الطليطلي وخصائصها الفنية7246

319علي الحسين الفيفيرحلة القمر7247

319عبد هللا الجبوريديوان ابن الهندي7248

319محمود الحاج قاسم محمد.دقراءة في أرجوزة ابن طفيل في الطب7249

319محمد علي شوابكةالشدياق الناقد7250

319مؤنس الرزازالبحر من ورائكم7251

319نوال عباسيصدى المحطات7252

319سعيد عبد هللا حاربصور من الحياة7253

319فخري قحورحديث مع أميمة7254

319بدر عبد الملكالقصة القصيرة والصوت النسائي7255

319فاطمة الكعبيمواء امرأة7256

319ماجد ذيب غنمةالمفاجأة وقصص أخرى7257

319علي خلف اإلمارةاماكن فارغة7258

319فريد معوقالديك والدجاجة7259

319عائشة عبد هللا محمدما بعد الطوفان7260



319باولو كويلهوحر قص7261

319محي الدين علي غالبغيمة جرحت ماءها7262

319سارة نوافحوار صامت7263

319أحمد حسين حميدانأنثى الكالم7264

319ممدوحغزوانالدماء تدق النوافذ7265

319عبد هللا الخطيبديوان نصصر بن سيار الكناني أمير خراسان7266

319محمد ناصر العنسي1ديوان البراكين الثورية ج7267

319مالك المطلبيجبال الثالثاء7268

319ياسين طه حافظقصائد السيدة الجميلة7269

319عبد الستار الراويفردوس الكرخ يقظة أيام الطفولة األولى7270

319يحيى الجبوريديوان أحمد بن يوسف الجابر7271

319أحمد الريماويصباح العشق يا جفرا7272

319الدخول إلى دائرة النار7273

319أحمد مطلوبالصورة في شعر األخطل الصغير7274

319سمير شمس الدين حراتوقةالنسوة المحاربات نساء األمازون7275

319عبد اإلله عبد القادرصور المرأة في الكتابات المسرحية في اإلمارات7276

319مجموعة من المؤلفينأبحاث الملتقى الثاني للكتابات القصصية والروائية في اإلمارات7277

319ناصر بن سعد الرشيد.دشعر يزيد بن الطثرية7278

319عتبات زيارة مهدي7279

319نادر أبو السعود السباعيالسبع األشهل7280



319حمزة شعبان العمرصورة واضحة المعالم7281

319جليل عطية إبراهيمالحداد يليق باألصدقاء وقصص أخرى7282

319عملية التخطيط التربوي التربية في مجتمع متغير7283

319عبد العزيز بن عثماناإليسكو ومستقبل العالم اإلسالمي7284

319مجموعة من المؤلفينالتكامل بين جامعات ومؤسسات التعليم العام في دول الخليج العربية7285

319محمود شيت خطابالوجيز في العسكرية اإلسرائيلية7286

7287
تعليم المواطن األمريكي من أجل المستقبل مقتضيات القرن الحادي 

والعشرين
319

319محسن جاسمالموقف الثوري في الرواية العربية المعاصرة7288

319خناتة بنونةالغد والغضب7289

319غازي العبادينجمة في التراب7290

319محمد مزيدالنواشي7291

319حنون مجيدتعاقب الفصول7292

319حمدي الحديثيالصادقون أبطال في مدينتنا7293

319عبد الوهاب محمد بن طيارفارس في عرين أبو بصير عتبة بن أسيد7294

319ثريا البقسميالعرق األسود7295

319أبو بكر الصقافدراسات فكرية وأدبية7296

319علي سهيلزقاق في المدينة وقصص أخرى7297

319أحمد فؤاد نجمأنا فين7298

319عبد المنعم الجادرالثورة للمعارك وللحب7299



319ثامر معيوفالرجل الذي هوانا أكثر مني7300

319نصرة محمد راغبذات صباح7301

319عبد الرحمن حماديآه يا قمر الجزيرة7302

319جاسم حلوالقناديل7303

319جبران خليل جبرانالعواصف7304

319محمد أحمد العليقبل الفردوس7305

319نزار عباسزقاق الفئران7306

319يحيى الطاهر عبد هللاحكايات لألمير حتى ينام7307

319علي الحليمواسم العشق والرصاص7308

319ترجمة عبد الوهاب الداقوقيمجموعة قصص يشار كمال7309

319إدوارد كارما هو التاريخ7310

319قرشي محمد حسنالمدخل إلى شعر المدائح7311

319حسن عباس.دنشأة المقامة في األدب العربي7312

319هناء صبحي.دروز الصامتة7313

319إسماعيل أحمد الطحان.دالدالالت اللغوية بين التغيرات الفونمية7314

319علي جواد الطاهر.دتراث لألمة العربية تجسيد لوحدتها وتعزيز لرسالتها7315

7316
اتفاقات التعاون العلمي  بين مركز دراسات الخليج العربي بجامعة 

البصرة والمراكز العلمية العربية واألجنبية
319

319أدمون عمران المليحإيالن أو ليل الحكي7317

319األمانة العامة البرنامج التفصيلي للمؤتمر7318



319الملحمة اإلسالمية الكبرى على أسوار دمشق عمر7319

319عبد الرحمن مجيد الربيعيصولة في ميدان قاحل7320

319الحاج أحمد مغنينو.أدار بريشة أو قصة مختطف7321

319طعمة البندرشحة المياه في نهر الفرات7322

319سليمان فياضالصورة والظل7323

319غسان كنفانيالبنية الروائية لمسار الشعب الفلسطيني7324

319ديوان الشاعر األردني راكان أحمد أبو شطيرة7325

319ظواهر حديثة في شعر المقاومة شعر أحمد الريماوي7326

319غازي العباديالهواء العالي7327

319يوسف فضل حسندراسات في تاريخ السودان7328

319الديمقراطية الموجهة7329

319البشير بو عليمجلس النواب7330

319ديوان عبد هللا بن المعتر7331

319تخطيط بغداد7332

319محمد الخالالمؤنثات السماعية7333

319أبجدية الموت حبا7334

319محمد سمارةطقوس مسائية7335

319مصطفى محمد الحسنرجال ومواقف في الحركة الوطنية7336

7337
 أهداف ثابتة 1922 – 1850اليابانية – العالقات األمريكية 

سياسات متغيرة

حسن علي سبتي .د.م.أ

الفتالوي
319

319المؤسسات الجغرافية االستكشافية أصول االستعمار اإليطالي7338



7339
دليل الرسائل الجامعية المودعة من الجامعات العربية في مركز 

3اإليداع في مكتبة الجامعة العربية 
319

319ناجي معروف.دابن فتوح الهمداني اإلسكندراني7340

319كمال نشأت.دالنقد األدبي الحديث في مصر نشأته واتجاهاته7341

319أي رهانات إلفريقيا في ظل العولمة االقتصادية7342

319معارك المثنى بن حارثة الشيباني ضد الفرس7343

319محمد مظهر سعيد.أ: ترجمةالشباب والتربية اإلسالمية7344

319نشرة اإليداع7345

4319دراسات أثرية وتاريخية 7346

319إبراهيم خلف العويدي.داألحوال أرض عربية سليبة7347

319خير هللا طلفاحمن عيون األدب7348

319حميد المطبعيمحاور في الفكر والتاريخ7349

319علي أومليل. دالخطاب التارخي دراسة لمنهجية ابن خلدون7350

319التاريخ فكرا ستراتيجيا7351

319أكرم ضياء العمري.دالتراث والمعاصرة7352

319طريف الخالديبحث في مفهوم التاريخ ومنهجه7353

319ديوان الفرطوسي7354

319إلياس القطار.دمدخل إلى علم التاريخ تطوره، منهجه7355

319كاظم جهاد: شعر.أبصرهم.. يجيئون7356

319أمثال دير الزور حاضرة وادي الفرات7357



319السلع الجلدية: تجارة المصارين، ثانيا: دراسة مركزة في أوال7358

319الكيل والميزان والمقياس في المدن العراقية في القرن التاسع عشر7359

319قبل أعوام صور قلمية من تراثنا الشعبي7360

319رجال من الكتيبة الراشدة7361

أثر التقنية الحديثة على تطور الحرب الجبلية وحرب العصابات7362
يونس . الفريق الركن د

محمود الذرب
319

319عبد الجبار العزيزالعقوبة والمجرم7363

7364
حاالت إدارية من الخبرة العربية مستمدة من استشارات إدارية سبق 

2أن قامت بها المنظمة 
319

319عطية عبد هللا عطيةنيران لم تنطفيء بعد7365

319المستوطنات التوابع في الطرف الغربي لجبال نابلس7366

319أحمد حسن إبراهيمالخصائص العمرانية لمدينة األحمدي7367

319المادية التاريخية بين الوهم والواقع7368

319خليل شطة: ترجمةحول اإلنسان والتنمية7369

مستقبل اللغة العربية7370
عبد العزيز بن عثمان .د

التويجري
319

319عبد القادر الفأسي الفهري. دالمعجم العربي نماذج تحليلية جديدة7371

319عبد هللا الجبوري.ددراسة في كتب ابن قتيبة7372

319عبدة بدوي.ددراسات في الشعر الحديث7373



319سعيد حسين منصور.دالتجربة اإلنسانية في نونية ابن زيدون وشخصية الشاعر األندلسي7374

319النورس جونثان نيكسون7375
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320وهبة الرحيلي.داإلسالم دين الجهاد ال للعدوان7625

320التمييز العنصري أبرز معالم الصهيونية7626

320ثاني السويديليجف ريق البحر7627

320عدنان غائب الزبيديعروبة الخليج واألطماع اإليرانية7628

320عبد الكريمعروبة الخليج والمؤامرات االستعمارية7629

320أولف هرابيلحتمية االغتيال7630

320عبد الجبار الياسري1941ثورة العراق التحريرية 7631

320محمود السامرائيدفاع عن االشتراكية العربية7632

320جهاد صالح العمراآلثار السلبية للتواجد األجنبي7633

320دليل عمل الدعوة واإلعالم لمحو األمية7634

320هاشم جاسم السامرائيالتلفزيون التربوي7635

320أحمد الريماويعلى قمة الميجنا7636

320عبد العزيز بن عثمانالعالم اإلسالمي والغرب7637

320مجدي حماد1952 يوليو 23دورة 7638

320حسين جميلحقوق اإلنسان فيي الوطن العربي7639

320سيف الرحبيذاكرة الشتات7640



320وليد محمود خالصديوان الشيخ محمد بن أحمد األصبعي7641

320محمود قضاممهارات االتصال عند الشباب7642

320فاطمة المزروعيليلة العيد7643

320حمدة خميسمسارات7644

7645
العالقات العراقية األمريكة في سنوات الحرب العالمية الثانية 

1939 – 1945
320أسامة عبد الرحمن الدوري

3320أبحاث الملتقى الثاني للكتابات القصصية ج7646

320إلياس فرجحول مستقبل االشتراكية7647

320عبد القادر مصطفىإرشادات السالمة للقوى العاملة7648

320ارنولد هنجلفاللمعقول7649

320هدية األحرار7650

1970320الثقافة الجديدة 7651

320أضواء على جامعة اإلمارات العربية المتحدة7652

320مؤسسة العفيف الثقافية7653

320أحمد حسيندور القراءات الخارجية في تدريس التاريخ7654

320عمر محمد طالبأثر البيئة في الحكاية الشعبية العراقية7655

320مجموعة من المؤلفنحو صياغة إسالمية مناهج التربية والتعليم7656

320بروس بورترأنياب الكرملين7657

320إسماعيل تايهاستراتيجية العلمل العسكري7658

320تطبيق اإلحصاء في مجال محو األمية7659

320أدهم محمد حنشالفتوة العربية نحو رؤية جديدة7660



320كامل  السامرائيقانون أصول المحاكمات الحقوقية7661

320سليم شاكر اإلماميبعض موضوعات الحرب الحديثة7662

320عبد الرحمن الكياليالساحل الوضاء7663

320إسرائيل شاحاكعنصرية دولة إسرائيل7664

320عيادة بن أيوب الكبيسيأبرز أسس التعامل مع القرآن الكريم7665

320شهاب الدين أحمدأرجوزة تحفة  القضاة7666

320نادية محمودأوربا والوطن العربي7667

320محمد عابد الجبوريالدين والدولة وتطبيق الشريعة7668

320نظام محمود بركاتاالستطان االسرائيلي في فلسطين7669

320كامل يوسف حسينبابلو نيرود ايسالن جيرا7670

320ظاعن شاهيننقوش على أبوب النبط7671

320أحمد الشريقيجدل النهضة والتغيير7672

320أمل يوسف.دتعددات السكان في الكويت7673

320ناصر عبد هللا صالحبعض مظاهر الجغرافية التعليمية لمقاطعة مكة المكرمة7674

320يوسف عيدابيتداخل النظرات من فنالهواية إلى هوية الفن7675

320سعاد العريميطفول7676

320شوقي رافعخلفان بن مصبح7677

320فالح حنظلالماجدي بن ظاهر7678

320دراسة أولية حول أوضاع النفط والكيميائيات في العراق7679

320إسماعيل تايه النعيميالقيادة عقل وقلب7680



320عز الدين إسماعيلالقصص الشعبي في السودان7681

320حنظل الشيخ خزعلعلم اجتماع المعرفة7682

320عايف حبيبخصائص الكبار النفسية والفسيولوجية7683

320علي علي البنااستشعار من بعد7684

320طارق فتحي سلطانمقدمة في الحركة العلمية العربية في المشرق اإلسالمي7685

320عزيز السيد جاسممسيرة االنتقال إلى عصر التكنلوجيا7686

320سلمان رشيد سلمانمصادر الطاقة7687

320طارق شكر حموداستثمار المواد الكيمائية والعضوية الملوثة للبيئة7688

320جليل أبو الحرثمبيدات الحشرات7689

320عبد اإلله صادقالهندسة الوراثية7690

320نعمان النعيميالوقود النووي7691

320حسن الشريففي رحاب الكون7692

320ميخائيل خوريالعلوم عند العرب7693

320الصندوق العربي لمحو األمية7694

320عبد العزيز التويجريالجاليات والمؤسسات اإلسالمية ودورها في أبرز صور اإلسالم7695

320إبراهيم الغويلالبعد القومي والديمقراطي7696

320محمد عبد العزيزالتربية والمتغيرات االجتماعية7697

320ناصر حسين حمدانيعالم المبيدات7698

320محمد عبد اللطيف مطلقفلسفة الفيزياء7699

320حسن عيسى الحكيمأنواء بغداد في العصر العباسي7700



320هادي طعمةالخليج العربي7701

320إبراهيم الراوي.دعجائب األمراض في الجسم البشري7702

320ناصر حسين حمدانيالوقاية من العوامل الكيميائية السامة7703

320قيس غانممرض الصرع أعراضه وعالجه7704

320أميرة عبد الستارالكحول وجسم اإلنسان7705

320يوسف نمر ذيابحروف اإلضافة في األساليب العربية7706

320نهاد صليحةسلطنة عمان الدليل السياحي لمنطقة جنوبي ظفار7707

320التيارات المسرحية المعاصرة7708

320ماهر رجا يوسفصمت بني آوه7709

320هيثم يحيى الخواجةالمدينة الموبوءة7710

320بان باصلفن التلفزيون7711

320يوسف عايد أبينحو مسرح للطفل7712

320إبراهيم الفقيالمفاتيح العشرة للنجاح7713

320عواطف عبد الرحمنمصر وفلسطين7714

320جاسم محمد الجبوريإحياء التراث اإلسالمي7715

320أقسام المعلومات الصحفية7716

320فؤاد يوسفالمكتبة الوطنية وآفاق تطورها7717

320دليل مكتبة دراسات الحليج العربي7718

320غنيمة خماستطور علم المكتبات7719

320حنظل الشيخ خزعلعلم اجتماع المعرفة7720



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

321إيمان فاضل السامرائيتنظيم المواد السمعية والبصرية في مكتبات التلفزيون7721

321عزيز السيد جاسمالثورة الالثورة7722

321أحمد عبد القادرالديمقراطية االشتراكية7723

321عامر إبراهيمموسوعة التوثيق المعلومات الصغير7724

1980321المكتبة الوطنية 7725

321بيار ماتيلواإلعالمياء7726

321البحث اآللي لألقراص المكتنزة7727

321هادي نعمان الهيتياالتصال والتغير الثقافي7728

321المتحف العماني7729

321يوسف العظمرحلة الضياع لإلعالم العربي المعاصر7730

321يوسف حسن نوفل الرياض1981محمد عبد الحليم عبد هللا حياته وأدبه 7731

321نشاط جامعة الدولة العربية في ميدان رعاية الشباب7732

321اجتماع الخبراء العرب المتخصصين في البحوث التربوية7733

321أحمد حقي الحليكتب المتابعة أنواعها وأسس إعدادها7734

321تعريب رموز وحدات النظام الدولي7735

321بيتر لينهاردتسلطة الشيوخ في الخليج العربي7736

321الحاجة كاشف البدريالمرأة العراقية في مسيرة الحملة الوطنية7737

الرف الحادي والعشرون



321دليل جمع إحصاءات تعليم الكبار7738

7739
 1998)الملخص السنوي لإلحصاءات التربوية في الوطن العربي 

 –1999 ،1999 – 2000)
321

1980321قرارات المجلس التنفيذي الرباط 7740

1961321دراسة حول األوضاع التعليمية ألبناء فلسطين بعد عام 7741

321عبد الحسين زويلةالمرأة والتعليم النظامي وحملة محو األمية7742

321سميرة عبد الحميد أحمدالميول القرائية للعامالت في الدراسة الشعبية7743

1983321اتحاد الجامعات العربية جامعة الخرطوم 7744

321تطور التعليم السنوي ألقطار الخليج العربي7745

321دليل الطالب7746

7747
 – 1397، 96الكتاب اإلحصائي الجامعة في عشرين عاما من 

1976 ،1977
321

321الدورة الربيعية األولى7748

321محمد مظفر هاشممنهج جديد في دراسة ظهور الحركة القومية الحديثة7749

321الدورة الربيعية األولى المنهاج7750

321إبراهيم الداقوجيدور األنديةالتلفزيونية في تطوير المرأة في الريف العراقي7751

321محمود أحمد شوقبناء منهج الرياضيات7752

321تطور الخوالدي7753

321سجل اآلثاريين العرب7754

321مجموعةمؤسسات المانع للرعاية الصحية7755

61321دراسة حول األوضاع التعليمية ألبناء فلسطين بعد عام 7756



321محمد عبد الرحمن برجدراسة لبعض أوجه التعاون الثقافي بين مصر والسعودية7757

321عصام رفعتالملك عبد العزيز آل سعود7758

321جامعة بغداد مركز الدراسات الفلسطينية7759

321الوثائق الوطنية7760

7761
 – 1988تقرير المدير العام عن تقويم البرامج والمشروعات 

1989
321

1982321التقرير السنوي 7762

1996321المجلس االقتصادي واالجتماعي 7763

321مجموعة لويس باستور7764

321فرنسي– المعجم العسكري الموحد عربي 7765

321نجاة عبد القادر الجاسمبلدية الكويت في خمسين عاما7766

321الرياض مدينة المستقبل7767

321كريمة عبد الرحيم.دالمسؤولية الدولية اتجاهَ نامبيا7768

321برناند النالنظام العسكري ومجتمع التقدم فيي النيجر7769

1978321البنك المركزي لعام 7770

1989321 – 1988المقدمة التحليلية 7771

33321محاضر جلسات المجلس التنفيذي للدورة 7772

321طاهر مظفر العميدالمظاهر العسكرية في واسط7773

321محمد حسين الزبيديمهرجان المستنصرية األولى7774

321صباح محمود محمدسياسة تركيا الخارجية7775

321محمد جواد عليجمهورية أوغندا7776



321فيليب دكراينآراء حول جامعة أورو7777

321محمد جواد عليجمهورية تنزانيا المتحدة7778

321صالح أحمد العليحقب التاريخ العربي وتقسيمه7779

321عماد الدين األصبهانيفريدة القصر وجريدة العصر7780

321دليل تقديم التقارير عن حقوق اإلنسان7781

321عماد الدين األصبهانيتكملة فريدة القصر وجريدة العصر7782

321أحمد رضامعجم متن اللغة7783

1984321إحصاءات التجارة الخارجية 7784

321مركز الدراسات الفلسطينية جامعة بغداد7785

1968321عقوبة اإلعدام في الدول  األوربية 7786

321م2001 – 2000التقرير السنوي 7787

321استراتيجية تفعيل االتصال اإلداري في وزارة التربية والتعليم7788

321ترجمات عربية حول المفاعل الذري في ديمونة7789

321مركز الدراسات الفلسطينية جامعة بغداد7790

321روز لويس كريفيسالمعاهدة اإلنكليزية الروسية7791

321إبراهيم محمداالجتماع السنوي األول لمسؤولي مراكز البحوث اإلدارية7792

321مجموعة من المؤلفينالتخطيط التربوي مبادئ وأساسيات7793

1978321مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اللجنة 7794

321ديل آر داهنتينالتسلح في الخليج العربي7795

321مركز الدراسات الفلسطينية جامعة بغداد7796



321طورالصراع العربي الصهيوني في الدوريات األجنبية7797

321جامعة أم القرى النشأة والتطور7798

321مسارع حسن الراويالتعليم المستمر مدى الحياة في تطوير تعليم المرأة في الدول النامية7799

321سالم حسين العليمعركة أحد7800

321طه باقرالمحاور الحضارية المشتركة7801

321معاوية إبراهيمحفريات البعثة العربية في موقع سار البحرين7802

321مجموعة من المؤلفينالمدينة العربية7803

321عبد العال عبد المنعممدن مصر وقراؤها عند ياقوت الحموي7804

321عبد العزيز الداالتيمدينة تونس في العهد الحفصي7805

321عبد المجيد إسماعيلالطائف مدينة في مرحلة انتقال وتحول7806

321أحمد سوسةالشريف اإلدريسي في الجغرافية العربية7807

321دراسات في الجغرافية البشرية7808

12321موجز لمواد منهاج الدورة االعتيادية 7809

فاطمة الزهراء للشاعر محمد إقبال في حلتها الفكرية المصورة7810

الشيخ محمو علي : إعداد

الفالحي إمام وخطيب جامع 

الفاروق

321

7811
اإلرهاب بمنظور مدرسة الفكر اإلسالمي المصور للشيخ محمود 

الفالحي
321

321نحو رؤية مستقبلية للنظام التربوي في األردن7812

321صالح أحمد العليمعارك الزنج7813



عبور الجيش المصر7814
العميد المتقاعد خليل إبراهيم 

حسين
321

321منظمة المدن العربية7815

6321نصوص إدارية في المتحف العراقي المجلد 7816

8321نصوص عربية في المتحف العراقي المجلد 7817

321علي محمد مهدياألخيضر7818

321نيكوالس بوستيغيدحضارة العراق وآثاره7819

321 الرباط1977المؤتمر الخامس 7820

321دليل الرحالت لدولة اإلمارات العربية المتحدة وزارة التربية والتعليم7821

7822
الحمامات في المدينة العربية اإلسالمية في مركز إحياء التراث 

1990/ 10/1العلمي العربي في 
321

321إبراهيم البلهيمي1منطقة حائل والخدمات البلدية ج7823

321زهير عبد الحسين مهديمقدمة في جغرافية القارة اإلفريقية7824

321محفوظ قداشاألمير عبد القادر فن وثقافة7825

321أحمدعصام عودة1980مؤتمر القمة العربية الحادي عشر في عمان 7826

321صالح أحمد العلي.د1985الندوة العلمية لتطور الفكر القومي العربي 7827

321إبراهيم خليل أحمدأثر عز الدين بن األثير في تطوير الكتابة التاريخية العربية7828

321أحمد عطية رمضانموقف المؤرخين العرب من كتابات المستشرقين مصر7829

321مؤيد سعيدالتواصل واالستقبال الحضاري في التاريخ7830

321إبراهيم القادري.دمقترحات لميالد مدرسة التاريخ العربي في العصر الوسيط7831



321سامي سعيد األحمد.داالهتمام بالتاريخ وكتابته في العصور البابلية المتاخرة7832

321آسيا كليبان علياإلرشاد في معرفة علماء البالد7833

321عزمي محمد شفيقرؤية جددة لتاريخ الفرق العربية اإلسالمية7834

321صبحي أنور رشيداألختام األكدية في المتحف العراقي7835

1968321األزياء البابلية 7836

321فوزي رشيد نتائج التنقيبات األثرية في حوض سد حمرين4حمرين 7837

321مارين بنكيزالفن اإلسالمي في متحف الكويت الوطني7838

321األطماع العالمية في الخليج العربي7839

321الهيئة المشاركة الفرنسية آلثار األردن7840

321دار اآلثار اإلسالميةالتنوع في الوحدة7841

321اآلثار في دولة اإلمارات العربية المتحدة7842

321عبد الرزاق كامل الحسنمعابد عشتار الحديثة في آشور7843

321جعفر الساكنينافذة جديدة على تاريخ الفراتين7844

321م.ق562نبوخذنصر الثاني 7845

321طارق جواد الجنابي.ددراسات في العمارة العراقية في العصور الوسطى7846

321عبد الهادي الفؤاد.دالنصوص المدرسية القرصية الشكل7847

321محمد إقبالقصيدة فاطمة الزهراء7848

321سنوات من الخدمة والعطاء10الرابطة اإلسالمية الكردية 7849

321جامعة الفاروقاإلرهاب بمنظور مدرسة الفكر اإلسالمي7850

1321موسوعة إعالم وعلماء العراق ج7851



321السجل الذهبي اللبناني7852

321الوثائق اإلضافية على مشروع جدول أعمال الدورة العادية7853

321جهاد صالح العمرالعالقات التجارية للخليج العربي7854

321الشيخ محمد الخالكنز اللسان7855

7856

جامعة الدول العربية مضابط جلسات دور االجتماع العادي الثامن 

والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية، التاسع عشر والعشرين، 

الثالث والثالثين، الرابع والثالثين، السادس والثالثين، الرابع 

واألربعين

321

35321، 34، 33حولية دائرة اآلثار العامة المجلد 7857

2321حميد المطبعي جموسوعة أعالم العراق في القرن العشرين7858

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

322الصيحات الوطنية القومية واألهازيج الشعبية7859

322أحمد سليمان األحمدبستان السحب7860

322عبد األمير خليل مرادالوطن أول األشياء7861

322علي بدر الدينسيدي أيها الوطن العربي7862

322أحمد حمد النعيمييد في الفراغ7863

322جالل زواد فاخوريسر العسل الالموجود الوجود الالموجود7864

322كمال عبد هللاحصص الحق7865

322نعمان الكنعانيالشعر العربي بين األصالة والتجديد7866

الرف الثاني والعشرون



322كاظم نعمة التميم(إهداء)مقاطع من قصيدة الحياة اليومية 7867

322أحمد طملينيا ولد7868

322نوري حمودي القيسي.دوترتفع راية الجهاد في أم المعارك7869

322عبد القادر محمد الحمدانيالمهمة7870

322إبراهيم مباركسواحل البحر7871

322منصور محمد العتيقآخر األخبار السيئة7872

322جمال فنانديوان الشهيد الربيع بو شامة7873

322من أناشيدنا الوطنية7874

322عبد الرحمن بو عليالولد الدائري7875

322عبد العزيز التويجريالخطاب اإلسالمي بين اإلصالة والمعاصرة7876

322الصحافة والتكنلوجيا صحافة الغد7877

322جرجس كنعاندعبل الخزاعي7878

322أحمد قنديلقاطع الطريق7879

322ماوتسي تونغحول الديمقراطية الجديدة7880

322حامد مصطفىدليل التشريع العراقي7881

1984322 – 1981دليل معهد البحوث والدراسات العربية للسنوات 7882

322مركز نازك الحريري الخيري7883

322عادل كامل اآللوسيالبحث عن الوثائق7884

322صمد بهرنجيالسمكة الصغيرة السوداء7885

322خليل قنديلرابطة الكتاب األردنيين ثالثون عاما من العطاء واإلبداع7886



322سعد التايهالتحقيق الصحفي7887

322عبد اإلله الوائليدليل المكتبات العراقية7888

322خالد حبيب الراويأساليب الدعاية اإلمبريالية7889

322عبد اإلله إبراهيم الوائليدليل المكتبات العراقية7890

322قاعدة المعلومات للمحطوطات اإلسالمية7891

322قاسم بياتلي20حوارت المسر ح معلمو المسرح في القرن 7892

322هربت ريدتعريف الفن7893

322ميخائيل عوادصناعة الصفر7894

85322 عاما الدوحة 22دار الكتب القطرية في 7895

322يسرى محمد سالمةعبد الرحمن شكري شاعر الوجدان7896

322فتحي خليلالعنوان الصحفي التنسيق بين األقسام7897

322أمجد محمد سعيدصورة العربي في اإلعالم الغربي7898

322عبد الغني عبد الغفورالمراسل الحربي واإلعالم العربي7899

322الحريات الصحفية في الوطن العربي7900

322فؤاد زكرياخطاب إلى العقل العربي7901

322عبد الغني عبد الغفورمقدمة في اإلعالم العربي والدعاية المضادة7902

322محمد مصالحةدراسات في اإلعالم العربي7903

322مجتمع المعرفة التحديات والرهانات7904

1992322دليل مصالح اإلعالم في تونس 7905

322خالصة إحصائية عن التعليم في دول الخليج العربي7906



322أمير حسينفارس حسون7907

322محمد حمدي زقزوقاالستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري7908

322عبد الرزاق الكرمشخصية اإلنسان7909

322رعد شمس الدين الكيالنيالتكوين الوسائل األهداف االستشراق7910

1997322إصدارت دارالشؤون الثقافية العامة 7911

322عزيز العظمةابن خلدون وتاريخه7912

322سعد ليبدراسات في العمل التلفزيوني العربي7913

322ألكسندر أليوتآفاق الفن7914

322حنون مباركاألغنية الشعبية الجديدة ظاهرة ناس الغيوان7915

322محمد عبد السعيديالغذاء والتطور العلمي للتغذية7916

322التعريب والقومية العربية في المغرب العربي7917

322هاشم الطعان.دمساهمة العرب في دراسة اللغات السامية7918

322علي غناكمالسياسة االستعمارية الجديدة في الخليج العربي7919

1983322قائمة مطبوعات الوزارة 7920

322حامد مصطفىدليل التشريع العراقي7921

1986322 – 1974دليل اتحاد المؤرخين العرب 7922

7923
دليل الرسائل واألطاريح العلمية التي نوقشت في معهد التاريخ 

2000 إلى 1995العربي من 
322مهدي موسى العالق: إعداد

322عبد المجيد كامل عبد اللطيف1958 إلى 1914حوليات العراق في العهد الملكي من 7924

322عبد المجيد كاملالطريقة العملية لكتابة الرسائل واألطروحات7925



322خازم عبد الرزاق شهابوكاالت تنسيق اإلسناد الناري7926

7927
اإلصالح العثماني في القرن الثامن عشر نقد خالة الفن العسكري 

والهندسة والعلوم في القسطنطينية
322سيد مصطفى

322دستور الجمهورية الشعبية الصينية7928

322دستور االتحاد العربي7929

322علي أبو الخيرالعراق في مواجهة االحتالل7930

322سعيد محمد حجاجبيت العزلة بيت الريح7931

322إبراهيم الراويشط العرب في المنظور القانوي عبر التاريخ7932

1987322الموقف اإليراني في اإلصرار على الحرب 7933

322صباح محمود محمداألمن المائي المصري7934

322خالد سليمان الفهداويالتوجهات االمريكية تجاه األمة اإلسالمية7935

322أمل فهميالعالقات المصرية العثمانية على عهد االحتالل البريطاني7936

322موريتانيا بين الليلة والبارحة7937

322محمد سعيد محمدوقائع أطول يوم في تاريخ السودان الحديث7938

322محمد شريفأنغوال7939

322محمود متوليمصر وقضايا االغتياالت7940

322المعاهدة المصرية اإلسرائيلية7941

322الوجيز في المصطلحات القانونية7942

322فاطمة السويديإضاءة العتمة7943

322محمد أبو القاسمالثورة والثورة المضادة في السودان7944

322محمد حسين الزبيديموقفنا القومي من قضية الجزر العربية الثالث7945



322علي غنامالسياسة االستعمارية الجديدة في الخليج العربي7946

322دليل احتفال تخرج طلبة معهد الوثائقيين العرب7947

7948
 – 1830سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية الجزارية 

1954
322

322خطاب التحدي القذافي ومعركة هرمجدون7949

322مجموعة من المؤلفينموريتانيا الثقافة والدولة والمجتمع7950

322سعيد حبيبالخطر الناصري7951

322عائشة رضااإلدارة االستراتيجية اإلدارة المدرسية7952

322خضير عباس الالميمقاالت في التربية الحديثة7953

322شهاب الدين أحمدأرجوزة تحفة القضاة7954

7955
/ 11، 10وقائع اجتماع الجمعية العامة لالتحاد المؤرخين العربي 

م1987/ 1
322

322أحمد زينالجنسية في تشريع اليمن الديمقراطية7956

322إبراهيم سعفانأزمة افكر العربي7957

322وقائع المؤتمر اإلسالمي الشعبي الثاني7958

322الحفناوي الماجريأزمة المثقف التونسي المعاصر7959

322عدنان مداناتتحوالت السينما العربية المعاصرة7960

322إسماعيل آل بو هاللالمسألة العمانية7961

322عطا سلمانالعدالة عند العرب7962

322حتمية االنتصار ليبيا7963

322جميل الجبوريوسائل اإلعالم ومسيرة اإلنتاج7964



322حول الصحافة العمالية7965

7966
دراسات مسحية آلراء المؤلفين والكتاب والقراء الواقع الراهن 

والمستقبل المنظور
322

322أحمد عبد الكريمالصحافة اإليرانية7967

322األختام األسطوانية في سوريا7968

322مجموعة من المؤلفينالفن التشكيلي في األردن7969

322مجموعة منالمسرح في األردن7970

322مصطفى غالبعلم النفس التربوي7971

322سليم نعامةالثورة والفكر التربوي7972

322حسن عبد السالمالغذاء فيه الداء وفيه الدواء7973

322طلبة الريف بين الواقع والطموح7974

322محمد أمين عبد هللاتراثنا عمان تاريخا وعلماء7975

322طاهر عبد الكريمكارتر والتسوية في الشرقة األوسط7976

322خير هللا طلفاحأحمد بن تميمية شيخ العروبة واإلسالم7977

322حاتم الضامننظرية النظم7978

322برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين األمم المتحدة7979

322عبد المجيد كامل عبد اللطيف1968 – 19114المنتظم في تاريخ العراق المعاصر 7980

322خليل جميل1هندسة الميدان ج7981

322محمد صالحالحرب الفلسطينية اإلسرائيلية7982

322محمد عصامذخائر الفكر اإلسالمي7983



322نحو قيام جهاز إداري متطور في العراق7984

322لطفيار حمدي الدباعالدفاع الجوي7985

322هوشيار معروفنحو قيام جهاز إداري في العراق7986

322ميغال ألونإنشاء وتكوين الجيش اإلسرائيلي7987

322أحكام انضباط موظفي الدولة7988

322خالد إبراهيم بعياع(تعريف مبسط في بوتقة)جامعة الدول العربية 7989

322حسن البزازدبلوماسية اللاير7990

322سهيل سلطي التلحركة القوميين العربوانعافاتها الفكرية7991

322خالد حسن جمعةالوحدة العسكرية سبيل التحرير7992

322خير هللا طلفاحالعلوم والفنون عند العرب7993

322صالح خريساتالرأي العام األردني7994

322الحريات الصحفية في الوطن العربي7995

322حميد غالم فنانا بذيرى7996

322خالد الخزرجيوجه في مرآة العشق7997

322صالح نيازيالهجرة إلى الداخل7998

322آرثر ميللرمنظر من الجسر7999

322ديوان محمود عارف الشاطئ والسراة8000

322عبد الحق فاضلشكسبير يوليس قيصر8001

322بلند الحيدريحوار عبر األبعاد الثالثة8002

322جرجيس كنعانحديث الشهر8003



322محفوظ داود سلمانصالة بدائية8004

322ممدوح عدوانالدماء تدق النوافذ8005

322سمير فريدمسرحيات شكسبير في السينما8006

322أحمد خلفمنزل العرائس8007

322وارد بركاتأحالم على مسلة الزمن8008

322ناجي التكريتيأنا وزماري األثير نفحة شعرية8009

322سعد ياسين يوسفشجر بعمر األرض8010

322حسين الحسينيبعيدا عن الحافة8011

322حسني أدهمأناشيد الدعوة اإلسالمية8012

322زياد أبو لبنرؤى نقدية في القصة القصيرة8013

322مطر الرؤيا8014

322جرجيس كنعانحديث الشهر8015

322سيف الرحبيرأس المسافر8016

322اللوحات8017

322عباس الحسانيالجدار والسلم8018

322مازن شديدهكذا تكلم عرسان هكذا عن الغزالة8019

322زهور دكسنوللمدن صحوة أخرى8020

322فوزي عطويالموج في جزيرة العيون8021

322وليد األعظمينفحات قلب8022

322أحالم مستغانميعابر سرير8023



322الشيخ عبد القادر المباركالصبر مطية النجاح8024

322رزان المغربيإشارات حمراء8025

322ايان واتظهور الرواية اإلنجليزية8026

322أحالم المصيف شعر غازي العموري8027

322خالد علي مصطفى غزل في الجحيم8028

322راني فتحي الجزاروشاية األبجدية8029

322عبد الرحمن األحمددراسة مسحية تحليلية8030

322هاني ماجد فيروزيحكايات بابا عارف8031

322برنامج الدبلوم العالي في التربية الخاصة في جامعة الخليج العربي8032

322حافظ جميلأريج الخمائل8033

322خلف الخريشانفحات من الصحراء8034

322عبد الرحمن عبادالمغفلون النافعون8035

322مصطفى صالح كريمشهداء قلعة دمدم8036

322زاهر الجيزانيالموجة الجديدة نماذج من الشعر العراقي الجديد8037

322سمير علي سميرالصورة في التشكيل الشعري تفسير بنيوي8038

322محمد الحليالتواريخ الشعرية8039

322سليمان العيسى وفي كفيك زنبقة8040

322عبد الكريم راضي جعفرعن الفارس والصيف اآلخر8041

322محمد قاسماألظافر واألصابع8042

322عيسى حسن الياسريسماء جنوبية8043



322طاقة من الشعر العماني8044

322عامر إبراهيمموسوعة التوثيق والمعلومات الصغير8045

322محمد مصطفى علياستعادة المكان8046

322حسب الشيخ جعفرعبر الحائط في المرآة8047

322سلمان الجبوريمالمح من العصر المتكبر8048

322محمد الشرفيحريق في صنعاء8049

322عبد الكريم راضيالدفء البارد8050

322توفيق زيادعن األدب الشعبي الفلسطيني8051

322عبد الجبار الحكيمالمواجهة وأحالم الصغار8052

322موفق خضرألِق ما في يديك8053

322شوقي أبو خليلبالط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي8054

322ناجي الحايما كان ألحمد بن سليمان8055

322محمود عبد الرزاق شفيقمعلمة الرياض8056

1985322 عام 22في 8057

322صالحة غابشبانتظار الشمس8058

322عارف الخاجةصالة العيد والتعب8059

322حارب الظاهريقبلة على خد القمر8060

322جمعة الفيروزذاهل عبر الفكرة8061

322ناصر شبانةسفر يليق بقامتي8062

322نافع عقراويالهدية والجرح8063



322بيتر تريسونالخزان العظيم8064

322استراتيجية المرحلة الراهنة8065

322طريف الخالديدراسات في تاريخ الفكر العربي اإلسالمي8066

322ماذا  ينتظر االتحاد السوفيتي في أفغانستان8067

322موسى عليالدفاع ضد الخطر الجوي8068

322قاسم محمدالشهادة على بوبات األقصى8069

322العرب أمام مصيرهم8070

322منظمة المدن العربية النظام األساسي8071

1997322النظام األساس ودلييل معهد التاريخ العربي للدراسات 8072

322دليل مسقط السياحي8073

322أحمد راشد ثانيجلوس الصباخ على البحر8074

322خالد البدورشتاء8075

322نادي اإلمارات العلمي8076

322عبد اإلله عبد القادرصورة المرآة في الكتابات المسرحية8077

1993322دليل المركز العربي للبحوث التربوية الكويت 8078

322حنظل الشيخ خزعلعلم اجتماع المعرفة8079

322مفلح عدوانموت ال أعرف شعائره8080

322قدور طارق ياسينفي الطرق الكلية8081

322الموسم الثقافي الحادي عشر8082

322دي فاليسا. مالدراسات المتعلقة بتاريخ إسبانيا المنشورة في الجزائر8083



322األحداث األخيرة في مصر ومهمات الثورة العربية8084

322سامي الجميليشواهد وأحداث8085

322لطيف نصيف جاسمتساؤالت واستنتاجات حول الظاهرة الخمينية8086

322كليثيرد لييحموسوعة المصطلح النقي المأساة8087

322علي الحليلمحات من الشعر السوفياتي الحديث8088

322لكي يصان السالم وتعزز الوحدة الوطنية8089

322حسين غباشقضايا راهنة8090

322إبراهيم الهاشميقلق8091

322سمير محمد حمدانشارع الثالثين8092

322يوسف عيدابيوقائع ملتقى علمي8093

322ديزيوندي كينوسيتاطائر األشجان8094

322الزعامة المارونية من حبيب سعد إلى سمير جعجع8095

322حكمة البزازلتجاهات حديثة في إعداد المعلمين8096

322نظام معهد الوثائقيين العرب8097

2001322منهاج مركز إحياء التراث العلمي العربي 8098

التربية السياسية في اإلسالم8099
عبد العزيز بن عثمان 

التويجيري
322

322حسان شمسي باشا.دالحمى الروماتيزمية هل يمكنك وقاية قلبك منها8100

322عرض موجز للقضية الفلسطينية8101

8102
جهاد محمد الخامس من خالل أقوال شريكه في الكفاح جاللة الملك 

الحسن الثاني
322جمعية رباط الفتح



322اكتشف سر مسندم8103

322حسين أمين.دشط العرب ووضعه التاريخي8104

8105
سلطنة عمان نص الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب 

..الجاللة السلطان قابوس بن سعيج المعظم
322

322اللجان الثورية، شروح الكتاب األخضر8106

1972322 3نشرة اإليداع للمطبوعات العراقية العدد8107

322بتريسيا بقاعيمأدبا البقيا التراثية8108

322إبراهيم مباركخان   مجموعة قصصية8109

322أحمد عيد مرادالبديل ، دراسة تحليلة للكتاب األخضر النظرية العالمية الثالثة8110

8111
خطاب السيد الشاذلي القليبي األمين العام لجامعة الدول العربية في 

31/1/1985مؤتمر القارات الخمس الخاص بنزع السالح أثينا 
322

322حيدر كمونة.دمعالجات تخطيطية لظاهرة التحول الحضري8112

1322اضطهاد العرب في إسرائيل 8113

322ادوارد ليهيالتوزيع المكاني الحتياطات النقد العالمية8114

322أحمد حسن جودة.د1939المصالح البريطانية في الكويت حتى عام 8115

322سيد رجب حراز.دعصر النهضة دراسة في الحضارة األوربية الحديثة8116

322إسماعيل أحمد ياغي.دموقف الملك عبد العزيز من قضية فلسطين8117

322الكاتب المصري8118

322عبد الرزاق حسينقصيدة ذكريات شريد8119

322أحمد حسن إبراهيم.دمدينة الكويت دراسة في جغرافية المدن8120



322شاكر الجوهريالصراع في عدن8121

322دريد محمود السامرائي.داالستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية8122

322مجموعة من المؤلفينالعرب وتحديات النظام العالمي8123

الغزو المغولي لديار اإلسالم8124
محمد فتحي . الفريق الركن د

أمين
322

322مدحت أيوب.دنحو سياسة نفطية عربية8125

8126
الموسوعة المغربية لألعالم البشرية والحضارية معلمة امدن 

2والقبائل ملحق
322عبد العزيز بن عبد هللا

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

323عماد عبد السالم رؤوف.دالعراق في وثائق محمد علي8127

323خالص األشعباليعقوبي8128

323خير هللا طلفاحباسمك اللهم8129

323إبراهيم الهاشميمناخات أولى8130

323اتفاقية التعاون العربي باستخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية8131

323من المسرح الصيني8132

323دراسة دور اور المحميات الطبيعية في حماية التنوع الحيوي8133

323محمد خليفة حسنعروبة فلسطين والقدس في التاريخ القديم8134

323سلمان الحجاويمن بين حنايا الزمن8135

الرف الثالث والعشرون



8136
اتحاد المؤرخين العرب يقيم احتفاال خاصا بتكرم األستاذ سالم 

1988اآللوسي 
323

2004323الحركات في اللغة العربية 8137

323عبد الرحمن عبد هللا الشيخ2السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبو كيرك م8138

2004323مكتبة اإلسكندرية 8139

323محمدعبد الغني حسنالشريف الرضي8140

323حميد المطبعيالدكتور سامي سعيد األحمد8141

323عماد عبد السالمعبد هللا السويدي8142

323امتنان عثمان الصماديزكريا تامر والقصة القصيرة8143

323أحمد أمين المدنيمتوالية العزلة والحنين8144

323شهاب غانمعبد هللا البردوني8145

323عثمان سيد قادرمؤرخون ومناضلون أكراد8146

323عبد هللا كنونابن بطوطة8147

323عبد الرضا عليعبد الرحمن مجيد الربيعي بين الرواية والقصة8148

323الكلمات المهداة والسيرة الذاتية للمؤرخ عمر عبد السالم تدمري8149

323زيد الموشكي شاعر وشهيد8150

323مصطفى حامد رحومةالوثائق األمريكية8151

323قصي حسين آل فرجإسماعيل الكبير األديب والمؤرخ8152

323عبد العظيم رمضان5مذكرات سعد زغلول ج8153

323عبد الرحمن الكواكبياألعمال الكاملة للكواكبي8154



323مزهر السوداني.دجحظة البرمكي األديب الشاعر8155

323عبد العظيم رمضان4مذكرات سعد زغلول ج8156

323منيف موسىسليمان البستاني حياته وفكره وأدبه8157

323عبد هللا الخطيبصالح بن عبد القدوس البصري8158

323علي محسنأكثم بن صيفي8159

323محمد جميلمذكرات مأمون بن بيدبك8160

323رالف تي ماتلوتولستوي8161

323حسن علي حسنمن حكم ودرر الشريف الهاشمي جاللة الملك حسين رحمة هللا8162

323عبد العزيز عبد الرحمنراشد الشوق8163

323عصام الدين عثمانالروض النضر لترجمة أدباء العصر8164

323ماهر حسن الفهمي.دالزهاوي8165

323كمال عبد الرزاق العجيليعلية بمنت المهدي حياتها وشعرها8166

323السيد يسيناإلمبراطورية الكونية الصراع ضد الهيمنة األمريكية8167

323رجب سعدإعالن الحرب العالمية ضد التلوث8168

323رزاق إبراهيمعبد الوهاب الغريري أديبا8169

323محمد شريفةإبراهيم الكانمي انموذجا مبكرا للتواصل  الثقافي للمغرب والسودان8170

323تركي رابح عمامرة سيرة ذاتية.د8171

323بولكينداقيام وسقوط القوى العظمى8172

323أحمد قايد الصايدي.داالحتماالت والبدائل8173

323اندريه ميشيلالئحة اتهام فرانسو ميتران بارتكاب جرائم الحرب8174



323الجمعية الخيرية الصالحية في عنيزة8175

8176
المعجم الموحد لمصطلحات الموسيقى إنجليزي فرنسي عربي 

1992
323

323عبد المنعم ماجدمقدمة لدراسة التاريخ اإلسالمي8177

8178
الكوادر الجامعية المتخصصة تحت عنوان واقع ومستقبل التعاون 

بين جامعة البصرة والقطاع االشتراكي
323

323سامي سعيد األحمدالمدخل إلى تاريخ العالم القديم8179

323محسن غياضشاعر العرب عبد المحسن الكاظمي8180

323عاتكة الخزرجي.دالعباس بن األحنف8181

323سليم خليل النقاش5مصر للمصريين ج8182

323خالد البدورشتاء8183

323سليم طه التكريتيالعراق القديم8184

323األسلحة السرية للحرب العالمية الثانية8185

323نشوان بن سعيدمنتخبات في اخبار اليمن8186

323سليم عبد الرسولالقصر العباسي في  بغداد8187

323سهيلة شفيق2001إصدارات دار الشؤون الثقافية العامة لعام 8188

323فريز كريشنعجائب الدنيا في عمارة بابل8189

323محمد عبد الغنيقضايا إفريقية8190

323أحمد عثماناألدب الالتيني8191

323محمد الرميحيالنفط والعالقات الدولية وجهة نظر عربية8192

323بدرية عبد هللادول مجلس التعاون الخليجي ومستويات العلمل الدولية8193



323محمد حسن عبد هللاالريف في الرواية العربية8194

323أحمد محمد خلفالسياسة الشرعية دراسة مقارنة لألنظمة المعاصرة8195

323عبد العزيز الدوريالعصر العباسي األول8196

323أحمد راشد ثانيجلوس الصباح على البحر8197

323عبد اللطيف اليونسزئي قنصل شاكر الحب والحنين8198

323كريمة شاهيننجيب الكيالني.آخر حوار مع د8199

323السومريون وتراثهم الحضاري8200

323أحمد عبد الباقيوادي الرافدين مهد الحضارة8201

323عيسى حسن الجراجرةالحسين8202

323علي البازركان من مذكراته بين الناس والكتب8203

8204
الحياة العلمية في نجد من قيام دولة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

حتى نهاية الدولة السعودية األولى
323مي بنت عبد العزيز

323امانويل راتيبهإرهابيو إسرائيل8205

323 من تموز17التطور االقتصادي في العراق بعد 8206

323أسعد عبد الرحمنقضية الالجئين الفلسطينين8207

8208
األحوال السياسية من فترة األولى حكم اإلمام فيصل بن تركي آل 

سعود
323هناء أيوب يوسف

323وثائق للتاريخ الملك فهد بن عبد العزيز8209

323عبد العزيز اللبدياألحوال الصحية واالجتماعية للشعب الفلسطيني8210

323عبد الفتاح حسنالمملكة العربية السعودية وقضية فلسطين8211

323شبلي العيسميرسالة األمة العربية8212



323نظام عباسيفلسطين والبرنامج  العربي8213

323الحركة الوطنية الديمقراطية في كردستان8214

323زهر العنابيخادم الحرمين الملك فهد  بن عبد العزيزآل سعود8215

323محمد حسن عوادالقائد الزعيم فيصل بن عبد العزيز8216

323صوت الحق8217

323جعيفر خياط1941حوادث العراق لسنة 8218

323حسني أدهم جرارأناشيد الدعوة اإلسالمية8219

323زهر العنابيبنية العقل األردني8220

323خالد يحيى العزيالواقع التاريخ والحضاري لسلطنة عمان8221

323دليل البرنامج التجريبي لتاهيل الناظر والوكيل8222

75323الوثائق الفلسطينية العربية لعام 8223

8224
ندوة العالقات المصرية السعودية في النصف األول من القرن 

العشرين
323

1969323الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 8225

323شمس كردستان المجموعة الكاملة للسنة الثانية8226

323إبراهيم بدوي الجيالنيسلسلة الحمالت الحربية عبر التاريخ8227

323فؤاد حمزةالبالد العربية السعودية8228

323أمين سعيدتاريخ الدولة السعودية8229

1323عبد العزيز عبد الولي ناشر ج8230

323محمد منير البديريعبد العزيز آل سعود8231

323أحمد يوسف التل.دعبد هللا التل بطل معركة القدس8232



323محمد بن صنيكانالنخب السعودية دراسة في التحوالت واإلخفاقات8233

323محمد أديب غالبمن أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي8234

323عبد المنعم الغالميالملك الراشد جاللة المغفور له عبد العزيز آل سعود8235

323أحمد صديق الدجانيرؤى مستقبلية عربية للثمانينات8236

323عبد الرزاق الحسنيتاريخ الوزارت العراقية8237

323خالد بن محمد الفروحالخبر والعيان في تاريخ نجد8238

323عباس الجراجريمكانة المقدس في الثقافة المعاصرة8239

323إسرائيل شاحاكعنصرية دولة إسرائيل8240

323سهيل حسين الفتالوي.دالصهيونية حركة استعمارية استيطانية توسعية8241

323الشيخ أحمد بن محمد العقيلينفح العود في سيرة دولة الشريف حمود8242

323شعاع النور القدس العربية عروبة فلسطين في التاريخ8243

323عبد الوهاب فتالسعود الكبير8244

323جمال شاكر الخطيباألردن أوال وثائق وقرارات8245

323بيسم منسي إبراهيمإسرائيل مؤمر مدريد للسالم8246

323نظام محمود بركاتالنخبة الحاكمة في إسرائيل8247

323فخر الدين الداغستاني(إهداء)الشيشانيون األردنيون 8248

323غسان نزالمخيم جنين8249

323أحمد الريماويالفتات على سياج الضوء8250

الرف الرابع والعشرون



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

324فاروق عمرمقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني في الخليج العربي8251

324محمو عوادإقامة الهيكل المزعوم إعالن الحرب الدينية8252

324عبد هللا العليأصدق البنود في تاريخ عبد العزيز آل سعود8253

324أمين سعيدفيصل العظيم نشأته سيرته أخالقه بيعته إصالحاته خطبته8254

324األمانة العامة للبرنامج التفصيلي للمؤتمر8255

8256
إتحاف الورد وأخبار أم القرى للنجم عمر بن فهد محمد بن محمد 

1هـ ج858- هـ 812بن محمد بن محمد بن فهد 
324فهيم محمد شلتوت: تحقيق

324عبد الكريم غزالالمملكة العربية السعودية مشاهدات، معلومات عامة، إحصاءات8257

1969324الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 8258

1974324الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية 8259

1975324الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية 8260

8261
طالل أبو عفيفة الدبلوماسية واالستراتيجية في السياسة الفلسطينية 

(إهداء) 1997 – 1897
324

324عبد العزيز شرف.دعبد العزيز آل سعود وعبقرية الشخصية اإلسالمية8262

324جورج خوري68الوثائق الفلسطينية العربية لعام 8263

324جورج خوري71الوثائق الفلسطينية العربية لعام 8264

324منذر عبد الكريمالجذور التاريخية لعروبة األحواز قبل اإلسالم8265

324كفاح حتى التحرير الجبهة العربية لتحرير االحواز8266

324عبد الرحمن عبد اللطيفعنوان المجد في تاريخ نجد8267



1985324القائمة الدبلوماسية والقنصلية آذار 8268

324علي فياضحزب الشعب في عمان8269

324حامد كاملتاريخ فلسطين الحديث8270

324هذه هي الصهيونية8271

324ثورة الحجارة8272

324زكي صالح.دفلسطين التقرير اإلنكليزي األمريكي8273

324صبري إدريس(2)العرب في إسرائيل 8274

324عرفة عبدةتحالف الحاخام والجنرال8275

324شهاب أحمد الحميدالثورة الصامتة8276

324جيني سنغلتونالحزب الديمقراطي العراقي في العهد الملكي8277

قطر على طريق البناء8278
الشيخ بن خلفة بن حمد آل 

ثاني
324

324سعد أبو ديةاألردنيون والفلسطينيون الرد على كتاب أبو عودة8279

324أنيس صايغالهاشميون الثورة العربية الكبرى8280

324صالح الدين المنجدأحاديث عن فيصل والتضامن اإلسالمي8281

324سليمان موسىصور من البطولة8282

324هادي أحمد(إهداء)عاد في التاريخ 8283

324مؤيد سعيدموجز تاريخ بابل8284

324علي خليلكتبوا على الطين8285

324كاري ساركس.د.أملحق عظمة بابل8286

324سامي سعيد األحمدمنطلق جديد في دراسة تاريخ فلسطين القديم8287



1983324كنوز القدس 8288

324حسين علوانالعراق القديم جورج رو8289

324محمد جلوبالفيلسوف والتاريخ8290

8291
االتفاقيات السياسية واالقتصادية التي عقدت بين إمارات ساحل 

1971 – 1860عمان وبريطانيا من 
324علي محمد راشد

324أمانة عمانتقرير عن أضرار االجتياح اإلسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها8292

8293
األسبوع التاريخ األول بمناسبة مرور سبعة قرون على خروج 

(إهداء)الصليبيين الفرنجة من بالد الشام 
324

324رمزي زكي.دالتاريخ النقدي للتخلف8294

324رينيه ويليكمفاهيم نقدية8295

324الجزائر8296

1324تاريخ الحضارة المغربية ج8297

324إيناس حشيمةكيف تحافظين على جمالك وتظهرين جاذبيتك8298

324فواز محمد حيدرالصحة العامة وتلوث البيئة8299

8300
اتحاد المؤرخين العرب دراسات تاريخية بمعاهدات الحدود الشرقية 

للوطن العربي
324مصطفى عبد القادر النجار

324محمد وقيديالعلوم اإلنسانيةوااليديلوجية8301

324محمد جمال الدينالدولة الفاطمية في مصر8302

324األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان8303

324عبد العزيز بن عبد الجليلمدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية8304

324عبد الهادي علي النجاراإلسالم واالقتصاد8305



8306
ندوة التشخيص الطبي والتقييم النفسي والتربوي لذوي االحتياجات 

الخاصة فئات اإلعاقة
324

324محمد امال.دتصنيف ديوي العشري8307

324عبد الرحمن الرافعي تاريخ مصر القومي1919ثورة 8308

324عزمي بشارةفي المساءلة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي عربي8309

324خلود المعالهاء الغائب8310

324جمعة الفيروزذاهل عبر الفكرة8311

324جعفر الجمريجغرافية الفردوس8312

324عادل حمزة عثماناالتفاقية العراقية األمريكية8313

324نبيل صبحي.دالطب الشعبي في الخليج8314

324منير شحوت.دعلم الوراثة8315

324أحمد أبو القاسم.دجراحة ثدي وعنق وقولون وأورام8316

324حميد المطبعيمحاور في الفكر والتاريخ8317

324أحداث السنين في القويمين الهجري والميالدي8318

324شاكر مصطفى.داألدب في البرازيل8319

324جرجيس كنعانحديث الشهر8320

324أربعينية الفقيد الهادي العبيدي8321

324عبد اللطيفزئي قنصل8322

324أحمد سوسةحضارة وادي الرافدين8323

324عبد اإلله بلقزيزالعرب والحداثة8324



8325
استراتيجية التطوير العلوم والثقافة في الوطن العربي في خدمة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية
324أديب كولو

324محمود فهمي العطراسس السكرتاريه والحكم8326

324مصرف ليبيا المركزي8327

324صباح محمودسياسة تركيا الخارجية8328

324محمد الحاجمبرء الساعة8329

324عارف الخاجةعلي بن المسك التهامي يفاجئ قاتليه8330

324أحمد علي محمدبين الهنا والحلم8331

324حسن محمد طوالبةمبادئ اساسية في سياسة العراق الخارجية8332

324سعيد حمورالنظال العربي في دروب المصير الواحد8333

324صالح الدين عثمانتركستان8334

324يوجبينو كارديرىتراثنا حصن جبريل8335

324ساطع الحصريالعروبة اوال8336

324فؤاد جميلالعراق في القرن الرابع للميالد8337

324الياس الحايكعلم المصريات8338

324رجب بركات1981-1869بلدية البصره 8339

324صابر محمدالخالفة ونظام الحكم في الدوله اإلسالمية8340

324ناجي علوشالثورة الفلسطنيه ابعادها وقضياها8341

324عبد المنعم ماجدتاريخ الحضاره اإلسالمية في العصور الوسطى8342

324عبد هللا محمدتحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن8343

324محمد جاسم المشهدانيحرب بني شيبان مع كسرى8344



324مجموعه مؤلفيناالحتالل االمريكي للعراق8345

324اندرو باسفيتساالبراطورية االمريكية8346

324هانز بليكس. دنزع سالح العراق الغزو بدال من التفتيش8347

324فنسان الغريبمأزق اإلمبراطورية االمريكية8348

324عبد الكريم شديد النعيميابن سيدة8349

324محمد البدريشهداء قلعة دمدم8350

324حفل االحتفاء برواد الصحافة في المملكة8351

324صالح أحمد سعيدزمن التيه8352

324عدنان برو بنكغادة افامية8353

324علي أدهمبعض مؤرخين اإلسالم8354

324غيداء درويشالظفيرة8355

324إبراهيم السعافينليالي شمس النهار8356

324محمود أبو صوفةالدعاء األخير8357

324محمد الحسناويخطوات في اليل8358

324العيون والحدائق في أخبار الحقائق8359

324توفيق سلطانالوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية8360

324أبو عبد هللا بن األزرقبدائع السلك في طباعة الملك8361

2001324المياه في الخليج العربي 8362

324عثمان بن سندمطالع السعود8363

324فيصل السامر. د2-1الدولة الحمدانية في الموصل وحلب ج8364



324عبد الغنيدروس تاريخ اإلسالم8365

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

325طه محمد1اإلمامة والسياسة ج8366

325أحمد شلبيموسوعة التاريخ اإلسالمي8367

325محمد الخضريمحاضرات تاريخ األمم اإلسالمية8368

325معن أبو نوار.د1تاريخ المملكة األردنية الهاشمية ج8369

325قاسم عبدة.د2ندوة التاريخ اإلسالمي والوسيط المجلد8370

325توفيق سلطاندراسات في النظم العربية واإلسالمية8371

325محمد ضيف هللادراسات وبحوث في جوانب من التاريخ اإلسالمي8372

325عماد الدين خليل.دفي التاريخ اإلسالمي مواقف ودراسات8373

325غانم محمد صالحالعراق والوحدة العربية الفكر والممارسة8374

325أسواق بغداد8375

325عبد الرحمن عليالعالقات الدبلوماسية األندلسية مع أوربا الغربية8376

325أحمد مختار العباديتاريخ البحرية اإلسالمية في مصر والشام8377

325السيدعبد العزيز سالمتاريخ مدينة المرية اإلسالمية قاعدة أسطول األندلس8378

325السيد عبد العزيزتاريخ البحرية اإلسالمية في المغرب واألندلس8379

325ناجي معروف1عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان األعجمية في خراسان ج8380

325محمد حسين الزبيديالعراق في العصر البويهي8381

الرف الخامس والعشرون



8382
عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان العربية في المشرق اإلسالمي 

1ج
325ناجي معروف

325إبراهيم بن عويض.داألمن في عهد الملك عبد العزيز8383

325رشيد عبد هللاإمارة الموصل في العصر السلجوقي8384

325عبد الرحمن بن عبد هللاتاريخ حوادث تاريخ والبصرة8385

325نظمي زادةكنشن خلفا8386

325البحوث المقدمة إلى الندوة العلمية ول اليمن عبر التاريخ8387

325وليام تيودورحكم الشيخ خزعل بن جابر واحتالل إمارة عربستان8388

3325محاضر جلسات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان السنة 8389

325لقمان. فمسائل الثورة في العالم الثالث8390

325عبد المجيد كامل عبد اللطيفالمنتظم في تاريخ العراق المعاصر8391

325الشيخ عثمان بن عبد هللا2عنوان المجد في تاريخ نجد ج8392

325عبدالقادر المعاضيديواسط في العصر األموي8393

325عمر عبد السالم تدمري1تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصر ج8394

325فايز الزعبيالرقابة اإلدارية في منظمات األعمال8395

325محمد المسندفتاوى المراة8396

325توفيق اليو زبكيدراسات في النظم العربية اإلسالمية8397

325موفق ساميالدراسات السكانية عند البلدانيين العرب8398

325محمد أبو صوفةاألردن في التاريخ والشعر والصورة8399

325صالح محموداألمن القومي العربي8400



325المؤتمر القومي اإلسالمي األول8401

325سالم بن حمود2عمان عبر التاريخ ج8402

325عبد العزيز الرفاعيدراسات في الشرق االوسط8403

325نافع توفيق العبودالدولة الخوارزمية8404

325عبد الكريم عبد الرحمنالمغاربة في مصر والعصر العثماني8405

الرصيد الثقافي المشترك وتحالف الحضارات8406
عبد العزيز بن عثمان 

التويجري
325

325عدنان محمدالمؤرخون العرب والفتنة الكبرى8407

325علي بن محمدالنفحة النسبية في السفارة التركية8408

2325، 1 التحريرة ج1941األسرار الخفية في حركة السنة 8409

325محمد عبد الحميد عيسى من الهجرة4 ،3المدرسة التاريخة في األندلس في القرن 8410

325محمد المنيونيورقات عن الحضارة المغربية في عصر بن مرين8411

325نوري عبد الحميد العانيالعراق في العهد الجالئري8412

325محمد ضيف هللابحوث في التاريخ اإلسالمي8413

325عدنان عليحركات المعارضة في الخالفة األموية8414

325عصمت سيفهذه المعاهدة8415

325محمد عبدة حتاملةايبيريا قبل مجيء العرب المسلمين8416

325انطوان خليلالدولة المملوكية التاريخ السياسي االقتصادي والعسكري8417

325خير هللا طلفاحأعداء العرب التقليديون8418

325عبد هللا سلومالواليات المتحدة االمريكة والمؤامرة على األمة العربية8419

325التحديات التي تواجه األمة العربية8420



325عبد هللا مطوفالحياة البرلمانية في العراق8421

8422
رحلة المشرق إلى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين للرحالة 

لونيهارد. الهولندي د
325سليم طه التكرتي

325خلدون ساطعمذكرات طه الهاشمي8423

325الموجز في تاريخ الدولة اإلسالمية في عهودها في بالد فلسطين8424

325حياة ناصرالعالقات بين سلطنة المماليك والممالك اإلسبانية8425

325أحمد المضواحيملوك شبه الجزيرة العربية8426

325نشرة اإليداع8427

325حسن محمدالقضية القومية بين المنهج الكفائي والتضليل المقصود8428

325شبلي العيميالوحدة العربية من خالل التجربة8429

325أحمد صدقي؟198رؤى مستقبلية عربية للثمانينات 8430

325خير هللا طلفاحالعرب وحضارتهم8431

325مجزرة حماة8432

325جهاد صالحاآلثار السلبية للتواجد األجنبي في الخليج العربي محليا وعالميا8433

325ناظم عبد الواحداألمة العربية ومشاريع التفتيت8434

325محسن الموسويالعرب والتحدي8435

325صالح أوزبراناألتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي8436

325شحادة عليعبد هللا بن الزبير8437

1325مذكرات فوزي القاوقجي ج8438



325كاظم المدامغةنصوص من الوثائق العثمانية عن تاريخ البصرة8439

325إسماعيل حقيأمراء مكة المكرمة في العهد العثماني8440

325نبية أمين فارسهذا العالم العربي8441

325خير هللا طلفاح21كنتم خير أمة اخرجت للناس من مفاخر العرب ج8442

325يوسف عز الدينداود باشا ونهاية المماليك في العراق8443

325عبد العزيز بن عثمانأوضاع العالم اإلسالمي وستراتيجية المستقبل8444

325مجموعة من المؤلفينالعرب وجوارهم إلى أين8445

325جميل عبيدقصة احتالل محمد علي لليونان8446

325عبد الواحد ذنون(إهداء)الجهد العسكري العربي اإلسالمي لتحرير منطقة األنبار 8447

325عبد الواحد ذنون2آل الجراح في العصر العباسي 8448

325يونان لبيبقراءات تاريخية على هامش حرب الخليج8449

325ساطع الحصريدفاعا عن العروبة8450

325العرب قادة اإلسالم8451

325صالح زكيبعض قضايا االستراتيجية العربية8452

325محمد بهجةذرائع العصبيات العنصرية في آثار الحروب8453

325صالح حسينالوضع العربي أمام معطيات جديدة8454

325خورشيد أفنديوالية البصرة من كتاب سياحة مامة حدود8455

325غيثان علياالوضاع السياسية في الحجاز خالل عهد الخليفة العباسي8456

325عبد الكريم الكواكيمأساة انهيار الوجود العربي في األندلس8457

325عبد العزيز سليمانداود باشا والي بغداد8458



325سليمان موسى2المرسالت التاريخية المجلد8459

325السيد يسينتحليل مضمون الفكر القومي العربي8460

325أحمد جالل التدمريمدارات في حركة الزمن العربي8461

325برهان الدجانيالمصالح اإلمبريالية واألجنبية في الوطن العربي8462

325معن بشورفي سبيل الوحدة العربية8463

325عبد األمير عبد حسينالخالفة األموية8464

325خير هللا طلفاح22أعداء العرب التقليديون ج8465

325خير هللا طلفاح9أنا العربي ج8466

325عمر عبد السالمتاريخ طرابلس8467

8468
الحركة الفكرية العربية في أصفهان في القرون الستة االولى من 

تاريخ اإلسالم
325صبري أحمد

325خير هللا طلفاح4ج.. كنتم خير أمة 8469

325المياه في الشرق األوسط الواقع والتحديات8470

325حماسة العصر8471

8472
سلسلة الدراسات الشامية واألموية تاريخ دمشق البن أبي العجائز 

اآلزدي
325عصام مصطفى هزايمة

325عبد القادر عياسمن مالمح وادي الفرات في القديم والحديث8473

325عبد هللا بن إبراهيمتاريخ الزبير والبصرة مع إشارات إلى تاريخ الكويت واإلحساء8474

8475
 – 1889صفحة من األيام الحمراء مذكرات القائد سعيد العاص 

1936
325



325خليل إبراهيمالدعوة إلى توحيد األندلس في أيام الطوائف8476

1979325دليل المتحاف والمواقع األثرية في سوريا 8477

325سعد ناجي جواداألقلية الكردية في سوريا8478

325محمد المختار السوسيايليغ قديما وحديثا8479

325حسن محمدزايد في عيون المفكرين والكتاب8480

325أوجين يونغاإلسالم وآسيا أمام المطامع االوربية8481

325عمر الخطيبمصر والحرب مع إسرائيل8482

325حسين كفافيرؤية عصرية خريطة مصر8483

325زياد رمضانالعالقات العامة في منشآت القطاع الخاض8484

325بدر الدين السباعي1961 – 1958المرحلة االنتقالية في سوريا عهد الوحدة 8485

















































































































































































































































































































































الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

41سامي عبد الحافظ القيسيالعراق وفلسطين في الوثائق البريطانية8486

41مرمول محمد الصالحالسياسة الداخلية للخالفة الفاطمية في بالد المغرب اإلسالمي8487

41عبد الجبار حسناألحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي8488

41خالد حسنالزواج المختلط بين المسلمين واإلسبان8489

41إلياس قنصلفي مدار الزمن8490

41عثمان سعديتحت الجسر المعلق8491

41ناطق خلوصيمنزل السرور8492

41حنا سليم قاقيشإدارة المحفوظات قواعد وممارسة8493

41أديب سعدأمراض الخضار وطرق مكافحتها8494

41عواد مجيد األعظميتاريخ الري في سهول الرافدين8495

41عباس فاضل.دالقات في اليمن8496

41عبد هللا بن محمدأسلحة الدفاع والهجوم في جسم اإلنسان8497

41انطوان حبيباستثمار القطاع الخاص8498

41مجموعة من المؤلفينمحاسبة الشركات في األردن8499

8500
دراسة تقويم اآلثار البيئية المترتبة على تدهور األراضي في الوطن 

العربي
41

الخزانة الرابعة

الرف األول



41يوسف أبو العدوسالبالغة العربية8501

41محمد علياأللعاب اللغوية ودورها في تنمية مهارات اللغة العربية8502

41مجد الدين مباركالمرصع في اآلباء واألمهات والبنين والبنات واألذواء والذوات8503

41نعيم حسنيالموازنة الصفرية8504

41مسعود ظاهرالجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية8505

41مجموعة من المؤلفينلبنان وآفاق المستقبل8506

41عبد األمير محمد أميندراسات نشاط التجاري والسياسي األوربي في آسيا8507

41محمد حسام محموداإلطار القانون للمعامالت اإللكترونية8508

41حقوق المؤلف في الوطن العربي تونس8509

41علي خطاردراسات في الوظيفة العامة8510

41نظام عسافمدخل إلى حقوق اإلنسان8511

41جهاد هاديلقطات من التاريخ8512

41محمد عبد هللا عنانمواقف حاسمة في تاريخ اإلسالم8513

41وداد ناجيالجذور التاريخية للفكر العربي االشتراكي عصر صدر اإلسالم8514

41 اإلسرائيليون األوائل1949توم سير 8515

41بيبرس المنصوريزبدة الفكر في تاريخ الهجرة8516

41سمير عيسىالحرب القادمة حرب المياه والصراع العربي اإلسرائيلي8517

41فؤاد جميلبالد ما بين النهرين بين والئين8518

41األحمد مونةفيضانات بغداد في التاريخ8519

41محاضر جلسات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان الدورة الثانية8520



41طالب مشتاقأوراق أيامي8521

41حسين جميلالحياة النيابية في العراق8522

41عبد الغني مالحتاريخ الحركة الديمقراطية في العراق8523

41ناظم نعمةالملك فيصل األول واإلنكليز واالستقالل8524

41نوري نجمحول فن إدارة األزمة8525

41سمير عبد الكريمأضواء على الحركة الشيوعية في العراق8526

41جهاد مجيد محي الدينالعراق والسياسة العربية8527

41حسن األسديثورة النجف8528

41فؤاد جميلفي بالد الرافدين8529

41فاضل حسينمشكلة الموصل8530

41عباس عطيةالعراق والقضية الفلسطينية8531

41مالك سيفللتاريخ لسان8532

41فائز عزيزانحراف النظام البرلماني في العراق8533

41السيد عبد الرزاق الحسينيالعراق قديما وحديثا8534

41لطفي جعفر فرجعبد المحسن السعدون8535

41فؤاد جميل3، 2بالد ما بين النهرين بين والئين ج8536

41فاضل حسينتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي8537

41محمد حسينالهجريين5 و4مالمح من النهضة العلمية في العراق في القرنين 8538

41لبنان والمؤامرة8539

199241مشروع موسوعة العراق الحضارية 8540

41عبد المناف شكرالعرالقات العراقية السوفيتية8541



41محمو علي الداودأهمية الدور الخليجي للعراق8542

41أحمد يوسففيضانات بغداد القسم الثالث8543

41جعفر عباسكويت العراق النضال في سبيل الوحدة الكويت عراقية لحما ودما8544

41ساطع الحصريصفحات من الماضي8545

41علي الوردي6لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ج8546

41سلمان التكريتي1953 – 1939الوصي عبد اإلله بن علي يبحث عن عرش 8547

41خيري العمريالخالف بين البالط الملكي ونوري السعيد8548

41محمد بن عبود.دالتاريخ السياسي واالجتماعي إلشبيلية في عهد دول الطوائف8549

8550
تاريخ الصداقة بين العراق وتركيا إن مياه دجلة والفرات تربط العراق 
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45موفق مهذولقانون أورنمو8988

45دليل وآثار متحف تيم قات8989

45المتحف الوطني8990

45إبراهيم عبد القادرترميم وصيانة اآلثار8991

45نقي الدباغعلم المتاحف8992



45مارجريت مجديمصر ومجدها الغابر8993

45أحمد سوسةمالمح من التاريخ القديم ليهود العراق8994

45نجلة العزياللؤلؤ واألحجار الكريمة8995

45رضا جواد الهاشميآثار الخليج العربي والجزيرة العربية8996

45مجموعة من المؤلفين1اآلثار اإلسالمية ج8997

45نجلة العزيمتحف قطر الوطني8998

45الحلي الذهبية والفضية8999

45أحمد مالكافتيارمحاضرات في التاريخ القديم9000

45محمود أيو طالبآثار األردن وفلسطين في العصور القديمة9001

45سلطان عبد هللا المعالممفردات قديمة في السياق الحضاري9002

45تيشارلز نيمسطيبة آثار األقصر9003

45أحمدحضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور9004

45دليل الخبراء العرب في مجاالت الطاقة المتجددة9005

45عادل البكريصفي الدين األموي9006

45خير هللا طلفاح16من علماء العرب ج9007

45جميل حموديدليل الفنانين العراقين9008

45كلوندين.ج.أدولة مخربي سبأ9009

45روت هوليلمحة تاريخية عن المباني اآلثرية في مسقط9010

45صبري فارس الهيتيالشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد9011

45فاضل خليل إبراهيمخالد بن يزيد9012

745حضارة العراق ج9013



45نافع توفيق العبودالمهلب بن أبي صفرة9014

45صالح اآللوسيذكرى مصطفى جواد9015

45دليل الفنانين العراقيين9016

45دينا المالحتاريخ الحرب البيلوبورنيزية9017

45صبحي أنور رشيداألختام األكدية في المتحف العراقي9018

195845متحف الموصل 9019

45دانيال2الخليج العربي في العصور القديمة ج9020

45إبراهيم نصحي.د4، 2تاريخ مصر في عصر البطالمة ج9021

45سور الصين العظيم9022

45دليل المتحاف والمواقع األثرية في سوريا9023

45يونيل يوسف.دتاريخ اإلغريق وأدبهم وآثارهم9024

45عدنان مروم بكالعباسة مسرحية شعرية من أربعة فصول9025

45علي أحمد باكثيرالملحمة اإلسالمية الكبرى عمر كسرى وقيصر9026

45علي الريسونيحفريات تاريخية9027

45كمال شحادةقصر ابن وردان9028

9029
المعهد القومي لآلثار والفنون المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الفينيقة 

البونية
45

45مطهر علي األريانيفي تاريخ اليمن9030

45جيفوني مزريالرطوبة في المباني التاريخية9031

45المتجف العماني الفرنسي9032

45محمد سعد محمد سالمأضواء على حضارة كرمة9033



45تقرير عن إنجازات البعثة الفرنسية للكشف األثري بجزيرة فيلكا9034

45شاكر علي التكريتي مذكرات مديحة السلمان زوجة الشهيد محمود سلمان93األسيرة رقم 9035

45جور ضوتاريخ علم اآلثار9036

45عبد الستار العزاويالترميم والصينة للمباني األثرية والقديمة9037

45نسيب صليبيعمريت9038

45علي سالم التركمدينة توكره9039

45خير هللا طلفاحللحقيقة والتاريخ بعض المنجزات الصامتة9040

45خير هللا طلفاححقائق مجهولة عن أصل اليهود9041

45جمهورية المستوطنين ومستوطنة جيتو الضفة والقطاع9042

45إدريس الناقوريرواية الذاكرة عائد إلى حيفا9043

45جورج ناصيفبولونيا مؤامرة أم أزمة نظام9044

بالد الجزيرة قبل الفتح اإلسالمي وفي أيامه9045
اللواء الركن محمود شيت 

خطاب
45

45عبد الرزاق الصافيكفاحنا ضد الصهيونية9046

45عبد  الرحمن شاكردولة الخزر الجديدة أو إيرائيل9047

45حميد عيسى الخزرجي1917حقائق ناصعةعن ثورة النجف الكبرى 9048

45أحمد فائزقلعة الحصن9049

45متحف أفاميا للفسيفساء9050

45جربة من جزر البحر األبيض التوسط التاريخية9051

45المتحف العماني9052



45محمد الشرفيفي أرض الجنتين9053

45أحمد بن محمد العقيلياآلثار التاريخية لمنطقة جازان9054

45الجزائر– المتحف الوطني لآلثار 9055

198545الوثائق األردنية 9056

45عبد الرحمن الرافعيمحمد فريد9057

45البروفيسور عايدة إيمانأعالم األدب العربي الجديد دراسة في أدب رواد مدرسة المهجر9058

45إبراهيم خوريأحمد بن ماجد األول9059

45عودة هللا منيع القيسينجيب محفوظ9060

45برنارد كريبجورج أوريول سيرته وحياته9061

45جون سوانسونبعض عواقب الهجرة على التنمية االقتصادية الريفية9062

45طاهر جليل3العصر األموي ج9063

45محمد الشرديالعشاء السفلي9064

45الصحفيون الموريتانيون9065

45ناجي معروف1أعالم العراق الحديث قاموس تراجم ج9066

45سليمان األزرعيدراسات في القصة والرواية األردنية9067

45علي الصقليمع األسريتين في مسرحيتين9068

45إسحق أسيموفالحقيقة والخيال9069

45كارل شايالوباء األبيض مسرحية9070

45حياة شرارةمسرحيات بوشكين9071

45محمود ديابباب الفتوح9072

45إبراهيم درديريتراثنا العربي في األدب المسرح الحديث9073



45يوميات الناس أدمون صبري9074

45مصطفى جحارسائل من خلف المتراس9075

45جليل القيسيوداعا أيها الشعراء9076

45محمد زنيبرالشابل9077

45عمر محمد الطالب1القصة في الخليج العربي ج9078

45محمد شوقيالمتاحف في أقطار الخليج العربي9079

45يوسف جميل(كفر كنة)الطريق إلى قانا الجليل 9080

45أحمد عودةزعتر التل9081

45نبيل بدرانانتبهوا أيها السادة9082

45صفوان التلتور الحروف العربية9083

45تيرنر جونسنالمجاميع المتحفية وأساليب خزنها9084

45دليل المتحف الكويتي9085

45سونيا كولثورة العصر الحجري الحديث9086

45إبراهيم عبد الكريمتاريخ القانون في وادي الرافدين والدولة الرومانية9087

45رضا جواد الهاشميالمدخل آلثار الخليج العربي9088

45رفعت السيدعصور في فوضى من الخروج إلى الملك أخناتون9089

45محمد علي عيسىمدينة صبراتا9090

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف السادس



9091
جامعة الدول العربية األمانة العامة إدارة شؤون مجلس الجامعة دور 

59االجتماع العادي 
46

197946األحداث السياسية في اليمن 9092

46صباح محمود محمدالشؤون الباكستانية9093

46حسيب غارفمكتبة معهد الدراسات اآلسيوية واإلفريقية9094

46صباح محمود محمدالسيخ واغتيال أنديرا غاندي9095

46محمد وصفيإيران والخليج العربي9096

46المنجي النيفرمدينة التيبروس9097

46نور الدين الحرازيتيجان جامع عقبة بالقيروان9098

46محمود عبد العزيزدليل متحف اآلثار بالسرايا الحمراء طرابلس9099

46إفريقيا المعهد القومي لآلثار والفنون9100

9101
قرية الفاو صور للحضارة العربية قبل اإلسالم في المملكة العربية 

السعودية
46عبد الرحمن الطيب

46رشيد بو رويبةمدن مندثرة9102

46منير بوشناقيالمدن القديمة في الجزائر9103

46صباح محمودالشؤون الباكستانية9104

46هيام نائلفهارس صانة اآلثار والممتلكات الثقافية وحمايتها9105

197046الموقع األثري في العراق بغداد 9106

246فسيفساء 9107

46دراسات في اآلثار الكتاب األول9108

46معاوية إبراهيم.دحفريات البعثة العربية في موقع سار البحرين9109



46دمقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية9110

46صباح جاسمالقطر اليماني– دراسة ميدانية لمسحوات مواقع أثرية في شطري 9111

46سليمان سعد البدر.دالعالقا الحضارية في الوطن العربي خالل األلف الثاني قبل الميالد9112

146البعثة الفرنسية لآلثار في قطر المجلد9113

46مقدمة إلقليم جنوب أوربا وإقليم البحر األبيض المتوسط9114

199246حولية دائرة اآلثار العامة عمان 9115

197546بينالي الشارقة الدولي للفنون إبريل 9116

46أوالف برجرينقصة الكتابة9117

46فرج بصمجيكنوز المتحف العراقي9118

46الفن المصري9119

46معاوية إبراهيم82البحرين – حفريات البعثة العربية في موقع سار 9120

46سليمان سعدون قبل الميالد4 و3منطقة الخليج العري خالل األلفين 9121

46صالح لمعيعمارة الحضارات القديمة9122

46، ج خاص1من سجالت المحاكم العسكرية اإليطالية ج9123

46سليمان سعدون البدر.دمنطقة الخليج العربي9124

46المعرض المشترك آلثار مجلس التعاون لدول الخليج العربية9125

46مجموعة عبد الرحمن بدوي9126

46متحف البحرين الوطني9127

46التوسع اإلقليمي اإليراني9128



46فنون ومتاحف الجزائر9129

46عزمي محمدرؤية جديدة لتاريخ الفرق العربية اإلسالمية9130

198346دليل عناوين المرسالت العربية لمركز دراسة الخليج العربي 9131

46تقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والمشروعات المجلس التنفيذي9132

46لبيب عبد السالم2موسوعة المخيمات الفلسطينية ج9133

46هيام نائلفهارس صيانة اآلثار والممتلكات الثقافية9134

46إبراهيم محمدنبوخذنصر الثاني9135

9136
 – 1998الكتاب السنوي لإلحصاءات التربوية في الوطن العربي 

1999
46

91371999 – 200046

198446نشرة اإلحصاءات التربوية في الوطن العربي تونس 9138

46نشرة اإلحصاءات التربوية في الوطن العربي تونس9139

46رعد عبد الجليلالتطرف الديني في إيران دراسة في جذوره االجتماعية واالقتصادية9140

9141
، 6، 5، 4، 3، 2، 1آثار الشارقة المسح األثري في وزارة الشارقة 

7 ،9
46

46تقارير ودراسات9142

46ناصر محمد السويدانمداخل المؤلفين واألعالم العرب9143

46مؤيد سعيدمبدأ االستمرارية والتقطع في دراسة التاريخ العربي9144

200346كتاب تعريفي 9145



198346 يناير 14، 11اتحاد الجامعات العربية9146

46مجموعة من المؤلفينالمرشد في حفظ األغذية في المنازل9147

199446ندوة التنمية البشرية في العراق 9148

46التضامن اإلسالمي المسيحي ألجل القدس9149

الوقائع والوثائق الرسمية والبروتوكولية9150
سمو الشيخ سلطان بن زايد 

آل نهيان
46

46توماس كوسينوفيسكيمشكلة سوق العمل بالمملكة العربية السعودية وكيفية التغلب عليها9151

3346تقرير المدير العام عن انشطة المنظمة خارج البرامج الدورة9152

9153
الندوة العالمية حول القدس وتراثها الثقافي في إطار الحوار اإلسالمي 

المسيحي
46محمد هاشم موسى

46إنجازات ومشاريع العتبة الكاظمية المقدسة9154

9155
 – 1986تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة خارج البرامج لعامي 

 تونس1987
46

46تعريب التعليم العالي وسياسات االلتحاق به9156

9157
االتحاد النسائي العربي العام تحت شعار وحدة النساء العربيات ركيزة 

أساسية من ركائز التحرر والتنمية في الوطن العربي
46

3846وثائق المجلس التنفيذ الدورة 9158

1246اتحاد المهندسين العرب لجنة التعليم الهندسي العدد9159

46حسن الجاف.د2الوجيز في تاريخ إيران ج9160

9161
دور االجتماع العادي السابع والخمسين لمجلس جامعة الدول العربية 

1972حزيران 
46



46اميل نخلةالعالقات العربية األمريكية في الخليج العربي9162

9163
بعض المنطلقات الوحدوية في أقطار الخليج العربي كما عرضتها 

الدوريات العربية
46

46نشرة األعالم المنظمة العربية للثقافة والعلوم9164

46شؤون إسرائيلية بحوث ومقاالت مترجمة9165

8446- 83التطور العلمي 9166

46موسوعة الحضارة اإلسالمية وخطة البحث9167

46الممرات التركية وتأثيرها في العالقات التركية والسوفيتية9168

46محمد يوسف الحماديروح الطبيعة9169

46سجل الثقافة الشارقة عاصمة العرب الثقافية9170

198046 3المسح األثري في إمارة الشارقة التقرير 9171

4146قرارات المجلس التنفيذي الدورة9172

46عبد المجيد داغستانيالطائف مدينة في مرحلة انتقال وتحول9173

46سلطان بن محمد القاسميالقضية9174

46المسرح9175

46سلطان بن محمد القاسميالواقع صورة طبق األصل9176

198246يوميات وثائق الوحدة العربية 9177

46اإلسالم والغرب9178

46صائب نوري إسماعيلالجامعة المستنصرية معهد الدراسات اآلسيوية اإلفريقية ندوة إيرانية9179

46النشاط الفرنسي في البصرة9180



46علي يحيى منصور1806 – 1798النشاط البريطاني في العراق 9181

46أبو المعالي الجاجرنينكت الوزراء9182

46ندوة التاريخ العربي9183

46طه باقر.أالمحاور الحضارية المشتركة بأدوار التاريخ العربي9184

46عبد هللا عبد العزيز بن إدريسمجتمع المدينة في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم9185

46عبد العزيز التويجري8في البناء الحضاري للعالم اإلسالمي ج9186

46محمد مظفر األدهميمنهج جديد في دراسة ظهور حركة القومية العربية الحديثة9187

46يوسف الحكيمسوريا والعهد الفيصلي9188

46نجدة فتحي صفوة1936العراق في الوثائق البريطانية 9189

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

47السيد عبد الرزاق الحسني10 – 1تاريخ الوزارت العراقية 9190

447، 2مجمل اللغة صنفه أبو الحسين أحمد بن فارس ج9191

447، 2سيرة الظاهر بيبرس المجلد 9192

47حسن محمد النابودة3، 2، 1مناهج توثيق التراث الشعبي 9193

47أبو البقاء هبة هللا الحلي2، 1المناقب المزيرية في أخبار الملوك األسدية 9194

247×  (3، 2، 1)وقائع الندوة القومية ومواجهة الدس الشعوبي ج9195

47النقيب رشيد صالح العزاويالقرارات المهلكة9196

الرف السابع



47عبد الهادي كريمإيران في سنوات الحرب العالمية االثانية9197

47عبد الجبار ناجيدراسات إيرانية مجموعة بحوث مختارة9198

البوسنة9199
نويل مالكوم، عبد العزيز 

توفيق
47

47نجدةبيوبيجان التجربة السوفيتية إلنشاء وطني قومي يهودي9200

47علي جاسمالراشدية دراسة انتروبولوجية اجتماعية9201

47محمد سامي عبد الحميد.د.أمركز الطفل في القانون الدولي العام9202

47عبد المجيد كامل عبد اللطيف1968 – 1914المنتظم في تاريخ العراق المعاصر 9203

47الصورة المعيارية للصحيفة األسبوعية الناجحة9204

47المملكة العربية السعودية معالم من الماضي والحاضر9205

47إبراهيم السامرائيالفارابي9206

47رين ثاو2000الصين سنة 9207

47اللواء الركن فاروق الحريري3حمالت الحرب العالمية الثانية مع الدروس المستنبطة من كل حملة ج9208

47علي حيدر سليمانتاريخ الحضارة االوربية الجديثة9209

47كاظم هاشم1918 – 1848الصراع على السيادة في أوربا 9210

47بانيكا. م.كآسيا والسيطرة الغربية من الفكر السياسي واالشتراكي9211

47محمد وصفي أبو مغني.دإيران دراسة عامة9212

47نزار صبرياألضابير السريية الجديدة في التاريخ آالن دوخو9213

47عبد هللا بن أحمد الثورثورة اليمن9214



47محمدالشعيبيمؤتمر حرب ومحاوالت السالم باليمن9215

47عبد هللا بن محمد الحبشي11يوميات صنعاء في القرن 9216

47السيد مصطفى سالمتكوين اليمن الحديث9217
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47إبراهيم خلف العبيدي1967 – 1945الحركة الوطنية في الجنوب اليمني 9219
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47عبد األمير محمد أمينتاريخ أوربا في العصور الوسطى9223
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198947البحوث المقدمة إلى الندوة العلمية حول اليمن عبر التاريخ 9229

47الجمهوري اإلسالمية اإليرانية دليل سياحي9230

47ليون تروتسكيدروس ثورة أكتوبر9231

47حسن الجاف1الوجيز في تاريخ إيران ج9232

247دراسات عن إيران ج9233
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47دالل عبد الغنيمذكرات شابور بختيار9235

47مذكرات ضابط إيراني كبير كفاح حتى التحرير9236

47يحيى الخشابإيران في عهد الساسانيين9237
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47سانت موسميالد العصور الوسطى9239
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47 الميالد والمسيرة والمؤثرات1948ثورة 9247
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الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

48متحف التراث األردني معهد اآلثار واالنترولوجية9271
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الجبوري
48

48محمد عصفوربالد الشام في العهد البيزنطي9278
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48
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48محمد مطيع الحافظمشيخة أبي المواهب الحنبلي9309

248اإلمام الشافعي ج9310

48خير هللا طلفاحبنات الرسول9311

48نبيلة عبد المنعم21عيون التواريخ لمحمد بن شاكر الكتبي وج9312
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48عدنان مروم بكدمشق والقدس في العشرينات9376

48عالء الدين البكريالسياحة في العراق9377
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، 2، 1)تاريخ الرسل والملوك ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري ج

؛ ذخائر  (16، 15، 14، 13، 12، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3

(11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 2)العرب للطبري

49الطبري

9412

تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 

العجم والعرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر 

7، 6، 5، 4، 3، 2للعالمة عبد الرحمن بن محمد خلدون ج
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49كرم أبو الراغبتجربتي مع أدب الطفل ومسرحه9417
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49سيف الرحبيذاكرة الشتات9425

49ثاني السويديليجف ريق البحر9426

49ضاحي خلفان تميمكم وأرق على الورق9427

49أشرف سمحانطريق األلم9428

49حميد قاسمليس ثمة هواء9429

49غالية خوجةمشيمة السديم9430

49فاطمة السويديإضاءة العتمة9431
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49وليد خالصديوان الشيخ محمد بن أحمد األصبعي9433
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49أسعد محمد عليبين األدب والموسيقى9448

49هالة فؤاد خليلموت مدينة فاضلة9449

49محمد الحسن المصطفىالشعر العربي الحديث في موريتانيا9450

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

410عبد هللا زكريا األنصاريروح القلم9451

410وليد رايتراألسطورة واألدب9452

410محمد مفتاحدينامية النص تنظير وإنجاز9453

410فيان دوات فايرفن كتابة الرواية9454

410محمد عيسى صالحيةالفضل المزيد على بغية المزيد في أخبار زبيد9455

410أحمد فضل العبيديهدية الزمن في أخبار ملوك الحج وعدن9456

410فؤاد دوارةالفنان في عصر العلم9457

410فؤاد كاملطريق القمة جبريل مارسيل9458

410عبد الجبار المطلبي.دمواقف في األدب والنقد9459

الرف العاشر



410دراسات أدبية جليل كمال الدين9460

410صالح بن سالم اليعربياشراقة وانطالقة9461

410محمد عبد المنعم زهرانحيرة الكائن9462

410علي حسين الشلشجغرافية أمريكا الشمالية اإلقليمية9463

410محمود علي الداودأخهمية الدور الخليجي للعراق9464

410العيون والحدائق في أخبار الحقائق9465

410بارلتولد.ف.فدراسة في تاريخ فلسطين في العصور الوسطي9466

410اندرور روبرتتاريخ اليونان9467

9468
السياسة الشرقية لإلمبراطورية البيزنطية في عهد اإلمبراطور مانويل 

األول
410محمود عمران

410عبد المجيد نعنعيأوربا في بعض األزمنة الحديثة والمعاصرة9469

410مصطفى أحمد أرخومةالوثائق األلمانية9470

410نور الدين حاطوم1تاريخ الحركات القومية ج9471

410مجموعة من المؤلفينتاريخ الحضارة اإلسالمية العربية9472

اإلمامة والسياسة9473
اإلمام الفقيد ابن محمد عبد 

هللا بن مسلم
410

410سعيد عاشورتاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى9474

410دي الروكرحلة إلى العربية السعيدة عبر المحيط الشرقي ومضايق البحر األحمر9475

410عبد القادر غياشالرقة كبرى المدن الفراتية القديمة9476

410مسعود عمشوشحضرموت في كتابات فريا ستارك9477



410علي محمد مهديمدينة الموصل9478

410عبد الرحمن العطياتقرية عيمة محافظة الطفيلة9479

410محمد التونجيالزبد والضرب في تاريخ حلب9480

410عبد القادر عياشالرحبة قاعدة طريق الفرات9481

410عبد الرحمن الشريفجغرافية المملكة العربية السعودية9482

410ناظم عبد الواحد الجاسورالمرجعية الفكرية والخطاب السياسي االستراتيجي األمريكي9483

410محمد كما شبانةمعيار االختيار في ذكر المعاهد والديار للوزير لسان الدين بن الخطيب9484

410محمد كريم إبراهيمعدن دراسة في احوالها االقتصادية والسياسية9485

410سين هوارتأشهر الرحالت إلى غرب إفريقيا9486

410الديوانية9487

410محمد كريم الشمريزهور السوسن في تاريخ عدن اليمن9488

410أحمد رمضان شقليةدراسات في الجغرافية االقتصادية المملكة السعودية والبحرين9489

410يوسف أبو الحجاجالخريطة العمرانية إلمارة أبو ظبي9490

410محمد جميل الروزبيائيبند نيجين مندال في التاريخ قديما وحديثا9491

410محمد كريم إبراهيمالتواريخ المحلية لمدينة زبيد في اليمن9492

410عبد اإلله العياشالمدينة العربية9493

410عبد هللا الحبشيبغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد9494

410مصطفى الموسويالعوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية اإلسالمي9495

410عبد الرحيم طه األحمدتكريت من العهد اآلشوري إلى االحتالل العثماني9496

410زين الدين عبد المقصودمحافظة الجهراء9497



410عبد هللا أحمد الثوراليمن دراسة موجزة للمحافظات9498

410سالم سعدونجزر الخليج العربي9499

410زكي الغولكولمبوس المخادع العرب كانوا هناك9500

410علي محمد مهديمدينة سامراء9501

410محمد الشعيبياآلثار تؤدي إلى رمال الجزيرة العربية9502

410أمين ساعاتيالحدود الدولية للملكة العربية السعودية9503

410شاكر جابرمن تاريخ الكرادة الشرقية قديما وحديثا9504

410محمد أبو راس الجربيمؤنس األحبة في أخبار جربة9505

410خسين علي الحبيشيطواف في البحر األحمر ودور اليمن البحري9506

410رشيد الدواديهذه بن زرت9507

410عبد هللا فياضمشاهدات في إيران9508

410محمد أمحزونتاريخ بلدة خنيفرة9509

410عبد الكريم كريمسيدي محمد بن عبد هللا وبناء مدينة الصويرة9510

410صالح بن نصر الطعيسمدينة حوريمالء9511

410سامي سعيد األحمدرحلة الكاردينال العراقي إلياس حنا إلى األمريكيتين9512

410جهاد صالح العمرالتطورات التاريخية لمشكلة الحدود العراقية9513

410خالص األشعب.دنمو المدينة العربية ومشكالتها الحضارية9514

410محمد فؤاد عينتباني3، 1حلب في مئة عام ج9515

410عبد هللا الثوراليمن دراسة موجزة للمحافظات9516

410صباح محمود محمدالتحليل المكاني للمواقع الصناعية في مدينة بغداد الكبرى9517

410نوري الجراحرحلى إلى الهند ماراثناسيوس9518



410محمد جميل الروثبيانيفي التاريخ (دقوقاء)داقوق 9519

410محمد عبد الحميد مرادمدائن صالح9520

410محمود شيت خطابقادة فتح الشام ومصر9521

410محمد بن ناصر العبوديالمعجم الجغرافي للبالد العربية السعودية بالد القصيم9522

410زكي هناككولمبوس المخادع العرب كانوا هناك9523

410عبد الرحمن العطياتقرية عيمة محافظ الطفيلة9524

410حسين بن علي الومسياليمن الكبرى9525

410لسان الدين بن الخطيبنفاضة الجراب في عاللة االغترابخطيب9526

410محمود شيت خطاب2المغرب العربي ج9527

9528
إتحاف األكابر في سيرة ومناقب اإلمام محي بن عبد القادر الكيالني 

الحسني الحسيني
410عبد المجيد بن طه الرفاعي

410أبو المثنى القصابرحلة إلى عتبة السالم9529

410صبغة البغداديكتاب عنوان المجد في بيان أحوال البصرة وبغداد ونجد9530

410عبد القادر غياشالرقة9531

410سليمان حزين1الموقع الجغرافي للعراق ج9532

410كتاب زبدة كشف الممالك9533

410الديوانية9534

410يوسف حسن درويشايلة العقبة والبحر األحمر9535

410سليمان حزين2الموقع الجغرافي للعراق ج9536

410إبراهيم الخال..الحرية بحث فكري9537

410هاشم علي محسنالحرب الرابعة9538



410عبد المجيد البطريق.دالتاريخ األوربي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا9539

410بشر. ل.أ.هـتاريخ اوربا في العصور الحديثة9540

410حسين دعسةفخر النساء زيد9541

410حسن عيسى الحكيمالشيخ الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن9542

410أحمد محمد نور سيفالتاريخ9543

410التصوير اإلسالمي9544

410أحمد عامر خليلص2من سجالت المحاكم العسكرية اإليطالية ج9545

410ابتسام حمدالبيولوجية النباتية الجزء النظرية9546

410عدنان أحمد مسلمعلم دراسة اإلنسان االنتروبولوجية9547

410شاكر محمود عبد المنعم1ابن حجر العسقالني ودراسة مصنفاته وموارده في كتابة اإلصابة ج9548

410شاكر محمود عبد المنعمرسالة ابن حجر العسقالني9549

9550
، 3الجامع جامع شمل أعالم المهاجرين المنتسبين إلى اليمن وقبائلهم ج

4
410محمد عبد القادر بانطرف

410يونس السامرائي1تاريخ مدينة سامراءج9551

410عبد القادر الحصانمحافظة المفرق ومحيطها عبر رحلة العصور9552

9553
المغرب في ذكر بالد إفريقيا والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك 

والمالك
410أبو عبيد البكري

410خير هللا طلفاحالقدس عبر عصورها التاريخية9554

410ناجي معروفمدارس قبل النظامية9555

410محمود الدرةالحرب العراقية البريطانية9556



410عبد القادر سلمان المعاضيديواسط في العصر االموي   رسالة9557

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1997411المجموعة اإلحصائية لدول الوطن العربي 9558

411النشرة اإلحصائية للنقل في دول الوطن العربي قطاع النقل البحري9559

411وثائق المجلس التنفيذي9560

1999411التقرير االستراتيجي الخليجي 9561

411صباح عبود جاسممسكوكات ما قبل اإلسالم في شرق الجزيرة العربية9562

33411تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج مشروعات المنظمة الدورة 9563

1985411المستنصرية مدرسة وجامعة 9564

3411الفهارس التحليلية لالقتصاد اإلسالمي وفقا للمصادر المجلد9565

1994411ندوة التنمية البشرية في العراق 9566

1984411المجموعة اإلحصائية السنوية 9567

411مجموعة مؤسسات المانع للرعاية الصحية9568

411أطالل حولية اآلثار العربية السعودية9569

411الدليل اإلحصائي السنوي جامعة البصرة9570

411غسان حدادالسياسات والتطورات الموضعية الالزمة9571

الرف الحادي عشر



411دليل مطبوعات مكتبة الدول العربية لدول الخليج9572

411مؤيد سعيدالتواصل واالستقبال الحضاري في التاريخ9573

411بيتر لينهاربتسلطة الشيوخ في الخليج العربي9574

411تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة خارج البرامج9575

411صالح أحمد العليحقبة التاريخ العربي وتقسيمه9576

411عبد الجبار السماكبحث بالتراث العربي واإلسالمي9577

411ناهدة عبد الفتاحمهرجان المستنصرية اأول9578

411فصسول من النزاع العراقي اإليراني9579

411قرارات مجلس وزراء األعالم العرب9580

411العالم في يوم واحد9581

411معرض بغداد الدولي السادس للكتاب وزارة الثقافة واإلعالم9582

411لطفي جعفر فرججعفر محمد النميري9583

411عبد الرحمن إسماعيل صالحالدور المصر السعودي والوحدة العربية9584

9585
ملخصات بحوث الندوة العلمية األولى المنعقد في الواليات المتحدة 

األمريكية
411

411كوركيس عوادمهرجان المستنصرية األول المدسة المستنصرية بين الماضي والحاضر9586

411عالء الدين أحمد العانيالزخرفة في المدرسة المستنصرية9587

411بدري محمد فهد.دالمؤرخ ابن النجار البغدادي شيخ من شيوخ المستنصرية9588

411عبد العزيز صالحالرحالت والكشوف األثرية9589



411طه مظفر العميد.د.أالسجل العلمي للسيرة الذاتية واإلنتاج العلمي9590

411عبد الوحيد خان2دليل الخرائط المتوفرة في مركز دراسات الخليج العربي ج9591

411صالح أحمد الحليحقب التاريخ العربي وتقسيمه9592

411وزارة اإلعالماالنتخابات الرئاسية9593

411سامي سعيد األحمدمنطلق جديد في دراسة تاريخ فلسطين القديم9594

411نشرة البنك المركزي العراقي9595

411طه باقرالمحاور الحضارية المشتركة وأدوار التاريخ العربي9596

9597
دراسة تحليلية للنشاط االقتصادي للتعاونيات الزراعية والعراقية كلية 

الزراعة جامعة القاهرة
411

411ماجد عبد هللا الشمس1لعلم الميكانيك في الحضارة العربية ج9598

37411تقريرالمدير العاام عن تنفيذ البرامج والمشروعات9599

411تصريح يورو اندربوف السكرتير العام9600

1987411دليل األطباء العرب 9601

411ابتسام الديكاختبر ذكاءك9602

411االفتتاحية اإلسالم حياتنا9603

411غصون الراويندوة التنمية البشرية في العراق9604

411الندوة العلمية لتطور الفكر القومي العربي9605

411فاضل عبد الواحد عليكتابة التاريخ تبدأ في سومر9606

411سليمان سعد البدرالعالقات الحضارية في الوطن العربي خالل األلف الثاني قبل الميالد9607

411جورج خوري نصر هللا70الوثائق الفلسطينية العربية لعام 9608



411عبد الرحيم عبد الرحيممن وثائق الدولة السعودية األولى في عصر محمد علي9609

411أبو عبيد البكريالمغرب في ذكر بالد إفريقا والمغرب المسالك والممالك9610

411حميد بن محمد بن زريقالفتح المبين في سيرة السادة آل أبو سعيدين9611

411عبد الرحمن بدوي2تاريخ الفلسفة في ليبيا ج9612

411عبد الرحمن بدويدرسات إسالمية شخصيات قلقة في اإلسالم9613

411عبد الرحمن بدويدراسات إسالمية شخصيات قلقة في اإلسالم9614

9615
نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء الملك األفضل العباسبن علي بن رسول 

الغساني
411

411صالح مهدي عباسابن رافع السالمي9616

411ناجي معروفخطط بغداد9617

411ناجية عبد هللا إبراهيرسائل وأطاريح التي نوقشت في قسم التاريخ كلية التربية جامعة بغداد9618

12411عمان قبل وبعد اإلسالم العدد9619

9620
األعالم قاموس وتراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب المستعربين 

(11 – 1)والمستشرقين ج 
411خير الدين الزركلي

2، 1درة الحجال بأسماء الرجال ج9621
أبو العباس أحمد بن محمد 

الشهير بابن القاضي
411

411موسوعة البصرة الحضارية جامعة البصرة9622

411سالم سعدون المبادرقضاء الفاو9623

411أحمد وصفي زكريا1916ذكرياتي عن وادي الفرات 9624

9625
كتاب الحلة السيراء ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أبي بكر 

2، 1القضاعي المعروف بابن اآلبار ج
411حسين مؤنس



9626
تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج 

(8 – 1)يوسف المزي المجلد
411بشار عواد معروف.د

411محمود أحمد الطناحي(8 – 1)طبقات الشافعية الكبرى ج9627

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

(6، 4 – 1)الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج9628
شهاب الدين أحمد أبو الفضل 

العسقالني
412

412محمد إبراهيم البنا(7 – 5، 3 – 1)أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن األثر ج9629

(14 – 1)تاريخ بغداد أو مدينة السالم ج9630
أبو بكر أحمد بن حبيب 

البغدادي
412

412(20 – 1)األغاني ألبي الفرج األصفهاني ج9631

9632
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألبي العباس شمس الدين أحمد بن 

(7 – 3)محمد بن خلكان 
412إحسان عباس

9633
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة تأليف القاضي أبي علي المحسن بن 

(8 – 1)هـ ج384علي التنوخي المتوفى سنة 
412عبود الشالجي

412مجموعة من المؤلفين(4، 2، 1)قصص العرب ج9634

412العباس بن إبراهيم(10 – 1)اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم ج9635

412ناجي معروفعروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان األعجمية في خرسان9636

412إسماعيل القاضيالخنساء في مرآة عصرها9637

الرف الثاني عشر



20عيون التواريخ محمد بن شاكر الكتبي ج9638
حققه فيصل السامر ونبيلة 

عبد المنعم
412

412عمر رضا كحالة(5، 4، 3)أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم ج9639

412(إهداء)مهرجان أفراح وحنين 9640

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

413شهاب الدين محمد االبشيديالمستطرف في كل فن مستظرف9641

9642
روضة األس العاطرة األنفاس في ذكر من لقيته من أعالم الحضرتين 

مراكش وفاس
413أحمد بن محمد المقري

413أبو عمر بن يوسفكتاب الوالت وكتاب القضاة9643

3413أعالم العرب في العلوم والفنون ج9644

413شمس الدين التونسيبرنامج بن جابر الوادي اشي9645

413أنور مهدي صالح. دالموارد الطبيعية وصياناتها9646

413خير هللا طلفاحمن أبطال العرب9647

413محمد الجزائريخطاب اإلبداع9648

413بوريس بورسوفالواقعية اليوم وابدا9649

413إسماعيل العربيكتاب سير األئمة وأخبارهم المعروف بتاريخ أبي زكريا9650

413طاهر جليل حبوش1عصر ما قبل اإلسالم ج9651

413عبد الجبار الياسريأعالم البصرة9652

الرف الثالث عشر



413يوسف الدقسمشاهير الهاشميات في صدر اإلسالم9653

413عدنان درويشذيل الدرر الكاملة9654

413شاهر جمال اغاجغرافية اليمن الطبيعية لشطر الشمالي9655

عثملن بن عفان ذو النورين9656
محمد جاسم المشهداني وعبد 

القادر سلمان المعاضيدي
413

413مصطفى جوادجوان القبيلة الكردية المنسية ومشاهير الجوانين9657

413علي سبتي محمد. ددراسات في الحرب العراقية اإليرانية9658

413بشار عواد معروف7 – 4التكملة لوفيات النقله مجلد 9659

413محمد بن ج مصطفى بودنجاراالختباط بتراجم أعالم الرباط9660

413طاهر جليل حبوش2الخالفة الراشدة عبر العصور والحقب ج9661

413أحمد شكري سالمرجال عاشوا للعلم9662

413عبد الرزاق مطلك الفهدأعالم متميزون من الصابئة المندائيين9663

413صباح ياسين األعظمي1997 – 1947المجمعيون في العراق 9664

413عمر عبد السالم تدمريشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام9665

413أحمد بن يحيى بن جابرفتوح البلدان9666

413الفر يتسكيفي سبيل الواقعية9667

413نصرت عبد الرحمنفي النقد الحديث9668

413يونس السامرائيتاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري9669

413ندريا مورواأوجه السيرة9670



413جميل نصيف التكريتيإضاءة تاريخية على قضايا أساسية9671

413يوسف عبد المسيح ثروةأصول أدب الحداثة9672

7413، 5 – 2بحوث المؤتمر الجغرافي األول المجلد 9673

413يوسف رجيب الكاتب الصحفي والسياسي9674

413فتوح عبد المحسن الخترشتاريخ العالقات السياسية البريطانية والكويتية9675

413عبد القادر عياشأنا والفرات9676

413علي الرضا التونسيالرحالت9677

413إسراء محمد الكماليرحالت امير بحر العرب الى جزر الشرق والصين9678

413مجموعة من المؤلفينجغرافية األقاليم المناخية9679

413محمد صفي الدين أبو العزتقلبات المناخ العالمي9680

413عبد الغني السلطانالجو عناصره وتقلباته9681

413لويس سيالجغرافية العسكرية9682

413صباح محمود محمدمقدمة في الجغرافية السياحية9683

413جودي. س.ابيئة الصحاري الدافئة9684

413عبد لرزاق حسيناإلطار النظري للجغرافية9685

413ناجي معروفبغداد مدينة المنصور المدورة9686

413ناجي معروفالمدارس الشرابية في بغداد واسط ومكة9687

413فالح شاكر أسودالخرائط والجغرافية العملية9688

413عيسى القطاميدليل المحتار في علم البحار9689

413حسين مكي خماسقراءة الخريطه9690

413علي حسنالمجز في علم اآلثار9691



413فاضل بياترحلة سويلة مز أو غال إلى بالد الشام9692

413حسان عوضجغرافية المدن المغربية9693

413عماد رؤوفرحلة طه الكردي9694

413فؤاد راشدأسس البحث العلمي وتطبيقاتها في البحوث العلميه اإلدارية9695

413محمد كريم الشمريعدن دراسة في أحوالها السياسية واالقتصادية9696

413اللقاء الجغرافي األول بأقسام الجغرافية في السعودية9697

413صالح فليح حسنجغرافيه التعليم االبتدائي في العراق9698

413مهدي الصحاف. دالموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث9699

1979413الكتاب اإلحصائي السنوي 9700

413عبد الفتاح إبراهيمعلم وأثر على طريق الهند9701

413بغداد9702

413صالح الدينحول تجربة العمل الميداني بجامعة الكويت9703

413بطرس حدادالتاريخ الصغير9704

413سميره كاظم الشماعمناطق الصناعة في العراق9705

413رضوان سليمنظام الزمان العربي9706

413حسين أحمدكتابة التاريخ في وادي الرافدين في ضوء النصوص المسمارية9707

413أحمد محمد خضر1معالم المدن والقرى العربية ج9708

413عبد الهادي التازيالقدس والخليل في الرحالت المغربية9709

413أحمد الطويليرحلة الشرق والغرب9710

413معروف خزندارالرحالة الروس في الشرق األوسط9711

413نافع القصابالجغرافية السياسية9712



413صباح محمود. ددراسات في التراث الجفرافي العربي9713

413عبد الرحمن عبد هللا الشيخأريك اكسيلون أشهر الرحالت في جنوب إفريقيا9714

413الكتاب الجغرافي السنوي9715

413خالد األعظميالمدرسة المستنصرية في بغداد9716

413كامل جميلمن آثارنا في بيت المقدس9717

3413، 2، 1الكتاب الجغرافي السنوي العدد9718

413لويس جوتشلككيف نفهم التاريخ9719

413حليم بركاتالمجتمع العربي المعاصر9720

413ماجد عبد هللا الشمسالحضر9721

413ناجي معروفعلماء المستنصرية9722

413دليل معرض أعالم الموصل9723

413أحمد عثمانأكراد المال إبراهيم باشا9724

413أحمد بن إبراهيم الحنبليشفاء القلوب في مناقب بني أيوب9725

413عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى9726

413ناجي معروفعلماء النظاميات مدارس المشرق اإلسالمي9727

413عبد الستار جوادأوراق الريح صفحات في النقد واألدب9728

413محمد بن شاكر الكتبيعيون التواريخ9729

4413، 3، 2، 1أعالم المغرب العربي ج9730

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف الرابع عشر



414محمد بن شاكر الكتبي4 – 1فوات الوفيات والذيل عليها المجلد 9731

414مهدي الصحافالموارد المائية في العراق9732

414خالد يحيى الجبوريالكويت ومحاوالت استعادتها في التاريخ المعاصر9733

414محمد البخيتبالد الشام في صدر اإلسالم9734

414شبلي العيسميعروبة اإلسالم وعالميته9735

414بيسم إبراهيمفلسطين الخديعة والمؤامرة9736

414مجموعة من المؤلفينبلوجستان الكبرى دراسة في األرض واإلنسان9737

414رشاد الهيتي2، 1هيت في إطارها القديم والحديث ج9738

414وميض جمال عمر1920ثورة 9739

414أوقاف وأمالك المسلمين في فلسكطين9740

1414سجل (إهداء)ديوان المعية السنية 9741

414إسماعيل أحمد ياغيالمسمية لكي ال ننسلى9742

414غسان عطيةمواقف الدول األعضاء في األمم المتحدة9743

414عبد الرحمن عطياتتقارير حكومة االنتداب البريطاني عن شرق األردن9744

414طاهر خلف العدوانالفلسطينيون بين حربين حرب الكاتييوشا وحصار بيروت9745

414نجدة فتحيجهاز الدبلوماسية اإلسرائيلية9746

414إبراهيم العبيدياألحواز أرض عربية سليبة9747

3414، ط2األحواز في سطور ط9748

414صبيح السهيريالنشوء والخلق في النصوص المندائية9749

414التجاني حسين دفع السيدالفيضان9750

414العراق الثائر9751



414عمر الديراويفلسطين9752

414خطاب الرئيس سوكارنو9753

414إبراهيم عبدةدولة الكويت الحديثة9754

414أكرم فاضلآراء أحرار العالم في قضية فلسطين9755

414خارطة المملكة العربية السعودية9756

414خير هللا طلفاحعثمان9757

414محمد سعيد محمد الحسنشخصيات صحفية عرفتها9758

414مصطفى جوادالضائع من معجم األدباء9759

414خير هللا طلفاحعلي بن أبي طالب9760

414مجدي حماد1952 يوليو 23ثورة 9761

414محمد األدهمي في العراق1941األبعاد القومية لثورة مايس 9762

414عبد المنعم سعيدالجماعة األوربية تجربة التكامل والوحدة9763

414دوافع الضجة9764

414الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية9765

414فرحان صالحالحرب األهلية اللبنانية9766

414ليلى القاضيالهيستدروت9767

414السيد محمد أحمد عطاإقليم الغربية في عصر األيوبيين والمماليك9768

10414البيانات العسكرية للقوات المسلحة ج9769

414ناجي علوشحول الحرب األهلية في لبنان9770

414شبلي العيسميالعرب قادة اإلسالم9771

414خير هللا طلفاحالعلوم والفنون عند العرب9772



414محمد الشوباشيالعرب والحضارة األوربية9773

414سوريا اليوم9774

414عبد الحميد الحلوجيكذبة فارسية يفضحها الحق العربي9775

414خير هللا طلفاحروض العروبة9776

414أحمد طربينالتجزئة العربية كيف تحققت تاريخيا9777

414محمود شاكرميدان معركة اليرموك9778

414أحمد السقاتطور الوعي القومي في الكويت9779

414محمد علي أبو حمدةمباحث في الهجمة اليهودية9780

414شوقي شعثقلعة سمعان9781

414أحمد عبيدشعاء عمان في الجاهلية وصدر اإلسالم9782

414روتهويلمحة تاريخية عن المباني األثرية في مسقط9783

414ميدوزعمان في األلف الثالث9784

414محمد بن محمد بن موسىالبصرة التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية9785

414عصمت سيف الدولةعن العروبة واإلسالم9786

414متحف الفن اإلسالمي9787

414اإلمام محمد بن علي الجواد9788

414حسين جميلنشأة األحزاب السياسية9789

1982414عمان تموز 9790

414نايف حواتمةضد الغزو السوري9791

414خالص األشعبنمو المدينة العربية ومشكالتها الحضرية9792

414محمد مبارك الميليصحراؤنا9793



414محمد باقر الحسينيالنقود العربية اإلسالمية9794

414محسن عوضاالستراتيجية اإلسرائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية9795

414محمود عبد السعيديالغذاء والتطور العلمي للتغذية9796

414حول قضية أسباب ركود الحضارة اإلسالمية9797

414نادر ذكريقضايا أدبية9798

414الثورة اإلسالمية عقبات وانتصار9799

414عبد الكريم راضي جعفرارتفاعات الشفق الجنوبي9800

414أعمال مؤتمر من أجل توحيد فهرس الكتاب العربي مغربا ومشرقا9801

414محمد جاسم المشهدانيتاريخ إمارة بني منقذ9802

414شبلي القيسيحول الوحدة والتضامن والتسوية9803

414سمير أبو ياسيمنالعالقات العمانية البريطانية9804

83414مجلس اتحاد المعلمين العرب 9805

414عبد علي الخفافجغرافية السكان9806

414عبد هللا  بن خالد الخليفة1البحرين عبر التاريح ج9807

414باقر شريف القرشيالعمل9808

1414ديوان المعية السنية السجل9809

414سعد أبو ديةالبيئة النفسية وأثرها في عملية صنع القرار في سياسة األردن الخارجية9810

414عامر إبراهيمالبحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات9811

414آفاق ثقافية9812



414عبد الجبار عبد هللا التميميموجز تاريخ العيواضية والصرافية في بغداد9813

414أحمد قايد الصاييدي.د.أالقلعة الحصينة9814

414روى بروسرتعليم الكبار في البلدان النامية9815

414ماهر إسماعيلفلسفة ابن رشد التربوية9816

414المؤتمر العلمي العام الثاني9817

414حول تدريس اللغات األجنبية9818

414فكري حسن ريان.دالمناهج الدراسية9819

414مجموعة من المؤلفيندراسة تمهيدية في الكروماتوغرافية9820

414برامج الدورات التدربية والعلمية والفنية9821

414قواعد الخدمة والمالك المعدل في المركز القومي للحسابات االلكترونية9822

414محمد علي اليعقوبي1ديوان اليعقوبي ج9823

414محمد الجزائريالكتابة على أديم الفرات9824

414عبد السالم حسينمشكالت التنشئة االجتماعية في مصر9825

414صادق حسن السودانيالعالقات العراقية السعودية9826

414حسن علي سبتي الفتالوي9827

414عز الدين إسماعيلالمكونات األولى للثقافة العربية9828

414عامر إبراهيمالبحث العلمي دليل الطالب في الكتابة والمكتبة والبحث9829

414خير هللا طلفاحالعراق في ست سنوات9830

414دليل مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات9831

414أحداث السنين في التقويمين الهجري والميالدي9832



414طاهر مظفر العميدتخطيط المدن العربية اإلسالمية9833

414استراتيجية العمل االقتصادي9834

414انتوني سولاير.دالبعثة التعليمية إلى إثيوبيا9835

414سالم اآللوسياتحاد المؤرخين العرب9836

414رناد عياد2التيارات السياسية في األردن ج9837

414حول سياسة التحويل االشتراكي9838

414علي الشرهانتحوالت اللغة الدارجة9839

9840
أبحاث الملتقى الثانيللكتابت القصصية والروائية في اإلمارت العربية 

2المتحدة ج
414مجموعة من المؤلفين

414عامر محمد العامريقصائد من أرض البطوالت9841

414أحمد المانعي1في الحداثة والتساؤل سفر التكوين ج9842

414عبد الوهاب الكياليدراسات ومطالعات فلسطينية9843

414محمد خالد األزعرالمقاومة الفلسطينية بين غزو لبنان واالنتفاضة9844

9845
إرشادات الفلسطينيين المقيمين في األردن ويؤمنون العيش في فلسطين 

المحتلة
414

414قضية فلسطين في تصريحات األستاذ محمد بوستة9846

414لماذا ألغيت اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران9847

414حلمي شعراويانجوال الثورة وأبعادها اإلفريقية9848

414 بشأن اآلثار1980 لسنة 2قانون رقم 9849

414حسين أمينشط العرب ووضعه التاريخي9850

414يوم الشارقة9851



414سيبيريا9852

414فؤاد مرعيمقدمة في علم األدب9853

414محمد الموصليحبوبتي الكبيرة9854

414خان مرجانمتحف اآلثار العربية9855

414عبد القادر عياشالمتاحف وأهميتها9856

414منذر البكرالعرب والتجارة الدولية منذ أقدم العصور9857

414مجموعة من المالفلسفة قضايا وإشكاالت9858

414كتاب المؤتمر السنوي األول عمان9859

414يحيى عيسى فرحانالتطبيق الهندسي الجزائر الجيومورفولوجية9860

414عبد الكريم المياردليل متحف شحات9861

414يونس الساكرائيهـ3سامراء في أدب القرن 9862

414محمود شبيبأسرار عراقية وعرية وعالمية9863

414أحمد الفرامشكلة الغذاء في الوطن اعلربي9864

414الحلي الذهبية والفضية9865

414خير هللا طلفاحمختارات من الثقافة اإلسالمية9866

414حسن النجفيمؤتمر العالقات العربية الكندية في كندا9867

414اقتصاد الحرب تجربة القطر العراقي9868

414كمال محمد فياضدراسة اقتصادية للثورة السمكية في العراق9869

414تطور القطاع الصناعي في دولة قطر9870

2414التيارت السياسية في األردن ونص قانون األحزاب ج9871

414نشرة المعلومات9872



414خير هللا طلفاحقصص من القرآن9873

414آالن دوكواألضابير السرية الجديدة في التاريخ9874

414الديمقراطية االشتراكية بقلم أحمد عبد القادر9875

414عز الدين إسماعيلالمكونات األولى للثقافة العربية9876

414عز الدين مصطفى رسولأحمد خاني شاعر ومفكر9877

414محمد مردابمدائن صالح9878

414عادل كامل اآللوسيالبحث عن الوثائق9879

414ناصيف عوادكالم هاديء في جو ملتهب9880

414عبد الكريم غالبأزمة المفاهيم وانحراف التفكي9881

414محمد عبد الفتاح ياغيتقييم الموظف العام للحوافز لألجهزة الحكومية األردنية9882

414أمين موسىحقوق اإلنسان مدخل إلى وعي خقوقي9883

414 شعبان9ذكرى مهرجان 9884

414عبد الوهاب العدوانيكشاف رسائل الدراسات العليا لكلية اآلداب في جامعة الموصل9885

414عبد هللا عبد الدائمإسرائيل وهويتها الممزقة9886

414يوسف حلباويالتقانة في الوطن العربي مفهومها وتحدياتها9887

414عماد أحمد الجواهرياألوضاع اإلقطاعية في فلسطين9888

414محمد المانعتوحيد المملكة العربية السعودية9889

414أمين سالمة3كوميديات اريستوفانيس المجلد9890

414سعد سلومإمبراطورية العقل األمريكي9891

414مجموعة من الباحثينالجمهورية العربية اليمنية9892

414يوسف القريونيالدليل والمعايير البحرينية9893



414علي الحمادياتجاهات ومستقبل التنمية الصناعية في الكويت9894

414مفيد الزيديبيبلوغرافية الدراسات التاريخية الصادرة9895

414ماجد النجارالدلي السنوي الثاني للدوائر الحكومية في العراق9896

414عواد األعظميمعالم التراث العربي اإلسالمي في فلسطين9897

414مهدي شاكر العبيديدفاتر ثقافية9898

414عبد الجبار العمرالعين والمخرز9899

الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت9900
موضا بنت منصور بن عبد 

العزيز آل سعود
414

414ندوة العالقات المصرية السعودية9901

414خالد محمود السعدونالعالقات بين نجد والكويت9902

414كلمة حضرة صاحب الجاللة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود9903

414مشروع فهد للسالم للشرق األوسط9904

414معروف الرصافي لألدب العربي9905

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

9906
دراسة استطالعية عن دور المعلم والفعاليات التعليمية في ظل متطلبات 

التطور العلمي والتكنلوجي
415مجيد إبراهيم دمعة

415رسالة معربيةعهد التراث العلمي العربي9907

415يوسف نمر ديابحروف اإلضافة في األساليب العربية9908

415وقائع المؤتمر اإلسالمي الشعبي الثاني9909

الرف الخامس عشر



415محمود عبد هللا الجادرشعر أوس بن حجر ورواته الجاهليون9910

415سميرة كاظم الشماعمناطق الصناعة في العراق9911

415ناجي معروفالمدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة9912

415محمد بن ناصر العبوديبالد القصيم9913

(إهداء)المسألة في البسملة 9914
أنس محمد جاسم .د.أ

المشهداني
415

(إهداء)النظم المستطاب 9915
أنس محمد جاسم .د.أ

المشهداني
415

415محمد بن عبود.دالتاريخ السياسي واالجتماعي ألشبيلية في عهد دولة الطوائف9916

415صندوق تنمية المدن العربية9917

415صباح سلمانالثورة والديمقراطية9918

415أهمية الجزء الثالث من مختصر ابن الدبيثي للحافظ الذهبي9919

415طه جابر العلوانيأدب االختالف في اإلسالم9920

415ساجدة الموسويالطلع9921

415أحمد عبد القادر مخلصمجلس التعاون لدول الخليج العربي9922

415عبد  الواحد ذنوننشأة تدوين التاريخ العربي في األندلس9923

415وليم تيودروحكم الشيخ خزعل بن جابر9924

415صباح إبراهيم الشيخلياألصناف في العصر العباسي9925

5415حصاد ندوة الدراسة العمانية المجلد9926

415إبراهيم الداقوقينظرة في إعالم العالم الثالث9927

415باسم جواد كاظمدور الشرطة في أعمال الدفاع المدني9928



415رناد خطيب العيادالتيارات السياسية في األردن9929

415اجتماعات المجلس االعلى ومعهد الوثائقيين العرب9930

415عبد القادر عابددور التراث العلمي العربي اإلسالمي في المنجزات العلمية الغربية9931

415محمود أحمد محمد3،4، 2فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف المركزية في السليمانية ج9932

415سالم اآللوسيمعهد الوثائقيين العرب9933

415محمد بن شاكر الكتبيعيون التواريخ9934

415إبراهيم أحمدتاريخ الوطن العربي في العهد العثماني9935

415حسن النجفيمؤتمر العالقات العربية الكندية بالتعاون مع جامعة كاليجري في كندا9936

415غازي رجبالعمارة العربية في العصر اإلسالمي في العراق9937

415فيصل السامراألصول التاريخية للحضارة العربية اإلسالمية في الشرق األقصى9938

415رابح لطفي جمعةحالة االمن في عهد الملك عبد العزيز9939

415جمال عليصيف الجنوب9940

415ناصر عبد العزيز1978 – 1948سياسة المملكة العربية السعودية البحرية 9941

415عباس الجبوريالعمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمين9942

415علي عبد األميرالبيروقراطية واإلعداد االجتماعي في العراق9943

415قحطان رشيد صالحالمرشد إلى مطبوعات المؤسسة العامة لآلثار والتراث9944

415سعد لبيبدراسات في العمل التلفزيوني9945



415خضير عباس الالميمقاالت في التربية الحديثة9946

9947
الصراع الدولي في منطقة الخليج العربي وتأثيره على أقطار الخليج 

العربي والمحيط الهندي
415برزان التكريتي

415حميد المطبعيمحاور في الفكر والتاريخ9948

415إبراهيم البرجاويمن زاخو إلى الفاو9949

415إسماعيل شاكرفي األرض الحرام9950

415هادي أحمد مخلف. دالتوزيع الجغرافي9951

415نوري جعفرالتقدم العلمي والتنكنلوجي ومضامنه االجتماعية والتربوية9952

415عبد الرحمن الداخلصقر قريش9953

415جميس نون جون ستونمؤشرات النظم التعليمية9954

415عبد الحقتاريخهم من لغتهم9955

415أحمد الشقنقيريالطريق إلى مؤتمر جنيف9956

415عبد القادر عياشقرقيسيا قرية البصيرة9957

415سامي سعيد األحمدرحلة الكاردنار العراقي إلياس حنا9958

415جاسم الرصيفتراتيل الواد9959

415النشرة التشريعية قانون العمل9960

415سيف الدين الجراحيذكر (س)المقاتل 9961

415جهادية القرقليالعقلية العربية9962

415غازي رجبالعمارة العربية في العصر اإلسالمي9963

415دورة ليبيا الدراسية والتدريبية9964

415اإلعالم والصحافة9965



415محمد شقرة(صلى هللا عليه وسلم)شهادة خميلي في أصحاب الرسول 9966

415عثمان بن حنبلي2-1عنوان المجد في تاريخ نجد ج9967

415صالح الدين منجدفيصل بن عبد العزيز9968

415عبد المناف جاسمالعالقات العراقية السوفيتية9969

415عبد هللا بن محمد خميس2معجم اليمامة ج9970

415محمد المانعتوحيد المملكة العربية السعودية9971

415رحلة الخير9972

415محمد ربيعأزمة الفكر الصهيوني9973

415محمد جاسم المشهدانيتاريخ إمارة بني منقذ العربية9974

415دنغ شياوبناء اشتراكية ذات خصائص صينية9975

415قاسم محمدالعسكرية اإلسالمية في العصر الراشدي9976

415ادموند ولسنقلعة اكسل هدية9977

415هادي أحمدالتوزيع الجفرافي9978

415عبد القادر الفاسياللسانيات واللغة العربية9979

415سالم اآللوسيالفرع اإلقليمي العربي للوثائق9980

415نظام معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا9981

415إبراهيم خلف العبيدي.داألحواز أرض عربية سليبة9982

9983
أثر قوانين االنتداب البريطاني إلقامة الوطن القومي اليهودي في 

فلسطين
415عادل حامد الجادر

415التأليف الموسيقي المصري المعاصر الجيل الثاني9984

415صالح هاشمالسينما الفرنسية9985



415مجموعة من المؤلفينالصحافة القطرية والقضايا العربية9986

415رشيد العبيدي2دراسات في النقد األدبي ج9987

415عز الدين مصطفى رسول.دأحمد خاني شاعا مفكرا فيلسوفا متصوفا9988

415أكرم ضياء العمري.دالتراث والمعاصرة9989

415قاسم عبد قاسم.د3ندوة التاريخ اإلسالمي والوسيط المجلد9990

9991
دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا 

1941سنة 
415فاضل البرك.د

415عبد العال الصكبان.دعالم المالية العامة9992

415عماد عبد السالم رؤوف2اآلثار القبطية في المكتبة القادرية ج9993

التشريعات إلدارة األوقاف9994
المحامي عبد الرزاق هوبي 

محمد
415

415سالم عبود اآللوسيمعهد الوثائقيين العرب9995

9415حصاد ندوة الدراسات العمانية المجلد9996

415محمد مزيدالنواشي9997

1980415 – 1979المجموعة اإلحصائية السنوية لجامعة السليمانية 9998

415ماجدة درويشسؤال وجواب من قطر9999

415عواد مجيد األعظميمعالم التراث العربي واإلسالمي في فلسطين10000

415ميشيل كوك1اإلدارة األرشيفية ج10001

415مجموعة من المؤلفينالمعلومات الصحفية وتنظيمها األرشيف الصحفي10002



415غازي رجب محمدالعمارة العربية في العصر اإلسالمي في العراق10003

1984415قائمة المطبوعات10004

415(سابك)نظام الشركة السعودية للصناعات األساسية شركة حكومية 10005

415الباراسكولوجي والحياة10006

1979415 – 1978 دورة الميثاق 13دليل التخرج الدورة10007

415وقائع اليونسكو10008

415ندوة الصحة المدرسية للدول العربية في الخليج10009

10010
 – 1847دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي 

1980
415مصطفى عبد القادر النجار

415عبد هللا الجورانيدراسات وثائقية في تاريخ المنتفك الوطني10011

415جاسم الرصيفثالثاء األحزان السعيدة10012

415عبد الكريم األميننظام تنصيف موارد األرشيف الصحفي وفهرستها10013

415جواد هاشمالعلم والتنكلوجيا والتنمية الصناعية10014

415محمد مهدي الجواهري2ديوان الجواهري ج10015

415عز الدين غربيةفلسطين تارخيها وحضارتها10016

415دليل الناشرين في دول الخليج العربي10017

415رمزية األطرقجيالحياة االجتماعية في بغداد منذ نشأتها حتى العصر العباسي األول10018

ميزان األصول10019
عبد الملك عبد الرحمن 

السعدي
415



415أكرم ياملكيالعقود التجارية10020

415حيدر الحيدريدودة أوراق التفاح الجنوبية10021

415إبراهيم عبد هللا غلومالقصة القصيرة في الخليج العربي10022

415محمد محسن البرازيالحقوق العامة الشاملة10023

عمان في العصور اإلسالمية األولى10024
عبد الرحمن عبد الكريم 

العربي
415

415سلمان هادي1مخطوطات كربالء ج10025

415عزيز السيد جاسمالثورة الالثورة10026

415قانون اتحاد المؤرخين العرب10027

415حسن النجفيميزانية النقد األجنبي10028

415األجور10029

415محمد سمارةطقوس مسائية10030

415بدراسات الخليج العربي الجزيرة العربية10031

415هادي أحمد مخلف.دالتوزيع الجغرافي لمزارع الدولة في العراق10032

415عز الدين فراج.دالصحة المهنية10033

415النفط في حياتنا اليومية10034

415كوركيس عوادمصادر التراث العسكري عند العرب10035

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

416أوسكار رويتربابل المدينة الداخلية المركز10036

الرف السادس عشر



416 حلية جدران المباني1تنقيبات سامراء ج10037

416 فخاريات سامراء المزججة2تنقيبات سامراء ج10038

تاريخ القدس العسكري في عصر الرسالة والخالفة الراشدة10039
المقدم المتقاعد نهاد عباس 

الجبوري
416

416بعض المنطلقات الوحدوية في أقطار الخليج العربي10040

416مجموعة خطب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان10041

416أحمد الجنابيالحركة اللغوية والنحوية في المدرسة المستنصرية10042

416وديع ميخائيل1ملخصات بحوث الخليج العربي والجزيرة العربية المنشورة ج10043

416مؤشرات إحصائية للتعليم بوزارة المعارف10044

416قصة جهاد الليبيين10045

416اعتماد القصيري1981األحداث وأعمال الصيانية التي جرت على بناء المستنصرية 10046

416سلسلة دراسات عالقات السالح10047

416اإلمارات العربية المتحدة10048

416ريتشارد نيكسونحرب فيتنام وتأثيرها على السياسة الخارجية10049

416غحسان الحسنالقلق االجتاعي في تركيا10050

416محمد جواد عليجموري تنزانيا المتحدة10051

416لطفي جعفر فرجحزب المؤتمر الوطني ووره في قيادة النضال10052

416محمد جواد عليجمهورية كينيا10053

416روجر جوفريالفالحة اإلفريقية في العمل10054

416زهير عبد الحسين مهديجمهورية توجو10055



1978416حضر المباني والوحدات السكنية 10056

416أحمد علي مهلبالقدس في عيون فقيد األمة جاللة الملك حسين بن طالل10057

416فرج بصمجيكنوز المتحف العراقي10058

416أكرم عبد هللا اجميليالجامعة المستنصرية حلقة دراسية للنظم السياسية في العالم الثالث10059

416سلسلة أجزاء المدن والقرى والبلديات األردنية منطقة زهران10060

416نظام العباسياالنتفاضة الشعبية الفلسطينية10061

416صباح محمود محمدالفالشة والعالقة الصهيونية األثيوبية10062

416وليد الخالديالصهيونية في مئة عام10063

416عبد الهادي التازيالقدس والخليل في الرحالت الغربية10064

416جامعة بغداد كلية العلوم السياسية10065

416عبد السالم البغداديالتحرك الصهيوني المعاصر في إفريقيا10066

416ناظم عبد الواحد الجاسورالحدث السياسي10067

416سامي سعيد األحمدمنطلق جديد في دراسة تاريخ فلسطين القديم10068

1984416تشاد أخبار وثائق ودراسات 10069

416شؤون شبه القارة الهندية وأفغانستان10070

416حوارات العالقات الفلسطينية األمريكية في عهد الرئيس بيل كلنتون10071

416هجير عدنان أمينالعالقات االقتصادية األفغانية اإليرانية10072

416هاني إلياس خضرالعالقات األوربية األمريكية آفاقها ومستقبلها10073

2416تشاد أخبار وثائق ودراسات ج10074



416محمد األدهميمنهج جديد في دراسة ظهور حركة القومية العربية الحديثة10075

416وليد الخالديكي ال ننسى10076

1416الجامعة المستنصرية دراسات عن أفغانستان ج10077

416عبد الرحمن المزينتاريخ فلسطين للفتيان10078

416وليد الخالديقبل الشتات10079

416عبد الواحد ذنون طهتاريخ المغرب واألندلس كيف نكتبه10080

416محاضر جلسات المجلس التنفيذي10081

416وثائق المجلس التنفيذي10082

416بدري محمد فهديالمؤرخ ابن النجار البغدادي10083

416بحوث المؤتمر العالمي عن تاريخ  الملك عبد العزيز10084

416ديلالتحديات األمنية التي تواجه المملكة العربية السعودية10085

416الخطة الشاملة للثقافة العربية10086

36416وثائق المجلس التنفيذي الدورة 10087

416األردن10088

416رشاد اإلماممدينة القدس في العصر الوسيط10089

416الجريمة واإلدانة10090

416صور من حائل10091

416زهير عبد الحسين مهديطبيعة العالقات العراقية الفارسية10092

416عبد الجبار السماك بحث في التراث العربي اإلسالمي10093

416وليد الخالديفلسطين ومنطق السيادات السياسية10094

416ندوة آسيا وإفريقيا في الحرب العراقية اإليرانية10095



416صباح رحيمةاألرشيف الجاري10096

416حميد المطبعيموسوعة أعالم العراق في القرن العشرين10097

الكامل في التاريخ10098
أبو الحسن علي بن الكرم 

الملقب بعز الدين
416

416مصطفى عبد القادر النجار2يوميات البصرة ج10099

416تطور محو األمية في الوطن العربي10100

416ديل آر تاهيتينالتحديات األمنية التي تواجه المملكة العربية السعودية10101

416طه باقر.أالمحاور الحضارية المشتركة ألدوار التاريخ10102

416العربي الزبيدي1964 – 1954ايديولوجية جبهة التحرير الوطني 10103

7416، 2أطالل حولية اآلثار العربية السعودية العدد10104

33416قرارات المجلس التنفيذي الدورة10105

...تاريخ وتراث البصرة10106
رئاسة جامعة البصرة أمانة 

المكتبة المركزية العامة
416

416رشيد سليم خوريديوان القروي10107

416شنته طاهر هاشم1978الرسائل العلمية العربية حول الخليج العربي قائمة ببلوغرافية ج 10108

1،2فهرس المخططوطات العربية المصور ج10109
محمد عدنان البخيت، .د

نوفان رجا الحمود
416

رؤية جديدة لتاريخ الفرق العربية اإلسالمية10110
عزمي شفيق محمد .د

الصالحي
416



416محمد مظفر هاشم األدهمي.د...منهج جديد في دراسة ظهور حركة القومية العربية الحديثة10111

416ضياء عبد الرزاق حسن.أالمراسل الحربي10112

416أمل الشرقيالصحافة المتخصصة10113

416صالح أحمد العلي.دحقب التاريخ العربي وتقسيمه10114

416صالح لمعي مصطفىمساجد بيروت10115

416سليمان سعدون البدر.دمنطقة الخليج العربي خالل األلفين الثاني واألول قبل الميالد10116

416فتحي خليل.أ(العناوين)التحرير الصحفي 10117

10118
تقرير اتحاد إاعات الدول العربية حول تنشيط استخدام الشبكة الفضائية 

...العربية
416

10119
 من 18قرارات مجلس وزراء األعالم العرب في دور انعقاده العادي 

2/2/1982 إلى 1
416

تاريخ مدينة سامراء10120
يونس الشيخ إبراهيم 

السامرائي
416

10121
 من 17قرارات مجلس وزراء اإلعالم العرب في دور انعقاده العادي 

13/6/1981 إلى 12
416

416فتحي خليل.أسكرتارية التحرير والتنسيق بين األقسام10122

416سامي سعيد األحمد.دمنطلق جديد في دراسة تاريخ فلسطين القديم10123

416عبد هللا عبد العزيز بن إدريسمجتمع المدينة في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم10124

10125
محاضر جلسات الدورة غير العادية األولى للمؤتمر العام الحرطوم 

م2/8/1978: 29/7
416



416محاضر جلسات المجلس التنفيذي الدورة الحادية والعشرون10126

التاريخ الباهر في الدولة األتابكية بالموصل10127

علي بن أبي الكرم محمد بن 

محمد بن عبد الكريم بن عبد 

الواحد الشيباني المعروف 

 555)بابن األثير الجزري 

(هـ630– 

416

416صور من حياة جاللة المغفور له الملك عبد هللا بن الحسن10128

416طاهر البكاءاإلدارة األمريكية وفلسطين10129

416..جامعة بغداد كلية العلوم السياسية مركز الدراسات الفلسطينية10130

2416، 1 ج1982 – 1958كشاف موضوعات المرأة في جريدة الثورة 10131

10132
األئمة في قريش الحسين بن علي رضي هللا عنه، الثورة العربية 

الكبرى مذكرات األمير زيد
416

416قحطان رشيد صالح.دالكشاف األثري في العراق10133

10134
المقدمة التحليلية لتنفيذ البرامج ومشروعات المنظمة للدورة المالية 

1986 – 1987
416

10135
تقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والمشروعات المجلس التنفيذي 

47الدورة 
416

10136
 المؤتمر 1985 و84ش19الميزانية والبرنامج للدورة المالية لعامي 

7العام الدورة العادية 
416



416دراسة بشأن الهيكل التنظيمي للمنظمة األجهزة والمراكز الخارجية10137

416أمن الخليج العربي في الدوريت العربية10138

10139
، ندوة أغاني الطفولة 1998المهرجان األردني الرابع ألغنية الطفل 

لمرحلة ما قبل المدرسة أوراق العمل
416

46416وثاائق المجلس التنفيذي الدورة10140

38416تقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والمشروعات الدورة10141

416طه باقرالمحاور الحضارية المشتركة ألدوار التاريخ العربي10142

416المعرض المشترك األول آلثار مجلس التعاون لدول الخليج10143

416اآلثار في دولة اإلمارات العربية المتحدة10144

416كوركيس عوادالطفولة واألطفال في المصادر العربية القديمة والحديثة10145

416موفق سلمان الربيعيدليل تنظيم المحفوظات10146

1985416نشرة الملكية الصناعية 10147

1985416 10المجموعة اإلحصائية السنوية العدد 10148

1977416جامعة البصرة فهرست معرض الكتاب العربي الجامعي 10149

416ديفيد كيركعلم الحياة اليوم10150

416قرارت المجلس التنفيذي تونس10151

85416التطور الثقافي في الوطن العربي تونس 10152

416معاولة إبراهيم1982حفريات البعثة العربية في موقع سار البحرين 10153

416سناء سعيدصحافة الحائط10154

416أمل يحيى الناصريالنفط والخليج العربي في الدوريات العربية10155



31416قرارات المجلس التنفيذي الدورة 10156

416محمد مظفر األدهميمنهج جديد في دراسة ظهور حركة القومية العربية الحديثة10157

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

417محمد صالح عبد الرضاطائر السعف10158

417محمد اميناالنسان روح المعركه10159

417هادي مخلفالتوزيع الجغرافي10160

417محمد كامل عبد الرحمنسياسة ايران الخارجية في عهد رضا شاح10161

417الدليل الببليوغرافي لمنشورات المنظمه10162

417قبل ان تقرا10163

417كتاب تعليم اللغه االنكليزيه للقوات المسلحه10164

417عبد الواحد ذنون طهموسى بن نصير10165

417حسن الكتبياشخاص في حياتي10166

417عدنان مروك بكغادة افامية10167

417ياسين بن خير هللا العمريتواريخ النساء الروضه الفيحاء10168

المستنصرية في التاريخ10169
محمد المشهداني واسامه 

النقشبندي
417

417حميدالمطبعيمحاور في الفكر والتواريخ10170

417خير هللا طلفاحاعداء العرب التقليديون10171

417احمد ابو حاكمه2تاريخ الكويت ج10172

الرف السابع عشر



417دور األدب القسم االول10173

417بريت.ل.رموسوعه المصطلح النقدي التصور والخيال10174

417ندى السعدي1فهرس االطاريح الجامعيه لكليه االداب جامعه بغداد ج10175

10176
دراسات الخليج العربي والجزيره العربية االنظمه واالختصاصات 

والنشاطات
417

18417دليل الرسائل الجامعيه 10177

417فائق فضوليالمراء ببليوغرافيه10178

417نزار الحديثياالمه العربية والتحدي10179

417الجماعة األوربية والعالم العربي10180

417حنا الصائغاالتجاهات الدولية في تطوير اإلدارة المالية العامة10181

417قصي حسين آل فرجإسماعيل الكبير10182

417رجاء الخطابمؤتمر القاهرة وتأثيره10183

17417المودع من الجامعات العربية في مركز االبداع في الجامعه األردنية 10184

417كلمة حضرة صاحب الجاللة فهد بن عبد هللا آل سعود10185

417أسامة النقشبنديالمخطوطات الفقهية10186

10187
 20ندوة العالقات المصرية السعودية في النصف األول من القرن

3المجلد
417

417خضر الطائي(إهداء)ديوان العرجى 10188

417أبو الفرج  األصفهاني12، 11، 9كتاب األغاني 10189

417جميل الجبوريدليل مطبوعات وزارة اإلعالم10190



417محمد متولي.دتاريخ الصحافة المصرية10191

417ابتسام مرهون الصفارزياد األعجم شاعر العربية في خراسان10192

417سالم محمد آل حميدةاألرقام العربية10193

417مجموعة من المؤلفينالدور التدريبية الثانية10194

417رابح جمعةحالة األمن في عهد الملك عبد العزيز10195

417عبد الستار اآللوسيتحليل النظم والتخطيط ونماذج القرار10196

417حكمة عبد هللا البزازالتربية والعمل10197

417الفهرس الوطني لللمطبوعات العراقية10198

417التصور الشامل لنشاط المنظمة على المدى البعيد10199

417كلية اآلداباإلمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع10200

417فهرس األطاريح الجامعية لكلية اآلداب10201

417عبد االمير العكام.دتاريخ حزب االستقالل العراقي10202

417خير الدين الزركلي11، 3اإلعالم قاموس تراجم ألشهر النساء والرجال من العرب ج10203

417عبد هللا الحبشيدراسات في التراث اليمني10204

417عبد الهادي التازياإللمام بمن وافق حكمه للمغرب استهالل المائة عام10205

417فالح أحمد أحمدشاعرات من الخليج العربي10206

1779417وثائق دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 10207

10208
مختارات من أقوال حضر صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 

أمير قطر
417

417دليل كلية اآلداب والعلوم10209



417ماجد النجارالدليل السنوي الثاني للدوائر الحكومية في الجمهورية العراقية10210

10211
الجامعة األردنية عناوين رسائل الماجستير المقدمة في الجامعة سنة 

1981
417

1417دراسات في النقد األدبي ج10212

417حسن الخياطالرصيد السكاني في دول الخليج العربي10213

417مجموعةالحدود الشرقية للوطن العربي10214

1990417 – 86إصدارا دار الشؤون الثقافية العامة لألعوام 10215

417طارق محمود شكريلعب الحرب10216

417عبد المجيد عابدينالتوثيق تاريخه وأدواته10217

417صالح الدينروشنبيرنوى10218

417كتب نادرة أعادت طبعها مكتبة المثنى ببغداد10219

417زعامة مارونية من حبيب سعد إلى سمير جعجع10220

417الموازنات الحكومية في الدول النامية10221

417معلمو الغد10222

417دليل جامعة اإلمارات العربية المتحدة10223

417أحمد مكي األنصارييونس البصري10224

417عبد الرحمن العانيعمان في العصور اإلسالمية األولى10225

417عائشة عبد الرحمندار السالم في حياة أبي العالء10226

417إبراهيم خورشيدفهارس رقيقات في مكتبة مخطوطات10227

417النظام الداخلي للفرع اإلقليمي العربي10228

417علي جوادديوان الطغرائي10229



417ميخائيل عواد3مخطوطات المجمع العلمي العراقي ج10230

417المملكة العربية السعودية ال إله إال هللا محمد رسول هللا10231

417عبد العزيز حبيبمصادر الطاقة في إفريقيا10232

417نزار عبد اللطيف الحديثيمحاضرات في التاريخ العربي10233

417مصطفى علي عزيزالقصة وتطورها في األدب العربي الحديث10234

10235
دراسة جدوى تصنيع معدات االتصاالت السلكية والالسلكية في الوطن 

العربي
417

417الصوت السرياني10236

417عبد الجبار عبد هللا التميميمحلتان من بغداد10237

417زكي النقاشدور العروبة في تراثنا اللبناني10238

417نزار عبد اللطيف الحديثياألمة العربية والتحدي10239

417إبراهيم الوائليديوان كمال نصرت10240

417عماد عبد السالم رؤوف1اآلثار الخطية في المكتبة القادرية ج10241

10242
التقرير السابع عن أوضاع معاهد ومدارس وكليات ومراكز التدريب 

التابعة للقطاع العام في السعودية
417

10243
ندوة العالقات المصرية السعودية في النصف األول من القرن العشرين 

2المجلد
417

417ميري عبودي فتوحيفهرست المخطوط العربي10244

417عبد هللا بن زيدتحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم لإلمام بدر الدين بن جماعة10245

417عبد العزيز محمد المنصور1916 – 1868التطور السياسي للقطر في الفترة ما بين 10246



417رعد عبد الجليل مصطفىالمؤسسة الدينية في إيران10247

417سالم عبود اآللوسياألرشيف تاريخه أصنافه إدارته10248

417عبد الوهاب محمد العدوانيديوان ذي اإلصبع العدواني حرثان بن محرث10249

417عماد أحمد الجواهريتاريخ مشكلة اإلدراي في العراق10250

417أبو جعفر النحاسكتاب القطع واالئتناف10251

417باقر جواد الزجاجيالرواية العراقية وقضية الريف10252

417فكرت نامق عبد الفتاح1958 – 1953سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية 10253

417متحف قطر الوطني10254

417إبراهيم عبد القادر حسنترميم وصيانة اآلثار ومقتنيات المتحف الوطنية10255

417نحو لغة عربية سليمة10256

417علي الوردي.د...دراسة في طبيعة المجتمع العراقي10257

417دائرة المعارف بمصراللغة واألدب10258

417رزاق إبراهيم حسنالشخصية العمالية في القصة العراقية10259

الذكاء10260
خليل .غاستون فيو ترجمة د

الجر
417

417نور الدين محمدنظرات على هامش التنمية10261

417شبلي العيسميالوحدة العربية من خالل التجربة10262

417محمد رجب السامرائيعلم الفلك عند العرب10263

417الفاتحة وجزء عم10264َّ

417الطيب عزيزعن التسوية والتغيير وحرب الكتائب10265



417دليل العامل العربي في القطر العراقي10266

417مجموعة من المؤلفينالمخاطر الصهيونية والفارسية على األمة العربية10267

417تهاني هلسهدافيد بن جوريون10268

الغذاء والتطور العلمي للتغذية10269
محمد عبد السعيدي حميد 

مجيد العبيدي
417

417سلطنة عمانالمتحف العماني10270

10271
 1969البعث والقضية الفلسطينية المقاومة الفلسطينية والنضال العربي 

 –1973
417عبد الوهاب الكيالي.د

417محسن عبد الحميد.دنظرات في االقتصاد اإلسالمي10272

417فؤاد مطرحكيم الثورة قصة ثورة الدكتور جورج حبش10273

417يوسف نمر ذيابحروف اإلضافة في األساليب العربية10274

417ثريا البقصميالعرق األسود مجموعة قصصية10275

417خير هللا طلفاحأحوال يهود في القرآن10276

...الموقف اإليراني في اإلصرار على الحرب10277
الجمهورية العراقية وزارة 

الخارجية
417

417محمد الرميحي.دالجذور االجتماعية للديموقراطية في مجتمعات الخليج العربي المعاصرة10278

417عبد الهادي التازي.دالصالت التاريخية بين المغرب وُعمان10279

34417سلسلة الثقافة الثورية دور االيديولوجية العربية الثورية في إغناء حركة اإلبداع العربي10280

417خير هللا طلفاحهللا وأسرار القرآن10281

417عطية صقر.أاإلسالم والتحرر من الجوع10282



10283
 – 1908التكوين االجتماعي لألحزاب والجمعيات السياسية في العراق 

1958
417عادل تقي عبد البلداوي.د

417ترجمة عبد الواحد محمدالخالصة العصية لتقاليدنا تأمالت في األدب الكندي10284

417عادل تقي عبد البلداوي.دمعتقل العمارة من المدارس الوطنية العراقية في العهد الملكي10285

417خير هللا طلفاحالصالة مصدر قوة في اإلسالم10286

417مؤسسة العفيف الثقافية الجمهورية العربية اليمنية10287

417الجديد في العلم والتكنلوجيا10288

417محمد مظفر األدهمي.دكيف سلب آل سعود أرض نجد والحجاز10289

417خير هللا طلفاحالعلوم والفنون عند العرب10290

417دليل رابطة الجامعات اإلسالمية10291

حول قضية أسباب ركود الحضارة اإلسالمية10292

المملكة العربية السعودية 

وزارة اإلعالم اإلعالم 

الداخلي

417

417خير هللا طلفاحللحقيقة والتاريخ بعض المنجزات الصامتة10293

10294
 موقف الجمهورية 1987 تموز 20    1987 598قرار مجلس األمن 

ودائم..العراقية سالم شامل
417

417أنور عبد الواحد.دقصة المعادن الثمينة10295

417حازم سليمان الحلي.دالشريف الرضي وجهوده النحوية10296

417جمال عب الرزاق البدريالثورة والسياسة الدولية10297

417حسين عيددراسات أدبية في القصة والرواية10298

417النظام األساس لقانون االتحاد النسائي العربي العام10299



417دراسة إنشاء مركز رئيسي للمعلومات10300

417شاعر الثورة محمد ناصر العنسي1ديوان البراكين الثورية ج10301

417كامل الدباغالعلم للجميع10302

417مصطفى عبد الحميد.دتيارات حديثة في األدب األلماني10303

417سعيد الغانمياللغة علما مقاالت في علم اللغة الحديث10304

417دار النهضة العربية10305

417حسن محمد طوالبةالحملة على برنامج العراق النووي لماذا10306

417صاحب الشاهرأيها الوطن الشاعري10307

10308
نظرة في إعالم العالم الثالث من خالل األنظمة اإلذاعية في الدول 

النامية
417إبراهيم الداقوقي.د

417مجموعة من المؤلفينتاريخ التعليم في الصومال10309

417حازم سليمان الحلي.دالشريف الرضي وجهوده النحوية10310

417عبد الحميد العلوجيالهجرة الصهيونية إلى فلسطين10311

417صباح ياسينالديمقراطية والضروة وسياق المبادئ10312

417جريدة التراث وثائق دامغة10313

417دياب نبهاننظرة في العالقات اإليرانية اإلسرائيلية10314

وكاالت تنسيق األسناد الناري10315
العقيد الركن حازم عبد 

الرزاق شهاب
417

10316
النظام الداخلي لألمانة العامة للمراكز والهيئات العلمية الهتمة بدرسات 

الخليج العربي والجزيرة العربية
417

417غازي فيصللمحات خالدة من تاريخ االتحاد الوطني لطلبة العراق10317



417نوري جعفر.دالتقدم العلمي والتكنلوجي ومضامينه االجتماعية والتربوية10318

417المكتبة الوطنية1977النتاج الفكري العراقي لعام 10319

417عبد الواحد ذنون طه.دنشأة تدوين التاريخ العربي في األندلس10320

417شهاب سامي شهابأهمية تكرار التدريب األسبوعي لتطوير الصفات البدنية10321

417قانون المجلس الوطني10322

417خير هللا طلفاحتاريخ المجوسية ومذاهبها10323

417دراسات في الوطن العربي الحركات الثورية والسياسية10324

417رناد الخطيب عياد.د2التيارات السياسية في األردن ونصقانون األحزاب ج10325

417إبراهيم خليل أحمد.دنشأة الصحافة العربية في الموصل10326

417يونس أحمد السامرائيهـ3ديوان خالد الكاتب من شعراء القرن 10327

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

418محمد عفيفي مطرمسامرة األوالد كي ال يناموا10328

418آداب للناشئين10329

418المجلد األول من تاريخ العالمة ابن خلدون10330

1956418التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي 10331

1953418التقرير السنوي للمصرف الوطني العراقي 10332

19418النشرة الفصلية للبنك المركزي العراقي رقم 10333

43418قرارات المجلس التنفيذي الدورة 10334

36418قرارات المجلس التنفيذي لدورة 10335

الرف الثامن عشر



418محمد جواد عليجمهورية بيتسوانا10336

418 تونس44مشروع جدول األعمال الدور العادية 10337

418عامر قندلجيأقسام المعلومات10338

10339
– إطار عمل للتغير من أجل أحداث نقلة نوعية في اإلعالم العراقي 

اليونان
418

418مشروع جدول أعمال اللجنة الدائمة لإلعالم العربي10340

1993418دليل مكتبة الساقي 10341

418مونيك ديرفران1حفريات قلعة البحرين ج10342

35418تقرير المدير العام عن نشاط المنظمة خارج البرامج الدورة 10343

41418وثائق المجلس التنفيذي الدورة10344

418محمد جواد عليالسيخ ومشكلة البنجاب في الهند10345

418طه البصريوكاالت االنباء10346

418 في الدوريات العربية78األحداث السياسية في اليمن عام 10347

40418وثائق المجلس التنفيذي الدورة10348

10349
 الدورة العادية 1987 – 1986مشروع الميزانية والبرامج لعامي 

الثامنة
418

418صالح مهدي عماشموسكو عاصمة الثلوج10350

418سامي سعيد األحمدالسوكريون وتراثهم الحضاري10351

418جعفر عباس حميدي1958 – 1953التطورات واالتجاهات السياسية الداخلية في العراق 10352

418تنمية مستمرة10353



3418علم تعليم الكبار ج10354

418شامل رشيد ياسينعوارض األهلية  بين الشريعة والقانون10355

418محي ناصر اللباندروس في االقتصاد10356

418أحمد مستجير.ددراسة في االنتخاب الوراثي في ماشية اللبن10357

418حميد المطبعيمحاور في الفكر والتاريخ10358

418محمد مصالحةدراسات في اإلعالم العربي10359

418نعمان ماهر الكنعانيالمزاهر10360

418ناصر حمدانيخداع الخردل10361

المستنصرية في التاريخ10362
محمد جاسم المشهداني 

وأسامة النقشبندي
418

418فيرتزر بروبا.د2رجال ومراكز قوى في بالد الشرق ج10363

10364
 1فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف في السليمانية مكتبة البابانيين ج

4 خزائن متفرقةج2مكتبة بيارة طويلة خورمال ج
418محمود أحمد محمد

1976418المجموعة اإلحصائية السنوية 10365

10366
حصاد ندوة الدراسات العمانية البحوث والدراسات التي قدمت في 

7 المجلد1980الندوة 
418

418خير هللا طلفاحمن األدب النبوي10367

418جالل محمد إبراهيماإلجازات المستحقة للعامالت بمناسبة الحمل والوضع10368

1977418النشرة العربية للمطبوعات 10369

418تقي الدين عارف الدوريعصر إمرة األمراء في العراق10370

418بيروت– مشاكل الصحفيات العربيات 10371



418مدني صالحابن طفيل قضايا ومواقف10372

418جمل مصعب محمودالقضية األرتيرية10373

418كامل الخلفشموع ورياحين10374

418رشيد عبد الرحمن العبيديأبو طالب المأموني10375

418يوسف نمر ذيابحروف اإلضافة في األساليب العربية10376

418أحمد صدقي الدجانيالعالقات العربية األوربية بعد عقد من الحوار10377

418محمد عبد القادرالمعلم عبد الحق الشاعر الشعبي األول10378

418سامي سعيد األحمد2العراق القديم ج10379

418وينتوث وسميثالهندسة المستوية10380

418كوركيس عوادمصادر التراث العسكري عند العرب10381

418محمد أنيسناجي شوكت أوراق10382

418دليل الدوريات في المكتبة10383

1987418أصل النزاع اإليراني في العراق 10384

418بغداد مدينة السالم10385

418رناد الخطيب عيادالتيارات السياسية في األردن ونص الميثاق الوطني األردني10386

418عبد القادر رحيم الهيتياألندلس النحوي خالل القرن السابع الهجري10387

418الدورة الرابعة والثالثون للجمعية العامة بهيئة األمم المتحدة10388

418مروان لطفيالقدس زهرة المدائن10389

418العمال والثورة10390

418كوجي ماتسوموتوالتنظيم لرفع اإلنتاجية دراسة تحليلية لألنظمة اليابانية وممارساتها10391



418ماذا جرى في المنطقة وما هو المطلوب في المرحلة الراهنة؟10392

418عادل حسينالنفط من خالل الثورة10393

418كمال عبد هللا الحديثيإيران النظام الجديد والقديم10394

418تطور التربية في الصين10395

418محمد عبد الجواد محمدملكية األراضي في ليبيا10396

418أبو عمر عثمان بن عمر2اإليضاح في شرح المفصلج10397

418غانم قدوري الحمدالدراسات الصوتية عند علماء التجويد10398

418صباح إبراهيم سعيد الشيخلياألصناف في العصر العباسي نشأتها وتطورها10399

418طاهر مظفر العميدتخطيط المدن العربية اإلسالمية10400

418كوسوفا بين تآمر الغرب وصمت المسلمين10401

418جيوم اوبلينركازنوفا10402

418صبري الهيتيالشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد10403

418االتصاالت الودية المتبادلة بين الصين وعمان عبر التاريخ10404

418حول السياسات واألهداف والخطط التربوية في الوطن العربي10405

418دوافع الضجة التي تفتعلها إيران بشأن المتسللين10406

418آي رويستنقصة اآلثار اآلشورية10407

418فائز عزيز أسعدانحراف النظام البرلماني في العراق10408

418هادي منعم حسندليل متحف االزياء والمأثورات الشعبية10409

418ماجد السيد وليد أحمدمنخفض الثرثار10410

418نور الدين محمدنظرات على هامش التنمية10411



2418األعمال الكاملة للدتور سعدون حمادي المجلد 10412

418ابن الربيع الشيباني الشافعي1حدائق األنوار ومطالع األسرار ج10413

2418القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني ج10414

418مصطفى عبد القادر النجاردراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي10415

10416
دراسات مسحية آلراء المؤلفين والكتاب والقراء الواقع الراهن 

والمستقبل المنظور
418

418شليدون شافرالشركات والمشاركة في التعليم األساسي10417

418عبد الحق فاضلالعربية أم األلمانية10418

418مصرف ليبيا المركزي تصدر عن إدارة البحوث واإلحصاء10419

418عباس أحمد العصفورشطآن الخليج10420

418حكمت عبد هللا البزاز(إهداء)التربية االشتراكية 10421

418حق االتصال10422

418سالم اآللوسيالتشريعات الوثائقية10423

418أحمد سوسةحضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور10424

418عباس محجوبمشكالت الشباب الحلول المطروحة والحل اإلسالمي10425

418فرج هاليدايالمجتمع والسياسة في الجزيرة العربية10426

418إبراهيم الشاعرصدى الونان10427

1990418 – 1986إصدارت دار الشؤون الثقافية العامة لألعوام 10428

418خالد يحيى العزيمشكلة شط العرب في ظل المعاهدات والقانون10429

418طارق حمادةنظام معالجة المعلومات للتنمية اإلدارية10430



418منظمة المدن العربية النظام األساسي10431

1978418نظرات في األدب واإلعالم قديما وحديثا 10432

418لطفي الخولي يونيو الحقيقة والمستقبل104335

418ادمون رباط2الفتح العربي في عهد الخلفاء الراشدين ج10434

1982418 – 1981دليل جامعة البصرة 10435

1418دراسات في تاريخ وآثار فلسطين المجلد 10436

418محمد جميل الروزبيانيالمعروفون من الروزبيانية في الكتب التاريخية10437

418صالح محمد العابدموقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي10438

418أعمال الملتقى الثاني لخريجي كلية الدعوة اإلسالمية10439

418إدوارد عويسرواء المساء10440

418مهدي الجبردروس التاريخ10441

418صالح التكريتياالستعمار أشكاله تطوراته أساليبع10442

418نحو قفزة نوعية10443

418مصطفى محمودسؤال الوجود10444

418عبيد طويرشالصراع حول مضيق هرمز10445

418غازي العباديالخواء العالي10446

418خير هللا طلفاحشيخ العروبة واإلسالم أحمد بن تيمية10447

418كتاب الجهاد النفوذ الصهيوني في السياسة الفلسطينية10448

418مجموعة من المؤلفينالفكر القومي10449

418أحمد محمد عبيدمعجم أصنام العرب10450

418ماودونمنتصف الليل10451



418خير هللا طلفاحمناقشات عامة10452

418الكوادر الجامعية المتخصصة في خدمة خطط التنمية القومية10453

418أحمد محمد جمالالشباب دراسات ولقاءات10454

418كاظم سعد الدينفن كتابة األقصوصة10455

418األزمة الراهنة وبرنامج اإلنقاذ الوطني10456

418األحداث األخيرة في مصر10457

418مؤيد معيدالتواصل واالستقالل الحضاري في التاريخ10458

418عبد المنعم مصطفىاأليدز عوز المناعة المكتسب10459

418عبد القادر الحبيبمصادر المعلومات في دول الخليج العربي10460

418حسن الدجيليالدولة والتعليم10461

418حسن محمد طوالبةنحو تخطيط موحد اإلعالم العربي10462

418دار العلم للماليين10463

418سهيلة داود سلمانالطريق السريع10464

418عادل تقي البلداوي.د.أكمال مظهر أحمد رحلة علمية معه10465

418أحمد جالل التدمريتكوين عقل جماعي عربي10466

418عبد الكريم كريممطلع المغرب الداهية10467

418أحمد جالل التدمريالشعوبية مرض المناعة في األمة العربية10468

418قانون خدمة العلم10469

418محمود شيت خطابالشورى العسكرية النبوية10470

418خارطة البحرين10471



10472
دليل الرسائل واالطاريخ العلمية التي تم مناقشتها في معهد التاريخ 

13/7/2000 – 1995 / 1/ 2العربي والتراث العلمي 
418مهدي موسى العالق

418عبد البدر إبراهيمصمود وسط اإلعصار10473

418محمد مهدي الجواهري6ديوان الجواهري ج10474

418عمر الخطيبمصر والحرب مع إسرائيل10475

418وثائق المؤتمر العالمي الشعبي للسالم المنعقد في بغداد10476

1975418مناهج الدورات التدريبية 10477

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

419شاكر حسن آل سعيدالبيانات الفنية في العراق10478

419لطفي جعفر فرجالرئيس السنغالي عبدو ضيوف10479

419صباح محمود محمد.دالعالقات الدولية للهند10480

419لطفي جعفر فرجمنظمة سوابو ودورها في تحرير ناميبيا10481

419عبد الرسول جاسمنحو هيكل أفضل لقوة العمل10482

419نحوو شقير مؤرخا واستعراض عام10483

419غسان حدادهدية إلى المكتبة10484

419الغرب اإلسالمي نشرة المقتنيات الجديدة10485

419سعاد عبد هللا المانعسيفيات المتنبي دراسة نقدية لالستخدام اللغوي10486

10487
مهرجان المستنصرية األول األحداث واألعمال الصيانة التي جرت 

على بناء المدرسة المستنصرية
419اعتماد يوسف القصيري

الرف التاسع عشر



419المقدمة التحليلية لتنفيذ مشروعات وبرامج المنظمة للدورة المالية10488

419جزر البحر األحمر10489

419حمد النصرتاريخ الخليج العربي10490

2419اإلحصاء التربوي ج10491

419ناظم عبد الواحد جاسورالعالقات الفرنسية اإلفريقية من االستعمار حتى االستقالل10492

419المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم10493

419الندوة الدولية حول محمد الخامس الملك الرائد10494

419الخطة الشاملة للثقافة العربية10495

419طارق عبد الوهابنينوى10496

419عبد الوحيد خاندليل الخرائط10497

419مجموعة من المؤلفين1977فهرس عناوين الكتب العربية في مكتبة الدراسات العليا 10498

1981419التطور العلمي في الوطن العربي تونس 10499

419إفريقيا10500

10501
الدليل المصنف للكتب األجنبية المتوفرة في مركز دراسات الخليج 

العربي
419عبد الوحيد خان

419كفاح كاظم الخزعلي.ددليل الوثائق التاريخية في معهد الدراسات القومية واالشتراكية10502

419صالح هاشم الكرخيإدارة المخازن النوعية10503

419هيام نائلفهارس صيانة اآلثار والممتلكات الثقافية وحمايتها10504

419بحوث المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبد العزيز10505

419عبد الوحيد خان2دليل الخرائط المتوفرة في مركز دراسات الخليج العربي ج10506

419فلسطين في مسيرة االتحاد العام للصحفيين العرب10507



419مؤيد سعيدالتواصل واالستقبال الحضاري في التاريخ10508

419 نصوص عربية8نصوص في المتحف العراقي المجلد10509

419مجموعة من المؤلفينالندوة العلمية لتطور الفكر القومي العربي10510

419ثالثة قرون وعشر سنوات من تاريخ الدولة العلوية10511

10512
قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم في المملكة العربية 

السعودية
419عبد الرحمن األنصاري

419موسى كمرأشهى العلوم وأطيب الخبز في سيرة الحاج عمر10513

419كما يوسف إسكندرالتعليم العالي عن بعد وجهات نظر للتعاون الدولي10514

419أحمد الشلبي6، 2حصاد ندوة الدراسات العمانية المجلد 10515

419أبو ظبي بين األمس واليوم10516

8419اإلعالم ج10517

419محمد عبيدانالمؤسسات السياسية في دولة قطر10518

2419، 1لجنة تدوين تاريخ قطر ج10519

419مجموعة من الباحثينالتسلح في العالم الثالث10520

419أبو فرج األصبهاني8كتاب األغاني ج10521

419علي أبو حسين1فهرس مخطوطات البحرين ج10522

419اللغة العربية وأدبها في الخليج العربي الكتاب الثاني10523

419حسين جميلدعوة إلى إصالح دستوري10524

419فوزي مكاويتطور نظام الحكم في قرطاج10525

10526
كشاف إحصائي زمني لسجالت المحاكم الشرعية واألوقاف اإلسالمية 

في بالد الشام
419محمد عدنان البخيت



419عبد الرزاق الحصانالحسبة رسالة تبحث في نظام الهيئة االجتماعية عند العرب10527

419أحمد شريف أحمدفكرة القانون الطبيعي عند المسلمين10528

419عزيز الدفاعي..السوق األوربية المشتركة التناقضات10529

419عبد الرحمن التكريتي2جمهرة األمثال البغدادية ج10530

419عبد هللا الجبورياإلمام األوزاعي حياته وأرواؤه وعصره10531

419ماجد أحمد العزيقراءة في أغاني أبي الفرج10532

419رناد الخطيب عيادالتيارت السياسية في األردن10533

419عبد هللا سلومالشعوبية10534

419أحمد جالل التدمريإعادة كتابة التاريخ العربي ضرورة آنية مستقبلية10535

419عبد الجبار التميميموجز تاريخ العيواضية والصرافية في بغداد10536

419عامر إبراهيم قندلجيالبحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات10537

419مجموعة من المؤلفين2المجتمع اإلسالمي والغرب ج10538

419خيسوس ريو ساليدوكنوز القواعد10539

419هادي عطية مطر الهاللي2كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني المجلد 10540

419حكمت نجيب عبد الرحمندراسات في تاريخ العلوم عند العرب10541

419طاهر مظفر العميدآثار المغرب واألندلس10542

419تقي الدين عارفصقلية عالقتها بدول البحر المتوسط اإلسالمي10543

419عبد الكريم كريمالمغرب في عهد الدولة السعدية10544

419وقائع المؤتمر التاسع لالتحاد النسائي العربي10545

419محمد عبد القادر الجاسمالبحرين قصة الصراع السياسي10546



419يوسف عيدابيالتراث الشعبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة10547

419محيي صابركلمات ومواقف10548

419سمير عبد الرحيم الجلبي2موسوعة الحرب الحديثة ج10549

419محمود علي الداودالخليج العربي والعمل العربي المشترك10550

419سليمان موسى2المراسالت التاريخية الثورة العربية الكبرى المجلد 10551

419مكي محمد عزيزالخرائط والجغرافية العملية10552

419محمد رشيد الفيل.دالحدود10553

419محمد مرين1فاس وباديتها ج10554

419عامر سليمانعظمة بابل موجز حضارة وادي الرافدين القاديمة10555

419سليمان عبد الرحمن العميداإلدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية10556

419مجموعة من المؤلفين1فسيولوجيا الحيوان المقارنة ج10557

419محمد هشام خواشيكةالتكامل االقتصادي في الخليج العربي10558

419أبحاث الندوة القطرية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب10559

419جميل كامل المنافالقيادة واألزمة الحضارية10560

419طارق نافع الحمداني5التاريخ الغياثي الفصل 10561

419أبو فرج14، 3كتاب األغاني 10562

419صالح بن سالم اليعربيرحلتي مع الصبر10563

419أحمد مطلوبمعجم المصطلحات البالغية وتطويرها10564

419البروفيسور بوراالتجربة الخالقة10565

419يحيى الجبوريديوان أحمد بن يوسف الجابر10566

419محمد عزت دروزة1مذكرات وتسجيالت مائة عام فلسطينية ج10567



419علي جواد الطهوراء األفق األدبي مقاالت10568

419الببلوغرافية الموضعية العربية للتربية10569

419ناجي معروف1أعالم العراق الحديث ج10570

419مجموعة من المؤلفينمدخل التراث الشعبي في اإلمارات10571

419علي إبراهيم الدرورةالكنايات الشعبية المالحية في اإلمارات والخليج العربي10572

1979419اإلحصاء الثقافي لعام 10573

1987419، 1986قائمة مطبوعات دار المريخ 10574

419محمد بنيسمواسم الشر10575

419مكي عزيزفيصل العرب10576

419ناجي جوادرحلتي إلى إفريقيا العربية10577

1995419عمان وزارة اإلعالم 10578

419على حدود الوطن مقاالت بثينة الناصري10579

419مصطفى عبد القادر النجارجزيرة خارج من جزر الخليج العربي10580

1975419المجلد التاسع والعشرون دائرة اآلثار العامة 10581

1979419 – 1978الموازنة والبرنامج للدورة المالية لعامي 10582

84419 – 83نشرة إحصائية التعليم 10583

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

420(19، 2، 1) المجلد1921المعجم المفهرس من عام 10584

420وليد ياسين التكريتي. داألفالج في دولة اإلمارات العربية المتحدة10585

الرف العشرون



10586
دليل استحداث وتطوير مكاتب االستعالمات في الجهاز اإلداري للدولة 

1981
420

2420تاريخ موريتانيا ط10587

1986420العراق في وثائق بريطانيا 10588

2002420 – 2001  ، 2004 – 2003التقرير االستراتيجي الخليجي 10589

420الحسن الثاني ملك المغرب التحدي10590

420جمال سند السويديمجلس التعاون لدول الخليج العربية10591

420الملك األشرف الغسانيالعسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك10592

420محمد فتحي أمينقاموس المصطلحات العسكرية10593

420عبد الجبار عبد الرحمنفهرس المطبوعات العراقية10594

420خضر الطائيديوان العرجي10595

420محمد سعد القدالالسياسة االقتصادية للدولة المهدية10596

420عبد المنعم الفرطوسيديوان الفرطوسي10597

1985420مجلس التعاون لدول الخليج العربية التقرير السنوي 10598

420حيدر كمونةأهمية تضمين تراثنا العربي المعماري10599

420عبد المهدي مطردراسات في قواعد اللغة العربية10600

420خولة أحمد النوريمشكالت العمل في رياض األطفال10601

420مهدي صالح السامرئيالزمن المستعاد10602

420ندوة كيفية تنفيذ االستراتيجية العربية لمحو األمية10603

420سالم اآللوسيالفرع اإلقليمي العربي للوثائق عربيكا10604



420عبد الرحمن الدربنديالطوابع البريدية هواية وعلم10605

420ناجي معروفمدارس قبل النظامية10606

420مؤيد البدريقانون كرة القدم والمرشد العالمي للحكام10607

420رزوق فرج رزوقالشعر اإلنكليزي مئة قصيدة10608

420ابتسام الصفارزياد األعجم شاعر العربية في خراسان10609

1980420ميثاق العمل االقتصادي القومي 10610

420عبد الستار فوزيدراسة في تطور اللغة اإلنكليزية ومستقبلها10611

420م1992- هـ 1412المتحف العماني الفرنسي 10612

420سالم اآللوسيالفرع اإلقليمي العربي للوثائق10613

10614
اتفاقات التعاون العلمي بين مركز دراسات الخليج العربي بجامعة 

1981البصرة والمراكز العربية واألجنبية 
420

420السيدة نهاد النقيباالحتياطات المالية العربية10615

10616
الدوريات الخليجية الصحف والمجالت الصادرة في أقطار الخليج 

1982العربي 
420

420حسام سعيد النعيميالدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني10617

420ناظم عبد الواحد الجاسورعلم السياسة10618

420مجموعة من المؤلفينالقصة العربية أجيال وآفاق10619

10620
 ، التقرير االقتصادي 2004 – 2003التقرير االقتصادي الخليجي 

2003 – 2002الخليجي 
420

420عبد الخالق عبد هللاالعالم المعاصر والصراعات الدولية10621

420أمل يوسف الصباحتعدادات السكان في الكويت10622



420موفق مصطفى العمريالتعاون واألقطار العربية10623

420يوسف حبياإلنسان في أدب وادي الرافدين10624

420عبد الرزاق الحصانبين األمس والغد ذكرى الكشاف العراقي10625

420عبد المجيدعبد اللطيفالطريقة العملية لكتابة الرسائل واألطروحات الجامعية10626

10627
النظام الداخلي لألمانة العامة للمراكز والهيئات العلمية للخليج العربية 

والجزيرة العربي
420

420محمود عبد هللا اليعقوبيبحوث المؤتمر دور األديب العربي في المعركة10628

420محمد عيسى صلحيةمطالع النيران10629

420نبيل عودةنابلس بين الماضي والحاضر10630

420خالد يحيى العربيالواقع التاريخي والحضاري لسلطنة عمان10631

420نشرة المؤتمرات والندوات العلمية10632

420صبري فالح الحمدي1956العدوان الثالثي على مصر عام 10633

420حمود عبد األمير الحمادي1التعليقات والنوادر ألبي علي هارون بن زكريا الهجري ج10634

420حسن كافي األقحصاريأصول الحكم في نظام العالم10635

420محمد زكي عبد البر.دتقنين الفقه اإلسالمي المبدأ والمنهج10636

420عبد العزيز المقالحأحمد الحورش الشهيد المربي10637

420عبد الجبار عبد مصطفى1958 – 1921تجربة العمل الجبهوي في العراق بين 10638

420أسامة عبد الرحمن الدوري1963 – 1952تطور سياسة العراق النفطية من 10639

420محمد لطفي فرحاننظام المشاركة في اإلنتاج آراء ومقترجحات10640

420مفهوم اإلنتاجفي النظرية الجماهيرية10641

420صالح فضلنظرية البنائية في النقد األدبي10642



10643
نصوص االتفاقيات التجارية واالقتصادية والكتب الملحقة بها المعقودة 

3بين الجمهورية العراقية والدول األخرى ج
420

420عبد الوهاب الكيالي.دبعد عامين حرب تشرين األحداث والتفاعالت10644

420محمد سليم الدسوقيقطرات العشق اإللهي10645

420توماس جولدالمقدمات التاريخية للعلم الحديث10646

10647
التركيبة السكانية في دولة قطر الواقع ومقترحات التطوير في ضوء 

االستراتيجية النظرية
420نورة يوسف الكواري

420دليل قطر السياحي10648

420محمد مصطفىالعلم والشعر10649

420النساء المسلمات والتعليم العالي10650

420جامعة صنعاء في عشر سنوات10651

420الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان10652

420كمال حنشالجنس والعقم10653

420جمال حمدانجغرافية المدن10654

420محمد حسنالكويت والتنمية الثقافية العربي10655

420صالح حسين العبيديالتحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي10656

420أحمد محمد عبيددراسات في أدب اإلمارات وثقافتها ولهجاتها10657

420أحمد محمد عبيدالشعر اإلماراتي المعاصر10658

420فيرنرالمجاميع المتحفية وأساليب خزنها10659

10660
 قضايا الخليج والجزيرة العربية في مناقشات مجلس النواب العراقي

1958 – 1945
420صبري فالح الحمدي



420مصلح حسن عبد العزيزالعهود والمواثيق10661

420عبد هللا يوسف الغنيمالمخطوطات الثقافية العربية في المتجف البريطاني10662

420قائد نعمان الشرجبيالشرائح االجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني10663

420فاروق عمرالنظم اإلسالمية10664

420عبد المطلب صالحدانتا ومصادره العربية اإلسالمية10665

420كريم توفيق الزبيدي..السيد علي الحيدري10666

420ناظم عبد الواحد جاسوردراسات في علم السياسة10667

10668
ندوة تجارب دمج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في دول 

التعاون الخليجي التطلعات والتحديات

سلطان بن عبد العزيز آل 

سعود
420

420محمد بن عبد الحميد الالذقيالرسالة الفتحية في الموسيقى10669

420محمد المرزوقيديوان الحكيم أبي الصلت أمية بن عبد العزيز السدايني10670

420عدنان رشيد إسماعيلأناشيد تموز10671

420أنس هكسلينقطة مقابل نقطة10672

420عبد المجيد كامل عبد اللطيف1958 – 1914حوليات العراق في العهد الملكي 10673

10674
ندوة اإلرشاد النفسي والمهني من أجل نوعية أفضل لحياة األشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة
420

10675420

420عبد الواحد ذنون طهدراسات في التاريخ األندلسي10676

420غنيمة خماس صالحالفهرسة الوصفية علم وغن وتنظيم10677



420محمود أبو العالجغرافية إقليم عمان10678

420عبد هللا حسن محمدالعمليات المصرفية10679

420أحمد محمد عبيدأحمد أمين المدني في آثار الدارسين10680

420عبد القادر عابدأساليب اإلنتاج الصناعي والزراعي في الحضارة العربية اإلسالمية10681

420مجموعة من المؤلفين..الكتب والمكتبات 10682

420عبد األمير مهدي2ديوان ابن نباتة السعدي ج10683

420ناظم عبد الواحد الجاسور.دموسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية10684

420األزياء اآلشورية10685

420أحمد رفيق البطاويالعالقات السياسية بين العراق وبريطانيا10686

420المتحف  الوطني10687

420جمال صبحي عطيةمنشورات مركز دراسات الخليج العربي عرض ومناقشة10688

420أحمد عبد القادر مخلصمجلس التهاون لدول الخليج العربية دراسة سياسية10689

420فالح حمد أحمد1كشاف المراجع اللغوية واألدبية ج10690

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

421قراءة أولية في الصحف العمالية العربية10691

421اسطنبول– دليل عناوين المؤسسات الثقافية في الدول األعضاء 10692

421حسني محمودراشد حسين الشاعر من الرومانسية إلى الواقعية10693

الرف الحادي والعشرون



421نزار عباسزقاق الفئران10694

421تقرير شامل عن الحفريات األثرية في جزيرة فيلكا10695

421عبد سلوم السامرائيالواليات المتحدة االمريكة والمؤامرة على األمة العربية10696

421حميد مجيد هدومخطوطات حزانة جامعة مدينة العلم10697

421سالم عبد الرزاق أحمد8فهرس مخطوطات مكتبة االوقاف العامة في الموصل ج10698

421خير هللا طلفاحأعداء العرب التقليديون10699

421حسين مؤنسفجر األندلس10700

421صالح الدين أحمدالعدوان في ضوء القاننون الدولي10701

421محمد جام المشخهدانيحرب بنيشيبان مع كسرى أنو شروان10702

421محمد مزين2فاس وباديتها ج10703

421نحو لغة عربية سليمة10704

421حسين محمد القهواتيدور البصرة التجاري في الخليج العربي10705

421مجموعة من المؤلفيناألعمال الكاملة للشيخ معوف النودهي10706

421ساهرة عبد الودود صالحالعوامل النفسية المرتبطة بإنتاج العمال في الجمهورية العراقية10707

421محمد محمد صالح.د1914 – 1870تاريخ أوربا الحديث 10708

421سالم اآللوسيذكرى مصطفى جواد10709

421سامي الجميليشواهد وأحداث10710

421شبلي العيسميالنظام السوري ودوره في تردي الوضع العربي10711

421تطور المكتبات الجامعية في الجزائر10712

421المكتبة وعروبة الخليج10713

421دليل البرنامج التدريب لتاهيل الناظر والوكيل10714



421ايدلمان. ج. بالل ونمو النبات10715

421مصطفى جمال الدينالبحث النحوي عند األصوليين10716

1421بحوث المؤتمر الجغرافي اإلسالمي األول المجلد10717

421فسيولوجيا الحيوان10718

421عبد الجبار ناجي.د1958 – 1946مصادر التسلح اإليراني 10719

10720
االستيطان االجنبي في الوطن العربي المغرب العربي، فلسطين، 

الخليج العربي،
421عبد الملك خلف التميمي

421بحوث المؤتمر الدولي للتاريخعاصر10721

421حسن الجبوريالزواج وبيان أحكامةه في الشريعة اإلسالمية10722

421مشكالت العالم المعاصر10723

421مامادو ندينيابيالتعليم العربي اإلسالمي في السنغال10724

10725
ندوة التشخيص الطبي والتقييم النفسي والتربوي لذوي االحتياجات 

(فئات اإلعاقة)الخاصة 
421

10726
ندوة االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى األشخاص ذوي 

2002االحتياجات الخاصة 
421

421كيرسا موريسونالعلم يدعو لإليمان10727

421صادق جالل العظمدراسات يسارية حول القضية الفلسطينية10728

421خير هللا طلفاحمفهوم العسكرية عند العرب10729

421نشونغ نشانورمان بيثيون في الصين10730

421مكتبة مصر10731

421شكري إبراهيم سعدتصنيف النباتات10732



421مجموعة مؤلفينالميكروبيولوجيا التطبيقة العملية10733

421وجه اإلنسان في شعر سيف بن مبارك الثاني10734

421جائزة سلطان العويس الثقافية10735

421سالم بن حمود السيابيالقول المعتبر في أحكام صالة السفر10736

421جعفر عباس حميديالتطورات واالتجاهات السياسية في العراق10737

421الهادي التيمويالحركة الصهيونية في تونس10738

421مهدي الخياطموسوعة التجنيد10739

30421انبعاث أمة ج10740

421فؤاد قزانجيالعراق في الوثائق البريطانية10741

421هنري أوفريالجمعية األدبية10742

421هنريك اتسونابولف الصغير10743

421أحمد مطلوبمعجم المصطلحات البالغية وتطورها10744

421أنصبة عوامل اإلنتاج وتنوزيع الدخل والقواعد االقتصادية10745

1421النظم اإلسالمية ج10746

421مجموعة من المؤلفينفسيولوجيا الحيوان المقارنة10747

421محمد شوقي محمد خليفةالمتاحف في أقطار الخليج العربي10748

421محمد بن محمد بن فهد1إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج10749

421ديوان الشاعر راشدين سعد الكواري10750

421شبلي العيسميالدولة الدينية.. العلمانية 10751

421رجب بركاتمن صحافة الخليج العربي10752

421الخليج العربي قائمة مؤلفات معرفة10753



421صبري فارس الهينيتيالخليج العربي دراسة في الجغرافية السياسية10754

421التصنيف المهني العربي10755

421عبد الغني الخضريديوان الشيخ محسن الخضري10756

421حسن جواد الجشيبحوث المؤتمر دور األديب في بناء المجتمع العصري10757

421صبحي محمود حماميكتاب القولنج ألبي بكر محمد بن زكريا الرازي10758

421أمل إبراهيم الزياميالبحرين بين االستقالل السياسي واالنطالق الدولي10759

421جميل كاظم منافالقيادة واألزمة الحضارية10760

421تهاني العيد10761

421ميخائيل عوادصناعة الصفر10762

421خير هللا طلفاحالفنون الحربية في عهد الرسول القسم الثاني10763

421صفاء الحافظنظرية القانون االشتراكي وبعض تطبيقاتها الشرعية10764

421جواد الخالصيالعلم في خدمة الدين10765

421لطفي جعفر فرجسياسة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا ومواقف العراق منها10766

421ناجي حسنالقبائل العربية في المشرق10767

421حمدي عبد المجيد السلبي10، 9المعجم الكبير ج10768

421عماد عبد السالم رؤوف5، 4اآلثار الخطية في المكتبة القادرية ج10769

421العباس بن إبراهيم10، 9، 8، 6، 5، 1اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم ج10770

35421تقرير المدير العام عن نشاط المدير العام الدورة 10771

40421تقرير المدير العام المجلس التنفيذي الدورة 10772

45421تقرير المدير العام المجلس التنفيذي الدورة 10773



50421تقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والمشروعات الدورة 10774

421تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج الدورة العادية الثامنة10775

32421مشروع الميزانية والبرنامج الدورة 10776

28421وثائق المجلسا لتنفيذي الدورة10777

10778
السجل العلمي لندوة المشاكل الجيوتكنيكية في المملكة العربية السعودية 

2المجلد 
421

10779
تجربة التخطيط التأشيري في فرنسا وإمكانية عكسها في التخطيط 

1984للقطاع الصناعي 
421

421سليمان البدرمنطقة الخليج العربي خالل األلفين الثالث والرابع قبل الميالد10780

421وثائق الجورة الثالثون10781

10782
المقدمة التحليلية للدورة المالية لتنفيذ برامج ومشروعات المنظمة 

1984 – 1985
421

10783
المقدمة التحليلية للدورة المالية لتنفيذ برامج ومشروعات المنظمة 

1986 – 1987
421

1974421 – 1973التقرير السنوي 10784

85421المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة العادية 10785

421سعد البزازشاذل طاقة10786

421عبد الرحمن عبد الكريمعمان في العصور اإلسالمية األولى10787

421العميد الركن حسن مصطفى1 ج1967حزيران عام 10788

421طاهر موسىتحليل دالة اإلنتاج في المطبوعات10789

421التحديات التي تواجه االمة العربية10790



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

422عالء الدين جاسمالبناء االجتماعي والتغير في المجتمع الريفي10791

422أحمد إبراهيم أبو سنالمنظمة العربية للعلوم اإلدارية10792

422مصطفى هريمانديوان مينه جا10793

422كوركيس عوادمصادر الترث العسكري عند العرب10794

422أسامة النقشبنديالمخطوطات اللغوية في مكتبة المتحف العراقي10795

الدر النقي في علم الموسيقى10796
الشيخ أحمد عبد الرحمن 

قادر الرفاعي
422

422كوركيس عوادتطور وفهرسة المخطوطات في العراق10797

422محمد علي اليعقوبي1ديوان اليعقوبي ج10798

422ديوان عبيد بن األبرص10799

422خير هللا طلفاحأنا العربي10800

37422انبعاث أمة ج10801

422منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبيك10802

422علي فؤادي نيلاإلعراب في قواعد اإلعراب البن هاشم األنصاري10803

422هرمان فردريكسلطانة في نيويورك10804

422بحوث ندوة أبناء األثير10805

422رشيد عبد هللا الجميليعمارة الموصل في العصر السلجوقي10806

422عبد الوهاب بن منصورالرحلة المكية إلى المملكة المتحدة البريطانية10807

الرف الثاني والعشرون



422صبر فالح الحمديلصراع الدولي في الخليج العربي10808

422سامي سعيدحضارات الوطن العربي كخلفية للمدينة اليونانية10809

422حنون مباركمدخل لسانيات سوسير10810

10811
التوزيع الجغرافي لمزارع الدولة العرق وأثرها في التنمية االقتصادية 

2ج
422هادي أحمد مخلف

422الجيش العربي الهاشمي10812

422عبد الستار محمد العليالطاقة وصناعة النفط والغاز في أقطار الخليج العربي10813

422حكمت نجيبجوامع حنين بن بن إسحق في اآلثار العلوية ألرسطو10814

422بديع يوسف عبد الرحمنفهرس عناوين المخطوطات في مكتبة الدراسات العليا10815

422ناجي معروف1عروبة العلماء المنسوبين إلى البالد األعجمية في خراسان ج10816

422سليم فاضلالفتوة العربية تنظيم شعبي عربي موحد10817

422صبري فالح الحمديحركة اتلحديث في المملكة العربية السعودية10818

1422نصوص االتفاقيات التجارية واالقتصادية ج10819

422توفيق زيادصور من األدب الشعبي الفلسطيني10820

422عمر محمد الطالب1القصة في الخليج العربي ج10821

10422حصاد ندوة الدراسات العمانية المجلد 10822

422عوديشو ملكو أشيثاسفر أشيثا10823

422محمد صالح الكرويالتجربة البرلمانية في المغرب10824

422محمد أبو بكر النمريالصداقة والصديق في الشعر العربي10825

422هادي عطية مطرنشأة دراسة حروف المعاني10826



عون الباري في شرح صحيح البخاري10827
العالمة أبو الطيب صديق 

البخاري
422

422ميخائيل عواد2، 1مخطوطات المجمع العلمي العراقي دراسة وفهرسة ج10828

422المجلس القومي للثقافة العربية10829

نور على معرفة10830
السيد فالح السيد أحمد 

البدراني
422

422روح هللا رمضانيسياسة إيران الخارجية10831

422عبد الوهاب بن منصورمع وفد المملكة المغربية في مؤتمر القمة الخامس10832

422سامي سعيد األحمدتاريخ الخليج العربي من أقدم األزمنة حتى التحرير العربي10833

422ملتقى القصة األولى10834

422عبد العزيز النيميديوان سحيم عبد بني الحسحاس10835

422عبد الهادي التازيالرموز السرية في المراسالت العربية غبر التاريخ10836

422عبد الهادي التازيالموجز في تاريخ العالقات الدولية للملكة المغربية10837

422عبد الوهاب بن منصورملف الصحراء المغربية الغربية10838

422سالم اآللوسيتقرير عن منجزات الفرع اإلقليمي للوثائق10839

422الكتاب السنوي الثاني10840

422هيوهي1الكيمياء غير العضوية ج10841

422إسماعيل أحمد عمايرةالعدد دراسة لغوية مقارنة10842

422عبد الهادي كريمإيران في سنوات الحرب العالمية الثانية10843

422رعد عبد الجليل مصطفىالمؤسسة الدينية في إيران10844

422فضل شروروحقائق في زحمة الصراخ10845



422جهاد صالحإيران في عهد رضا شاه بهلوي10846

422جامعة العلوم التطبيقية جامعة كل العرب اعرف جامعتك10847

تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم10848
اإلمام بدر الدين بن جماعة 

فؤاد محمد.د
422

422حسن العداوي.دتنازع القوانين10849

422هبة الحسينيالدالئل والمسائل10850

422عبد الكريم شديد النعيميابن سيدة10851

422جميل الجبوريسعد بن أبي وقاص10852

422عبد الحميد العلوجيعاصم بن عمرو التميمي10853

422المجلس االستشاري الوطني سنوات من العطاء10854

422دليل الناشرين في دول الخليج العربي10855

422مركز التوثيق اإلعالمي لدول الخليج العربي في بغداد10856

422محمد العربي الخطابي2فهارس الخزانة الملكية المجلد10857

422إبراهيم عبد هللا غنومالقصة القصيرة في الخليج العربي10858

422أحمد إبراهيم الهواريالبطل المعاصر في الرواية المصرية10859

422جاسر خليل أبو صفيةمعرب القرآن عربي أصيل10860

422تعليم اللغة العربية10861

422علي فهمي خشيمالكالم علىمائدة الطعام10862

422رناد يوسف الخطيبرياض األطفال واقع ومنهاج10863

422محمد جمععة عبد هللا2الكواكب الدرية في فقه المالكية ج10864

422فتحية السعوديصحة األطفال دليل األمهات10865



422غزوان إسماعيلخمسة مداخل إلى النقد األدبي10866

422عبد الرزاق الشيخ عليعباس أفندي10867

422اللبروفسور دوغالسانطباعات عن زيارتي العراق10868

422غازي فيصللمحات خالدة من تاريخ االتحاد الوطني لطلبة العراق10869

422خليل محمد الشوايكةأهم أمراض الدواجن المعدية في األردن10870

422مازن عبد الكريمالسالمة  المهنية10871

422كتاب الجهاد الصهيونية في السياسة الفرنسية10872

422عطية عبد هللا عطيةنيران لم تنطفيء بعد10873

422فخري الدباغالسلوك اإلنساني10874

422تقي الدباغمقدمة في علم اآلثار10875

422خير هللا طلفاحمختارات من الثقافة اإلسالمية10876

422خير هللا طلفاحالدين والماركسية10877

422دليل الرسائل واألطروحات10878

422جمعة حمادأيام في باكستان10879

422حامد مصطفىدليل التشريع العراقي10880

422عبد القادر الحبيبمركز التوثيق اإلعالمي لدول الخليج العربي10881

422سالم شامل ودائم10882

422فاضل البراكالمدارس اليهودية واإليرانية في العراق10883

422دليل آثار ومتاحف تيمقات10884

422خير هللا طلفاحعقبة بن نافع10885



10886
دليل الرسائل واألطروحات التي نوقشت فيي كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية
422

422المسألة الكردية الوضع الراهن وآفاق المستقبل10887

422محمد مفيدالعروبالعرب والحضارة األوربية10888

422غبد الوهاب العانيعبد القادر الحسيني10889

422محمد أمين عبد هللاعمان10890

422عزيز السيد جاسمالدليل في التنظيم10891

422ماريو فراتيالقفص واالنتحار10892

422دستور الجمهورية الشعبية الصينية10893

422شبلي العيسميالنظا السوري ودوره في تردي الوضع10894

422سمير أمينالمغرب العربي الحديث10895

422عامر إبرهيمأقسام المعلومات الصحفية10896

422عبد األمير محمددور السجالت الهندية10897

422سالفة حجاوياليهود السوفييت10898

422بريستليكنت هنا من قبل10899

422عصام فاهمالدعاية اإليرانية والدعاية اإلسرائيل10900

422فؤاد زكرياالجذور الفلسفية اللبنانية10901

422عماد عبد السالم رؤوفمطالع السعود10902

422مجموعة من المؤلفينالمناهج واألهداف التربوية10903

422عبد الرزاق الحسينيالثورة العراقية الكبرى10904

422نافع توفيق العبودالدولة الخوارزمية10905



422محمد مهدي الجواهري5ديوان الجواهري ج10906

422مجموعة من المؤلفينتاريخ الحضارة العربية اإلسالمية10907

422صاحب أبو جناحالظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري10908

422نحو لغة عربية سليمة10909

422مجموعة من المؤلفينعلم الحيوان العام10910

422 للمجلس األعلى7مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدورة10911

422كتاب تعليم اللغة اإلنكليزية للقوات المسلحة10912

422صالح محمد العابدموقف بريطانيا من النشاط الرفنسي في الخليج العربي10913

422خير هللا طلفاح10األخالق أوال ج10914

422نزار عبد اللطيفاألمة العربية والتحدي10915

422صفاء خلوصيدراسات في األدب المقارن10916

422محمد زكياالقتصاد السوداني في عشرين عاما10917

422منظمة المدن العربية10918

422محي هالل الرحانتحقيق مخطوطات العلوم الشرعية10919

422معروف خزنة.د1مخطوطات فريدة ومطبوعات نادرة ج10920

422البروفيسور رمضانيقضايااألمن في منطقة الخليج العربي10921

1422نصوص االتفاقيات التجارية واالقتصادية ج10922

422صالح نازيالهجرة إلى الدداخل10923

422هيمن موكريانيتحفة مظفرية10924

4422نصوص االتفاقيات التجارية واالقتصادية ج10925



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

423محمد الخالديذاكرة الماء10926

423أنور المعداويعلي محمود طه الشاعر واإلنسان10927

423عدنان مروم بكالعباسة مسرحية شعرية من أربعة فصور10928

423نوري عبد الحميد خليلالتاريخ السياسي المتيازات النفط في العاق10929

423علي أبو حسين2فهرس مخطوطات البحرين ج10930

423بداية وتأسيس10931

423كارل بوبرتبؤس التاريخية10932

423اللغة العربية في الصومال10933

423محمد سعود المعيني.دكتاب موجبات األحكام وواقعات األيام للشيخ قاسم بن قلطوبغا الحنفي10934

423مناهج المواد االجتماعي10935

423برنامج عمل الجمهورية العراقية لتحسين واقع المرأة10936

423حققه نبيلة عبد المنعم داود4العيون والحدائق في أخبار الحقائق ج10937

423الحسن الثاني ملك المغرب33ابنعاث أمة ج10938

423برنامج الدبلوم العالي في التربية الخاصة جامعة الخليج العربي10939

423محمد جبار المعيبد2، 1حماسة الظرفاء ج10940

423مقررات وتوصيات مجلس اتحاد المعلمين العرب10941

423عبد الحميد العلوجيالمربد مواسم ومعطيات10942

الرف الثالث والعشرون



10943
أبحاث الملتقى الثاني للكتابات القصصية والروائية في اإلمارات 

العربية المتحدة
423

10944
مواصفات المساحة اإلنشائية التطبيقة للطرق الحديثة في تسقيط أعمال 

الهندسة المدنية
423ممتاز بشير حبابة

423اإلصالح التربوي في الواليات المتحدة األمريكية10945

423المركزية الديمقراطية في العمل النقابي10946

423عبد اإلله صادق الكويتي. د1الهندسة الوراثية ج10947

423مع الرفيق شوان الي في المسيرة الكبرى10948

423أسعد عبد الرزاقدروس في أصول التمثيل10949

423ميسر سالم الخشابموعد في ساحة التحرير10950

423طراد الكبيسيذو الرمة دراسة ونقد10951

423عبد المنعم الفرطوسي1ديوان الفرطوسي ج10952

423حسام يعقوب الحق.دالفبراتو كواسطة فنية تعبيرة في العزف على الفلوت10953

423في رحاب المنتدى األدبي10954

423منهج المتوسط الجانب االقتصادي10955

423بحوث الندوة القطرية الثالثة لتاريخ العلةم عند العرب10956

423المؤتمر الثاني إلعداد البيلوغرافية للكتاب العرب10957

10958
قائمة منتقى مكتبات األطفال لدول األعضاء مكتبة التربية العربية لدول 

الخليج
423

423خضير عباس الالميمقاالت في التربية الحديثة10959



2423 ج1973وثائق دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 10960

423حمزة الشرخي.داإلدارة المالية الحديثة10961

423محد وصفي أبو مغني.دإيران دراسة عامة10962

423خالد يحيى العربي.دمشكلة شط العرب في ظل المعاهدات والقانون10963

423صبحي أنور رشيدتماثيل األسس السومرية10964

423عادل كامل اآللوسيبحث عن الوثائق10965

423خير هللا طلفاحالعدنانيون10966

423دراسة مسحية آلراء المؤلفين الكتاب القراء10967

423يوسف نمر ذيابحروف اإلضافة في األساليب العربية10968

10969
عمان في العصور اإلسالمية األولى ودور أهلها في المنطقة الشرقية 

من الخليج العربي وفي المالحة والتجارة اإلسالمية

عبد الرحمن عبد الكريم 

العاني
423

423خالد سليمان الدليميالعالم اإلسالمي والنظام الدولي الجديد10970

10971
تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير ماجد بن عبد العزيز أمير 

منطقة مكة المكرمة أمانة مدينة جدة
423

423سامي سعبد األحمد.دصولون حياته إصالحاته مالحظاته10972

423محمود شيت خطابدروس في الكتمان من الرسول القائد10973

10974
تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم لإلمام بدر الدين بن جماعة 

هـ733المتوفى سنة 
423فؤاد عبد المنعم أحمد.تحقيق د

423شكر حاجم الصالحيخطوط أمامية خطوط خلفية10975

423محمد علي فرحانكتاب اإلقامة10976

423مكتبة المثنى لصاحبها قاسم محمد رجب10977



423لطفي جعفر فرجعبد المحسن السعدون10978

423محمد خيري الحورانيالكيمياء التحليلية أسسها ومبادئها10979

اآلفاق العلمية في القرآن دراسة شاملة10980
عبد الزهرة شكري فريح 

الفتالوي
423

423خير هللا طلفاحأمهات األنبياء عليهم السالم10981

423ووشو بين المسلمين الصينيين10982

423الهندسة الكيميائية في العراق واقعها مجاالتها مستقبلها10983

423منير بكر التكريتينظريات في األدب واإلعالم قديما وحديثا10984

423حكايات من الخالص10985

423أحمد بن عامرالدولة الحفصية صفحات خالدة من تاريخنا المجيد10986

423سالم اآللوسي1التشريعات الوثائقية تشريعات الوطن العربي ج10987

423خير هللا طلفاحمناقشات عامة10988

423رشيد العبيدي2دراسات في النقد األدبي ج10989

10990
تحوالت اللغة الدارجة تأثير التغيير االجتماعي على العربية في 

اإلمارات
423علي عبد العزيز شرهان

10991
الدكتور برونو كرايسكي مقابلة حديث صحفي مع صحيفة هاارتس 

26/9/1984
423

423عامر إبراهيم قندلجيموسوعة التوثيق واإلعالم الصغيرة10992

423فاضل عبد الواحد علي2تاريخ العراق القديم ج10993

423سلمان رشيد سلمانمصادر الطاقة10994

423زراعة الحشيش السوداني10995



423إسماعيل عبد الرحمن.داستثمار العائدات النفطية في تحقيق التكامل االقتصادي العربي10996

423هاشم ديابدور العلم التكنلوجي في البلدان النامية10997

423عبد العزيز أحمد الرفاعيعناية الملك عبد العزيز بنشر الكتب10998

423التعليم في قطر10999

423زراعة البصل في العراق11000

423غازي السعديغوش امونيم الوجه الحقيقي للصهيونية11001

1423وقائع دولة اإلمارات العربية المتحدة ج11002

11003
دراسة تقويمية لبرنامج إعداد المعلمين المرحلتين اإلعدادية والثانوية 

لجامعة قطر
423عبد الفتاح أحمد عجاج

423نجم الدين النسهورديرعاية الشباب بين المبدأ والتطبيق11004

423مجموعة خطب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان11005

423محمد جعفر داودآداب أمريكا الالتينية الحديث11006

423رزاق إبراهيم حسنالنقابة واإلنتاج11007

صفحة من تاريخ اليمن االجتماعي وقصة حياته11008
محمد بن علي األكوع 

الجوالي
423

423عبد الستار عبد هللا الكركجيزراعة الذرة الصفراء11009

423رفعت مرهون الصفارمحلة صبابيغ آالل وما جاورها11010

423عبد الحميد أحمدالرؤوساء عندما يغنون11011

3423المجلد (فلسطين)المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بالد الشام11012

423محمد مهدي الجواهري4ديوان الجواهري ج11013



423هشام الطعانمساهمة العرب في دراسة اللغات السامية11014

423محمد علي الفراء.دمشكلة الغذاء في الوطن العربي واألزمة االقتصادية العالمية11015

423يوسف خلف عبد هللام.  ق612 – 1911الجيش والسالح في العهد اآلشوري الحديث 11016

423صباح سلمانمن قضايا االستراتيجية والتكتيك11017

423سالم اآللوسيالدبلوماتيك أو علم دراسة الوثائق11018

11019
دراسة تجريبية عن العالقة بين مستوى الطموح واالنبساط واالنطواء 

مع أثر بعض المتغيرات
423

423القانون الدولي لكرة السلة المعتمد من االتحاد الدولي لكرة السلة11020

11021
مدى سلطان اإلدارة في الطالق في شريعة السماء وقانون األرض 

خالل أربعة آالف سنة
423مصطفى إبراهيم الزلمي

11022
تاريخ التربية عند اإلمامية وأسالفهم من الشيعة بين عهدي الصادق 

والطوسي
423عبد هللا فياض

423هاني وهيبمعالجات في التطبيق والبناء االشتراكي11023

1982423العراق دليل سياحي 11024

11025
أعمال ندوة الخبراء العرب من أجل تخطيط لتطوير األرشيف في 

البالد العربية
423عبد الجليل  التميمي

423جمال عبد الرزاق البدريمحمد الثورة والحضارة11026

423رنا الخطيبرياض األطفال واقع ومنهاج11027

423متحف قطر الوطني11028

423المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نشرة اإلعالم11029

423 األصول العامة1دروس في أصول التدريس ج11030



423عبد العظيم الطنطاوي.دأساسيات علم الوراثة11031

423وديعة طه النجفيالجاحظ11032

423جرجيس كنعاندعبل الخزاعي11033

423صالح العمر.د الحيثات والنتائج589القرار 11034

5423نصوص االتفاقيات االقتصادية والتجارية ج11035

423عامر إبراهيم القندلجيالعرب في المهجر األمريكي11036

423عبد هللا فياض.دمحاضرات في التاريخ صدر اإلسالم والدولة األموية11037

423عبد الحميد االنشاصيعطف أم وقصص أخرى11038

423ليفيون ليكان.دمؤشرات في الشخصية المنوالية القطرية11039

423كلمة الصدق في تأييد الحق11040

423موفق مصطفى العمريالتعاون والتشريع11041

البحرين في صدر اإلسالم وأثرها في حركة الخوارج11042
عبد الرحمن عبد الكريم 

النجفي
423

423سامي مهديالصحافة اإلسرائيلية11043

423خير هللا طلفاحوثائق تاريخية تكشف زيفهم11044

423شوقي شعث.دقلعة حلب11045

423علي أحمد باكثيردور األديب ضد المعركة الصهيونية واالستعمار11046

423الطيب عزيزعن التسوية والتغيير وحرب الكتائب11047

423ماهر طه طاقة.ددراسة نسبية ذكاء طلبة طلية جامعة الموصل11048

423نعمان النعيميالوقود النووي11049

423حامد مصطفىدليل التشريع العراق11050



423أوليفر ديمان21مستقبل الفلسفة في القرن 11051

423فتوح عبد المحسن الخترشتاريخ العالقات السياسية البريطانية الكويتية11052

423صالح أحمد العلي.د2بغدداد مدينة السالم الجانب الغربي المجلد11053

423طه مظفر العميد.دآثار المغرب واألندلس11054

423سالم اآللوسيالتشريعات الوثائقية11055

423بشار عواد معروف.د2ذيل تاريخ مدينة السالم بغداد المجلد11056

423خير هللا طلفاح3ما كتبته لك وقرأته ج11057

423ندى نعمان السعدي2فهرس األطاريح الجامعية لكلية اآلداب جامعة بغداد ج11058

423عبد هللا سالم صالح بن شحنةالمعادالت التفاضلية العادية11059

423عبد الهادي التازياإللمام بما وافق حكمه المغرب استهالل المائة عام11060

1974423ندوة تأسيس مركز الدراسات في القاهرة 11061

423محمد مهدي الجواهري2ديوان الجواهري ج11062

423عبد الكريم عبدة.دالثبات والتعجب عند المعتضد باهلل في مواجهة تمرد وصيف الخادم11063

423قاعدة المعلومات للمخطوطات اإلسالمية11064

423أحمد دياب بين مصر وبريطانيا وأثرها السياسي على السودان1937معاهدة 11065

423محمد عبد القادر خريسات.دعمر بن الخطاب والوالة11066

423السيد عبد الرزاق الحسينيالبابيون والبهائيون حاضرهم وماضيهم11067



423جون روسوالخطط اإلدارية لبرامج تنظيم األسرة11068

423فاطمة السويديإضاءة العتمة11069

423الشيخ عمر بشير النعمة رئس جمعية الشبان11070

423فاروق عمرمقدمة في داسة مصادر التاريخ العماني الخليج العربي11071

423خالد بن محمد القاسميالبترول والغاز أثرهما في التنمية االقتصادية في دولة اإلمارات11072

423لتقف الحرب العالمية اإليرانية فورا11073

423عبد الحميد محمد أحمدالحياة الدينية في امري11074

11075
منظمة المؤتمر اإلسالمي مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 

اإلسالمية
423

423بوبر. كارل رالصورة في اإلطار في الدفاع عن العلم والعقالنية11076

1959423 – 1958مختصر دليل جامعة بغداد 11077

423دليل غرفة البيانات اإلحصائية11078

1981423 – 1980دليل جامعة صنعاء 11079

423هنريك ابسنحورية من البحر11080

423محمد سعيد عبد الحليمالشعر العماني11081

423غونكور ديلمانمطعم القردة الحية11082

423محمد االحساينيعناصر منفصمة11083

423مهدي الخياطالمجتمع اإلسالمي في المرأة11084

423مركز االستشارات والخمات الفنية والدراسات11085

423غنيمة خماس صالحتطور علم المكتبات11086

423عبد الرزاق حسينذكريات شريف11087



423فهد الخضير العباسهذا هو اإلسالم11088

423خالد خليل حمودي األعظميالمدرسة المستنصرية في بغداد11089

11090
قضية تجسس جونثان بوالرد وأثرها على العالقات األمريكية 

اإلسرائيلي
423

423الوثيقة الخضراء الكبرى وحقوق اإلنسان في عصر الجماهير11091

423نوري محمد صبري المفتيمكتبة المدرسة القادرية العامة مؤسسةا الشيخ عبد القادر الكيالني11092

423فؤاد يوسف قزانجيالمكتبة الوطنية وآفاق تطورها11093

11094
أبحاث الملتقى الثاني للكتابات القصصية والروائية في دولة اإلمارات 

1العربية المتحدة ج
423يوسف الشاروني

423الجنرال جواد رفعت التتخانأسرار الماسونية11095

423 لمواساة مدينة أبي الفداء17الذكرى 11096

423عواد مجيد األعظميتاريخ الري في سهول الرافدين11097

423إبراهيم خلف العبيدي.داألحواز أرض عربية سليبة11098

423خالد عبد الرحيم التحياتالمشاكل الصحية والسلوكية لدى األطفال11099

423إبراهيم خليل أحمدنشأة الصحافة العربية في الموصل11100

423عبد الحسين المبارك.دأخبار أبي القاسم الزجاجي11101

423لوي. س. بإفريقيا في عصر التحول االجتماعي11102

423ثالح هاشم الكرخيإدارة المخازن النوعية11103

423هـ1396 – 1395دليل الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة 11104



1989423 – 1988دليل التلكس 11105

423قائمة مطبوعات دار المريخ للنشر11106

423وثائق الندوة االقتصادية الطالبية العالمية11107

423جالل الخياطالشعر والزمن11108

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

مخطوطات الحديث النبوي الشريف وعلومه11109
أسامة ناصر وظمياء محمد 

عباس
424

11110
شرح الوافية نظم الكافية ألبي عمر وعثمان بن الحاجب النحوي 

هـ646المتوفى في سنة 
424موسى بناي علوان العاليلي

1983424عمان حقائق وأرقام 11111

11112
الفن المعماري والهندسة التشكيلية العامة في المساجد اإلسالمية 

والمراقد المقدسة
424شاكر هادي غضب

424دليل التعليم العالي والجامعي في دول الخليج العربي11113

424أحمد محمد الضبيببواكير الطباعة والمطبوعات في بالد الحرمين الشريفين11114

424الصراع العربي الفارسي11115

424محسن عبد هللا الجبوريالكيمياء التحليلية التحليل الكمي الوزني الحجمي الجزء العلمي11116

424نجم الدين سمانست قصص سبع كواليس11117

424دليل مركز التوثيق اإلعالمي لدول الخليج العربي في بغداد11118

424الصناعات اإلبداعية كيف ننتج الثقافة في عالم التكنلوجيا والثقافة11119

الرف الرابع والعشرون



424جمهورية السودان الديمقراطية11120

424الشباب في مجلس التعاون لدول الخليج العربي11121

424العدوان والحصار وأثرهما في الصحة العامة في العراق11122

424الدليل الببلوغرافي للقيم الثقافية العربية المعاصرة11123

المشخاب أصله وعطاء11124
عبد الزهرة تركي فليح 

الفتالوي
424

424اقتصاد الحرب تجربة للقطر العراقي11125

424أحمد مختار العباديقيام دولة المماليك األولى في مصر والشام11126

424نظام معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا11127

1986424 – 1985وقائع الموسم الثقافي لكلية اآلداب في العام الجامعي 11128

11129

شفاء الغليل في بيان الشوب والنخيل ومسالك التغليل للشيخ اإلمام حجة 

 – 450اإلسالم أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطوسي 

هـ505

424حمدان الكبيسي: تحقيق

424خالد العزيمشاهدات سائح في االتحاد السوفييتي وفنلندا11130

424دليل المشاركين11131

424محمد المنويجوانب من الواقع األندلسي في القرن الخامس الهجري11132

424علي شلشجغرافية اإلقليم المناخية11133

11134
الدوحة المدينة الدولة دراسة اجتماعية دميدانية لنمط التحضر لمدينة 

الدوحة
424محمود الكردي

11135
الكرسي الوثائقي االجتماعات للجنة التحضيرة للدولة للمؤتمر الثقافي 

1979العالمي الرابع حول مشاكر المرأة العاملة بغداد 
424



424محمد علي حالوةمصطلحات إدارية مختارة11136

424عاصم الدسوقيالصحافة القطرية والقضايا العربية11137

424عبد المعطي العساف.د1984محددات عملية التنظيم وتكييفاتها على مستوى التنظيم المحلي 11138

424عبد الرحمن العزاويالمنهجية التاريخية في العراق11139

424جمال صباحي غطية1منشورات مركز دراسات الخليج العربي عرض ومناقشة ج11140

424سعد األعظميجرائم التجسس في التشريع العراقي دراسة مقارنة11141

424محي الدين صبحيدراسات ضد الواقعية في األدب العربي11142

2002424دليل البحث العلمي ألعضاء الهيئة العلمية في جامعة اليرموك 11143

2424م ج1984 هـ 1405وقائع الندوة للنظم اإلسالمية أبو ظبي 11144

424عبد الوهاب الكياليالعرب اإلمبريالية11145

424غنية الحفهرس وتصنيف المواد الثقافية في مركز التوثيق والمعلومات11146

11147
دليل الرسائل واألطاريح التي نوقشت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

1989مرتبة ترتيبا تاريخيا 
424

424فتحي عبد الفتاحتجربة الثورة في اليمن الديمقراطية11148

424ياسين إبراهيم علي الجعفرياليعقوبي لمؤرخ والجغرافي11149

424المصرف العراق اإلسالمي لالستثمار والتنمية11150

424ستيفن أولماندور الكلمة في اللغة11151

11152
األربعون الصغرى المخرجة في أحوال عباد هللا تعالى وأخالقهم 

للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسن البهيقي
424أحمد أمين المراغيين: حققه



424ترجمة أمين سالمة1كوميديات ارستوفاليس المجلد11153

424عيسى حسن الياسريسماء جنوبية11154

424هـ1405 1985النظام األساس التحاد المؤرخين العرب ق11155

424أبو ظبي بين األمس واليوم11156

11157
دليل الرتب الجامعية المستخدمة في الجامعات العربية وشوط التعيين 

م2001هـ 1421فيها والرقية إليها 
424

424شاكر هادي غضببداءة معجمية في مصطلحات الحلي واألزياء11158

11159
قياس االتجاه المكتبي في دراسة البحث عند طلبة جامعتي بغداد 

1979-1978والمستنصرية 
424كريم اعلبودي

424دورة الموازنة العامة ومشكالتها في دوة المنامة11160

424رياض الحلبيأصول المحاسبة11161

11162
 1917ردود الفعل العراقية تجاه إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين 

 –1926
424

424عبد السالم أحمد الشيخقياس االتجاه نحو التفضيل الجمالي كمؤثر لبناء الشخصية11163

424جامعة الملك سعودم1989/  هـ 1407دليل كلية اآلداب 11164

11165
 المجموعة الصرفية 3األعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي القسم 

1والنحوية ج
424

424عبد السالم أحمد الشيخمشكالت التنشئة االجتماعية في مصر11166

424محمد عمر حمادة2أعالم فلسطين ج11167

لمحات من التاريخ11168
االتحاد العام للصحفيين 

العرب
424

1982424دليل خطة التدريب لعام 11169



424جامعة أم القرىقائمة مكة للمفردات الشائعة11170

11171
الشرعية الدولية بين المبدأ والتطبيق المنظمات الدولية والقضايا العربية 

المعاصرة
424فيصل عودة غنوم الرفوع.د

424قاسم المومنيالموازنة بين أبي تمام والبحتري األمدي11172

11173
مجلس اتحاد المعلمين العرب ندوة القيادات الثقافية في مجال محو 

األمية لتعليم الكبار
424

424خضير عباس المهردراسة موجزة في نظريات التوزيع11174

424كوريكو سبروف.داألسس النظرية للتكنلوجيا الكهرباء11175

424شين شينغمعلومات عن الصين الحرة11176

424عامر إبراهيم قندلجيأقسام المعلومات الصحفية11177

424صاحب حسيناإلعالم واإلعالم المضاد11178

424عبد هللا الخطيبم748هـ 131ديوان نصر بن سيار الكناني أمير خراسان 11179

424مصطفى عبد الحميدتيارات حديثة في األدب األلماني11180

424محمد عبد اللطيف مطلبفلسفة الفيزياء11181

424نعمان النعيميالوقود النووي11182

424ميثاق التحالف الوطني لتحرير سوريا11183

424خير هللا طلفاحالعلوم اوالفنون عند العرب11184

424خير هللا طلفاحالحقيقة والتاريخ بعض المنجزات الصامتة11185

424التجسس للجنة الخاصة ضد العراق جقائق وأدلة11186

424حصار أم إبادة جماعية11187

424كي ينظر العراق إلى اإلرهاب11188



424العدوان ضد العراق إرهاب وتدمير11189

424الجرائم األمريكية ضد العراق11190

424عبد هللا إبراهيمأوراق في ساحة النال11191

424وقائع المؤتمر العالمي للتضامن مع الشعب العراقي في تأميم النفط11192

424مملكة ليسوتو11193

11194
حصاد ندوة الدراسات العمانية للبحوث والدراسات التي قدمت في ندوة 

3 المجلد1980
424

424دليل جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية11195

11196
هـ المجموعة األصولية 1254األعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي 

5القسم
424

11197
نصوص  االتفاقيات التجارية واالقتصادية والكتب الملحقة بها المعقودة 

1974 6بين الجمهورية العراقية والدول األخرى ج
424

11198
المعيار واالختيار في ذكر المعاهدات والديار للمؤلف الوزير لسان 

 هـ767 -713الدين بن الخكيب السلماني 
424حمد كمال شبانة

424فالح حنظل2، 1المفصل في تاريخ اإلمارات العربية المتحدة ج11199

1993424التقرير السنوي السابع والثالثون سنة 11200

1988424برنامج اللقاءات والندوات والدورات التدريبية لعام 11201

424محمد نور برهان1984استخدام الحاسبات االلكترونية في اإلدارات 11202

424نادر أحمد أبو شيخةإدارة االجتماعات11203

424الحدود الشرقية للوطن العربي دراسة تاريخية11204



11205

هـ رسالة 460 – 385الشيخ الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن 

جامعية نالت درجة الماجستير في التاريخ اإلسالمي في جامعة بغداد 

تأليف حسن عيسى الحكيم

424

424مصطفى عبد العزيزالنباتات العام11206

ندوة العالقات النمائية قضايا النظرية ومشكالها العملية11207
مؤسسة سلطان بن عبد 

العزيز
424

11208
ديوان األمير شهاب الدين أبي الفوارس سعد بن محمد بن سعد الصيفي 

هـ574 – 492 3التميم البغدادي المعروف بحيص بيص ج
424مكي السيد جاسم: تحقيق

424عاصم الدسوقيالصحافة القطرية والقضايا العربية11209

424جمال صباحي عطية1منشورات مركز دراسات الخليج العربي عرض ومماقشة ج11210

424عبد الجبار المطلبيملوك كندة من بني آل مرار11211

1964424معرض الزجاج السوري عبر التاريخ 11212

424محمد التازي سعودحرب يوغرطا للمؤرخ الالتيني سولوست11213

1979424وقائع دولة اإلمارات العربية المتحدة 11214

1967424 – 1870تطور الرواية العربية الحديثة في بالد الشام 11215

11216
هـ الشرح 669 – 597شرح جمل الزجاجي ألبي عصفر اإلشبيلي 

2الكبير ج
424

424رشا البرغوثيالدليل للتكشف واالستخالص11217

424منعم حميد حسنمحمد مهدي البصير شاعرا11218

424حسين علي السعديالنباتات المائية في العراق11219

424سيف مرزوق الشمالن1تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي ج11220



11221
دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا 

1941
424فاضل البراك

424عبدالمنعم الفرطوسي2ديوان الفرطوسي ج11222

424أوريت بدرانالتصنيف في المكتبات دليل إرشادي لتصنيف الديوي العشري11223

424صباح محمود محمداألمن القومي11224

424داخل حسن جريوأيام في الذاكرة11225

1982424 – 1981الموسوعة العلمية لجامعة البصرة 11226

4عمان عبر التاريخ ج11227
الفقيه الفاضل الشيخ سالم بن 

محمود السيابي
424

424ناجي معروف1993التوقيعات التدريسية11228

424علي ليلةالشباب القطري اهتماماته وقضاياه11229

424من تاريخ المغتربين العرب11230

424أسعد غوثانيأحداث القرن اإلفريقي وحقيقة الصراع األرتيري األثيوبي11231

424المؤتمر الثاني لألعداد الببيلوغرافي للكتاب العربي11232

424مهدي الخياط1النحو التطبيقي ج11233

11234
الخصوصية التاريخية والحضارية لبلدان المغرب العربي ومدى 

انعكاساتها على التنمية اإلدارية
424مصطفى الكثيري

424داود صالح رحمةالعالقات االقتصادية بين الشرق والغرب11235

11236
 – 1999منهاج مركزإحياء التراث العلمي العربي بجامعة بغداد 

2000
424

424الزراعة في تشيكولوفاكيا11237



424منذر عبد الكريم البكردراسات في تاريخ العرب قبل اإلسالم تاريخ الدول الجنوبية في اليمن11238

424جمال صبحي عطية1منشورات مركز دراسات الخليج العربي ج11239

424حازم عبد القهار الراويالصراع النووي11240

11241
أديب من األحواز ابن رحمة الحويزي دراسة في حياته وأدبه مع 

تحقيق كتابة مناهج الصواب في علم اإلعراب
424عبد الرحمن كريم الالمي

424عبد العزيز المقالحالوجه الضائع دراسات عن األدب والطفل العربي11242

424عبد علي حسن الخفافبلوجستان الكبرى دراسة في األرض واإلنسان11243

11244
حصاد ندوة الدراسات العمانية البحوث والدراسات التي قدمت في 

8 المجلد1980الندوة 
424

424ثامر مهديالموسوعة الصغيرة في المسرح المدرسي11245

424فالح حمد أحمدشاعرات من الخليج العربي11246

424علي الشرقاويالرعد في مواسم القحط11247

424إلياس الحايكعلم المصريات11248

424جهاد صالح العمر الحيثيات والنتائج598القرار 11249

424زكي محمد حسنأطلس الفنون الزخرفية والتصاوير اإلسالمية11250

36424تقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والمشروعات الدورة 11251

424مجموعة من المؤلفينالعرب والعالم مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي11252

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف الخامس والعشرون



11253
 القرارات 9التقرير النهائي ألعمال المؤتمر العام في دورته العادية 

والتوصيات
425

43425تقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والمشروعات الدورة11254

11255
 – 1984تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة خارج البرامج لعامي 

8 الدورة العادية 2 ج1985
425

32425تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة الدورة 11256

1950425 – 1949التقرير السنوي للمصرف الوطني العراقي 11257

21425قرارات المجلس التنفيذي الدورة11258

425حسن فاضل زعيناألمة التاريخ التحدي11259

425محمد وصفي أبو مغنياتجاهات السياسة اإليرانية نحو الخليج العربي11260

425النشاط الفرنسي في البصرة11261

1975 – 1974التقرير السنوي 11262
دولة البحرين إدارة التخطيط 

التربوي
425

425عبد هللا أمين آغامكتبة متحف الموصل11263

425سالم عبود اآللوسيلمحات عن التنظيمات البلدية في العصور اإلسالمية11264

425جواد عليتقويم المصادر كمادة أساسية لكتابة التاريخ العربي11265

425نزارعبد اللطيف الحديثينحو رؤية عربية للتاريخ العربي11266

425أحمد محمود الشاميالخليج العربي في الدوريات األجنبية األدب اليماني في سجون الحجة11267

425السيد مهاب درويش البكرينقود السلطان أبي سعيد بهاردرخان المحفوظة في المتحف العراقي11268



11269
في إطار  (المصغرات)الندوة العلمية لترشيد استخدامات الميكروفيلم 

نظم المعلومات المتكاملة
425السعيد السيد شلبي

425سجاد الغازيحرية الرأي والصحافة في الوطن اعلربي11270

425حازم طالب مشتاقبغداد– المؤتمر الثاني للجمعيات العربية للعلوم االجتماعية 11271

425آندرو مانكوتركيا الحليف القلق11272

425محمد حسين الزبيديالمدرسة المستنصرية وملحقاتها11273

425مظفر نذير الطالبالواليات المتحدة األمريكية والخليج العربي11274

425عبد الواحد الزمتقرير عن دورة التوثيق المايكروفيلمي لوزارة التخطيط11275

425سامي سعيد األحمدمنطلق جديد في دراسة تاريخ فلسطين القديم11276

425رينهارت دوزي3تكملة المعاجم العربية ج11277

425بدري محمد فهدالمؤرخ ابن النجار البغدادي شيخ من شيوخ المستنصرية11278

425نهى عبد الكريم فرحانالعالقات االقتصادية العراقية التركية11279

425بروتنتس.كحركة عدم االنحياز من وجهة النظر السوفيتية11280

425أحمد قاسم الجمعةالعناصر والمميزات المعمارية في المدرسة المستنصرية11281

425دونالدالثورة الصامتة في الصين11282

425لبيك الوكيليقائمة كتب مختارة في تاريخ األردن11283

11284
 أيلول 30البيانات الحسابية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 

1983
425سابا وشركاهم

425عبد المجيد شيخ حسين1983ندوة الدراسات العليا في الجامعات العربية 11285

425ناهدة عبد الفتاحإيوان الطب ومخزن في المدرسة المستنصرية11286

425أحمد نصيف الجنابيالحركة اللغوية والنحوية في المدرسة المستنصرية11287



425صبرية أحمد البيالنقل في تركيا11288

425حسين أميناألثر الثقافي في المدرسة المستنصرية11289

مكتبة المدرسة المستنصرية11290
محمد جاسم حمادي 

المشهداني
425

11291
زيارة الملك عبد العزيز بن سعود لمصر في ضوء العالقات المصرية 

السعودية
425عاصم محروس عبد المطلب

425صباح محمود محمدتقرير عن الدراسات التركية11292

425قرارت المجلس التنفيذي الدورة الخاصة الثانية11293

425الميزات األساسية لنظام الصندوق المشترك للتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة11294

425أميل نخلةأسواق العمل والمواطنة في البحرين وقطر11295

425تطور محو األمية في الوطن العربي11296

425ريميه لوفوأساطير وحقائق السياسة الفرنسية في المنطقة العربية11297

425محمد جواد عليالمواقف الدولية تجاه القضية األفغانية11298

1983425ورقة عمل دائرة المكتبة الوطنية 11299

425مؤيد سعيدالتواصل واالستقبال الحضاري في التاريخ11300

11301
األحداث وأعما الصيانة التي جرت على بناء المدرسة المستنصرية من 

1984تأسيسها إلى نهاية عام 
425اعتماد يوسف القصير

11302
 بشأن تقرير لجنة 63مذكرة إلى مجلس الجامعة في دور انعقاده العادي 

6الخبراء العرب بشأن البحر الدورة
425

425عبد الجبار عبد الرحمن2تطور الفكر القومي العربي في مائة عام دليل ببليوغرافي ج11303

425فاروق الروسانمنهاج المهارات الحركية والرياضية لألطفال غير العاديين11304



425زايد فكر وعمل11305

425عماد الدين األصفهاني الكاتبتكملة فريدة القصر وجريدة العصر11306

1983425نشرة اإليداع 11307

425الصراع العربي الصهيوني في الدوريات األجنبية11308

425محمد سعيد النابلسيالتجارة العربي الخارجية والموارد األولية11309

425دراسة عن هياكل االقتصاد اإليراني والتطورات أثناء الحرب11310

11311
نشأة الكتلة الشرقية ميثاق سعدآباد نظير مساهمة من األمن الجماعي 

خالل الثالثينات
425

425ضياء رشوانمستقبل العنف في العالم العربي11312

31425وثائق المجلس التنفيذي الدورة11313

425أميل نخلةالعالقات العربية األمريكية في الخليج العربي11314

425يوسف فرحاناألغاني الكويتية11315

425التنظيم اإلرهابي11316

2020425 – 2010تركيا والعالم 11317

425عفيف البهنسيالجامع الكبير بصنعاء11318

11319
 للجنة الدائمة لإلعالم 44مؤتمر مشروع جدول األعمال الدورة العادية 

تونس– العربي 
425

7425 الدورة العادية85 – 84مشروع الميزانية والبرنامج لعامي 11320

425دليل الكتب العربية11321

425علي أحمد الشحريظفار كتاباتها ونقوشها القديمة11322



425فنون العمارة اإلسالمية في مصر11323

7425التقرير النهائي ألعمال المؤتمر العام في دورته العادية 11324

425أميل نخلةالصحافة والمجتمع السياسي في الحرين11325

425سعد التانة(الحديث والمقابلة)التحرير الصحفي 11326

425سعد التانة(التحقيق)التحرير الصحفي 11327

11328
فهرست الدوريات العربية المتوفرة في مكتبة مركز دراسات الخليج 

العربي
425سلمى محمد صالح

425فرج ميالد1بنغازي ج– فهرس مخطوطات مكتبة جامعة قاريونس المركزية 11329

21425وثائق المجلس التنفيذي الدورة11330

425سالم عبود اآللوسي1983 – 1982محاضرات في المنظمات الدولية للوثائق 11331

11332

 الدورة العادية العاشرة 1991 – 1990مشروع الميزانية والبرنامج 

 الدورة العادية التاسعة والدورة الثامنة الدورة 1989 – 1988لعامي 

السابعة

425

11333
خرائط تقييم خصوبة بعض الترب العراقية وعالقتها بنتائج تجارب 

التسميد لمحاصيل الحبوب في حقول المزراعين
425يوسف بوغديفيج

425كنعان الجبوريصناعة الرجال11334

11335
دور تعليم الكبار في مساعدة المراة العربية الريفية على تفهم دورها في 

المجتمع
425عمر محمد التومي الشيباني

11336
دليل المتخصصين في العلوم الدينية في جامعات المملكة العربية 

السعودية والخليج العربي
425

425لطفي الطنبولي11337



425فاروق شنيوررسائل جامعية عن بالد الشام قائمة بيبلوغرافية مرتبة حسب األقطار11338

425مختارت من الفن المصري المعاصر11339

425معاملة غير المسلمين في اإلسالم11340

11341

دور مفكري مصر وأعالمها في ترسيخ العالقات المصرية والسعودية 

نموذج عبد الوهاب عزام مع إلقاء الضوء على جهوده العربية 

واإلسالمية المتميزة

425عامر النجار

46425قرارات المجلس التنفيذي الدورة 11342

425 الدورة العاشرة1991 – 1990الميزانية والبرنامج للدورة المالية 11343

425أحمد الرشيدينظام تسوية المنازعات العربية الواقع الراهن وامكانات التطوير11344

42425قرير المدير العام عن أنشطة المنظمة خارج البرامج الدورة11345

425عبد العزيز سليمان نوافعبد العزيز بن سعود دراسات في الزعامة11346

1987425 1المؤتمر الثالث للتعليم العالي ج11347

425صالح أحمد العليكتابة تاريخ العرب مسوغات تجريدة وتوجهاته11348

47425تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة خارج البرامج الدورة11349

38425وثائق المجلس التنفيذي الدورة 11350

425 للجنة الدائمة لإلعالم العربي47مشروع جدول أعمال الدورة العادية11351

11352
قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ لجنة الخطة الدائمة لألعالم 

العربية لدعم االنتفاضة
425

425صباح محمود محمدالقضايا الثقافية واالجتماعية في الصين الشعبية11353



425العصبية وتجلياتها في المجتمع اليمني المعاصر11354

11355
استخدام العلم والتكنلوجيا في تحقيق التجوالت االجتماعية وفي تغيير 

واقع المرأة
425

1985425 – 1984 36 و8ملحق الدورة11356

425األبحاث الجارية في العراق11357

العنف السياسي في تركيا دراسة في األسباب والمظاهر11358
رعد عبد الجليل مصطفى 

الخليل
425

425خالد وليد حموديالمراحل التاريخية للمدرسة المستنصرية11359

425أحمد قاسم الجمعةالعناصر والمميزات المعمارية في المدرسة المستنصرية11360

425ندوة عن المدينة العربية خصائصها وتراثها الحضاري اإلسالمي11361

27425وثائق المجلس التنفيذي الدورة11362

26425وثاق المجلس التنفيذي الدورة11363

40425وثائق المجلس التنفيذي الدورة11364

11365
مشروعات وبرامج صندوق التنمية الثقافية العربية في الخارج الدورة 

5العادية 
425

38425تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة خارج البرامج الدورة 11366

1982425فهرس مواصفات المنظمة الدولية للتقييس 11367

1977425 – 1976الدليل اإلحصائي السنوي جامعة البصرة 11368

45425تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة خارج البرامج الدورة 11369

425عبد هللا بن يوسف الشبلصفحة من تاريخ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود11370



425عبد هللا فؤاد ربيعيالتشابه بين مصر والسعودية في قضية الوحدة وجامعة الدول العربية11371

425محمد عاطف عبد المقصودزيارة محمد طلعت حرب باشا للمملكة العربية السعودية11372

425مصطفى محمد مسعداألصول العربية لشعبي القطرين السعودية مصر11373

11374
دراسة تاريخية لقضايا الحدود السياسية للدولة السعودية بين الحربين 

1939 – 1919اعالميتيمن 
425فاروق عثمان أباظة

11375
تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة فيما بين انعقاد المؤتمر 

7 و6العام في دورتيه العاديتين 
425

11376
البنوك المركزية والمؤسسات النقدية لدول الخليج العربي النشرة 

االقتصادية
425

11377
تعقيب على دراسة الدكتور موسى الكيالني بعنوان المعوقات الخارجية 

للوحدة العربية
425أحمد سعيد نوفل

425مسؤولية الصحفي العربي في إقرار التضامن والسالم العالمية11378

425إبراهيم بن زيفياإلسرائيلية الخاصة– اإلطار المفقود حدود العالقة األمريكية 11379

425كوانت. ويليام ب21الشرق األوسط على حافة الهاوية فرص التغيير في القرن11380

425مايكل هادتسونمستقبل الهيمنة السياسة األمريكية في الشرق األوسط11381

425جابر عبد الحميد جابراألهداف التربوية11382

425دافيد رودماندينامية الكفيل العميل رسم خريطة العالقات األمريكة اإلسرائيلية11383

425محمود سريع القلمتأثير الحد الشمالي على مستقبل منطقة الشرق األوسط11384

11385
 1997تقلصات الشق األوسط تقييم استراتيجي دولي لتطورات المنطقة 

 –1998

المعهد الدولي للدراسات 

لندن– االستراتيجية 
425



11386
الذكرى األربعون لعودة بطل التحرير المغفور له محمد الخامس 

رضوان هللا عليه وأسرته الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن
425

425لوران بالنالوظيفة العامة11387

425النساء شقائق الرجال11388

11389
خالصة إحصائية للتعليم العام والتعليم المهني في دول الخليج العربية 

84 – 83للعام الدراسي 
425

5425وثائق المؤتمر العام الدورة العادية11390

1425الخطة الشاملة للثقافة العربية 11391

425نبيل أحمد بالس1962 – 1954التأييد المصري السعودي للثورة الجزائرية 11392

425فصول من النزاع العراقي اإليراني11393

425خليل إبراهيمالتعاون النووي بين إسرائيل وكل من فرنسا وجنوب إفريقيا11394

11395
ظاهرة هجرة العمالة المصرية إلى السعودية وآثارها على العالقات 

االجتماعية بين مصر والسعودية
425محمد الغريب عبد الكريم

425صندوق اإليداع والتدبير11396

1979425التقرير لسنوي 11397

425محمد بن أحمد الصوفياإلعالم بشد المنكام11398

425عماد عبد السالم رؤوفمنافع األحجار دراسة في أول مخطوط عربي في علم األحجار الكريمة11399

11400
 خالصة 8التقرير النهائي ألعمال المؤتمر لإلعالم في دورته العادية 

2، 1التقارير المقدمة ج
425



11401
أقسام التاريخ واآلثار والنظم والحضارة )خزانة األطاريح الجامعية 

1 القسم 1اإلسالمية الكتاب 
425

425مجموعة من المؤلفينالحداثة وما بعد الحداثة11402

425بديعة يوسف عبد الرحمنفهرس عناوين  المخطوطات العربية في مكتبة الدراسات العليا11403

11404
كشاف الموضوعات الهجائي في مقاالت وبحوث مختارة في مجاالت 

1982العلوم اإلدارية لعام 
425

425العراق أنماط سكانية متغيرة11405

425هويتنر.ف. الفريداألساسيات في علم التكوين الجنيني للفقاريات11406

11407
السكان والقوى العاملة والتعليم في األراضي الفلسطينية المحتلة الضفة 

الغربية قطاع غزة
425

2425 المجلد1983البيبليوغرافية السنوية لمقتنيات مكتبة األمانة العامة لعام 11408

425رينهارت دوزي2تكملة المعاجم العربية ج11409

11410
مشروع )نشرة الكتب العلمية األجنبية المترجمة إلى اللغة العربية 

(تجريبي
425

425عبد الجبار عبد الرحمن1972 – 1856فهرسة المطبوعات العراقية 11411

11412
أبو ظبي في عيد الجلوس السادس لصاحب السمو الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان حاكم البالد ورئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
425

425نتائج تعداد التجارة الداخلية11413

425ريتشارد نيكسونالسياسة األمريكية في أمريكا الوسطى11414

1951425التقرير السنوي للمصرف الوطني العراقي 11415



1978425البنك المركزي العراقي التقرير السنوي لعام 11416

425زهير عبد الحسين مهديمقدمة في جغرافية القارة اإلفريقية11417

425موفق سالم نوريالعالقات العباسية البيزنطية11418

425نعمان دهشأثر الثروة المعدنية في المغرب العربي في التكامل االقتصادي العربي11419

425أحمد برقاويالثقافة العربية الراهنة مسائل األمن والهوية والتغير11420

425غسان محمود إبراهيمسياسات التصنيع العربية دراسة تحليلة لبنية التنمية الصناعة العربية11421

425منير الحمشالعالقات االقتصادية العربية العربية الواقع واآلفاق11422

1955425التقرير السنوي للمصرف الوطني العراقي عام 11423

425ندوة التعاون التسليحي بين إيران والكيان الصهيوني11424

11425
 خالصة 6التقرير النهائي ألعمال المؤتمر العام في دورته العادية 

2التقارير المقدمة ج
425



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

51رينهارت دوزي1تكملة المعاجم العربية ج11426

51كولدديفا1قالع الملكية في بابل ج11427

51صالح الدين المنجددراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر األموي11428

51مشروع الميزانية والبرنامج الدورة العادية السادسة11429

51حسن أبو طالبماذا يجري في السودان األزمة والمستقبل11430

51أحمد قايد الصاييديترجمات عن اليمن والجزيرة العربية11431

51هشام الدجانيقضايا استراتيجية11432

11433
، 36، الدورة30، الدورة26قرارات المجلس التنفيذي تونس الدورة 

40، الدورة37الدورة
51

51التربية والعلوم في جمهورية ألمانيا االتحادية11434

51ديمقراطية التعليم وتعميق التحوالت الثورية11435

51طاهر مظفر العميدالمظاهر العسكرية في واسط11436

51حسين أمين.دمهرجان المستنصرية األول مدرسة وجامعة11437

الخزانة الخامسة

الرف األول



51أحمد قاسم جمعةمهرجان المستنصرية األول العناصر والمميزات المعمارية11438

51هادية فريشوهندسة المعالم التونسية11439

451الخطة الشاملة للثقافة العربية 11440

51الهيئات االقتصادية واالجتماعية في دولة قطر11441

51مارك انسلعقوبة اإلعدام في الدول األوربية11442

2651تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة الدورة11443

51الدورة غير العادية األولى للمؤتمر العام قرارات وتوصيات11444

51عبد الرسول جاسم.دنحو هيكل أفضل لقوة العمل11445

51عمان– كتاب المؤتمر السنوي الثاني 11446

51عادل كاملاإلنسان والبيئة في شرق المملكة العربية السعودية11447

4851تقرير المدير العام الدورة 11448

51كوركيس عوادالمدرسة المستنصرية بين الماضي والحاضر11449

51عبد هللا الطيب.أنقد الشعر عند صاحب المثل11450

51فيصل الياسريالنشرة اإلعالمية لمؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج11451

51جعفر الخليليعمر المختار وسر عظمته11452

51محمد رواس قلعجياالحتراف وآثاره في الفقه اإلسالمي11453

195251 – 1930التعاون المصري السعودي في مجال التعليم 11454

51سبع أمنيات لبغداد11455

51معرض بغداد الدولي السادس للكتاب11456



11457
التقنين الدولي للوصف البيبلوغرافي للمواد غير  (م غ ك)تدوب 

(الكتب
51مجموعة من المؤلفين

51أبو العلي الحسن الفارسي من اإليضاح العضدي2التكملة وهي ج11458

51دار الوثائق القومية نشرة دورية في العالقات العامة11459

151 ج1947إحصاء السكان لسنة 11460

198651دار العلم للماليين 11461

51جواد الخالصيالعلم في خدمة الدين11462

51عبد الباقي األيوبيقاموس الحقوق11463

51لماذا ألغيت اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران11464

51بركات أبو رميلةالنباتات السامة في البيئة األردنية11465

51ليلى صالح البسامالتراث التقليدي لمالبس النساء في نجد11466

51في القضية السورية11467

51جرناكيلنفط الخليج العربي واالقتصاد العالمي11468

198051التقرير النهائي 11469

51محي هالل السرحانالقواعد الفقهية ودورها في إثراء التشريعات الحديثة11470

51لطفي جعفر فرججعفر محمد نميري11471

51أحمد عامرقمة البحيرات المرة الكبرى بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت11472

51حنفي عوضالعالقات المصرية والسعودية الجذور االجتماعية11473

51شوقي عطا هللا جميلالموقف السعودي المصري في قضية فلسطين11474

51عبد هللا التركيمنهج الملك عبد العزيز في السياسة الدولية وآثاره11475



51إبراهيم محمدلمحات من اإلصالحات الدينية واالجتماعية11476

51مضر عبد الكريمكالم هللا جّل وعال11477

51عماد الدين خليلمالحظة في التقليد الحضاري ملكيون اكثر من الملك11478

51تأثيرات العدوان الثالثي على الخدمات الصحية في العراق11479

51تطور التعليم في المملكة العربية السعودية11480

51منذر الجبوريهاني بن مسعود الشيباني11481

51صحافة الغد11482

51صباح محمود محمدالشؤون الصينية11483

51صباح محمود محمدالشؤون الباكستانية11484

51ابن األثير الجزري8، 7الكامل في التاريخ ج11485

51سهيلة ياسين الجبوريأصل الخط العربي11486

51التطورات االقتصادية واالجتماعية في إمارة أبو ظبي11487

51عبد هللا الجبوريديوان الشاعر العراقي إبراهيم أدهم الزهاوي11488

51مجموعة من المؤلفين(إهداء)دليل سجالت المحاكك الشرعية العثمانية 11489

51كلية التربية الرياضية للتراث العربي اإلسالمي11490

51مجموعة من المؤلفين الميالد والمسيرة1948ثورة 11491

51الندوة الدولية حول محمد الخامس الملك الرائد11492

51فؤاد سفرالحضر مدينة الشمس11493

51الندوة العلمية األولى لدراسة تاريخ الجزيرة11494

51بحوث المؤتمر العالمي للملك عبد العزيز11495



51نموذج من التاريخ قراءة في تاريخ علي خلقي الشرايري11496

11497
قائمة  بالكتب الجديدة في مكتبة مركز التوثيق والمعلومات اإلدارية 

1983
51

51قانون المنهاج العام مجلس اإلعمار وزارة اإلعمار11498

51سنة32ما أنجز في 11499

51تنظيم مياه دجلة والفرات11500

2351قرارات مجلس وزراء اإلعالم العرب في دورته 11501

251عبد المهدي مطر جدراسات في قواعد اللغة العربية11502

51وقائع اجتماعات الدورة الثامنة11503

51أهمية التوثيق والمخطوطات ودورهما11504

51أبو الطيب صديق بن حسن6، 1عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري المجلد11505

8651الثقافة 11506

51تقرير األمين العام السنوي الثامن11507

51دليل اتحاد المؤرخين العرب11508

51موسوعة المصطلح النقدي المفارققة وصفاتها11509

51دور تكنلوجيا الكمبيوتر11510

51طاهر مظفر العميدالسجل العلمي والسيرة الذاتية11511

51األهداف التربوية واألسس العامة11512

51محمد كامل إبراهيمدراسة تحليلية اقتصادية11513

51التنظيم العسكري للدولة السعودية األولى11514



51يوسف صائغفي االقتصاد االجتماعي والسياسي11515

251اإلحصاء التربوي ج11516

51الشعور واالنفعال11517

51مركز التوثيق اإلعالمي لدول الخليج العربي11518

198551 – 1984، 1979 – 1978خطة جامعة البصرة لألهوام 11519

197051المواقع األثرية في العراق 11520

4751إحصاء السكان لسنة 11521

51إبراهيم جمعةاألطلس التاريخي للدولة السعودية11522

3051تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة الدورة11523

951مشروع الميزانية والبرنامج الدورة العادية11524

2651تقرير المدير العام عن نشاط المنظمة الدورة 11525

851تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة الدورة العادية11526

11527
، 45، 42تقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والمشروعات الدورة

46
51

11528
، 36تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة خارج البرامج الدورة

37 ،40 ،42 ،48 ،50
51

3551، 9، 8، 6وثائق المؤتمر العام الدورة 11529

51ميعاد شرف الدين الكيالنيتاريخ المشهد القادري في بغداد11530

851 الدورة87 – 86الميزانية والبرنامج للدورة المالية لعامي 11531



51عماد عبد السالمتاريخ الوطن العربي الحديث11532

51مباني المقر الدائم مشروع أولي11533

51زهير عبد الحسين مهديمقدمة في جغرافية القارة اإلفريقية11534

51العالقات العراقية اإليرانية في صحيفتين عراقيتين11535

198351 – 1982الكتاب السنوي 11536

51محمد مهدي الجواهري3ديوان الجواهري ج11537

11538
أعمال ندوة الخبراء العرب من أجل التخطيط لتطوير األرشيف في 

البالد العربية
51عبد الجليل التميمي

51عامر حسكأهوار جنوب العراق11539

51عدنان عبد النبي البلداويعاهات الشعراء في الجاهلية واإلسالم11540

51زهر العنابي3جاللة الملك عبد هللا الثاني في بنية الحس األردني ج11541

251الفلسفة البيئية ج11542

51سامي مكي.دالمكتبة11543

11544
دراسة حول برنامج تنظيم زيارات لتالمذة وطالب المدارس الثانوية 

واإلعدادي في قطر
51

51شاكر حسن آلسعيدالبيانات الفنية في العراق11545

مصر والعالقات االقتصادية مع أقطار الخليج العربي11546
منصور منطلي عبد الكريم 

الراوي
51

51ديوبولدمناهج البحث11547

51مجموعة من المؤلفين3ندوة األدب في الخليج العربي ج11548

51 عاما على إنشاء الجيش العراقي35ذكرى مرور 11549



51محمد عبد الواحد الجبيليالتفجيرات النووية والتدبيرات السلمية11550

51عدنان ساري عبد هللاالعز والنصر والقدوة في السادة األبرار الشهداء قادة مؤتة11551

51سلسلة البحوث والدراسات التربوية11552

51محمد فالح البلداالتقويم الهادي11553

51القدس أمانة في عنق كل عربي ومسلم11554

51حوليات جامعة الجزائر11555

11556A.C.SS  199751 – 1998 التقرير السنوي

51المنطقة الحرة عدن11557

51نقاط االشتعال11558

51آفاق ستراتيجية11559

51القدس في قلوب األجيال الصاعدة11560

51أديب خضور21اإلعالم العربي على أبواب القرن 11561

51محمد أحمد السيدمشكالت النظام التعلمي العربي11562

51نحو ستراتيجية سياسية عربية أفكار للمناقشة11563

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

52 معهد إعداد لمعلمين والمعلمات1التاريخ العربي اإلسالمي الصف 11564

52قسم األدب– تاريخ العالم الحديث الصف األول الثانوي 11565

الرف الثاني



52تاريخ الحضارة العربية األول الثانوي11566

52التارخ الحديث الخامس األدبي11567

52الدراسات االجتماعية السادس االبتدائي11568

52من تاريخ اإلسالم الصف الخامس االبتدائي11569

52تاريخ الدولة العربية اإلسالمية الصف الثاني اإلعدادي11570

52عبد العزيز سليمان.دتاريخ مصر الحديث السادس االبتدائي11571

52 االبتدائي6التاريخ الصف11572

52كتاب التاريح للسنة الثانية اإلعدادية11573

152القواعد األساسية في النحو والصرف والتدريب عليها ج11574

52الدراسات االجتماعية التاريخ الصف الثالث اإلعدادي11575

52 أدبي5التاريخ الحديث11576

52 أدبي6التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي 11577

52 أدبي5التاريخ الحديث 11578

52جغرافية الوطن العربي الثالث الثانوي األدبي11579

52التاريخ الحديث والمعاصر الثاني دور المعلمين11580

52تاريخ الحضارة اإلسالمية الثالث الثانوي األدبي11581

52تاريخ العالم الحديث األول الثانوي11582

52تاريخ المدنيات اإلسالمية الثاني المتوسط11583

52تاريخ الوطن العربي الحديث المعاصر الثالث الثانوي األدبي11584

52الحضارة اإلسالمية انتشار اإلسالم في آسيا الثانوي الثاني األدبي11585



52تاريخ العرب الحديث الثالث إعدادي11586

52التاريخ السيرة النبوية والدعوة اإلسالمية الرابع االبتدائي للبنات11587

52 إعدادي2تاريخ العرب واإلسالم 11588

52المجتمع العماني التربية الوطنية أول ثانوي11589

52التاريخ العربي اإلسالمي الثاني المتوسط11590

52التاريخ القديم الوطن العربي األول المتوسط11591

52تاريخ مصر الحديث السادس االبتدائي11592

52تاريخ العالم العربي الحديث الثالث الثانوي11593

52تاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي السادس األدبي11594

52تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية الرابع العام11595

52التاريخ العالمي اإلسالمي األول الثانوي11596

52التربية الدينية للثاني المتوسط11597

52تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية السادس األدبي11598

52الدراسات االجتماعية الثالث االبتدائي11599

52التربية اإلسالمية السادس اإلعدادي11600

52تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية الرابع العام11601

52أصول الفقه اإلسالمي الدراسة اإلعدادية11602

11603
تاريخ الحضارات القديمة في الوطن العربي والحضارة اإلسالمي 

للثاني الثانوي األدبي
52

52جغرافية الوطن العربي والبالد الخارجية الثاني المتوسط11604



152جغرافية الموارد االقتصادية األول الثانوي ج11605

11606
تاريخ الوطن العربي وحضارته في العصر اإلسالمي الثاني الثانوي 

األدبي
52إبراهيم أحمد.د

52التارخ العربي اإلسالمي الثاني المتوسط11607

52تاريخ أوربا في العصور الوسطى والحديثة للثاني اإلعدادي11608

52الدراسات االجتماعية السادس االبتدائي11609

52موضوعات مادة الثقافة القومية واالشتراكية مرحلة الصفوف الثالثة11610

52من تاريخ السودان الرابع االبتدائي11611

52التاريخ الحديث المعاصر للوطن العربي الثاني دور المعلمين11612

52التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي الثالث المتوسط11613

52معالم التاريخ اإلفريقي الثاني الثانوي11614

52التاريخ الحديث الخامس العلمي كتاب خاص بطالب كلية بغداد11615

11616
 1تاريخ العرب السياسي والحضاري في العصرين القديم والوسيط ج

للثاني الثانوي األدبي
52

52التاريخ العربي اإلسالمي الصف األول لدور المعلمين والمعلمات11617

52مقرر التوحيد والفقه لألول االبتدائي11618

52تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر الثالث الثانوي األدبي11619

52الدراسات االجتماعية الرابع االبتدائي11620

52الدراسات االجتماعية التاريخ الثاني اإلعدادي11621



52التاريخ للسادس االبتدائي11622

52الدراسات االجتماعية لألول االبتدائي11623

52دليل المعلم في التربية الوطنية للمرحلة اإلعدادية11624

52تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية الرابع العام11625

52دراسات االجتماعية للثاني االبتدائي11626

52القضية الفلسطينية الثالث الثانوي11627

52تاريخ القديم للوطن العربي األول اإلعدادي11628

52مذكرة في التربية االجتماعية السادس االبتدائي11629

11630
تاريخ السودان من أقدم العصور إلى قيام األحزاب السياسية الثالث 

المتوسط
52

52تاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعاصر الثالث اإلعدادي11631

52كتاب التاريخ للسنة األولى ثانوي11632

52الدراسات االجتماعية الثالث االبتدائي11633

52التاريخ الحديث للوطن العربي السادس االبتدائي11634

252تاريخ العالم الحديث األول الثانوي ج11635

52التاريخ الحديث الخامس أدبي11636

52تاريخ العرب الحديث والمعاصر الرابع المتوسط11637

52التاريخ للسنة األولى الثانوي11638

11639
تاريخ الحضارات القديمة في الوطن العربي والحضارة اإلسالمية 

2الثاني الثانوي أدبي ج
52

252التربية اإلسالمي األول اإلعدادي ج11640



52ساطع بك المصري2دروس األشياء ج11641

8252 – 81الدليل العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية لكلية األدب 11642

52رغبات الطلبة المتقدمين للكليات والمعاهد في جامعة بغداد11643

52المطالعة الحديثة المرحلة الثانوية11644

252المطالعة الحديثة المرحلة الثانوية ج11645

52تاريخ الحضارة اإلسالمية الثاني اإلعدادي11646

52الدراسات االجتماعية التربية الوطنية الثالث اإلعدادي11647

52التاريخ الحديث للوطن العربي الثالث المتوسط11648

52العلوم والتربية الصحية للصفوف الرابعة االبتدائية11649

52فلسطين أرضا وشعبا وقضية كتاب مرجعي لطالب المرحلة الثانوية11650

52الدراسات االجتماعية التاريخ األول اإلعدادي11651

52التاريخ الحامس االبتدائي11652

52دليل المعلم لتدريس التاريخ المرحلة اإلعدادية11653

252قواعد الجغرافية العامة وتطبيقاتها الثاني الثانوي األدبي ج11654

52التاريخ القديم للوطن العربي األول اإلعدادي11655

11656
تاريخ الحضارات القديمة في الوطن العربي والحضارة اإلسالمي 

1الثاني الثانوي أدبي ج
52

52تخطيط المناهج الدراسية للعلوم الطبيعية الرؤية اإلسالمية11657

52تاريخ المملكة العربية السعودية الثالث المتوسط11658

52معالم التاريخ اإلفريقي الثاني الثانوي11659



52كتاب التاريخ األول معاهد المعلمين11660

52الدراسات االجتماعية التربية الوطنية الثاني اإلعدادي11661

52التاريخ العربي القديم والسيرة النبوية األول المتوسط11662

52التاريخ العربي اإلسالمي األول لدور المعلمين والمعلمات11663

52أصول العالم الحديث األول الثانوي11664

52الدراسات االجتماعية التربية الوطنية السادس االبتدائي11665

52 الثالث الثانوي أدبي1مذكرة في تاريخ العرب الحديث ج11666

52تاريخ العرب في العصر العباسي الثاني اإلعدادي11667

52تاريخ العرب اإلسالمي الثاني اإلعدادي11668

52تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر الثالث اإلعدادي11669

52التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي الثالث اإلعدادي11670

52تاريخ العرب الحديث والمعاصر الثالث اإلعدادي11671

52كتاب التاريخ السنة الثالثة اإلعدادية11672

52الدولة اإلسالمية وحضاراتها الثاني الثانوي األدبي11673

52تاريخ العرب في العصر األموي األول اإلعدادي11674

52تاريخ الحضارة الغربية والعالم المعاصر الثاني الثانوي األدبي11675

52تاريخ العرب القديم الخامس االبتدائي11676

11677
تاريخ العرب السياسي والحضاري في العصرين القديم والوسيط 

2الثاني الثانوي األدبي ج
52

52التاريخ اليمني الوسيط للسنةالسادسة االبتدائية11678

52الدراسات االجتماعية التاريخ الثالث إالعدادي11679



52التاريخ العربي اإلسالمي الثاني11680

52كتاب التاريخ للسنة الثانية ثانوي11681

52التاريخ األول الثانوي العلوم11682

52التاريخ القديم السنة الثانية من الثانوي11683

52تاريخ الصف الثاني الثانوي األدب11684

52تاريخ العرب الحديث الثالث اإلعدادي11685

52الدراسات االجتماعية الخامس االبتدائي11686

52تاريخ عمان والخليج العربي الثالث الثانوي األدبي11687

52التاريخ السادس االبتدائي11688

252تاريخ العصور الحديثة ج11689

52المطالعة المرحلة اإلعدادية11690

352النصوص المرحلة اإلعدادية ج11691

52التربية اإلسالمية األول اإلعدادي11692

52التاريخ الحديث الخامس العلمي11693

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

53التربية اإلسالمية الثاني اإلعدادي11694

253المطالعة الحديثة المرحلة الثانوية ج11695

53التربية القرآنية األول من التعليم األساسي11696

الرف الثالث



53التربية القرآنية الرابع من التعليم األساسي11697

53التربية القرآنية الثالث من التعليم األساسي11698

253البالغة ج11699

253النحو المرحلة اإلعدادية ج11700

53اقرأ الصف الثامن من التعليم األساسي11701

53مقرر التوحيد والفقه األول االبتدائي11702

53 الرابع العام لمدارس بغداد المشمولة بالمشروعC.Lالحاسوب في 11703

53بديع شريف.دأصول تدريس اللغة العربية11704

53الجغرافية الثالث المتوسط11705

53التاريخ القديم للوطن العربي األول المتوسط11706

53الدين والتهذيب للصفوف األول ىالمتوسط11707

253التربية اإلسالمية األول اإلعدادي ج11708

53الدراسات االجتماعية التربية الوطنية األول اإلعدادي11709

53مقر التوحيد والفقه األول االبتدائي11710

53التاريخ العربي اإلسالمي الخامس االبتدائي11711

53تاريخ أوربا الحديث األول الثانوي11712

53قرآن11713

53تاريخ العرب والمسلمين الثالث اإلعدادي11714

53معالم التاريخ القديم للوطن العرب األول اإلعدادي11715

53تاريخ العالم العربي الحديث الثالث الثانوي11716



153القواعد األساسية في النحو والصرف والتدريب عليها ج11717

53الدراسات االجتماعية التاريخ األول اإلعدادي11718

53الدراسات االجتماعية األول االبتدائي11719

53عالمنا الرابع المتوسط11720

53النحو الثامن التعليم األساسي11721

53الدولة العربية اإلسالمية وحضارتها الثاني الثانوي األدبي11722

53المواد االجتماعية الثاني اإلعدادي11723

53الحضارة المصرية القديمة السابع من التعليم األساسي11724

53التاريخ اإلسالمي الثالث اإلعدادي11725

53كتاب التاريخ السنة الخامسة من التعليم الثانوي11726

11727
 من 6، 5التاريخ موريتانيا وتاريخ الحضارة اإلسالمية للسنتين 

التعليم األساسي
53

53أصول تدريس الجغرافية لدور المعلمات والمعلمين11728

53دروس تاريح اإلسالم الثالث11729

11730
محاضرات التوجيه السياسي من الكليات العسكرية والمراكز المهنية 

للمتوسط
53

53تاريخ الحضارات القديمة الثاني الثانوي األدبي11731

53معالم التاريخ األوربي األول الثانوي11732

53تاريخ المدنيات اإلسالمي الثاني المتوسط11733

53التاريخ القديم للوطن العربي األول المتوسط11734

53تاريخ العصر الوسيط للسنة الثالثة الثانوية11735



53كتابا لتاريخ السنة الثانية اإلعدادية11736

53مذكرة في تاريخ الحضارات القديمة األول اإلعدادي11737

53دليل المعلم في الجغرافية المرحلة اإلعدادية11738

53كتاب التاريخ األول معاهد المعلمين11739

53الدراسات االجتماعية التربية الوطنية الخامس االبتدائي11740

53التاريخ القديم للوطن العربي األول المتوسط11741

53صور من تاريخ مصر اإلسالمية الخامس االبتدائي11742

53تاريخ العرب الحديث والمعاصر الثالث الثانوي11743

153قواعد الجغرافية العامة وتطبيقاتها الثاني الثانوي األدبي ج11744

53المسلمون في العالم الثالث المتوسط11745

11746
دراسة حول برنامج تنظيم زيارات لتالمذة وطلبة المدارس االبتدائية 

والمتوسطة واإلعدادية للمؤسسات اإلنتاجية في القطر
53

53تاريخ الوطن العربي الحديث األول اإلعدادي11747

53األحياء الثاني الثانوي11748

53كتاب التاريخ لتالمذة السنة الرابعة من التعليم الثانوي شعبة اآلداب11749

53معالم التاريخ اإلسالمي الثامن من التعليم األساسي11750

53تاريخ العالم الحديث والمعاصر الرابع الثانوي األدبي11751

53كتاب التاريخ للسنة السابعة من التعليم األساسي11752



11753
التاريخ اإلسالمي من البعثة النبوية حتى نهاية العصر العباسي األول 

الثاني اإلعدادي
53

11754
التاريخ اإلسالمي من بداية العصر العباسي الثاني إلى الدولة 

العثمانية الثالث اإلعدادي
53

53الدول العربية اإلسالمية وحضارتها الثاني الثانوي األدبي11755

53تاريخ العصر الحديث السنة الخامسة الثانوية11756

53أصول العالم الحديث األول الثانوي11757

53تاريخ العالم الحديث والمعاصر الرابع الثانوي األدبي11758

53أصول العالم الحديث األول الثانوي11759

53تاريخ العرب الحديث والمعاصر الثالث الثانوي11760

53تاريخ الوطن العربي القديم األول اإلعدادي11761

53الدولة العربية اإلسالمية وحضاراتها الثاني الثانوي األدبي11762

53التاريخ اإلسالمي الثاني اإلعدادي11763

11764
الدراسات االجتماعية دولة اإلمارات العربية المتحدة الخامس 

االبتدائي
53

53المشاهدة في العلوم والصحة الثاني من التعليم األساسي11765

53الدورة الربيعية األولى المنهاج11766

53الدولة اإلسالمية واتساعاتها المرحلة الثانوية11767

53مباديء علوم االجتماع الثالث الثانوي11768

53عالمنا الرابع المتوسط11769

53الكويت والخليج العربي األول المتوسط11770



53تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر الثالث الثانوي11771

11772
الدراسات االجتماعية دولة اإلمارات العربية المتحدة الخامس 

االبتدائي
53

53 السنة السادسة الثانوية19تاريخ العالم القرن 11773

53معالم التاريخ اإلسالمي الثامن من التعليم األساسي11774

53الدراسات االجتماعية الخليج وشبه الجزيرة العربية السادس االبتدائي11775

53حاضر العالم اإلسالمي المرحلة الثانوية11776

53تاريخ مصر الحديث والمعاصر التاسع من التعليم األساسي11777

53تاريخ العالم الحديث األول الثانوي11778

53الوطن العربي وحضارته الثاني الثانوي11779

53التربية الوطنية الثالث المتوسط11780

53التاريخ القديم للوطن العربي األول المتوسط11781

53تاريخ العالم اإلسالمي الثالث المتوسط11782

53التاريخ العربي اإلسالمي الخامس االبتدائي11783

53تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية الرابع العام11784

53التاريخ الحديث للوطن العربي السادس االبتدائي11785

53التاريخ العربي اإلسالمي األول  لدور المعلمين والمعلمات11786

53جغرافية الموارد االقتصادية األول الثانوي11787

53تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية األول الثانوي11788



53تاريخ الحضارات القديمة في الوطن العربي الثاني الثانوي األدبي11789
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55محمد مالكي.دالحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي12008

55نادر فرجانيالهجرة إلى النفط12009

55مجموعة من المؤلفينتطور الوعي القومي  في  المغرب العربي12010

55فواز جرجيس.دالسياسة األمريكية تجاه العرب كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟12011

55مجموعة من المؤلفيناألدب العربي تعبيره عن الوحدة والتنوع12012



55انطوان زحالنالعلم والسياسة العلمية في الوطن العربي12013

55سعدون حماديتجديد الحديث عن القومية العربية والوحدة12014

55نادر فرجاني.دسعيا وراء الرزق12015

55محمود عبد الفضيلالنفط والوحدة العربية12016

55مجموعة من المؤلفينالمرأة ودورها في الوحدة العربية12017

55ابن خلدون ساطع الحصريفي اللغة واألدب وعالقتهمابالقومية12018

55عبد الواحد أكنيرالعرب في اإلرجنيتين12019

55محمد رضا محرمالثورة المعدنية العربية12020

3الدليل البرهان ج12021
العالمة أبو يعقوب يوسف 

إبراهيم الوارجالني
55

االحتكار وآثاره في الفقه اإلسالمي12022
قحطان عبد الرحمن .د.أ

الدوري
55

55عالء الدين الكيالنيصيانة المعامل الميكانيكية والكهربائية12023

55برسيفال بيلينقد نظرية التحليل النفسي مأساة في ثالثة مشاهد12024

55هدى عبد العزيز صالحالسلوك التصويتي للمجموعة العربية للجمعية العامة لالمم المتحدة12025

55محمد علي الخوليمدخل إلى علم  اللغة12026

55األسالك الشائكة المكهربة12027

55التجارب النووية الفرنسية في الجزائر12028



55الكشاف اإلسالمية الجزائرية12029

55صالح جمعة سالمحركة الزندقة ودورها التخريبي في اإلسالم12030

55عدنان ساريالعز والنصر والقدوة12031

55عبد الواحد أكالعرب في األرجنتين12032

55عبد العزيز المهناقصة الجمهورية القائموة في شمال قبرص12033

55عودة هللا منيع القيسيمقاالت في النقد األدبي12034

55عودة هللا منيع القيسيسر اإلعجاز في تنوع الصيغ امشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن12035

55محمد رضوان خوليالتصحر في الوطن العربي انتهاك الصحراء لألرض12036

55يزيد صايغالصناعة العسكرية العربية12037

55إبراهيم الداقوقيصور األتراك لدى العرب12038

55عزيز العظمةالعمانية من منظور مختلف12039

55انطوان زحالنصناعة اإلنشاءات العربية12040

55علي خليفة الكوارينحو استراتيجحية بديلة للتنمية الشاملة12041

55مجموعة من المؤلفينالمجتمع الدولي وحقوق الشخصية اإلنسانية12042

55يوسف صايغالتنمية العصية12043

55مجموعة من المؤلفينالمواطنة والديمقراطية في البلدان العربية12044

55باقرسلمان النجارحلم الهجرة إلى الثروة12045

55عبد الستار جوادفن كتابة األخبار12046

55عرفان تقي الحسنيالتمويل الدولي12047

55محمود سليم محمد هياجنةخصوصية المعنى أللفاظ القرآن الكريم12048



55خديجة الحريريالفكر االجتماعي في فلسفة ابن رشد12049

55مجموعة من المؤلفينالفلسفة في الوطن العربي المعاصر12050

55محمد عابد الجابريوجهة نظر12051

55ميخائيل سليمانصورة العرب في عقول األمريكيين12052

55أبو خلدون ساطعأحاديث في التربية واالجتماع12053

55خي الدين حسيبمستقبل األمة العربية التحديات والخيارات12054

55مجموعة من المؤلفينالترجمة في الوطن العربي نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة12055

55مجموعة من المؤالمواصالت في الوطن العربي12056

55عوض منصورأسس التحليل الرياضي12057

55مجموعة من المؤلفينالفلسفة العربية المعاصرة مواقف ودراسات12058

55عقبا جاسم عبد هللاالنقودد والمصارف12059

55محمد الراويموسوعة جسم اإلنسان12060

55شوكت محمد عليانالتشريع اإلسالمي والقانون الوضعي12061

55شووكت محمد عليانمجموع الصلوات في اإلسالم12062

55مجموعة من المؤلفينالثورة العالمية األولى من أجل مجتمع عالمي جديد12063

55سعد أبو ديةعملية اتخاذ القرار في سياسة األردن الخارجية12064

55مجموعة من المؤلفينالمجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية12065

55حليم بركاتالمجتمع العربي في القرن العشرين12066

55رجاء حسين الخطاب.د.أالعراق والصراع العثماني الفارسي12067

55مجموعة من المؤلفينمصر والعروبة وثورة يوليو12068



55مجموعة من المؤلفينتهيئة اإلنسان العربي للعطاء العملي12069

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

56أبو خلدون ساطع3األعمال القومية لساطع الحصري القسم12070

56مجموعة من المؤلفيننحو مشروع حضاري نهضوي عربي12071

56محمد عابد الجابري.دبنية العقل العربي12072

56جمعة زاهر بن سعيدتنزيه األبصار واألفكار في رحلة سلطان زنجبار12073

56وليد خدوري.دعبد هللا الطريقي األعمال الكاملة12074

12075
كتاب الماء أول معجم طبي لغوي في التاريخ ألفه أبو محمد عبد هللا 

3، 2، 1بن محمد األزدي الصحاري ج
56

56مجموعة من المؤلفينتجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة12076

56مجموعة من المؤلفينالعمالة األجنبية في أقطارالخليج العربي12077

56فؤاد بسيسوالتعاون اإلنمائي بين أقطار مجلس التعاون الخليجي12078

56محمد لبيب شقير1الوحدة االقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها ج12079

56عبد المنعم سيد عليالتطور التاريخي لألنظمة النقدية في األقطار العربية12080

56عايدة عبد هللا أبو صايمةالمراةفي الوطن العربي12081

56أحمد سالم عب هللا ملحمبيع المرابحة12082

56علي أحمد المهداويالقتانون في حياتنا12083

الرف السادس



56محمد السادس ملك المغرب46، 44انبعاث أمة ج12084

56مجموعة من المؤلفينالتنمية المستقلة في الوطن العربي12085

56عارف العبدلبنان والطائف تقاطع تاريخي ومسار غير مكتمل12086

56صالح حسن الداهريعلم النفس العام12087

56مهدي توشي..شرح منظومة حكمت.. شرح غرر الفرائد12088

56مجموعة من المؤلفينأزمة الديمقراطية في الوطن العربي12089

56مجموعة من المؤلفينالعرب وإفريقيا12090

12091
، 1982، 1981، 1980، 1979)يوميات ووثائق الوحدة العربية

1983 ،1984 ،1985 ،1986 ،1987 ،1988)
56

12092
 القسم 2، 1 المجلد 1980 – 1908بيبليوغرافا الوحدة العربية 

3األول والثاني، 
56

56صالح الدين عثمانتركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي12093

56مجموعة من المؤلفينالتراث وتحديات العصر في الوطن العربي12094

12095
الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية للحركة القومية العربية في 

العراق
56وميض جما عمر.د

356شقائق النعمان على صمود الجمان ج12096

56محمد جعفر فاضل الحياليالعالقات بين سوريا والعراق12097

56سليمان فضي مذكراته من رواد النهضةالعربية في العراق12098

356دليل االتحاد البرلماني العربي ط12099

56محمد عزة دروزةمختارات قومية لمحمد عزة دروزة12100



56مجموعة من المؤلفينجامعة الدول العربية الواقع والطموح12101

56مجموعة من المؤلفينالعمالة األجنبية في أقطار الخليج العربي12102

56مجموعة من المؤلفينالتكامل النقدي العربي المبررات المشاكل الوسائل12103

56الوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها12104

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

57سلمى الخضراء الجيوسياالتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث12105

57مجموعة من المؤلفينالقطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي12106

57شهاب رسيد خلل.دالوسيط في أعمال شرطة العراق12107

57أحمد عبد الرحيم سالماالستراتيجية األردنية وارتباطها بالقضية الفلسطينية12108

12109
منظمةالمؤتمر اإلسالمي األمانة العامة القرارت الخاصة بالقدس 

الشريف وفلسطين
57

157الكتاب السنوي لقم التاريخ والحضارة للسنة األولى العدد12110

57شاكر عبد الجبارمالمح كونية في القرآن12111

57محمد عمر حمادة حرف أ1أعالم فلسطين ج12112

57محيي الدين ناناالجيوهندسية التطبيقية12113

57مجموعة مناإلصالحات االقتصادية والسياسات الخوصصة في البلدان العربية12114

الرف السابع



5كتاب إرشاد األنام في األديان واألحكام ج12115
سالم بن حمود بن شامس 

السيابي
57

المعتبر12116
العالمة المحقق أبو سعيد 

محمد
57

57عدنان خالد عبد هللالونجين والجرجاني12117

57شوكت محمد عليان.دالتأمين في الشريعة والقانون12118

57البيسك العملي للحاسبات الشخصية والدقيقة12119

57وهيب مجيد الكبيسيعلم النفس التربوي12120

57مجموعة من المؤلفيندراسات في التنمية العربية الواقع واآلفاق12121

57جهاد هادي أبو صيبع2006 – 2003الصحافة النجفية في عهداالحتالل األمريكي للعراق 12122

57عالء الدين المدرسالظاهرة القرآنية والعقل12123

57محمد مجد السعيد.دالجامعات العربية وقضايا العصر12124

57محمد لبيب شقير2الوحدة االقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها ج12125

57العامل االجتماعي كمحرك في التاريخ12126

12127
النظم السياسية والدستورية في منطقة الخليج العربي والجزيرة 

العربية
57محمد جاسم محمد

57عبد الرزاق الفارسالسالح والخبز اإلنفاق العسكري في الوطن العربي12128

57أحمد محمد بونا.دالجوانب النفسية لمشكالت حوادث المرور12129

57إبراهيمالعيسويقياس التبعية في الوطن العربي12130

57إلياس عبودجذور الديمقراطية في المشرق العربي12131



57باولو مالتيزاليبيا أرض الميعاد12132

57البليددراسة لمدينة ظفار12133

57سالم بن حمود السيابيالعقود المفصلة في األحكام الموصلة12134

57حسين طه نجم.دالبيئة واإلنسان12135

57يوم القدس أبحاث الندوة السابعة12136

57دراسات في التاريخ والحضارة12137

12138
 – 1951تطور الضبط البيبليوغرافي للمطبوعات الرسمية في ليبيا 

1977
57أبو بكر محمود الهوش.د

57مجدي حمادالعسكريون العرب وقضية الوحدة12139

57عبد الهادي يموتالنمو السكاني12140

57مجموعة من المؤلفينالتنمية العربية الواقع الراهن والمستقبل12141

57شهاب شهيد خليلالوسيط في أعمال شرطة العراق12142

57عبد المالك خلف  التميميالمياه العربية التحدي واالستجابة12143

57مجموعة من المؤلفين1األمة والدولة واالندماج في الوطن العربي ج12144

57سعد الدين إبراهيمالمجتمع والدولة في الوطن العربي12145

57وليد بدويالديناميكا الحرارية الكيميائية12146

57سالم بن محمد الغيالنيفعاليات ومناشط12147

57منظمة المؤتمر اإلسالمي إدارة القدس الشريف وفلسطين12148

57الدين والمجتمع12149

معالم اإلسالم في االديان واألحكام12150
فضيلة الشيخ سالم بن حمود 

السيابي
57



57الشيخ عبد هللا بن عليبين الفقه واألدب12151

57محمد علي الصليبيدبوان السيد هالل بن بدر آل بو سعيدي12152

57سليمان بن سليمان النبهانيديوان النبهاني12153

57أبو محمد سعيد بن حلفانكتاب تمهيد قواعد اإليمان12154

57أحمد بن سعيد الشامخيكتاب السير12155

57علي أباحسينالعالقات التاريخية بين البحرين والهند12156

57عطية عودة أبو سرحاندراسات في أساليب التدريس التربية االجتماعية والوطنية12157

57وندال فيليبستاريخ عمان12158

57أحمد بن سعيد الشامخيكتاب السير12159

57محمد بن شامس البطاشا8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1سالسل الذهب ج12160

57التعليمات االمتحانية الجامعية وتعليمات الدراسات العليا12161

57هادي حسن حموديأبو بكر بن دريد األزدي العماني أعلم العلماء وأشعر رالشعراء12162

57عبد الجبار الرفاعيمصادر الدراسة عن الدولة السياسية في اإلسالم12163

57محمد زيبراإلسالم منذ االنطالقة األولى إلى نهاية الدولة األموية12164

57عمرو سعيد الهليسالشباب في التراث االجتماعي12165

57الشيخ مسيح مهاجريالثورة إسالمية مسيرة ظافرة ومستقبل زاهر12166

57المضامين السياسيةاالجتماعية للنظام الدولي الجديدلليث الزبيدي12167

57نظرة ثاقبة في تأكيد الرمز الحضاري12168



57تدمر  المجزرة المستمرة12169

57مجموعةمن المؤلفينتحليل مضمون الفكر القومي العربي12170

57شريف الراسربوع بالدي مسقط12171

12172
الغزالي الدرر الغوالي من أشعار اإلمام الغزالي من عيون الشعر 

الصوفي
57جميل إبراهيم حبيب

57مجموعةمن المؤلفالديمقراطية واألحزابفي البلدان العربية12173

57شريف الراسفتى العرب البحث عن حامد12174

57الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان في عصر الجماهير12175

57شريف الراسربوع بالدي نواكشوط12176

57الخطة القومية للنهض بالصناعات التقليدية12177

57المكتبة المدرسية في التعليم والتعلم12178

57رعاية الطفولة تعزيز مسؤوليات األسرة12179

57هادي حسن حموديأبو بكر بن دريد األزدي العماني12180

57صالح بن أحمد الصوافيمن أعالم عمان صور مشرقة من حياة الرعيل األول12181

57كمال سعديياسو ماف12182

57اإلعالم العربي الخليجية للتنشئة االجتماعية12183

57سعيد بن علي المغيريرحلة السلطان خليفة بن حارب إلى أوربا12184

57محمد علي أبو حمدةفي ظالل الفكر اإلسالمي12185

57عبد هللا محمد محيرزرحالت الصينيين الكبرى إلى البحر العربي12186

57عبد المجيد عابدينالتوثيق تاريخه وأدواته12187

57شريف الراسربوع بالدي القاهرة12188



57شريف الراسفتى العرب نجار من حلب12189

57سيف بن عبد العزيزالنبع الفائض في أصول الفرائض12190

57علي الدين هاللأمريكا والوحدة العربية12191

57محمد متولياإلخوان المسلمون والعمل السياسي12192

57مجموعة من المؤلفينالتنمية العربية12193

57رعد كامل الحياليالعولمة وخيارات المواجهة12194

57محمد عابد الجابريالعقل السياسي العربي12195

57أحمد عبد ربه بصبوصالقدس تناديكم12196

57هالل بن سعيدجواهر السلوك في مدايح الملوك12197

57منجزات وآفاق12198

57شوكت محمد عليانالثقافة اإلسالمية وتحديات العصر12199

199057إيران اليوم 12200

57علي كريميالنظام القانوي النتقال رؤوس االموال بين األقطار العربية12201

57التنشئة االجتماعية بين تأثير وسائل اإلعالم الحديثة12202

57 سنة صداقة150عمان والواليات المتحدة األمريكية 12203

57عبد اللطيف الخليفة1مذكرات عبد اللطيف الخليفةج12204

57محمود عبد الفضيلالفكر االقتصادي العربي وقضايا التحرروالتنمية والوحدة12205

57حسين عبد هللامستقبل النفط العربي12206

57حق تقرير المصير12207

57حسن نافعةمصر والصراع العربي اإلسرائيلي12208



57مجموعةمنالرأسمالية واالشتراكية والتعايش السلمي12209

57الطيب حسن الطيبمذكرات عن الحركة العمالية12210

57دائرة المعارف التونسية12211

57سليمان فيضيمؤلفات مختارة12212

57عماد أحمد الجواهرياألوضاع اإلقطاعية في فلسطسن في العصر الحديث12213

12214
صراع القوى السياسية في المشرق العربي من الغزو المغولي حتى 

الحكم العثماني
57عماد الجواهري

57نعوم شومسكيإعاقة الديمقراطية12215

57نخبة من الباحثين العراقيين4الجيش والسالح ج12216

57صفحات مجهولة من تاريخ اليمن12217

57محمد عابد الجابريقضايا في الفكر المعاصر12218

57ناصر حسين العبودياألزياء الشعبية12219

57عبد الجبار عبد مصطفىتجربة العمل الجبهوي في العراق12220

57نواف كنعان.دحق المؤلف النماذج المعاصرة12221

9657تقرير مناخ االستثمار في الدولة العربية لعام 12222

57عبد هللا عبد الدائمنحو فلسفة تربوية عربية12223

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف الثامن



58علي أسعد وطفي.دبنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي12224

58نزار العانيالشخصية اإلنسانية في التراث اإلسالمي12225

58مجموعة منصور المستقبل العربي12226

58دليل أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك12227

58شمراوي جمعة.دالدبلوماسية المصرية في عقد السبعينيات12228

58صالح وزانتنمية الزراعة العربية الواقع والممكن12229

58أعمال الموسم الثقافي12230

199858 – 1997دليل الدراسات العليا12231

58اكتشاف العصر الحديدي في دولة اإلمارات العربية المتحدة12232

58رجا طنوس.دالغذاء والتغذية المتوازنة12233

58غالب أحمد الغولالنظرية الحديثة للنبر الشعري12234

58محمود متوليسلطان العدل واألمل12235

58من تاريخ المغتربين العرب في العالم12236

58سمير أمينالبحر المتوسط في العالم المعاصر12237

58عامر سلمان.دمحاضرات في التاريخ القديم12238

كتاب الرسم12239
العالمة محمد بن يوسف 

الطفيش
58

58شوكت محمد العلياندراسات في الحضارة اإلسالمية12240

58عبد هللا عبد الحكيم القاضيالنباتات السامة في ليبيبا12241

58عبد العزيز حسينالثورة المهدية في السودان12242



58محمد مس عود جبرانأحمد الفقيه حسن12243

58مارتن مورالشاطيء الرابع االستيطان الزراعي اإليطالي الشامل في ليبيا12244

58فهمي جدعانالتاريخ اإلسالمي12245

58عبد هللا عبد المحسن السلطانالبحر األحمر والصراع العربي اإلسرائيلي12246

58فرهنك جالل.د2000التنمية الصناعية العربية وسياسات الدولة الصناعية حتى عام 12247

58نذير جبار حسينالعالقات السعودية األمريكية12248

58خليل علي مراددراسات في التاريخ األوربي الحديث والمعاصر12249

58أحمد بن سعيد بن عبد الواحد1كتاب السير ج12250

12251
في اإلالهيات في المعني األخص من كتاب شرح غرر الفرائد شرح 

منظومة حكمت
58الحاج مال هادي سبرواري

58حسن محمد النابودةالملتقى الخليجي األول12252

58منظمة المدن العربية12253

58شوكت محمد عليان.الشيخ دالنظام االقتصادي في اإلسالم12254

58المسيرة أمين التوم12255

58كميل الحاجالديمقراطية في النظام الدولي الجديد الحالة التركية12256

58كفاح المرأة الجزائرية12257

58محمد عمر حمادةإعالم فلسطين12258



58خير هللا طلفاح1كيف السبيل إلى هللا ج12259

12260
األسس السياسية واالقتصادية واالجتماعية في النظرية العالمية الثالثة 

فكر معمر القذافي
58

58عبد الرزاق الشحادة.دمحاسبة المنشآت المالية12261

58هادي حسن عليوي.داالتجاهات الوحدوية في الفكر العربي المشرقي12262

9958التربية اإلسالمية 12263

9058التربية اإلسالمية 12264

9858التربية اإلسالمية 12265

58هموم اقتصادية عربية التنمية والتكامل النفط العولمة12266

58خريف الراسربوع بالدي أبو ظبي12267

58شريف الراسفتى العرب امرأة باسلة12268

12269
االستجواب في مرحلة التحقيق االبتدائي ومدى مشروعية قواعده 

العملية ووسائله العلمية
58محمد عزيز

58شوكت محمد عليانالنظام السياسي في اإلسالم12270

58اسكيو.ويليام س1912 – 1911أوربا والغزو اإليطالي لليبيا 12271

58عبد العزيز شحادةالمسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا12272

58علي أحمد عتيقةاالعتماد المتبادل على جسم النفط المخاطر12273

58حمد بن علي الغافريعلىجناح الميدان12274

58سميرة الرفاعيالكتاب المغربي12275

58مجموعةالخيار النووي الشرق األوسط12276

58عادل البكريعثمان الموصلي12277



58علي سعيد باكريتالمهرة األرض والسكان12278

58شوكت محمد عليانالثقافة اإلسالمية وتحديات العصر12279

الدكتور ياسين عبد اكريم دراسة عن سيرته العلمية12280
رجاء حسين حسني .د

الخطاب
58

58هادي حسين حمودعامر الشعبي12281

58أبو الحسن علي بن عيسىكتاب العروض12282

58منذر عبد الكريم البكرالجور التاريخية لعروبة األحاز قبل اإلسالم12283

58كليب سعود الفوازالمرسالت المتبادلة بين الشريف الحسين بن علي والعثمانيين12284

58شوكت محمد عليانمجموع الصلوات في اإلسالم12285

58جمال زهرانقضايا خليجية أمن الخليج12286

58شوكت محمد علياناإلسالم والمكتشفات العلمية12287

58محمد مصطفى الشركسيسك وتداول النقود في طرابلس الغرب12288

2158رعاية الطفولة من أجل القرن 12289

58سعيد عمر قنانكلية الزراعة قسم علوم األغذية12290

58شوكت محمد عليانالثقافة اإلسالمية وتحديات العصر12291

58علي محمد النقوياالتجاه الغربي من منظار اجتماعي12292

58محمد الشحاتموقف النظرية العالمية الثالثة من المؤسسة العسكرية12293

58حفيظ المنصوريفهرس المطبوعات الحجرية12294

58مجموعة من المؤلفينالمرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحرر12295

58عبد الحميد براهيميأبعاد االندماج االقتصادي العربي واحتماالت المستقبل12296

58مجموعة من المؤلفين عاما40القضية الفلسطينية في 12297



58مجموعة من المؤلفينالعرب وجوارهم إلى أين؟12298

58محمود عبد الفضيلالعرب والتجربة اآلسيوية الدروس المستفادة12299

58قضايا خليجية مالمح الوعي االجتماعي لدى المرأة الخليجية12300

58هارتموت والترالصقر األسود في عمان12301

58عبد العزيز عبد الغني.دمن الوثائق العثمانية في تاريخ الجزيرة العربية12302

58عماد أحمد الجواهرينادي المثنى واجهات التجمع القومي في العراق12303

58مجموعة منالمؤلفينلبنان وآفاق المستقبل12304

58علي يحيى معمر2، 1األباظية بين الفرق اإلسالمية ج12305

58سمير أمينما بعد الرأسمالية12306

58نادر فرجانيهدر اإلمكانية12307

58علي محافظةموقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية12308

58فواز جرجيسالنظام اإلقليمي العربي والقوى الكبرى12309

58جمعة بن علي الصائغي7، 6، 5، 4، 3 ،2، 1جامع الجواهر ج12310

58جالل عبد هللا معوضصناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية12311

58شارل عيساوي1914 – 1800التاريخ االقتصادية للهالل الخطيب 12312

58سعيد بن سعيد العلويالوطنية والتحديثية في المغرب12313

58مصطفى كمال طلبةإنقاذ كوكبنا12314

7، 10، 14، 5، 1تيسير التفسير للقرآن الكريم ج12315
العالمة محمدبن يوسف 

اطفيش
58

58عالء الدين المدرساألمة الوسط12316

58ناصيف يوسف حتيالقوى الخمس الكبرى والوطن العربي12317



58عبد الهادي التازي.دابن ماجد والبرتغال12318

58صالح بن أحمد الصوافيمن أعالم عمان12319

58أحمد بن سعيد بن عبد الواحد2كتاب السير ج12320

58حسن صالحم16البعد الجغرافي للمالحة العربية في المحيط الهندي قبل القرن 12321

58روبرت جيران مسيرا ومصيرا1856عمان من 12322

58العالمة الشيخ أبو جابر محمد5الجامع البن جعفر ج12323

58عبد الفتاح شحادةالديمقراطية بين النظرية العالمية الثالثة والمفاهيم المعاصرة12324

34بيان الشرع ج12325
العالم أحمد بن إبراهيم 

الكندي
58

58محمد بن يوسف اطفيشن4، 1شروح المية األفعال ج12326

1058هيمان الزاد إلى دار المعاد ج12327

58محمد أمين عبد هللاتراثنا عمان في صفحات التاريخ12328

58سعيد بن خلفان بن أحمد3مقاليد التصريف ج12329

58روف دنكتاشرسائل قبرص12330

58محمد علي الصليبي1ديوان اللواح ج12331

258من النماذج الموروثة للفنون الشعبية العمانية ج12332

58ليروس بلدنسيراقصر جبرين وكتاباته12333

58نشوان بن سعيد الحميري3شمس العلوم ج12334



58ديوان النبهاني للشاعر سليمان بن سليمان النبهاني12335

58األسرة والمدينة والتحوالت االجتماعية بن التنمية والتحديث12336

58علي نصاراإلمكانات العربية12337

58ناصر بن عدين الرواحيديوان أبي مسلم البهالني12338

58بورترام توماسمخاطر االستكشاف في الجزيرة العربية12339

58فصل الصحراء في السياسة االستعمارية الفرنسية12340

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

59إبراهيم بيضون.دالدولة العربية في إسبانيا12341

59شوكت محمد عليانالنظام السياسي في اإلسالم12342

198759عمان 12343

136959شرح غرر الفرائد شرح حكمت 12344

59محمد مصطفى كمالصنع القرار في االتحاد األوربي والعالقات العربية12345

59محمود عبد الفضيل.د..النفط والوحدة العربية12346

59عبد هللا علي الطابورالتعليم التقليدي المطوع فيدولة اإلمارات العربية المتحدة12347

59جعفر عبد المهدي صاحب.دمشكلة كوسوفو12348

59الجمهورية التونسية1992/ 3دائرة المعارف التونسية الكراس 12349

59المباديء العامة لسياسة عربية خليجية مشتركة لرعاية الطفولة12350

الرف التاسع



..افتتاح مكتبة األوقاف العامة في الموصل12351
برعاية السيد رئيس ديوان 

األوقاف أ نافع قاسم
59

12352
مفاوضات استقالل جنوب اليمن الوثائق األصلية دراسة وثائقية 

وتحقيق
59أسمهان عقالن العلس

12353
المقاومة وتحرير جنوب لبنان حزب هللا من الحوزة العلمية إلى 

الجبهة
59عبد اإلله بلقزيز.د

12354
النظام االجتماعي العربي الجديد دراسة عن اآلثار االجتماعية للثروة 

النفطية
59سعد الدين إبراهيم.د

59مضر عبد الكريمحسن الظن بالمسلمين من فرائض اإلسالم12355

59...الجواهر السنية في المسائل النظمية12356

59مضر عبد الكريمصور من االستغالل المحرمة إسالميا12357

59مصطفى نعمان البدري.داإلسالم والموجة الدينية المضطربة12358

ديوان الستالي مادح بني نبهان12359
العالمة أبو بكر أحمد بن 

سعيد الخروصي الستالي
59

2، 1الفقه في إطار األدب مجلد من جزأين 12360

الشيخ الفقيه الشاعر األديب 

أبو سرور حميد بن عبد هللا 

بن حميد بن سرور بن سليم 

بن علي الجامعي العماني 

السمائلي

59

59مجموعة من المؤلفينالتحدي أمام الجنوب تقرير  لجنة الجنوب12361

59مضر عبد الكريمكيف تحافظ على نفسك، دينك، أهلك، مالك12362

59مضر عبد الكريماألدعية النبوية الصحيحية من الصحيحين البخاري ومسلم12363



59عبد هللا عبد الجليل الحديثيالنظرية العامة في القواعد اآلمرة في القانون الدولي12364

59مضر عبد الكريمالعمل الصائب المبارك12365

59مضر عبد الكريماإلخالص سفينة الصالحين والصالحات12366

59الشهيد عبد القادر عودةالمال والحكم في اإلسالم12367

59محمد صبور. دالمعرفة والسلطة في المجتمع العربي األكاديميون العرب والسلطة12368

12369
ودور للتواصل .. عطاء بال حدود دور للرعاية .. كبار السن

..والمشاركة

المكتب التنفيي لمجلس 

وزراء العمل والشؤون 

االجتماعية بدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية

59

59اإلطار العام لرصد ودراسة الظواهر والمشكالت االجتماعية12370

12371
االعتماد المتبادل والتكامل االقتصادي والواقع العربي مقاربات 

..نظرية
59مجموعة من المؤلفين

(1848 – 1805)النظام العسكري في عهد محمد علي 12372
الفريق الركن المتقاعد 

فوزي عبيدات.د
59

12373
الصحافة والثقافة المصرية في زمن تطبيع العالقات مع العدو 

الصهيوني
59أحمد عطية أبو مطر.د

59وزارة اإلعالم سلطنة عمان96ُعمان 12374



59خواص المادة سلسة الفيزياء بين يديك12375

59روبين بيدويلُعمان في صفحات التاريخ12376

59ُعمان في فجر الحضارة12377

12378
سلطنة في نيويورك أولى رحالت األسطول العماني ألمريكا عام 

1840
59هرمان فردريك أيلس

12379
محصالت العيفات األثرية التي عثر عليها على سطحاألرض 

1976في عام  (عينات سطح األرض في عمان)
59دي كاردي. ب

12380
دور العمانيين في المالحة والتجارة اإلسالمة حتى القرن الرابع 

الهجري

عبد الرحمن عبد الكريم .د

العاني
59

12381
صالت عمان بالواليات المتحدة األمريكية خالل فترة حكم السيد 

سعيد بن سلطان
59رأفت غنيمي الشيخ.د

200059جامعة اليرموك تقدمة وتعريف 12382

59داود سلوم.دالصورة الفنية في شعر عرابة العماني12383

59الحاج زكي علي الغولبنو إسرائيل لم يدخلوا فلسطين قراءة جديدة في القرآن الكريم والتوراة12384

59محمد عبد العزيز ربيع.دإسرائيل والقارة اإلفريقية األبعاد والمخاطر12385

12386
موقف الواليات المتحدة األمريكية من الحرب العالمية األولى 

ونتائجها
59حسن علي سبتي الفتالوي.د

تقلبات المناخالعالمي مظاهرها وأبعادها االقتصادية والسياسية12387
محمد صفي الدين أبو .د.أ

العز
59

59مرغريت حلو.داإلسرائيلية– العالقات التركية 12388



59محيي الدين عطيةالفكرر التربوي اإلسالمي قائمة ببليوغرافية12389

59العالمة جاعد بن خميسكتاب في الحج12390

59يوجبنيو كالديري17حصن جبرين تحفة رائعة من العمارة العمانية في القرن 12391

59بيركس. س.جالشواوية من أهل عمان الشمالية مجتمع رعى في طريق التغير12392

59محمود السمرة.دالجامعة ومشكالت العصر12393

رسالة أبي كريمة في الزكاة لإلمام أبي الخطاب المعافري12394
الشيخ أبو عبيدة مسلم بن 

أبي كريمة
59

59أندرو ويليامسون2ُصحار عبر التاريخ العدد12395

59كارين فرايفلتمدينة من أأللف الثالث ق م في عمان12396

قبس من نور القرآن الكريم12397
الحاج أحمد حسن شحادة 

الردايدة
59

59اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين النظام األساسي12398

59سيدة إسماعيل كاشف.د.أُعمان في فجر اإلسالم12399

59عامر بن عمر بن عميرحضارة عمان القديمة12400

959العُمانيون وقلعة ممباسا العدد12401

59جون ويليكسون.د20ُصحار تاريخ وحضارة العدد12402

3959دراسة آلثار ُعمان العدد12403

رسالة في علم الرسم12404
العالمة الشيخ محمد بن سالم 

 بن زاهر الرقيشي
59

59فيليبس.اس.سيالنفايات التي اكتشفت حديثا بالقرب من قريات12405



200259اللجنة الوطنية العليا إلعالم ُعمان عاصمة الثقافة العربية 12406

59تيم سيفيرن35في أعقاب السندباد العدد12407

59محمد علي الكبيسيفي النهضة والحداثة12408

من مقامات أبي الحارث12409
الشيخ أحمد بن علي  بن 

خميس
59

59كمال عمران الثقافة اإلسالمية مظاهر من التجريب والتجريد12410

59تشي وايزجربر1688مسقط في عام 12411

59المعارف للشبابالحرارة12412

59أنجيال كالركجزر البحرين دليل مصور لتراثها12413

59عبد هللا بن عابشكلمة الصدق في تأييد الحق12414

آل بوسعيديين حكام زنجبار12415
الشيخ عبد هللا بن صالح 

الفارسي
59

59ويليكسونمشروع التنقيب عن حقول ُصحار القديمة12416

59حمد بن عبيد السليميكرسي الغرائض12417

59محمد أبو الفرج54النقود العمانية من خالل التاريخ اإلسالمي العدد 12418

59علي ناصر محمدالمركز العربي للدراسات االستراتيجية12419

59مؤيد عبد القادر2هؤالء في مرايا هؤالء ج12420

59جيجي كروكرفن الظفائر العُمانية12421

1259ُعمان قبل وبعد اإلسالم العدد12422

59القضية األرمنية تحديات وتطلعات وقاع المؤتمر الثاني12423



59حارث يوسف غنيمةالبروتستانت واإلنكليزيون في العراق12424

59جورج شرفمن روسيا حتى كاراباغ12425

59فرنالدو التوريالصقر الوحيد12426

59االستعمار من منظور جماهيري12427

59روبير شارفانالغرب والظاهرة القذافة12428

59محمد  لطفي فرحاتاإلنجاز العظيم12429

التفسير األخالقي لفكر القذافي12430
. ب.د.البروفيسور أ

كاالنسبورا
59

12431
المحاوالت الصهيوينة إلنشاء الدولة اليهودية في فلسطين والمواقف 

الدولية منها
59علي كاشف الغطاء

59ثمبا سونوفكر معمر القذافي قراءة في الكتاب األخضر12432

59فهمي جدعانالتراث والتقدم12433

59البشير التجانينافذة على تاريخ المطوية وتراثها12434

59التربية على حقوق اإلنسان والديمقراطية في الوطن العربي12435

12436
موقف  الواليات المتحدة األمريكية من الحرب العالمية األولى 

ونتائجها
59حسن علي سبتي الفتالوي

859ُعمان في أمجادها البحرية العدد12437

59مضر عبد الكريمفلسفة أرسطو من معتقدات مدمري بغداد12438

4459بحث مبدئي في التعدين القديم في سلطنة ُعمان العدد12439

59عوض محمد خليفاتتراثنا األصول التاريخية للفرقة األباظية12440

59فيدل كايسترومن أجل عالم يسوده السالم والعدالة والكرامة12441



59كوستا.م.بمستوطنة عرجا لتعدين النحاس12442

59موديستو هوزامالحظات حول توزيع الموارد الطبيعية واستثمارها في ُعمان القديمة12443

59محمد بن يوسف أطفيش3، 2، 1كتاب الجامع الصغير ج12444

4، 3، 1المعتبر ج12445
أبو سعيد محمد بن سعيد 

الكدمي
59

3، 2، 1االستقامة ج12446
الشيخ أبو سعيد محمد بن 

سعيد
59

59مصطفى بن صالح باجوأبو يعقوب الورجالني وفكره األصولي مقارنة بأبي حامد الغزالي12447

59مضر عبد الكريمكشف الكروب وستر العيوب12448

12449

سلك الفريد في مدح السيد الحميد ثويني بن سعيد ومعها الجوهرة 

الجمانية في مناقب اليمانية وجوهرة التيجان وصحابيات من اليمن 

1ج

59(بن رزيق)حميد بن محمد 

12450
، 2، 1كتاب لباب اآلثار الوارد على األولين والمتأخرين األخيار ج

4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،1 ،11 ،12 ،13 ،14

مهنا بن خلفان بن محمد آل 

بوسعيدي
59

59إبراهيم سعيد البيضانيالسياسة األمريكية تجاه سوريا12451

59نظرة ثاقبة في تأكيد الرمز الحضاري12452

59مضر عبد الكريمالقطب األعظم في اإلسالم12453

59محمد امين عبد هللاُعمان تاريخا وعلماء12454

59روت هوليلمحة تاريخية عن المباني األثرية في مسقط12455



59عبد الهادي التازيالصالت التاريخية بين المغرب وُعمان12456

كتاب التعارف12457
أبو محمد عبد هللا محمد بن 

بركة
59

59دو.بي.دي1976الفهرس الجغرافي في مواقع اآلثار في عمان 12458

59فضائل المدينة المنورة في الصحيحين البخاري ومسلم12459

59أعمال التنقيب والدراسة في المنطقة الشرقية12460

59جنوب بين األطماع الصهيونية ومؤامرة كامب ديفيد12461

59مضر عبد الكريماألولياء في اإلسالم12462

59ناصر حسينآثار الشارقة دولة اإلمارات العربية المتحدة12463

59جمعة شيخقرقنة وجربا من خالل كتب الرحالت12464

59مضر عبد الكريمالتقوى في اإلسالم12465

59األستاذ منح الصلحالحال العربي المعاصر12466

59علي غنامالسياسة االستعمارية الجديدة في الخليج العربي12467

59سعيد بن حمد الراشديعلم الرشاد12468

12469
منجية عرفة منسية سلطة الكلمة عند مفكري اإلصالح الطهطاوي 

وخير الدين
59

59صالح زهر الدينالشرق األوسط في ملف المشاريع التركية12470

59أحمد الريماويظواهر حديثة في شعر المقاومة12471

59الدبلوماسية الجزائرية12472

59إبراهيم القادري.دمستقبل الكتابة التاريخية في عصر العولمة واالنترنت12473

9959 – 98ُعمان 12474



59محمد الجويليالزعيم السياسي في المخيال اإلسالمي بين المقدس والمدنس12475

59عبد القادر الهانيصفحات من تاريخ سيليانا الحديث12476

59أحمد الطويليرادس عبر العصور12477

59مضر عبد الكريممزالق في الطريق12478

59أبو القاسم محمد كرودراسات في التاريخ والتراث12479

59محمد خالد األزعرالمقاومة الفلسطينية بين غزولبنان واالنتفاضة12480

59نظام محمود بركات.داالستيطان اإلسرائيلي في فلسطين بين النظرية والتطبيق12481

59أنس الشابيالتطرف الديني في تونس نقد الفكر والممارسة12482

59محسن عوضاالستراتيجية اإلسرائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية12483

59وليد عبد الحي.دمعوقات العمل العربي المشترك12484

59يوسف حلباوي. دالتقانة في الوطن العربي مفهومها وتحدياتها12485

59عبد اللطيف شرارةوحدة العرب في الشعر العربي دراسة ونصوص شعرية12486

59حسين جميلحقوق اإلنسان في الوطن العربي12487

59أسامة عبد الرحمنالمثقفون والبحث عن مسار12488

59محمد خرشيشالمقاومة الريفية12489

59عادل البكريالفلسفة لكل الناس12490

59انطوان زحالنالعرب والعلم والتقانة12491

59نازلي معوض أحمدالتعريب والقومية العربية في المغرب العربي12492

59غسان سالمة.دنحو عقد اجتماعي عربي جديد12493

59أحمد فارس عبد المنعمجامعة الدول العربية12494



259، 1شروح الكتاب األخضر المجلد12495

59محمد عياش الكبيسيوقد خاب من افترى12496

ماذا تريد أمريكا والصهيونية12497
عبد الرزاق عبد الرحمن 

السعدي
59

59مضر عبد الكريمالنصيحة اإلسالمية12498

59الجوع واستغالله في طاعة هللا وفق المنظور اإلسالمي12499

59مضر عبد الكريمأسماء وفضائل سور القرآن الكريم12500

59مضر عبد الكريمآداب الدعاء وطلب المغفرة من هللا رحمن الدنيا واآلخرة12501

59محمد عزيزمفهوم الدليل المادي في المجال  القانوني والفني12502

59مضر عبد الكريممن أصول األدب اإلسالمي12503

59مضر عبد الكريمالغرور وأقسامه وعالجه في اإلسالم12504

59مضر عبد الكريمحسن الظن باهلل عّز وجّل غاية إسالمية كبرى12505

59مضر عبد الكريمدعاء الفرج12506

59العمل واستغالله في طاعة هللا وفق المنظور اإلسالمي12507

59علي شبيب المناعيمواويل من الخليج12508

59محمد رجب النجار.دمعجم األلغاز الشعبية في الكويت12509

59عمر عبد السالم تدمريديوان ابن منير الطرابلسي12510

59مجموعةالموسيقى العربية أسئلة األصالة والتجديد12511

12512
الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول صلى هللا عليه 

وسلم
59عبد العزيز إبراهيم العمري

59لمياء صبيح جبارالصنعات الشعبيةفي العراق12513



59الصادق محمد سليماناللؤللؤ في الخليج12514

59دراسات في الفلك عند العرب12515

197459 – 1949السمنت العراق 12516

59حسين علي السعدي.دفسلجة النبات العملي12517

59بدري الملقيتداعيات وأفكار12518

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

510عزة علي عزتالصحافة في دول الخليج العربي12519

510علي أبو حمدةفي التذوق األسلوبي واللغويي األمية والعرب للشنفري12520

510الشاعرة آيات محمد زريقاتوارث األمجاد12521

510علي بن عبد هللا الفياضديوان الشاعر راشد بن سعد الكواري12522

510افالين كوشيالماكروبيوتيك خطوة خطوة12523

510زغلول راغب النجارإسهام علماء المسلمين األوائل في تطورعلوم األرض12524

510(اإلسالموفوبيا)دور اإلعالم في معالجة ظاهرة الخوف من اإلسالم 12525

510مشهور الحبازيديوان ابن قزل12526

510كمال شحادةالطب  الجديد الكيميائي للطبيب صالح نصر هللا بن سلوم الحلبي12527

الرف العاشر



510جورج كليرمقياس صالحية القراءة12528

510عبد هللا محمد الزيرالتعليم في المملكة العربية السعودية انموذجا مختلفا12529

التصنيع وأثره في حفز التغير االجتماعي12530
عبد الكريم عبد السادة 

النصار
510

510رشدي أحمد طعيمة.داألسس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها12531

510دليل أبحاث ميدانية في تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسي12532

510دراسات في القراءة السريعة12533

510بدر عبد الملكالقصة القصيرة والصوت النسائي12534

510إبراهيم المصريلعبة المراكب الورقية12535

510صباح محمود محمدالتحليل المكاني للمواقع الصناعية في مدينة بغداد الكبرى12536

510محمد علي حالويخلق السوق12537

510شوقي حسينالدعاية واإلعالن في السياحة والفنادق12538

510عبد القادر الفاسيمعجم التعمير12539

510مصطلحات الخراطة12540

510الطفولة في مجتمع متغير دولة اإلمارات العربية المتحدة12541

510داخل حسن جريوأيام في الذاكرة12542

510الدورة التدريبية المركزة12543

510محيي الدين شعبان.داإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعات الخليج العربي12544



510خالد حبيب الراويمن تاريخ الصحافة العراقية12545

510مجموعة من المؤلفين86 – 85وقائع الموسم الثقافي لكلية اآلداب في العام الجامعي12546

510المصطلحات العسكرية مصطلحات الالسلكي12547

510قراءات في التربية الخاصة وتأهيل المعوقين12548

510مجموعةبرنامج الدبلوم العالي في التربية الخاصة جامعة الخليج العربي12549

510المصطلحات العسكرية مصطلحات الصيانة12550

510ممدوح أبو دلهومهوامش نقدية في الثقافة األردنية12551

510جميل سعيدديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات12552

510فيصل دراجالذاكرة القومية في الرواية العربية من زمن النهضة إلى زمن السقوط12553

510ماجد الحاجتعليم الفلسطيني في إسرائيل بين الضبط وثقافة الصمت12554

510محمد بن محمدن19المجتمع البيضاني في القرن 12555

510عبد الكريم عبد السادةالتصنيع وأثره في حفز التغير االجتماعي12556

510أحمد محمود أبو الرب7السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب ط12557

510أحمد عبد اللطيف غطاشةالشركات التجارية دراسة تحليلية12558

510أحمد محمود أبو الرب1السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب ط12559

510أحمد إسماعيل راشددراسات في قضايا قومية12560

510أسامة الحارسمحاسبة الشركات12561

510محمد عبد الرضا الشمريأسس الصيانة الميكانيكية12562

510حلقة المسؤولين عن تدريب المعلمين أثناء الخدمة12563



510محمد رجب البيوميموقف النقد األدبي من الشعر الجاهلي12564

510علي الهروطديوان النابغة الذبياني شرحه محمد بن إبراهيم بن محمد الحضرمي12565

510عبد الكريم راضيديوان الناصري عبد القادررشيد12566

510عايد شحاتيتأساسيات المحاسبة انظرية والعملية12567

510مجموعة من المؤلفينأساليب اإلنتاج الزراعي والصناعي في الحضارة العربية اإلسالمية12568

510عبد القادر الفاسي الفهريمعجم الطعامة12569

510معاهد الصحافةواإلعالم في الوطن العربي12570

510أكرم محمد عرفان المهتدياألساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية12571

510محمد الحاج قاسم محمدالطب عندالعرب والمسلمين12572

510صابر فلحوطاالتحاد العام للصحفيين العرب12573

510هادي نعمان الهيتيصحافة األطفال في العراق12574

510سامي رفائيل بطي1صحافة العراق ج12575

510دليل الدوريات الصادرة في دول الخليج العربية12576

510محمود متوليتاريخ الصحافة المصرية12577

510خلف نصار محيسن الهيتيالقيم السائدة في صحافةاألطفال العراقية12578

510عبد الفتاح مصطفى.د.أقضايا ومشكالت العلم والتكنلوجيا12579

510مجموعة مناألسس العلمية في إدارة المنشآت الصناعية12580



510أديب زينالرسائل التجاريةعربي إنكليزي فرنسي12581

12582
دراسة تقويم أثر اتفاقيات الشراكة العربية األوربية على الزراعة 

العربية
510

510وليد  الجادرالحرف والصناعات اليدوية في العصر اآلشوري المتأخر12583

2510مصطلحات الهندسة المدنية والمعمارية ج12584

510االتحاد العربي للتعليم التقني النشأة والمسية12585

12586

دورة إعداد األجهزة المخزنية والحسابية المتقدمة المنعقدة للفترة من 

 لمحاسبي وأمناء صندوق 1982 / 12/ 15 ولغاية 1982/ 12/ 1

الجمعيات التعاونية في بغداد

510موفق العمري

510تقييم مشروع اسكي كلك دراسة فنية اقتصادية12587

510مصطلحات النجارة12588

510باسل كاملاألنزيمات في التصنيع الغذائي12589

12590
المصطلحات العسكرية مصطلحات سالح الجو مصطلحات 

االستخبارات
510

510إبراهيم عالنالشعر الفلسطيني تحت االحتالل12591

510(مصطلحات سالح الهندسة)المصطلحات العسكرية 12592

510مصطلحات التكيف والتبريد واألدوات الصحية12593

510ديفيد وستيواتمصانع الدبلوما الشهادات شهادات االحتيال12594

510رؤوف الفلوجيالصناعة في العراق12595

510سحر عمروالطبخ الصيني12596

510هيام رمزي الدردنجيفدوى طوقان شاعرة أم بركان12597



510حسب الشيخ جعفرفي مثل حنو الزوبعة12598

510من شعر صبري الحمداني في األربعينيات12599

510محمد أحمد سعدموسوعة روائع الشعر العربي أحمد رامي12600

510الثروة الصناعية في العراق12601

510أحمد خالد الراويخالد حبيب الراوي12602

510المختار ولد حامدحياة موريتانيا الجغرافية12603

510محمد األحمد الرشيدالتعليم العالي والنظام الدولي الجديد12604

510محمد علي إبراهيم الجبير(إهداء)العمارة جنتي في الحياة ونشاط أبنائها التجاري 12605

510محمد علي إبراهيم الجبير(إهداء) 2013 / 1434 9/ مصرف الرافدين العمارة 12606

510محمد علي إبراهيم الجبير(إهداء)الموظف ما له وعليه حقوق الموظف والتزامات بحث قانوني 12607

12608
عاشق المدينة الحسناء مشاهدات شخصية من الحياة اليومية لناحية 

(إهداء) 2013 1965 – 1952المجر الكبير بين عامي 
510محمد علي إبراهيم الجبير

تاريخ وجغرافية ناحية زرباطية12609

المؤرخ والمحقق الشيخ 

قاسم الزم العبد هللا الجاف 

2015

510

510رشدي علي حسن.د: إعدادديوان أبي دالمة األسدي12610

510الفرجاني سالم الشريف7الوثائق اإليطالية المجموعة 12611

510خليل مردام بكديوان ابن عنين12612



510المشاركة الشعبية في مواجهة األمية الحضارية المفهوم واألبعاد12613

510الخريطة المدرسية دراسات ونماذج12614

510رناد يوسف الخطيبرياض األطفال واقع ومناهج12615

510محمد جواد رضاالعرب والتربية والحضارة االختيار الصعب12616

510جالل الخياطالشعر والزمن12617

إصالح ما غلط فيه12618
أبو عبد هللا النمري، محمد 

علي سلطاني
510

510عبد هللا علي الطابورالشيخ سلطان بن صقر القاسمي12619

510أحمد حمد النعيميإيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة12620

510زهر العنابيالنص الشعري المعاصر12621

510غادة السماناألعمال المجهولة لمي زيادة12622

12623
كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء الذهب 

والفضة

أبو محمد الحسن بن أحمد 

بن يعقوب الهمداني العبدي 

البكيلي

510

510رباب الكاظميديوان عبد المحسن الكاظمي12624

510محمد أحمد غاليسيكولوجية اإلدمان والمدمنين12625

510عبد الرحمن التكريتي6جمهرة األمثال البغدادية ج12626

510محمد األحمد الرشيدمكتب التربية العربي لدول الخليج دراسة تأصيلية تحليلة12627

510عبد الحميد عبد هللا الهرامةديوان إبراهيم بن الحاج النميري12628



510حارب راشد الحاربمواويل من الخليج12629

1الميكوتوكسينات والتسمم الميكوتوكسيني في اإلنسان والحيوان ج12630
مصطفى نوار ورشاد 

الناطور
510

510دراسة فنية اقتصادية لمزرعة الحويجة12631

510ناصف مصطفى عبد العزيزتدريبات فهم المسموع لغير الناطقين بالعربية12632

510مجموعة من المؤلفينحواس12633

510حسن صالح شهابفن المالحة عند العرب12634

510حنا رزوقي الصائغ1المحاسبة الحكومية واإلدارة المالية العامة ج12635

510محمد أحمد عجالنالصناعة والتكنلوجيا في إسرائيل12636

510عبد القادر محمود عبد هللا.دالكتاب األبجدية فيي مصر القديمة أول اهتداء لمبدأ األبجدية12637

510عبد اللطيف الشادلينزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي12638

510مصطفى الففيالليالمغرب العربي الكبير نداء المستقبل12639

510عبد الحميد إبراهيميالمغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحوالت العالمية12640

510فوزية بنت محمد سعد أخضردمج الطالب الصم وضعاف السمع في المدارس العادية12641

510محسن محمد حسن1مختارو بغداد ج12642

1983510 – 1982دليل الجامعة األردنية 12643

510ناظم عبد الواحد  الجاسوردراسات في علم السياسة12644



(إهداء)أحكام التقبيل في الفقه اإلسالمي 12645
أنس محمد جاسم .د

المشهداني
510

510عبد الوهاب المسيريفيمينيزوم12646

510سامي عبد الحسين الكفالويالصيانة األثرية لبعض الصروح اإلسالمية12647

510خليل قنديلالصمت12648

510جاسم محمد عذيبالمعرفة ومراحل الخلق12649

510طرائف النساء12650

510بالل مناوفوقاية البيئة من المخلفات الصناعية12651

510أيوب عيسى أبو ديةحروب االفرنج حروب ال صلييبية12652

510سهيل محمد العزامالعولمة والتربية12653

510سمير أبو زيدالعلم والنظرة العربية إلى العالم12654

510حسين أحمد سلمانكتابة التاريخ في وادي الرافدين في ضوء النصوص المسمارية12655

510هشام السلمانتاريخ الصحافة الرياضية في العراق12656

510عبدة مختار موسىمسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان12657

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

511راجي عباس التكريتيتعريب الطب لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟12658

511عاطف سليمانالثروة النفطية ودورها العربي12659

الرف الحادي عشر



511كاستوري سينالمجتمع المدني والحرب على اإلرهاب12660

12661
النظرية العامة في األحالف والتكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون 

الدولي العام

السيد مصطفى أحمد أبو 

الخير
511

511مجموعة النهضة أو السقوط2010 – 2009حال األمة العربية 12662

511مجموعةنحو كتلة تاريخية ديمقراطية في البلدان العربية12663

12664
تهويد القدس محاوالت التهويد والتصدي لها من واقع النصوص 

والوثائق واإلحصاءات
511أنور محمد زناتي

511سعد محيومأزق الحداثة العربية من احتالل مصر إلى احتالل العراق12665

511مجموعةحالة االستثناء والمقاومة في الوطن العربي12666

511محمود األشرمالتنوع الحيوي والتنمية المستدامة والغذاء عالميا وعربيا12667

511المشروع النهضوي العربي12668

511محسن بوعزيزيالسيمولوجيا االجتماعية12669

12670
 1995أوربا من أجل المتوسط من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس 

 –2008
511بشارة خضر

511حمد عبد الكريم البرزنجيتزكية النفس12671

511صالح رشيد الصالحيالقوانين الحثية12672

511عبد هللا رضوانعبد هللا رضوان البنى السردية12673

511سهيلة شفيق2000 – 1999دار الشؤون الثقافية العامة لعام 12674

511عبد الرزاق الموحيالعبادات في الديانة المسيحية12675

511قضايا سياسية بالد المسلمين المحتلة12676

511محمد بن جبير األندلسيتذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار12677



511مجموعة منقواعد النظم الديمقراطية12678

511أسامة عيسى كليالنالسياسة الخارجية األردنية واألزمات العربية12679

511محمد الجزائرياحتالل العقل التطبيع الحصار صاع الغد12680

511لطفي الخطيبأساسيات في الكمبيوتر التعليمي12681

3511سيرة الظاهر بيبرس المجلد12682

511محمد العمروسي المطويالحروب الصليبية في المشرق والمغرب12683

511فاروق عمرالنظم اإلسالمية دراسة تاريخية12684

1984511تجارب استصالح األراضي الزراعية في الوطن العربي 12685

511السيد علي الحيدري2007  5عبير القوافي ج12686

12687
دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العربي القسم الثاني تونس 

11987
511

511صبري فالح الحمديقضايا تاريخية عربية ودولية12688

511مجموعة من المؤلفينالتربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي12689

511أحمد بن البشيرموارد النجاح ومصادر الفالح12690

511مراجعة استراتيجية تطوير التربية العربية12691

511محمد طارق الكاتبموازين الشعر العربي باستعمال األرقام الثنائية12692

511ياسين بن حمزة الشهابيالجوهرة في العروض والقافية12693

511زهير محمد حسنموازين الشعر العربي12694

511محمد عابد.أالقول الفصل في تأييد سنة السدل12695

511اإلشراف التربوي بدول الخليج العربي واقعه وتطويره12696



511عبد هللا بن راشد بن القيوسحياة الشحوح12697

511فيصل دراج1األحزاب والحركات والجماعات اإلسالمية ج12698

511عماد عبد السالم رؤوفالنفحة المسكية في الرحلة المكية12699

12700
تجارب واتجاهات الدولة العربية في إدخال العمل اليدوية والتربية 

التكنلوجية في مرحلة التعليم األساسي
511

511الشيخ عبد الرحمن الرافعيكتاب نظم مقدمة ابن رشد12701

األجوبة الصغرى12702
محمد محمود ولد محمد 

األمين
511

511عبد هللا محمد الحبشيجامع الشروح والحواشي12703

511أمين مشاقبةالسياسة الخارجية األردنية12704

511التربية وتحديات العولمة االقتصادية12705

511محمد سعيد الصبارينيالتميز في التربية البيئية12706

511حول السياسات واألهداف والخطط التربوية في الوطن العربي12707

511تيسير تعليم البدو في الوطن العربي12708

511عبد هللا منعم صالح التكريتيقراءة عروضية في المعلقات العشر12709

511جابر عبد الحميد جابرأساسيات التدريس12710

511عملية التخطيط التربوي الوحدة الخامسة تنفيذ خطة التربية وتقويمها12711



511دليل التخطيط إلعداد الخطة الوطنية12712

511ساطع الحصري1دروس في أصول التدريس ج12713

511سالم العزاويدماء على عنق المساء12714

511عبد المنعم أحمد صالحالعروض التطبيقي الميسر12715

511مجموعة منتجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة12716

511بسام محمد باروداآلداب المرضية لسالك طريق الصوفية12717

511األمير يروسف كمالسياحتي في بالد الهند اإلنكليزية وكشمير12718

511الفكر التربوي العربي اإلسالمي أصول ومباديء12719

511عبد الرحيم الفهيمالمائتا حديث مائتا حديث شريف للرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم12720

511محمد الخضر بن سيديإبرام النقض لما قيل أرجحية القبض12721

511صالح الدين بن أحمد اإلدلبي1كشف المعلول بما سمي بسلسلة األحاديث الصحيحة ج12722

511فاطمة خلل أحمدنشأةالرواية وتطورها في دولة اإلمارات العربية المتحدة12723

12724
القضاء والمراكز العلمية في بيت المقدس خالل القرون السنة األولى 

للهجرة
511صبيح عبد اللطيف عبد هللا

511صالح عبد الزهرة الحسونالمسؤولية اإلدارية لقوى األمن الداخلي في العراق دراسةمقارنة12725

511عبد الواحد كرمأحكام االلتزام12726

2موارد النجاح ومصادر الفالح ج12727
الشيخ أحمد بن البشير بن 

الحنشي الغالوي الشنقيطي
511



511حسين بو جرة.دالطاعون وبدع الطاعون12728

511محمد ياس خضيرالدور األمريكي في سياسة تركيا حيال االتحاد األوربي12729

511موفق سامي توفيقاالنثروببولوجيا12730

511نعمان الهميص الشجيريسياسة إيران الخارجية تجاه البحرين12731

511حمدي عبد المجيد السلبي12المعجم الكبيرج12732

511موفق سامي توفيقالبحار والمدن البحرية في معجم البلدان والتراث الجغرافي العربي12733

511حامد الحمود العجالنالربا واالقتصاد والتمويل اإلسالمي رؤية مختلفة12734

511موريس شربلموسوعة علماء الرياضيات12735

511محمد أحمد عليالهجرة الداخلية في مصر12736

511أحمد إسماعيل راشدتاريخ أقطار المغر العربي السياسي والحديث والمعاصر12737

511سالم محمد الحميدة1الحروب الصليبية عهد االنقسامات الداخلية ج12738

511جيمس هنري بريستيفجر الضمير12739

511اللغة العربية إلى أين؟12740

511السيدياسينتحليل مضمون الفكر القومي العربي12741

511الكتاب السنوي الثالث12742

511محمد جابر األنصاريتكوين العرب السياسي ومغزى الدول القطرية12743

511خالد الوزنياألردن بعد عقد من اإلصالح12744

12745
الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات األزمة المالية العالمية حالة أقطار 

مجلس التعاون لدول الخليج العربي
511مجموعة

511عطا محمد صالح1النظم السياسية العربية المعاصرة ج12746



511فضل مصطفى النقيبمدخل نظري نحو صياغة رؤية تنموية فلسطينية12747

511مجموعة منحصيلة العقالنية والتنوير في الفكر العربي المعاصر12748

12749
خطوة بعد أخرى على درب التعاون العماني واالجتماعي المشترك 

منجزات عشر سنوات
511

511مجموعة من المؤلفين تحدي البقاء والتغيير2005حالة األمة العربية 12750

511ندى نعمان السعدي1فهرس األطاريح الجامعية لكلية اآلداب جامعة بغداد ج12751

12752
الكليات في الطب مع معجم المصطلحات الكلية العربية مؤلفات ابن 

رشد
511محمد عابد الجابري.د

511عبد الرزاق مطلك الفهدقلعة سكر دراسة في الحكة الوطنية في الغراف12753

2511سبل السالم ج12754

511محمد جابر األنصاري.دتكوين العرب السياسي ومغزى الدول القطرية12755

الهجرة الدولية تحد عالمي12756
فيليب مارتن وجوناس 

وودغرن
511

511محمد عابد الجابريالخطاب العربي المعاصر دراسة تحليلية نقدية12757

511مجموعة من المؤلفينالقنبلة الذرية اليهودية واإلسالمية والغربية12758

511خليفة محمد التيسامذكرات جيولوتي12759

511عبد الرزاق غاف الكرمدور الجامعات في بناء الفرد وتطوير المجتمع12760

511موفق سامي توفيق النجمالبيروني12761

كتاب األحكام السلطانية12762
أبو احسن علي بن محمد 

البصري البغدادي الماوردي
511



511حسن محمد الحفناويأحكام اإلسالم12763

511عصمت عبد المجيد بكر.دمجلس شورى الدولة12764

511المهندس علي خضور. دنطرية الحقوق الكهراطيسية12765

511جرجي زيدان وقاسم وهبرحلة إلى أوربا12766

511سلمى الخضراء الجيوسي1الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس ج12767

511هيثم دغرورمدخل إلى الحاسوب12768

511صبري يوسف غنايماألوراق التجارية12769

وسيلة المتوسلين12770
اإلمام بركات بن أحمد بن 

محمد العروسي
511

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

512مجموعة من المؤلفينوحدة المغرب العربي12771

512محمد جابر األنصاريالفكر العربي وصراع األضداد12772

512مجموعة من المؤلفين يوليو حصيلة ودروس23ثورة 12773

512مارلين نصرالتصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر12774

512أمير العمريالسينما الصينية الجديدة12775

12776
مختصر الدراسات االمنيه للمركز العربي للدراسات االمنيه 

1والتدريب ج
512

512عبد العظيم رمضان12الصراع االجتماعي والسياسي في عصر مبارك  ج12777

الرف الثاني عشر



512نصر شماليافالس النظريه الصهيوني12778

512عصام الحناويقضايا البيئه والتنميه في مصر12779

512عبد اإلله بنقيزالدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر12780

512دبليو اتش انجراسحضر موت12781

512عيسى الجراجرةالحسين12782

512سلوى شمراويالدبلوماسية المصرية في عقد السبعينات12783

512مجموعه مؤلفيناستراتيجية تطوير العلوم والتقانه في الوطن العربي12784

512االيسيكو خمس وعشرين سنة من اإلنجازات12785

512داود خلفمدارك التحكيم12786

512طارق علي الهاشمياألحزاب السياسية12787

512نزار الطبقلجي1الوجيز في الفكر السياسي ج12788

1923احتالل منطقة تجمع المجاهدين ببني وليد وما حولها 12789
عمر بن محمد المجذوب 

الزبيدي
512

512حسن نافعةمصر والصراع العربي اإلسرائيلي12790

512مجموعة من المؤلفينالسيادة والسلطة12791

512إبراهيم قويدرتنمية الموارد البشرية العربية وسياسات خلق فرص عمل جديده12792

512سعيد أبو الريشجمال عبد الناصر آخر العرب12793

512سعد علي البشيرحقوق اإلنسان12794

512عدنان محمد قاسمتاريخ خلفاء الدولة العثمانية12795

512عمر الدقاقمصادر التراث العربي12796



512رجب بركاتمن تاريخ الصحافة العراقية جرائد البصرة خالل المائة عام12797

512يحيى محمود سعاتيالنشر في المملكة العربية السعودية مدخل للدراسة12798

512أحمد نفاديصحافة اإلمارات النشرة والتطور الفني والتاريخي12799

512مجموعة من المؤلفينالثقافة العربية اإلسالمية أمن وهوية12800

512دليل مراكز البحث التربوي في الوطن العربي12801

512رادي باسيلفالحالة االجتماعية للصحفيين12802

512قيس عبد الحسين الياسريالصحافة العراقية والحركة الوطنية12803

512عبد الرزاق الحسني1تاريخ الصحافة العراقية ج12804

512منى سعيد الحديدياإلعالم والمجتمع12805

512شهرزاد قاسم1978 – 1900مصادر الموسيقى العراقية 12806

512قاسم عاشورالوفاء في أخبار النساء12807

512محمد عدنان البخيتالبحوث العلمية والمطبوعات المدعومة في الجامعة األردنية12808

512هالل ناجيهوامش تراثية12809

512خلف ناصر محيسنالقيم السائدة في صحافة األطفال العراقية12810

512الكتاب العلمي السنوي إلذاعات المراقبة12811

512أحمد ماضي العلوم اإلنسانية واالجتماعية2، 1ملخصات رسائل الماجستير ج12812

512بوريتسكاالصحافة التلفزيونية12813

512إبراهيم الداقوقياألنظمة اإلذاعية12814

512حسن العزةالبرمجة الهيكلية بلغة فولتران لهندسة العلوم12815

512روبرت شمولمسؤوليات الصحافة12816



2512االتحاد العام للصحفيين العرب في دورته السادسة ج12817

512فيصل عبد هللا الحجيالدليل الببليوغرافي لكتاب الطفل العربي12818

512مجموعة من المؤلفينتموز قضايا الحاضضر وتحديات المستقبل/  يوليو23ثورة 12819

512جورج شحاتة قنواتيالمسيحة والحضارة العربية12820

512مجموعةاللغة العربية والوعي القومي12821

512محمد إبراهيم حورنداء الخليج ديوان سالم بن علي العويس12822

512صالح عبيد غابشالمرايا ليست هي12823

512إبراهيم سعفانأزمة الفكر العربي12824

512أرجوزة تحفة القضاء لشهاب الدين أحمد بن ماجد12825

512جهاد صالح  العمرموقف ا لعرب من الخالف العراقي اإليراني12826

512علي الزغلتطور اللجوء والنزوح التشرع الحماية والممارسة12827

512عزيز العظمةالعلمانية من منظور مختلف12828

512معن حمدان عليمباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ واآلثار وخطط بغداد12829

512مجموعةالمجتمع واالقتصاد أمام العولمة12830

512أبو خلدون ساطع الحصريالعروبة بين دعاتها ومعارضيها12831

512ديفيد آسوراء الصفحة األولى12832

512مجموعة من المؤلفينجامعة الدول العربية الواقع والطموح12833

512مجموعةاإلسالميون والمسألة السياسية12834

512رضوان زيادةالسالم الداني المفاوضات السورية اإلسرائيلية12835

512مجموعة منالثقافة العربية والتحدي12836



512محمد عابد الجابريتكوين العقل العربي12837

512ويندل فرينشتطوير المنظمات تدخالت علم السلووكلتحسين المنظمة12838

512البيلوغرافية الوطنية األردنية12839

512فاضل محمد حسين البدرانيالفكر القومي لدى األحزاب والحركات السياسية في العراق12840

512ماهر إسماعيل الجعفريفلسفة ابن رشد التربوية12841

512سعد أبو ديةالفكر السياسي األردني12842

512مجموعة منالجاليات العربية في أمريكا الالتينية12843

512خلدون ساطعفي اللغة واألدب وعالقتهما بالقومية12844

512مجموعةماذا بعد انهيار عملية التسوية السلمية12845

512مجموعةقضايا إشكالية في الفكر العربي المعاصر12846

512عبد القادر الفاسيمعجم المعلوميات12847

512عماد محمد حسين الهالليالتخطيط اإلعالمي للسياسة الخارجية في العراق12848

512ثناء فؤاد عبد هللاآليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي12849

512مجموعةوحدة الثقافة العربية وصمودها بوجه التحديات12850

2512األعمال الفكرية العامة للدكتور قسطنطين زريق المجلد12851

512مجموعةفلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي12852

512سلطان بن موسى العويضةإدراكات العقل العربي12853

512ميشيل كوك1اإلدارة األرشيفية ج12854

512محمد عابد الجابريتهافت التهافت12855



512علي بن عبد هللا الحاجيواقع القراءة الحرة لدى الشباب12856

512جميل مطرالنظام اإلقليمي العربي12857

1512الوالية الرابعة ج12858

512الحاج أحمد مغينودار بريشة أو قصة مختطف12859

512رحال بوبسريكالمدينة في مجتمع البداوة التاريخ االجتماعي لوالته12860

512مجموعةتطور الوعي القومي في المغرب العربي12861

512محمود عبد الفضيلالنفط والوحدة العربية12862

512أحمد الموصليموسوعة الحركات اإلسالمية في الوطن العربي وإيران وتركيا12863

512مايسة الجملالنخبة السياسية في مصر12864

512مجموعة منالديمقراطية داخل األحزاب في البلدان العربية12865

512مجموعة منالنزاعات األهلية العربية العوامل الداخلية والخارجية12866

512أبو سيف سيفاألقباط والقومية العربية12867

512بثينة عبد الرحمن التكريتيجمال عبد الناصر12868

512هشام شرابيالنظام األبوي وإشكالية تحلف المجتمع العربي12869

512عباس هاني الجراخفي نقد التحقيق12870

2512طرق أحكام الرقابة على وسائل الغزو الخلقي ج12871

512محمد محمود اإلمامتجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي12872

512عبد السالم إبراهيمالوحدة الوطنية ومشكلة األقليات في إفريقيا12873

512محمد حمامجوانب من تاريخ وادي دادس وحضارته12874

512محمد طاهرنظرات من الثقافة الصومالية12875



512ناعمي مصطفىالصحراء من خالل بالد تكنة12876

512طارق محموجد عباسالمنهج الرقمي وتأثيره على مجتمع المكتبات والمعلومات12877

512مجموعةالدين في المجتمع العربي12878

512عبد الغفار شكرمنظمة الشباب االشتراكي تجربة مصرية في إعداد  القيادات12879

512يسرى أبو عجميةالببيليوغرافية الفلسطينية12880

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

513سعيد بن سعيد العلويالوطنية والتحديثة في المغرب12881

513سعد الدين إبراهيمالنظام االجتماعي العربي الجديد12882

513سعد الدين إبراهيمالمجتمع والدولة في الوطن العربي12883

513ساطع الحصريأحاديث في التربية واالجتماع12884

513مجموعةإشكالية العالقة الثقافية مع الغرب12885

513حسنين توفيق إبراهيمالنظم السياسية العربية االتجاهات الحديثة في دراستها12886

513فهد إبراهيم عسكرالتوثيق اإلداري في المملكة العربية السعودية12887

513مجموعةاألمم المتحدة ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن وجهة نظر عربية12888

513علي الحاجسياسات دولة االتحاد األوربي في المنطقة العربية بعد الحرب البادرة12889

513انطوان زحالنصناعة اإلنشاءات العربية12890

الرف الثالث عشر



513بشارة خضرأوربا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم12891

513خلدون حسنالمجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية12892

513إبراهيم مباركعصفور الثلج12893

513عبد القادر إسماعيل..االنتهاكات اإلسرائيلية12894

513محمد عابد الجابريبنية العقل العربي12895

513ساطه الحصريآراء وأحاديثفي التاريخ واالجتماع12896

513علي أحمد عتيقةاالعتماد المتبادل على جسر النفط المخاطر والفرص12897

513عبد الرزاق الفارسالفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي12898

513مجموعة من المؤلفينالديمقراطية والتربية في الوطن العربي12899

513دراسات في التنمية العربية الواقع واآلفاق12900

513مجموعة من المؤلفيناستراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي12901

513رشدي راشدعلم الهندسة والمناظر في القرن الرابع الهجري12902

513عابد الجابريإشكاليات الفكر العربي المعاصر12903

513ساطع الحصريمحاضرات في نشوء الفكرة القومية12904

2006513التسلح ونزع السالح واألمن الدولي 12905

513مجموعةمستقبل الديمقراطية في الجزائر12906

513سهيلة سليمان الشليالعالقات األردنية البريطانية12907

513علي بو عناقةالشباب ومشكالته االجتماعية في المدن الحضارية12908

513رؤوف سعدالوجود المسيحي في القد12909

513مجموعةثقافة المقاومة12910



513جورج ماكفرينالخروج من العراق خطة عملية لالنسحاب اآلن12911

513عزمي بشارةالعرب في إسرائيل رؤية من الداخل12912

513عبد المالك خلف  التميميالمياه العربية التحدي واالستجابة12913

513صالح وزانتنمية الزراعة العربية الواقع والممكن12914

513مجموعةالمرأة العربية في المواجهة النضالية والمشاركة العامة12915

513عبد اإلله بلقزيزحزب هللا من التحرير إلى الردع12916

513ساطع الحصريما هي القومية12917

513مجموعةالديمقراطية داخل األحزاب في البلدان العربية12918

513محمد المنجي الصياديالتعريب وتنسيقه في الوطن العربي12919

513عبد الحميد إبراهيميفي أصل األزمة الجزائرية12920

513عقيل سعيد محفوظسوريا وتركيا الواقع الراهن واحتماالت المستقبل12921

513محمد لبيب شقير2الوحدة االقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها ج12922

513مجموعة من المؤلفينالعرب واإلعالم الفضائل12923

513نهلة ياسين حمدانالوساطة في الخالفات العربية المعاصرة12924

513ناصر الصلححوادث المرور بمدينة مكة المكرمة12925

513مجموعة من المؤلفينالمرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحرر12926

513حسين أبو النملاالقتصاد اإلسرائيلي12927

513مجموعة منالتنمية البشرية في الوطن العربي12928

1513األمة والدولة واالندماج في الوطن العربي ج12929

513هاني إلياس الحديثيسياسة باكستان اإلقليمية12930



نينوى12931
طارق عبد الوهاب مظلوم 

وعلي محمد مهدي
513

513حسب الشيخ جعفرعبر الحائط في المرآة12932

513مجموعة من المؤلفينالخيار النووي في الشرق األوسط12933

513رباب الكاظميديوان عبد المحسن الكاظمي12934

513باسيل يوسف بجكالعراق وتطبيقات األمم المتحدة في القانون الدولي12935

513نيفين مسعدالنظم السياسية العربية قضايا االستمرار والتغير12936

513بسيوني إبراهيم حمادةدور وسائل االتصال في صنع القرارات في الوطن العربي12937

513مجموعة من المؤلفينعصمت سيف الدولة12938

513مجموعة من المؤلفينالتحدي أمام الجنوب12939

513أحمد عبد الباقيمعالم الحضارة العربية12940

513نهاد خليلالتكامل الصناعي السوري اللبناني12941

513حامد أحمد الطاهرالنهاية في الفتن والمالحم12942

513نديم معالشكسبير والسينما12943

513مجموعة من المؤلفينالترجمة في الوطن العربي12944

513منى رحمةالسياسات الزراعية في البلدان العربية12945

513نادر فرجانيهدر اإلمكانية12946

513المملكة العربية السعودية معالم من الماضي والحاضر12947

513سعد بن هادي القحطانيالتعريب ونظرية التخطيط اللغوي12948

513مسعود ظاهرالنهضة اليابانية المعاصرة12949

513مجموعة من المؤلفينالمرأة ودورها في حركة الوحدة العربية12950



513ميشيل كونيل الكوستمسيرة نحو غاية جليلة اليونسكو البشر واألحداث واإلنجازات12951

513فواز جرجيسالنظام اإلقليمي العربي والقوى الكبرى12952

513أبو خلدون ساطع الحصريالعروبة أوال12953

513محمد عابد الجابريابن رشد سيرة وفكر12954

513حسن النجفيمؤتمر العالقات العربية الكندية المنعقد مع تعاون كالجري في كندا12955

513ساطع الحصريحول الوحدة الثقافية العربية12956

513ساطع الحصريدفاع عن العروبة12957

2تاريخ الموصل المجلد12958
الشيخ بن أبي زكريا يزيد 

بن محمد األزدي
513

513أحمد عبد الباقيهـ3من أعالم العلماء العرب في القرن 12959

513مجموعة من المؤلفينتهيئة اإلنسان العربي للعطاء العلمي12960

513محمد جواد رضاصراع الدولة والقبيلة في الخليج العري12961

513مجموعة من المؤلفينالتعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية12962

513مجموعة من المؤلفينالتكامل النقدي العربي12963

513نيفين عبد المنعمصنع القرار في إييران والعالقات العربية اإليرانية12964

513سليمان العيسىأنا والطبيعة12965

513ثناء فؤادالدولة والقوى االجتماعية في الوطن العربي12966

513بوقنطار الحسانالسياسة الخارجية الفرنسية أزاء الوطن العربي12967

513محمد سعيد بن أحمدوموريتانيا بين االنتماء العربي واالتجاه اإلفريقي12968



513عماد عبد السالم رؤوف2اآلثار الخطية في المكتبة القادرية ج12969

513ميرا عبودي فتوحيفهرست المخطوط العربي12970

513عبد هللا سلوم السامرائيالواليات المتحدة األمريكية والمؤامرة على األمة العربية12971

513شاكر عبد الحميدعصر الصورة السلبيات واإليجابيات12972

513مجموعةالسياسات التكنلوجية في األقطار العربية12973

513توفيق النجفيإشكالية الزراعة العربية رؤية اقتصادية معاصرة12974

513مجموعة منحو علم اجتماع عربي12975

513مجموعة من المؤلفينحقوق اإلنسان الرؤى العالمية اإلسالمية والعالمية12976

513مجموعةدور األدب في الوعي القومي العربي12977

513نايف عليمجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل12978

513جيمس هنري برستيفجر الضمير12979

513بكر إسماعيل الكوسوفياللغة العربية وأثرها في اللغة األلبانية12980

513محمد الفاتح الطيبآمر الجديدة حلم األجيال12981

513أسامة عبد الرحمنالمورد الواحد والتوجه اإلنفاقي السائد12982

513عبد الحكيم األنيسديوان القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي12983

513بيل شولالقوى النفسية لألهرام12984

513عادل مختار الهواريأزمة الخليج12985

513أحمد مشاري العدوانيصور وسوانح12986

513محمد سليم الدسوقيريهام نوار الفصول12987



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

514عبد الجبار عد الرحمن2، 1فهرس المطبوعات العراقية ج12988

514مجموعة من المؤلفينالتنمية العربية الواقع الراهن والمستقبل12989

514نجالء سعيد مكاويمشروع سوريا الكبرى12990

514فاخر عاقلما وراء علم النفس12991

514مايكل زيمرمانالفلسفة البيئية12992

514ميتشو كاكورؤى مستقبلية12993

514مولوين ميرشنتالكوميديا والتراجيديا12994

514جاك لوبالعالم الثالث وتحديات البقاء12995

514وولترج أونجالشفاهية والكتابية12996

514عدنان مداناتعدسات الخيال12997

514يعقوب قدري أوغلوغريب12998

514دليل مكتب تنسيق التعريب12999

514أحمد زايدسيكولوجيا العالقات بين الجامعات13000

514ندوة جزر السالم13001

514صبري فالح الحمديقطر التطور التاريخي وقيام اإلمارة13002

514ناظم مزهر الحاتميحديقة الروح13003

الرف الرابع عشر



13004
أثر اليهود والحركة الصهيونية في سياسة الواليات المتحدة والدول 

األوربية
514محمد كامل محمد الربيعي

514عبد العزيز التويجريحقوق اإلنسان في التعاليم اإلسالمية13005

514عبد الكريم النجانيالكندي13006

514مجموعة من المؤلفين5، 4، 3، 2، 1قراءات في الفكر القومي الكتاب 13007

514ساطع الحصري3، 2، 1األعمال القومية القسم 13008

التراث وتحديات العصر في الوطن العربي13009
األصالة والمعاصرة، 

مجموعة من المؤلفين
514

514 بحث في تغير األحوال والعالقات20المجتمع العربي في القرن 13010

514مجموعةالعالقات العربية اإليرانية االتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل13011

514مجموعة من المؤلفينالعرب وإفريقيا13012

514طاهر لبيبصورة اآلخر العربي ناظرا ومنظورا إليه13013

514رشدي راشد1موسوعة تاريخ العلوم العربية ج13014

514مجموعة1العرب ومواجهة إسرائيل احتماالت المستقبل ج13015

514مجموعة من المؤلفينالوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها13016

514مجموعة من المؤلفينحقوق اإلنسان في الفكر العربي13017

514اللغة العربية أسئلة التطور الذاتي والمستقبل13018

514جعفر كرار أحمدالعالقات الصينية السعودية13019

13020
البيروقراطية والتمثيل البيروقراطي والتكافؤ في المملكة العربية 

السعودية دراسة تحليلة للمخصصات المالية
514حمد الوردي.د



514ناهد رمزيالمرأة واإلعالم في عالم متغير13021

514خالد الصمديالقيماإلسالمية في المومة التربوية13022

514مصطفى أحمد شحاتةمحمود صالح الدين رائد الطب الحديث في مصر.د.أ13023

514محمد جواد رضااإلصالح التربوي العربي خارطة الطريق13024

514سعدون حماديمشروع الوحدة العربية ما العمل؟13025

514سفيان الصفديالموسوعة التاريخية لدول العالم وقادتها13026

514يعقوب السيد يوسف الرفاعياإلدارة الحكومية والتنمية13027

514هاشم محمد رجباألبوذية13028

514عبد الرزاق الفارسهدر الطاقة التنمية ومعضلة الطاقة في الوطن العربي13029

514حسين أبو نملاالقتصاد اإلسرائيلي13030

514ندوة التطيط لجمع ورداسة العادات والتقاليد13031

514أمين مسعود أبو بكرملكية األراضي في متصرفية القدسية13032

514رجاء حسين حسني الخطابتأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي13033

514نسيمة داودمشكالت الطفولة وأساليب مواجهتها13034

514علي كريميالنظام القانوي النتقال رؤوس األموال بين األقطار العربية13035

514حسن حبشيرحلة طافور13036

514حسن صالح شهابأحمد بن ماجد والمالحة في المحيط الهندي13037

514محمد علي صقرالتحليل االقتصادي الجزئي13038

514دليل مرجعي للتطوير المهني13039



514نسيمة داودبعض مشكالت المراهقة وأساليب المساعدة في حلها13040

514مجموعة من المؤلفيندراسات في القومية العربية والوحدة13041

514مجموعةالمسألة القومية في الوطن العربي13042

514ستيفن هونكنجالثقوب السوداء13043

514عبد هللا محمد الحبشيعجائب الهند13044

514شفيق جاسر أحمدالقدس13045

514سعدون حماديعن القومية والوحدة العربية سألني سائل فأجبت13046

514عبد المنعم السيد عليالوحدة النقدية العربية13047

514عبد الحكيم األنيس.أرسالة في التفسير13048

514عبد الحكيم األنيسقادة األمة في رحاب القرآن13049

4514، 3، 2، 1ندوة األدب في الخليج العربي ج13050

514أحمد سامي خاطررواية براء الخاطري13051

514عبد الهادي أحمد الفرطوسيرواية الرجل اآلتي13052

13053
دراسة  (البيروني نموذجا)دالالت األشياء في الشعر العربي الحديث 

نقدية
514مالس مختار

جراح كراوثورن حكاية جريمة وجنون وقاموس أكسفورد13054
سايمون وينتشيستر ، 

عبد اإلله المالح: ترجمة
514

514صالح رشيد الصالحي.د.د.أاآللهة ليليث ملكة الليل دراسة أثرية عن آلهة العالم األسفل13055

514أنيس حسن يحيىتاريخ الفكر االقتصادي قبل آدم سميث13056



514بيتر بروكرالحداثة وما بعد الحداثة13057

514طلعت شاهين.داألدب اإلسباني المعاصر13058

514أحمد مطلوب.دضياء الدين بن األثير13059

514أحمد محمد عبيدمن أغاني العاشق القديم13060

514إبراهيم سعفانأزمة الفكر العربي شهادات األدباء والكتاب من العالم العربي13061

514الزراعة السوفييتية بالد السوفييت13062

متوالية القديم والجديد13063
عمر .آمنة النصيري ود.د

عبد العزيز
514

514نوري جعفر.دالتقدم العلمي والتكنلوجي ومضامينه االجتماعية والتربوية13064

13065
نحو االتفاق على مفاهيم األمن قاموس مصطلحات تحديد األسلحة 

ونزع السالح وبناء الثقة

ستيف توليو وتوماس 

شمالبرغر
514

13066
/ هـ 1401حصاد الموسم الثقافي للمسابقات الثقافية الطالبية عام 

م1981

دولة قطر وزارة التربية 

..والتعليم
514

514ماجد الصوري.دصناعة الحديد والصلب العربية مستقبلها واحتياجاتها المالية13067

514سمر حمود شيشكليحالة وعي مجموعة قصصية13068

514مؤيد الشيبانيأوتار مقاربات القصيدة واألغنية والمكان13069

514محمد مصالحة.ددراسات في العالم العربي13070

514غنية خماس صالحفهرسة وتصنيف المواد الثقافية في مراكز التوثيق والمعلومات13071

514فاضل زكي محمد.دالدعاية العربية أمام التحديات الصهيونية13072

514جورج قرمتاريخ الشرق األوسط من األزمنة القديمة إلى اليوم13073

514باسم عبد الحميد حموديشارع الرشيد13074



المحاسن البهية في شرح العشماوية13075
عبد المجيد الشروبي 

هـ13األزهري ق
514

514سعاد سيد محجوب.دوصف البيت الحرام في األدب العربي13076

514حسن محمد طوالبةالشبيهان13077

514مازن النقيب!لماذا االغتياالت السياسية؟13078

514بدر غيالنالعراق والعمل االقتصادي العربي المشترك13079

514وحيد عبد المجيد.د؟!اإلرهاب وأمريكا واإلسالم من يطفيء النار13080

514محمد السماكجذور اإلرهاب13081

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

13082
مبادئ العمارة اإلسالمية وتحوالتها المعاصرة قراءة تحليلية في 

الشكل
515هاني محمد القحطاني. د

515المولدي األحمر. دالجذور االجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا13083

515ليندا جين شيفرد. دانثوية العلم13084

515جون هارتليالصناعات اإلبداعية13085

515محمد السيد سعيد. دمستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج13086

515فرانك كليشثورة االنفوميديا الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك13087

515سمحة الخولي. دالقومية في موسيقا القرن العشرين13088

الرف الخامس عشر



515نذير العظمة. دالفضاءات األدب المقارن13089

515المستشار طارق البشريفي المسألة اإلسالمية المعاصرة الوضع القانوني المعاصر13090

515فرانسو تروفو451فهرنهايت 13091

515حازم الببالويدور الدولة في االقتصاد13092

515محمد عجاج الجميليملوك آشور13093

515خالد يحيى العزيالواقع التاريخي والحضاري13094

515سهيلة شفيقإصدارات دار الشؤون الثقافية العامة13095

515عبد اللطيف محمد خليفةارتقاء القيم13096

515لستر ثاروالصراع على القمة13097

515درية فهميالمعارك الموسيقية13098

515فرانسو شينغالفراغ والملء13099

515فاطمة العباديسيد الرجال13100

515فليب تايرولقصف العقول13101

515السيد عبد العزيز السالمتاريخ الدولة العربية13102

515عبد الهادي الفضليتحقيق التراث13103

515صادق مخزوميمعجم دروب بغداد في العصور العباسية13104

515ابن خلدونأعمال الملتقى الدولي األول13105

515نوري عبد الحميد العانيالعراق في عهد الجالئري13106

515أحمد بن حمد الخليلي3جواهر التفسيرج13107

515أحمد محمد عبدةثالثة أدباء وثالثون قصة13108



515بوشنكسيالفلسفة المعاصرة في أوربا13109

515بول هيرستما العولمة13110

515الباز العريني. دالحروب الصلبية13111

515خير هللا طلفاح11كيف السبيل إلى هللا ج13112

13113
/ المدينه الهلنستية )معابد عشتار القديمة في آشور الحديثة في آشور 

(معابد عشتارالحديثة في آشور
515فالترا اندريه

3، 2، 1الجامع الصحيح ج13114
نور الدين عبد هللا بن حميد 

السالمي
515

515عبد الرزاق عبد الدراجيجعفر أبو التمن دوره في الحركة الوطنية في العراق13115

515سعيد الديوجيالموصل أم الربيعين13116

515دليل متحف الموصل13117

515فالترا اندريهاستحكامات آشور13118

515نجاة يونسالمحاريب العراقية13119

515مراد وهبةجرثومة التخلف13120

515عبد الصاحب الهر(الجابرية والعنقاء)مدينة خندانو األثرية 13121

515طه باقرعقرقوف13122

515رياض أحمد ناجي.دالسياسات لإلرشاد الزراعي الحديث13123

515فردريش دورنماكمحاكمة ترابس13124

515حسن صالح شهابرحماني يوسف بن ناصر الخرافي13125

13126
الفلكلور والحياة الشعبية في منطقة امري المسح الفولكلوري لمنطقة 

امري

البروفيسر محمد المهدي 

بشري
515



515علي أبو شاديوقائع السينما المصرية في القرن العشرين13127

515علي محمد مهدينينوى13128

515تشيتشريناألفكار واألسلوب دراسة في الفن الروائي ولغته13129

515أمين سالمة1كوميديات اريستوفانيس المجلد13130

515أحمد محمد عبيداألصنام13131

515سامي مهديأسفار جديدة13132

515كاظم الجنابيمأذنة سوق الغزل13133

515صبحي أنور رشيداآلالت الموسيقية في العصور اإلسالمية13134

515لوي سبنسرالتنوير للمبتدئين13135

515كاظم الجنابيمسجد الكوفة13136

صيانة الوثائق والمخطوطات13137
باهرة عبد الستار أحمد 

القيسي
515

515أسامة ناصر النقشبندي(32 – 1)سومر المجلدات 13138

515عبد اإلله بلقزيزأوراق عربية محمد الجابري ونقد العقل العربي13139

515بشير فايدأوراق عربية اإلمام محمد بشير اإلبراهيمي داعية الوحدة العربية13140

الزهرة13141
أبو بكر محمد بن داود 

ألصبهاني
515

515عبد الكريم النصارالتصنيع وأثره في حفز التغير االجتماعي13142

515خلف رشيد نعمان2شرح الصولي لديوان أبي تمام ج13143

515عبد المجيد فريدمن محاضر اجتماعات عبد الناصر العربية والدولية13144



515محمد بن يحيى الصولي3شعر ابن المعتز ج13145

515جعفر الخليليالعرب واليهود في التاريخ13146

515آثار األقدام وبقايا الماء والشجيرات المتوحشة13147

515فؤاد دوارةالفنان في عصر العلم ومقاالت أخرى13148

515جالل الخياطالمثال والتحول  المتنبي13149

515علي جواد  الطاهرديوان الطغرائي13150

515علي سامي النشار2بدائع السلك في طبائع الملك أبو عبد هللا بن األزرق ج13151

515إبراهيم شريف.دالشرق االوسط13152

515يوسف يعقوب مسكوني2الفاضل في صفة األدب الكامل المعروف بالوشاء ج13153

515عبد اإلله أحمد2األدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية ج13154

515عصام عبد عليمهيار الديلمي13155

515فؤاد سفرصيانة األبنية األثرية في العراق13156

515سهيل حسين الفتالويحقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي دراسة ومقارنة13157

515الموروث الشعبي في آثار الجاحظ معجم مفصل13158

515عبد هللا الجبوريتوفيق الفكيكي13159

515عبد األمير الحصيريتموز يبتكر الشمس13160

515بدر شاكر السيابأعاصير13161

515رباب الكاظميديوان عبد المحسن الكاظمي13162

515رمزية عبد الوهابإدارة العراق في صدر اإلسالم13163

515محمد حبار المعيبد2حماسة الظرفاء ج13164



515محمد حسين األعرجيالصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي13165

515عائشة عبد الرحمن.ددار السالم في حياة أبي العالء13166

515فرج بصمجي.دنفر13167

515فائزة محمد عليقضايا التنمية والتحرر االقتصادي في العالم الثالث13168

515بيستون.ل.فقواعد العربية الجنوبية13169

515يونس أحمد السامرائيشعر ابن المعتز13170

515أمين ساعاتيرؤية سياسية من المملكة العربية السعودية13171

515خديجة الحديثيسيبويه حياته وكتابه13172

515محمود إبراهيم كراوريميمونة13173

515مفاهيم اقتصادية13174

2المحيط في اللغة ج13175
كافي الكفاة الصاحب 

إسماعيل بن عباد
515

515ايفالد فاغنر1ديوان ابي نواس الحسن بن هاني الحكمي ج13176

515فرج بصمجيالوركاء13177

515حاتم صالح الضامنمشكل إعراب القران13178

515عبد اإلله المالحملحمة الرمايانا13179

515عماد جبارهاللريشة من أسف13180

515يوجين نيدانحو علم الترجمة13181

515بهيجة الحسنيمعجم السفر13182

515ريتشارد ابيجنانسيالتنجيم13183

515دراسات في مكانة األستاذ في التراث13184



515عبد الهادي التازيابن ماجد والبرتغال13185

515عبد العزيز سالم2دراسات في تاريخ العرب ج13186

515سليم طه التكريتيمعركة العلمين13187

515عيسى سلمانأور13188

515علي محمد مهدياألخيضر13189

515اعتماد القصيريفن التجليد عند المسلمين13190

515حيص بيص3ديوان ج13191

515محمد رواس القلعجياالحتراف وآثاره في الفقه اإلسالمي13192

515جورج حواتمةدور اإلعالم في الديمقراطية13193

515مختار القاضيأثر المدينة اإلسالمية في الحضارة الغربية13194

515طارق الطاهريجراحات قلب13195

515ناطق خلوصيالهجير13196

515محمد بوذينةالمشرق العربي وفن اإلحاطة13197

515إسماعيل سراج الدينمطبعة بوالق13198

515دليل الدوريات النسائية في الوطن العربي13199

515توصيات اللجنة الدائمة لإلعالم العربي13200

515الحريات الصحفية في الوطن العربي13201

21515قرارات مجلس وزراء اإلعالم العرب في دور انعقاده 13202

515أمل يحيى الناصريتلوث بيئة الخليج العربي وسبل معالجتها13203

515فاطمة محمود النعيميمجاميع الكتب في اللغة واألدب13204



1515المؤتمر الثالث للتعليم العالمي ج13205

11515الكتاب اإلحصائي 13206

515رايت.اتش.آر.جـقطر الحكم القديم الدوحة13207

515التطور العلمي في الوطن العربي13208

91515 – 90الكتاب اإلحصائي السنوي 13209

515السيوف اإلسالمية وصناعها13210

515خضير سعود الخضيرالمرشد التربوي لمعلمات رياض األطفال بدول الخليج العربية13211

515الندوة الوطنية األولى لإلسناد العلمي والتقني للدراسات األثرية13212

515ياسين خليلالتراث العلمي العربي13213





الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

61قحطان كاظم االسدي1الموسوعة األسدية ج13214

61عدنان محمد قاسمعشائر وبيوتات مندلي13215

61خاشع المعاضيدي3، 2من بعض أنساب العرب13216

13217
عشاءئر الفرات األوسط والجنوبي في الحلة والديوانية والسماوة 

والناصرية
61جبار عبد هللا الجييراوي

13218
شيخ القبيلة دراسة في تاريخ المشيخة للقبيلة العربية في العراق 

وعالقتها في السلطان
61محمد عجاج جرجيس

61زهر العنابي1أردن البشائر في عيون البدو والعشائر ج13219

61صالح الكرعاوي4، 3، 2، 1الموسوعة الكاملة في أنساب العرب ج13220

61مصطفى عبد القادر النجارإمارة المحمرة دراسة لتاريخها العربي13221

61عالء نورسالعشائر العربية والسياسية اإليرانية13222

61الفريق الكن محمد فتحي أميناإلنسان وروح المعركة13223

61كريم برهان الجنابي5، 4الجنابيون النسب والمعارك والفروع ط13224

861موسوعة العشائر العراقية ج13225

61يونس الشيخ إبراهيم السامرائيالقبائل والبيوتات الهاشمية في العراق13226

الخزانة السادسة

الرف األول



اإليناس في علم األنساب ، مختلف القبائل ومؤتلفاتها13227

حسين بن علي بن الحسين الوزير 

، أبو  (هـ418 – 370)المغربي 

جعفر محمد بن حبيب البغدادي 

هـ245المتوفى سنة

61

61قصي حسين آل فرجعشيرة العزة في الموصل13228

61علي حسين فرمان الشمري2، 1موسوعة قبائل شمر ج13229

تحفة األماجد في معرفة السادة المواجد13230
جاسم السيد جابر آل واعي 

الماجدي
61

61محمد عجاج جرجيس الجميلي الجذور التاريخية للقبيلة1قبيلة الجميلة في العراق ج13231

61علي سلمان العقيليرسالة في القعدد والمطرف في النسب13232

13233
النفحة العلوية في السادة الموسوية الحسينية العلوية وسيرة اإلمام 

علي الهادي عليه السالم
61عدنان محمد قاسم.د

نشاط مؤسسة السادة األشراف في العراق والعالم اإلسالمي13234
السيد فاهم السيد سلمان زعنون 

الزاملي
61

13235
ميثاق عشيرة السيدة الحياليين والكيالنيين الحسينيين الهاشميين 

األشراف آل السيد عبد القادر الكيالني الحسني الهاشمي

حيدر عبد العزيز إسماعيل السيد 

حمد الهاشمي
61

13236
هـ 251الوجيز في تاريخ مؤسسة نقابة السادة األشراف في العراق 

 هجري1434/ 
61فاهم الزاملي

موسوعة تاريخ قبيلة بنو طرف الطائية13237
سعيد الشيخ محمد حسن الشيخ 

هادي الطرفي
61



61الدار العربية للمطبوعاتهـ626 – 575المقتضب من كتاب جمهرة النسب لياقوت الحموي 13238

61محمد حسين الحسيني الجالليجريدة النسب لمعرفة من انتسب إلى خير أب13239

61عبد الرزاق غافل الكرم الحميريعلماء األنساب قديما وحديثا13240

غاية االختصار في أنساب السادة األطهار13241
السيد وليد يوسف العريضي 

الحسيني
61

2موسوعة أنساب القبائل العراقية ج13242
سمير عبد الزهرة السعد السعدي 

أمين عام قبيلة سعد في العراق
61

61عاتق بن غيث البالدي2، 1ج (لمتفقة اسًما المختلفة نسبا أو دياًرا)معجم القبائل العربية 13243

13244
، جمهرة أنساب العرب ألبي محمد علي بن أحمد 2ذخائر العرب 

456 – 384بن سعيد بن حزم األندلسي 
61عبد السالم محمد هارون

61مصطفى عبد القادر النجار.د1995 – 1812إمارة المحمرة دراسة لتاريخها العربي 13245

61عباس العزاوي4، 3، 2، 1عشائر العراق المجلد ج13246

61محمد جاسم حمادي المشهداني.د.أ2موارد البالذري عن األسرة األموية في أنساب األشراف ج13247

61السيد منصور الباز األشهببحر األنساب الكبير في أنساب العلويين13248

13249
جمهرة أنساب العرب ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

هـ456 – 384األندلسي 
61

13250
األنساب تأليف اإلمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور 

(6 – 1)هـ ج562السمعاني المتوفى سنة 

محمد عبد القادر : وضع حواشيه

عطا
61



61المستشرق زمباو2، 1األنساب واألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي ج13251

61مشجر عشيرة السادة آل ُعربي الموسوية13252

13253

النسب والمصاهرة بين أهل البيت والصحابة مع رؤية في السيرة 

قبائل العرب - االجتماعية واألحداث التاريخية في صدر اإلسالم، 

- أواصر النسب بين أهل البيت والصحابة ، - في عصر الرسالة ، 

المصاهرة بين أهل البيت والصحابة

61عالء الدين المدرس

13254
كتاب نسب قريش ألبي عبد هللا المصعب بن عبد هللا بن المصعب 

الزبيري
61ليفي روفنسال

61جميل إبراهيم حبيبالقول الجازم في نسب هاشم13255

61محمد بن يزيدالمبردنسب عدنان وقحطان13256

13257
موسوعة عشائرسامراء عشية السادة آل بو دراج دراسة تاريخية 

نسبية

طعمة صالح جبوري الدراجي 

السمرائي
61

61محمد كمال السيد محمدأسماء ومسميات من تاريخ مصر القاهرة13258

61كتاب تاريخ ميسان وعشائر العمارة13259

61فاروق عمر1العباسيون األوائل ج13260

نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود13261
العالمة الشيخ عبد الرحمن بن 

أحمد البهتلي
61

61حسين حسنأعالم تميم13262

61محمد عجاجنواميس العشائر دساتير فاعلة لم تكتب بعد عشيرة الجملية انموذجا13263

اإلفادة في إثبات وتمييز نسب عشائر سادت عبادة13264
السيد أبو الهاشم محمد الموسوي 

العنبكي
61



13265
أصل العرب وأصولهم دراسة تحليلة للقبائل العربية في كتاب صبح 

األعشى في صناعة اإلنشا ألحمد بن علي القلقشندي
61حمود الحاج هاشم المحمداوي

61يونس الشيخ إبراهيم السامرائيالقبائل والبيوتات واألعالم في شمال العراق13266

61السيد عبد الرزاق كمولة الحسيني2، 1موارد اإلتحاف في نقباء األشراف ج13267

النجم البراق في ذكر أحد أقطاب الشام والعراق13268
السيد جمال الدين كامل حسن 

الرفاعي
61

61رشاد خطيب الهيتي1هيت في إطارها القديم والحديث ج13269

61يونس أحمد السامرائيآل وهب من األسر األدبية في العصر العباسي13270

61شاكر الساعديسكان ليبيا13271

61محمد عزة دروزة4تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار واألدوار واألقطار ج13272

61طه علي سلمان الطائيطيء تاريخا ونسبا13273

61عبد الجبار الساعديالقاسم عليه السالم بن اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم13274

61حيدر المرجاني3النجف األشرف قديما وحديثا ج13275

61أحمد حسين العيثاويقبيلة العيثاويين دراسة عن نسبها وبطونها ومساكنها13276

61عباس العزاوي2، 1عشائر العراق ج13277

13278
األنساب لإلمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 

5، 4، 3السمعاني ج
61عبد هللا عمر البارودي

61عباس محمد الزبيدي الدجيلي2، 1الدرر البهية في أنساب عشائر النجف العربية ج13279

61غزال مهدي مضعن المساريعشائر الحريث الطائية في العراق وفروع سنبس األخرى13280



61عبد الهادي فنجان1920 – 1918مذكرات برترام توماس في العراق 13281

61ياسين محمد العزاويعشيرة العزة في الموصل13282

61طه ياسين رمضانأبطال من التاريخ العربي اإلسالمي13283

61معتز إلياس الحديثيالدرر البهية في نسب المال عبد هللا الرفاعية13284

61محمود عبد هللا إبراهيم العبيديبنو شيبان ودورهم في التاريخ العربي اإلسالمي13285

61عبد القادر يعقوب أحمدصغيرون الزين صغيرون/ أعالم السودان م13286

61السيد ياس السيد خضير الموسوي1أنساب ومسميات القبائل العلوية ج13287

61عمران موسى البياتي المندالوي(عشائر ديالى وليس مندلي)عشائر مندلي 13288

61عز الدين بن األثير الجزري2اللباب في تهذيب األنساب ج13289

61نوري العانيأعالم عانيون في التاريخ الحديث والمعاصر13290

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

62ياسين محمد الشواشفهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشق13291

62للزبير بن بكار2، 1جمهرة نسب قريش وأخبارهم ج13292

62عبد العزيز العانيالمدينة المغرقة13293

62خير هللا طلفاح2، 1العرب أيامهم وأحوالهم وعاداتهم في الجاهلية القسم 13294

62هاشم موسى حسن الذبحاويالوافي في نسب عشيرة السادة آل صافي الحسينيين آل بو ذبحك13295

الرف الثاني



62محمد حميد هللاأحمد بن يحيى المعروف بالبالذري: ، تصنيف1أنساب األشراف ج13296

62محمد علي إبراهيم الجبيرتاريخ عشيرة الوزوازي من قبيلة ربيعة العدنانية13297

62عقيل عبد الحسين المالكيميسان وعشائرها قديما وحديثا13298

13299
عشائر البدور وانحدارها من قبيلة عنزة مع ذكر بعض تفرعات 

جالس

درعان لكطان شرشاب البدور 

العنزي
62

62لجنة من المحققينكتاب مشتبه النسبة ألبي سعيد األزدي13300

62أحمد الرحيبي الحسينيالنجوم الزواهر في شجرة السيد األمير ناصر13301

13302
شيخ القبيلة دراسة في تاريخ المشيخة للقبيلة العربية في العراق 

وعالقتها بالسلطان
62محمد عجاج

62محمد عبد الرزاق مناعاألنساب العربية في ليبيا13303

62عبد الرزاق غافل الكرم الحميريالنسب والنسابين في المجتمع13304

62محمد عجاج2، 1موسوعة السنن واألعراف لدى قبائل الجزيرة العربية المجلد13305

62لجنة من المحققينكتاب األنساب المتفقة البن القيسراني13306

62الشيخ حامد هزبر حسن العبدالالنجوم الزاهية في نسب وتاريخ قبيلة العنبكية13307

62ضامن عقلة علي اإلبراهيمالملوك الهاشميون في األردن13308

تهذيب األنساب ونهاية األعقاب13309
أبو الحسن محمد بن أبي جعفر 

شيخ الشرف العبيدلي النسابة
62

13310
قبائل بني كنانة دورهم الديني والسياسي والثقافي من العصر 

الجاهلي إلى نهاية العصر العباسي
62نوري السرداحي



3، 2، 1إكمال تحفة األلباب في شرح األنساب ج13311
أحمد المختار الجكني الشنقيطي 

المدرس في المسجد الحرام
62

62محمد جاسم المشهداني.دتاريخ إمارة بني منقذ العربية13312

13313
جمهرة أنساب العرب ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

األندلسي
62عبد المنعم خليل إبراهيم

13314

جامع األنوار في مناقب األخيار تراجم الوجوه واألعيان  

المدفنونين في بغداد وما جاورها من البالد عيسى صفاء الدين 

البندنيجي القادري

62أسامة ناصر النقشبندي

62صباح حاتم طعمة العزاويالقبائل الحميرية وعشائرها المملكة واإلمارة13315

اإلفادة في إثبات وتميز نسب عشائر سادات عبادة13316
السيد أبو هاشم محمد الموسوي 

العنبكي
62

62محمدمرسي عبد هللاالفتح المبين في سيرة السادة آل بو سعيدين13317

اإليضاح في علم النسب والنسابين13318
أنس محمد جاسم المشهداني .د

الحسيني
62

62حسين حسنأعالم تميم13319

لقطات من تاريخ نقابة األشراف الهاشميين13320
جهاد هادي أبو أصيبع عضو 

اتحاد المؤرخين العرب
62

62حمزةبن يوسف السهميتاريخ جرجان المسمى أيضا كتاب معرفة علماء أهل جرجان13321

13322
جمهرة النسب البن الكلبي رواية ابن سعيد السكري عن ابن حبيب 

1عنه ومختصر الجمهرة وحواشيه ج
62عبد الستار أحمد فراج

62نوري عبد الحميد العانيآل بو ريشة الموالي في العراق13323

62إبراهيم السامرائيإعالم الورى فيما نسب إلى سامرا13324



62سليم محمد محمد العزيالدر المضيء في نسب بني العزي13325

62م1993الهاشميون والتاريخ نادي أبناء الثورة العربية الكبرى 13326

عشائر الدليم بحث في أنسابهم وتفرعاتهم13327
محمد عجاج وماجد عبد إبراهيم 

الحردان
62

13328

مختصر تحفة  (3)العقد الماسي في أنساب آل البيت النبوي 

األزهار وزالل األنهار في نسب أبناء األئمة األطهار واختصره 

على األنساب وشجره اللواء الركن السيد يوسف بن عبد هللا جمل 

الليل

ضامن بن شدقم الحسيني المدني 

م1090كان حيا سنة 
62

62عز الدين بن األثير الجزري2، 1اللُّباب في تهذيب األنساب ج13329

62نوري السرداحيالعقود المصانة في تاريخ ونسب قبائل بني كنانة13330

62إعداد عبد الحكيم الوائلي(6 – 1)موسوعة قبائل العرب المجلد 13331

الجوهر الفاخر في أنساب السادة األطهار من آل الشاعر13332
عدنان محمد قاسم الشاعر .السيد د

الموسوي الحسيني
62

طريق أهل السلوك إلى جناب الملوك13333

السيد الشيخ عبد العزيز السيد 

إسماعيل السيد حمد الحيالي 

الحيالني الحسيني

62

الحياليون الكيالنيون سادة حسينية13334

السيد الشيخ عبد العزيز السيد 

إسماعيل السيد حمد الحيالي 

الحيالني الحسيني

62

62كامل سلمان الجبوريقالئد الذهب في جمهرة أنساب العرب البن حزم األندلسي13335



13336
تنقيحات دراسة في عبد القادر الجيالني تحليل رجال سلسلة النسب 

الشريف

السيد جمال الدين فالح الكيالني 

عضو اتحاد المؤرخين العرب قّدم 

عماد عبد السالم رؤوف.د: له

62

13337
كتاب ُجمل من أنساب األشراف صنّفه اإلمام أحمد بنيحيى بن جابر 

(13 – 1)م ج892/ هـ 279البالذري المتوفى سنة 
62سهيل زّكار. د.أ: حقّقه وقّدم له

13338
 2علم األنساب وأثره في التدوين التاريخي في التاريخ اإلسالمي ط

م2011/ هـ 1432
62محمد جاسم حمادي المشهداني.د.أ

4 - 3، 2 – 1عشائر العراق ج13339
عباس العزاوي ، مكتبة الصفا 

لندن– والمروى 
62

62جمال الدين بن المبردالشجرة النبوية في نسب خير البرية13340

13341
لُب اللباب في تحرير األنساب ، تأليف اإلمام العالمة جالل الدين 

2، 1هـ، ج911عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 

محمد أحمد عبد العزيز، : تحقيق

أشرف أحمد عبد العزيز
62

األساس ألنساب الناس13342
العالمة النسابة السيد جعفر 

االعرجي النجفي الحسني البغدادي
62

13343

تقرير سري لدائرة االستخبارات البريطانية عن العشائر والسياسة 

بين األحوال االجتماعية والسياسية للعشائر العراقية وعالقتها 

باإلدارة البريطانية

عبد الجليل .د:نقله إلى العربية

الطاهر
62

62كاظم أمين عوضأسرة آل عوض في الحلة ماضيها وحاضرها وثيقة تاريخية13344



62عبد الرزاق غافل الكرم الحميريِحميَر التأريخ والنسب13345

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

63الحاج محمود سلمان عدوةآل عدوة دورهم الوطن ونسبهم16144

16145
المؤتلف والمختلف المعروف باألنساب المتفقة بالخط المتماثلة 

بالنقط والضبط

أبو الفضل محمد بن طاهر 

المعروف بابن القيسراني
63

63تعدنان محمد قاسم.دمخطوطة النفحة العلوية في السادة الموسوية16146

2موارد البالذري عن األسر األموية في أنساب األشراف ج16147
محمد جاسم حمادي المشهداني .د

حسام الدين السامرائي: قدمه
63

63كامل سلمان الجبوري: قدمه3 – 1عقود الذهب في جمهرة أنساب العرب البن حزم األندلسي 16148

63علي حسين فرمان عزيز الشمريدراسات عن قبائل حمير العربية في العراق16149

16150
أهمية النسب عند العرب قبل اإلسالم وفي القرآن الكريم والسنة 

النبوية الشريفة
63عبد الغني الحاج شاكر آل بعاج.د

63كريم برهان الجنابيالجنابيون النسب والمعارك والفروع16151

1اليقين في نسب السادة آل عفور المشعشعين ج16152

السيد نصيف الموسوي المشعشعي 

والسيد محمود الموسوي 

المشعشعي

63

الرف الثالث



63علي حسين قفرمان الشمريالعشائر واألسر العلوية في محافظة بابل16153

16154
طبقات الشاذلية الكبرى المسمى جامع الكرامات العلية في طبقات 

السادة الشاذلية

أبو علي الحسن بن محمد بن قاسم 

الفاسي المغربي
63

16155
الكمال في رفع األنساب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى 

(7 – 1)واألنساب ج

األمير الحافظ علي بن هبة هللا أبي 

نصر بن ماكوال
63

16156
قالئد الذهب في معرفة أنساب قبائل العرب لمصطفى حمدي بن 

هـ14أحمد الكردي البالوي الدمشقي من مؤلفي القرن 
63قدمه كامل سلمان الجبوري

غاية االختصار في أنساب السادة األطهار16163
السيد وليد يوسف العريضي 

الحسيني
63

63أبو هشام عبد هللا بن صديقاألسر القرشية أعيان مكة المحمية16164

63سمير عبد الزهرة السعدجمهرة أنساب عرب العراق16179



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

71يحيى شامي(3 – 1)موسوعة شعراء العرب ج13346

(4 – 1)الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة المجلد 13347
أبو الحسن علي بن بسام 

الشنتريني
71

(6 – 1)وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان المجلد 13348
أبو العباس أحمد بن محمد بن 

إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان
71

13349
 – 5، 4 – 3، 2 – 1)المحلَّى شرح المجلى البن حزم ج

6 ،7 – 8 ،9 – 10 ،11 – 12 ،13)
71أحمد شاكر

71أبو الفتح عثمان بن جني2، 1سر صناعة اإلعراب المجلد 13350

2، 1الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ج13351

محمد بن الحسن الحجوي 

الثعالبي الفاسي دار الكتب 

العلمية

71

71عبد الرحمن بن حسن الجبرتي(3 – 1)تاريخ عجاب اآلثار في التراجم واألخبار ج13352

2، 1حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة المجلد 13353
جالل الدين عبد الرحمن بن 

محمد بن عثمان السيوطي
71

الخزانة السابعة

الرف األول



13354

الطبقات االجتماعية والحركات الثورية : (1)العراق الكتاب 

: (2)من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب 

الشيوعيون والبعثيون : (3)الحزب الشيوعي، الكتاب 

والضباط األحرار

71حنا بطاطو

سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي13355
عبد الملك بن حسين بن عبد 

الملك الشافعي العاصمي المكي
71

71عبد الرزاق الحسني(3 – 1 )تاريخ العراق السياسي الحديث ج13356

(7 – 1)لسان الميزان ج 13357

اإلمام الحافظ شهاب الدين 

أحمد بن علي بن حجر 

العسقالني

71

13358
تاريخ المصريين، : (1)تاريخ ابن يونس المصري القسم 

تاريخ الغرباء: (2)القسم 
71عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح.د

13359
كتاب المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف 

(4 – 1)بالخطط المقريزية ج

تقي الدين أبو العباس أحمد بن 

علي بن عبد القادر العبيدي 

المقريزي

71

13360
كتاب محاضرة األبرار ومسامرة األخيار في األدبيات 

2، 1والنوادر واألخبار المجلد 

الشيخ األكبر العارف باهلل 

العالمة محي الدين بن عربي
71

13361
تاريخ الطبري تاريخ االمم والملوك ألبي جعفر محمد بن 

(6 – 1)جرير الطبري المجلد 
71نواف الجراح

13362
التدوين في اخبار قزوين المؤرخ الكبير عبد الكريم بن 

(4 – 1)محمد الرافعي القزوين ج
71الشيخ عبد العزيز العطاردي



(7 – 1)الحاوي في الطب المجلد 13363
أبو بكر محمد بن زكريا 

الرازي
71

71جواد علي.د(10 – 1 )المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ج13364

13365
كتاب الفتوح للعالمة أبي محمد أحمد بن أعثم الكوفي 

فهارس + (4 – 1)ج  (م926/ هـ 314المتوفى نحو سنة )
71علي شيري: تحقيق

13366
 – 1 )موسوعة علم النفس الشاملة علم النفس ونشأته ج 

15)

سليم .محمد زهران، د. د

سهام قشمر.رمال، د
71

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

13367

تهذيب التهذيب في رجال الحديث تأليف اإلمام الحافظ 

شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر 

(7 – 1)هـ المجلد 852العسقالني المتوفى سنة 

الشيخ عادل أحمد عبد : تحقيق

الموجود الشيخ علي محمد 

معوض

72

13368

سير أعالم النبالء تصنيف اإلمام شمس الدين محمد بن 

 1)ج  (هـ748 – 673رحمه هللا )أحمد بن عثمان الذهبي 

 –18)

72محمد أيمن الشبراوي

13369
معجم مقاييس العربية تأليف أبي الحسن بن فارس بن زكريا 

2، 1هـ المجلد 395الرازي المتوفى سنة 
72إبراهيم شمس الدين

13370
 – 1914وثائق الثورة العراقية الكبرى ومقدماتها ونتائجها 

(5 – 1)  ج 1923
72كامل سلمان الجبوري

الرف الثاني



13371
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية تأليف الشيخ أحمد بن محمد 

(3 – 1)هـ ج923القسطالني المتوفى سنة 
72مأمون بن محيي الدين الجنان

13372
المعرفة والتاريخ تأليف أبي يوسف يعقوب بن سفيان 

(3 – 1)هـ المجلد 277الفسوي المتوفى سنة 
72خليل المنصور

13373

تاريخ ابن خلدون لوحيد عصره العالمة عبدالرحمن بن 

هـ 808محمد بن خلدون الحضرمي المغربي المتوفى سنة 

(7 – 1)الكتاب 

72تركي فرحان المصطفى

13374

روائع التراث العربي تاريخ الطبري تاريخ األمم والملوك 

، الجزء 310 – 224ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،9

72محمد أبوالفضل إبراهيم

13375

معجم القراء الكبار على الطبقات واالعصار تأليف اإلمام 

شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

(4 – 1)م المجلد 1348/ هـ 748المتوفى سنة 

72طيار التي قوالج.د

13376

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع تأليف شمس الدين محمد 

هـ 902بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي المتوفى سنة 

(6 – 1 )المجلد 

72عبد اللطيف حسن عبد الرحمن

13377

السلوك لمعرفة دول الملوك تأليف تقي الدين أبي العباس 

أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي المتوفى سنة 

(8 – 1)هـ ج 845

محمد عبد القادر عطا 

منشورات محمد علي بيضون
72



13378

السيرة الحلبية وهو الكتاب المسمى إنسان العيون في سيرة 

األمين والمأمون تأليف العالمة أبي الفرجنور الدين علي بن 

هـ 1044إبراهيم بن أحمد الحلبي الشافعي المتوفى سنة 

(3 – 1)المجلد 

72عبد هللا محمد الخليلي

13379

طبقات الحنابلة تأليف اإلمام القاضي أبي الحسين محمد بن 

محمد بن الحسين ابن أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة 

(4 – 1)هـ ج 526

أبو حازم أسامة بن حسن، أبو 

الزهراء حازم علي بهجت
72

72توزيع دار صعب2، 1تاريخ اليعقوبي المجلد 13380

13381

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر تأليف أبي الفضل 

محمد خليل بن علي بن محمد المرادي المتوفى سنة 

2، 1هـ المجلد 1206

72محمد عبد القادر شاهين

13382
: 2الحبكة والسرد التاريخي، ج: 1الزمان والسرد ج

الزمان المروي: 3التصوير في السرد القصصي، ج
72بول ريكور، ترجمة فالح رحيم

13383
النفيس من كنوز القواميس صفوة المتن اللغوي من تاج 

(4 – 1)العروس ومراجعه الكبرى الكتاب 
72خليفة محمد التليسي

72عبد العزيز الميمنيديوان ُسحيم عبد بني الحسحاس13384

13385
كتاب األصنام عن أبي منذر هشام بن محمد بن السائب 

الكلبي
72أحمد زكي باشا.أ

ديوان عامر بن الطفيل13386
محمد عوني .د.تشارلز اليل، أ

عبد الرؤوف
72

ديوان عبيد بن األبرص13387
محمد عوني .د.تشارلز اليل، أ

عبد الرؤوف
72

72طه حسين.دديوان المعتمد بن عباد ملك أشبيليو13388



472ديوان نابغة بني شيبان ط13389

372ديوان جران العود النميري رواية عبد سعد السكري ط13390

72حسين نصارديوان شعر الخرنق بنت بدر بن هفان13391

72حسين نصارديوان ابن مطروح13392

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

13393
، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1)الكامل في التاريخ المجلد 

10 ،11 ،12 ،13)
73ابن األثير

13394

األغاني أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن 

المجلد  (هـ356 – 284)الهيثم القرشي األموي األصفهاني 

( 1 – 8)

73قصي الحسين.د:تحقيق

13395

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية تأليف العالمة الجليل 

الشيخ محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف المتوفى . أ

2، 1هـ المجلد 1360سنة 

73عبد المجيد خيالي

13396

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث 

الزمان تأليف اإلمام أبي محمد عبد هللا أسعد بن علي بن 

 – 1)هـ ج768سليمان اليافعي اليمني المكي المتوفى سنة 

4)

73خليل المنصور

الرف الثالث



(4 – 1)شذرات الذهب في أخبار من ذهب المجلد 13397

المؤرخ الفقيه األديب أبو 

الفالح عبد الحي ابن الِعماد 

هـ1089الحنبلي المتوفى سنة 

73

13398

كتاب التاريخ الكبير لإلمام الحافظ أبي عبد اللهمحمد بن 

إسماعيل علي بن إبراهيم الجعفي البخاري المتوفى سنة 

(9 – 1)هـ المجلد 256

مصطفى عبد القادر : تحقيق

أحمد عطا
73

13399
، 4 – 1)لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ج

5(1،2)  ،6(1،2))
73علي الوردي.د

13400
العقد الفريد تأليف الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه 

(8 – 1)هـ ج328األندلسي المتوفى سنة 
73محمد عبد القادر شاهين

2، 1غاية النهاية في طبقات القراء المجلد 13401

اإلمام شمس الدين أبو الخير 

محمد بن محمد بن محمد بن 

علي ابن الجزري الدمشقي 

هـ833الشافعي المتوفى سنة 

73

2، 1زاد المعاد في هدي خير العباد المجلد 13402

اإلمام شمس الدين محمد بن 

 691أبي بكر بن قيم الجوزية 

هـ751– 

73

زاد المعاد في هدي خير العباد13403

اإلمام شمس الدين محمد بن 

 691أبي بكر بن قيم الجوزية 

هـ، تحقيق مصطفى 751– 

عبد القادر عطا

73



13404

الكاشف الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 

 ، ذيل الكاشف في معرفة من له رواية في 2، 1المجلد 

3الكتب الستة 

تأليف اإلمام شمس الدين أبي 

عبد هللا محمد بن أحمد بن 

عثمان الذهبي المتوفى سنة 

هـ، اإلمام الحافظ أبو 748

زرعة أحمد بن عبد الرحيم 

العراقي

73

13405
تاريخ بغداد مدينة السالم لإلمام أبي بكر أحمد بن علي 

(12 – 1)الخطيب البغدادي ج
73صدقي جميل العطار

73محمد عبد الرحيم:إعداد14، 13فهارس تاريخ بغداد 13406

13407
المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي ذيل على 

15تاريخ بغداد 
73صدقي جميل العطار

13408
ذيل تاريخ بغداد لإلمام محب الدين محمد بن محمود بن هبة 

18 – 16هللا بن النجار 
73صدقي جميل العطار

73صدقي جميل العطار19المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 13409

73محمد عبد الرحيم20فهارس ديوان تاريخ بغداد 13410

(17 – 1 )النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج13411

جمال الدين أبو المحاسن 

يوسف بن تغري بردي 

874 – 813االتابكي 

73

تاريخ العرب13412
إدوارد .فيليب حتي، د.د

جبرائيل جبور.ُجرجي، د
73

الرف الرابع
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74أحمد بن علي القلقشندي(15 – 1)صبح األعشى في صناعة اإلنشا ج13413

13414

قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان المشهور بعقود 

الجمان في شعراء هذا الزمان لكمال الدين أبي البركات 

 – 1)هـ ج654المبارك بن الثغار الموصلي المتوفى سنة 

9)

74كامل سلمان الجبوري: تحقيق

(6 – 1)ِصلة الصلة المجلد 13415

أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن 

الزبير الثقفي العاصمي 

هـ 708الغرناطي المتوفى سنة 

جالل األسيوطي: ضبطه

74

74علي المصري: إعداد(5 – 1)تاريخ ملوك العرب الشعراء ج13416

عربي– ِكتاب العين معجم عربي 13417

أبو عبد الرحمن الخليل بن 

. د: أحمد الفراهيدي، تحقيق

مهدي المخزومي

74

74عبد األمير علي مهنا(6 – 1)ديوان ابن الرومي المجلد 13418

(3 – 1)البيان والتبيين المجلد 13419

أبو عثمان عمرو بن بحر 

: الجاحظ قام له وبّوبه وشرحه

علي بو ملحم.د

74

13420
الرسائل السياسية، الرسائل األدبية، : رسائل الجاحظ

الرسائل الكالمية كشاف آثار الجاحظ
74دار مكتبة الهالل



13421

المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس األصبحي المتوفى سنة 

هـ رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن اإلمام عبد 179

الرحمن بن قاسم مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته الندونة 

من األحكام لإلمام الحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 

(5 – 1)هـ المجلد 520المتوفى سنة 

74الشيخ زكريا عيران

74حسين خلف الشيخ خزعل(5 – 1)تاريخ الكويت السياسي المجلد 13422

(3 – 1 )كتاب تذكرة الحفاظ المجلد 13423

اإلمام شمس الدين محمد بن 

أحمد بن عثمان الذهبي 

هـ847المتوفى سنة 

74

13424
كتاب اآلثار لإلمام الحافظ المجتهد الرباني أبي عبد هللا 

2، 1هـ ج189محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 
74الفقيه أبو الوفا األفغاني.أ

2، 1حياة الحيوان الكبرى المجلد 13425
كمال الدين محمد بن موسى بن 

عيسى الدميري
74

13426
الكواكب السائرة بأعيان نجم الدين محمد بن محمد الغزي 

2، 1هـ المجلد 1061المتوفى سنة 
74خليل المنصور

74السيد أحمد بن زيني دحالن2، 1الفتوحات اإلسالمية بعد مضى الفتوحات النبوية ج13427

74رشدي صالح3 – 1ألف ليلة وليلة ج13428

74علي حسين الشطشاط2، 1تاريخ الجراحة في الطب العربي المجلد 13429

3، 2، 1مروج الذهب ومعادن الجوهر المجلد 13430
اإلمام أبو الحسن بن علي 

المسعودي
74



74خليل فريجات4، 3، 2، 1مذكرات كسينجر في البيت األبيض ج13431

13432
السيرة النبوية البن هشام أبي محمد أبي الملك عبد هللا بن 

4 – 1هشام المعافريج
74محمد بيومي

74يوسف بن إسماعيل النبهاني2، 1جامع كرامات األولياء ج13433

13434
كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات القرىنية والسنة 

2، 1النبوية والعقيدة اإلسالمية القسم
74عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

13435

بهجت المحافل وبغية األماثل في تلحيص المعجزات  

والسير والشمائل بشرح العالمة جمال الدين محمد األشخر 

اليمني

عماد الدين يحيى بن أبي بكر 

العامري
74

(4 – 1)اإلصابة في تمييز الصحابة ج 13436
شهاب الدين أبو الفضل أحمد 

بن علي بن حجر العسقالني
74
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81إبراهيم عصمت مطاوعاإلدارة التعليمية في الوطن العربي13437

81حسن مظفر الرزوالفضاء المعلوماتي13438

81أحمد حامد إبراهيم القضاةنصارى القدس دراسة في ضوء الوثائق العثمانية13439

81مجموعة من المؤلفيناللسان العربي وإشكالية التلقي13440

81احمد القزوينيكتاب النوادر في األخبار واالشعار والطرف األدبية13441

81الشيخ محمد الخضيري بكالدولة األموية محاضرات في تاريخ األمم اإلسالمية13442

81سجيع الجبيلي وقصي الحسينالفنون األدبية في العصر األموي13443

81مسلم الجابري.داإلرادة والفعل13444

81مسلم الجابريالعقل والتاريخ13445

81مسلم الجابريالدار واإليمان13446

81طارق نافع الحمداني.دمدن العراق وقبائله العربية في العصر الحديث13447

81عبد الواحد ذنون طهدراسات في التاريخ األندلسي13448

81ماهر صبري كاظمدراسات في التاريخ األندلسي13449

81أحمد مختار العباديفي تاريخ المغرب واألندلس13450

81مجموعةتاريخ المغرب العربي13451

الخزانة الثامنة

الرف األول



13452
تاريخ علماء األندلس ألبي الوليد عبد هللا بن محمد األزدي 

المعروف بابن الفرضي
81صالح الدين الهواري

81قاسم محمد سويدانروما والعرب عرفان شهيد13453

81عقيلة الغنايقيام دولة الموحدين13454

13455
فهارس المستدرك على الصحيحين لإلمام الحافظ أبي عبد هللا 

محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري
81مصطفى عبد القادر عطا

طبقات األولياء13456

سراج الدين أبو حفص عمر بن 

علي بن أحمد المصري 

: المعروف بابن الملقن ،تحقيق

مصطفى عبد القادر عطا

81

81عصام العسلالخطاب النقدي عند ادونيس13457

رسالتان في التصور والتصديق ويليهما شرح الرسالة المعمولة13458
القطب الرازي والصدر 

الشيرازي
81

الفرق بين الفرق13459
اإلمام عبد القاهر بن طاهر بن 

محمد البغدادي
81

الوالة والقضاة13460
أبو عمر محمد بن يوسف بن 

يعقوب الكندي
81

81حسين بن حسن آل سلهامساحل القرامطة13461

81علي محمد الصالبي.ددولة المرابطين13462

13463
كتاب الفهرست البن النديم في أخبار العلماء والمصنفين من 

القدماء والمحدثين وأسماء وكتبهم
81محمد بن إسحق النديم



81شهلة برهان عبد هللا.دالدعوة اإلسالمية وحية البداوة منذ البعثة وحتى حروب الردة13464

13465
الدور اإلعالمي لإلمام عبد الكريم الزنجاني في الدعوة إلى الوحدة 

اإلسالمية
81عبد الحسين علوان الدرويش

13466
تأثير التكايا في التصدي للغزو الفكري التكية الحسينية انموذجا 

(إهداء)

الباحث اإلسالمي رفعت اسوادي 

صادق : عبد الناشي تقديم

المخزومي

81

اإلعالن بالتوبيخ لمن ذمر التاريخ13467

الحافظ المؤرخ الحجة شمس 

الدين محمد بن عبد الرحمن 

السخاوي

81

81محمد الصادق بوعالقالحضارة اإلسالمية من سقوط صرحها إلى أفول نجمها13468

81عبد هللا بن فتح هللا البغداديتاريخ الدولة اإلسالمية في الشرق13469

كتاب كليلة ودمنة13470

الفيلسوف الهندبي بيدباء لمكبك 

: الهند دبشليم نقله إلى العربية

عبد هللا المقفع

81

تحفة اللطائف في فضائل الحبر عبد هللا بن عباس ووج الطائف13471
جار هللا محمد بن عبد العزيز بن 

عمر بن فهد المكي
81

81ماهر صبري كاظمدراسات في التاريخ األندلسي13472

81علي الشبعانالحجاج والحقيقة وآفاق التأويل13473

أخبار النساء13474

اإلمام أبو الفرج عبد الرحمن بن 

علي بن الجوزي اعتنى 

بركات يوسف هبود:به

81

81رفاه تقي الدين.دعلماء خرسان في بغداد وأثرهم في الحركة الفكرية13475



13476
ما يسبق حرف  (اللزوميات)شعراؤنا ديوان لزوم ما ال يلزم 

2، 1الروي ألبي العالء أحمد بن عبد هللا التنوخي المعري  المجلد 
81

81حسين مؤنسعالم اإلسالم الزهراء لإلعالم العربي13477

تحفة األنام مختصر تاريخ اإلسالم13478
العالمة الشيخ عبد الباسط بن 

علي فاخوري
81

أيام العرب في الجاهلية13479
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 

محمد البجاوي
81

81صالح الدين محمد أبو الربمقدمة في صحة المجتمع الصحة العامة13480

81علي محمد ذيابجغرافية السياحة والخدمات13481

81مجموعةاألساليب الكمية في اإلدارة13482

81صالح الدين الهواريديوان إيليا أبو ماضي13483

81ديوان النابغة الذبياني13484

81عبد الكريم إبراهيم دوحان.ددراسات في منهج البحث التاريخي واألدبي13485

81محمد سهيل طقوشتاريخ الدولة الصفوية في إيران13486

81محمد محمود المندالوياإلرهاب عبر التاريخ13487

2، 1غريب الحديث المجلد 13488
أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن 

قتيبة الدينوري
81

ثورة النجف13489

صدر اإلسالم الشيخ محمد أمين 

بشرى : اإلمامي الخوئي ترجمة

ضياء مشكور

81



81علي شلقالبحتري13490

81عباس إبراهيمشرح ديوان عنترة بن شداد13491

81عباس إبراهيمشرح ديوان عمر بن أبي ربيعة13492

81عبد الحليم حمودمحمود درويش حناجر تلتقي لتكتمل الصرخة13493

81عبد الرحمن المصطاوياألعشى األكبر ميمون بن قيس13494

13495
محمد المشاط كنت سفيرا للعراق في واشنطن حكايتي مع صدام 

في غزو الكويت
81

81عادل شابث جابراإلسرائليات في التاريخ العربي القديم13496

81سعدون نصر هللادولة األدارسة في المغرب واألندلس13497

أبحاث المؤتمر الثالث للدراسات العثمانية في مصر13498
محمد .دانيال كربسليوس، د.د

حسام الدين إسماعيل
81

81عبد القادر القط.دفي الشعر اإلسالمي واألموي13499

81رفعت مرهون الصفارتراثيون في الذاكرة13500

13501
ديارات الطريحي الديارات واألمكنة النصرانية في الكوفة 

وضواحيها
81أكاديمية الكوفة

81محمد سعيد الطريحيالكوفة فضل الكوفة وفضل أهلها ومساجدها13502

81محمد سعيد الطريحيالعتبات المقدسة في الكوفة13503

81صّديق الدملوجياليزيدية13504

81ديكسون. ب.ر.هـ2الكويت وجاراتها ج13505

81األب ُسهيل قاشا. دعراق األوائل حضارة وادي الرافدين13506

81سهيل قاشامحمد صّديق بك الجليلي.من أعالم الموصل د13507



13508
اإلمام الحاكم أبي عبد هللا : كتاب معرفة علوم الحديث تصنيف

محمد بن عبد هللا الحافظ النيسابوري رحمه هللا
81السيد معظم حسين.د.أ

81هيلترمان. يوسف رقضية ساّمة أمريكا والعراق والهجوم الكيميائي على حلبجة13509

81حنّا عبود: هوميروس ترجمةاألوديسة13510

81القزوينيآثار البالد وأخبار ا لعباد13511

81زهير كاظم عبودالشبك في الرعراق13512

13513
المجموع من المنتخب المثور في أخبار الشيوخ من تاريخ دمشق 

وصور

أبو الفرج غيث بن علي بن عبد 

السالم األرمنازي الصوري
81

81إبراهيم نوريأحمد بن ماجد13514

81عامر عواد هاديالغريرياإلمام جعفر الصادق وأروائه الفقهية13515

81علي بوملحمكتاب البغال ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ13516

81علي بوملحمالمناحي الفلسفية عندالجاحظ13517

81حجت مرتجىالتيارات السياسية في إيران المعاصرة13518

81مفيد الزيديالتاريخ العربي بين الحداثة والمعاصرة13519

81محمد حسن الجابريالصراعات السياسية في العراق13520

81محمدأسعد بيوض التميمي20واقعنا وأخطر أحداث القرن 13521

81محمد شريف أحمدفكرة القانون الطبيعي عند  المسلمين13522

81عبد الواحد ذنون طهالعراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي13523

81البيلوغرافية الوطنية العراقية13524



ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى13525
محب الدين أحمد بن عبد هللا 

الطبري
81

81رفعت الناشينظرية العامل وما يعمل عمل الفعل13526

81عمر عبد السالم تدمريديوان ابن منير الطرابلسي13527

13528
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ذيل لكتاب جذوة 

المقتبس للحميدي

جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة 

الظبي
81

81عبد العزيز الرشيدتاريخ الكويت13529

81محمد كامل مرسيبكاألموال13530

81أبو محمد األسيوطيكتاب األموال البن زنجويه13531

أخبار الظراف والمتماجنين13532
اإلمام أبو الفرج عبد الرحمن بن 

الجوزي
81

81نديم الجسرقصة اإليمان بين الفلسفة والعلم والقرآن13533

81ديوان ابن المعتز13534

فهرسة ابن خير األشبيلي13535
أبو بكر محمد بن خير بن عمر 

بن خليفة األموي
81

81قدري قلعجي من أبطال العرب حكايات األيام الماضية ألبناء األيام اآلتية135368

81مجدي كاملبينظيربوتو ابنة القدر وقائع موت معلن13537

81سامي الدهان.درسالة ابن فضالن13538

إعجاز القرآن13539
القاضي أبو بكر محمد بن 

الطيب الباقالني
81

81سيد كسروي حسنأعمال اإلعالم13540



13541
ثقيف ودورها في التاريخ العربي اإلسالمي حتى أواخر العصر 

األموي
81عاطف عباس حمودي القيسي.د

81حامد درع عبد الرحمن الجميلياإلمام الغزالي وآراؤه الكالمية13542

81أحمد عبد وظبان الجنابيافتراءات العشماوي في كتابه الخالفة اإلسالمية13543

81سعد الرماحيالذهب المحترق13544

81خالد عزامالعصر العباسي13545

81محمد الخضيري بكالدولة العباسية13546

81مفيد الزيديالعصر العثماني13547

إخبار العلماء بأخبار الحكماء13548
جمال الدين أبو الحسن علي بن 

يوسف القفطي
81

81عبد العزيز عبد الغني إبراهيممن الوثائق العثمانية في تاريخ الجزيرة العربية13549

فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء13550
أيمن عبد : ابن عربشاه تقديم

الجبار البحيري
81

81محمد سعد الشيبانيتاريخ العراق13551

81عمر الفاروق السيد رجبالحجاز13552

81ممدوح الروسانالعراق وقضايا الشرق العربي القومية13553

81علي شاكر عليتاريخ العراق في العهد العثماني13554

81جميل أبو طبيخمذكرات بغداد13555

قصص األنبياء المسمى عرائس المجالس13556

أبو إسحق أحمد بن محمد بن 

إبراهيم النيسابوري المعروف 

بالثعلبي

81



81محمد سهيل طقوشتاريخ الدولة الصفوية في إيران13557

81فاروق محمد صادق األعرجيالقانون واجب التطبيق على الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية13558

81قدري قلعجيالثورة العربية الكبرى13559

81موسى بن حسن الموصليالبرد الموشى في صناعة اإلنشا13560

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

تحفة األمراء في تاريخ الوزراء13561
أبو الحسن هالل بن المحسن بن 

إبراهيم الصابئي
82

82الشيخ محمد الخضري بكنور اليقين13562

13563
صالح الدين األيوبي قصة الصراع بين الشرق والغرب خالل 

م14 و13القرنين 
82قدري قلعجي

نكت الهمنيان في نكت العميان13564
صالح الدين خليل بن أيبل 

الصفدي
82

إصالح المساجد من البدع والعوائد13565
محمد جمال الدين بن محمد 

القاسمي
82

فتح الرحمن لطالب آيات القرآن13566
علمي زاده فيض هللا بن موسى 

الحسني المقدس
82

82قصي الحسين.دتاريخ األدب العربي للعصر األموي13567

الرف الثاني



تاريخ االنبياء13568

الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد 

بن علي بن ثابت بن أحمد بن 

مهدي

82

تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم13569
أبو حفص عمر بن أحمد بن 

عثمان المعروف بابن شاهين
82

تاريخ أبي زرعة الدمشقي13570

اإلمام الحافظ عبد الرحمن بن 

عمر بن عبد هللا بن صفوان 

النصري

82

البلدان13571

أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن 

جعفر بن وهب بن واضح 

الشهير باليعقوبي

82

82عمر الفاروق السيد رجبالحجاز المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية13572

82هيثم جمعة هاللموسوعة حروب ومعارك العرب في الجاهلية13573

82سامي مكارمديوان أمين تقي الدين13574

82سعيد نسيب مكارمديوان علقمة بن عبدة13575

تاريخ مختصر الدول13576

العالمة أبو الفرج غريغوريوس 

بن أهرون الملطي المعروف 

بابن العبري

82

82ظمياء محمد عباس السامرائيالمنهج التاريخي عند القلقشندي13577

82محمد عيسى داودالقنبلة13578

82عبد الماجد الدرياباديسفر نامه حجاز13579



82عمر عبد السالم تدمري.د.أطبقة التابعين وتابعي التابعين في القرنين االول والثاني الهجريين13580

82سعود بن بندر ديوان شعر13581

82جميل قاسمنقد الفكر العربي من الماهية إلى الوجود13582

82انطوان القوالديوان ولي الدين يكن13583

82صالح الدين الهواريديوان أبي العتاهية13584

82أحمد الشنوانا2، 1الخالدون من أعالم الفكر ج13585

ديوان أبي بكر الصديق13586
محمد شراد حساني وحيدر كامل 

فرحان الزرقاني
82

82محمد شرادنساء شاعرات13587

82بول فندليال سكوت بعد اليوم13588

82ستار نوري العبوديأحمد عبد العزيز العقيلي13589

82عبد العزيز سليمانتاريخ الواليات المتحدة األمريكية الحديث13590

82محمود هاشم المحمداويالقصد واألمم13591

في ذكر من استشهد من المحبين13592
عالء الدين مغلطاي بن قليج بن 

عبد هللا الحنفي
82

82عادل الجوجرياليمن فوق بركان13593

82رمزي المنياويمعارك دّمرت أبطاال13594

82عبد الرشيد عبد العزيز سالمشعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم13595

82قرطاي العزي الخزنداريتاريخ مجموع النوادر مما جرى لألوائل واألواخر13596

82صالح الدين الهواريديوان بشرى بن أبي خازن األسدي13597



82حسن أحمد النوشابن شارة األندلسي13598

المواكب اإلسالمية في الممالك الشامية13599
محمد بن عيسى بن كنان 

الصالحي الدمشقي الحنبلي
82

82عبد العزيز سالمتاريخ المسلمين وآثارهم في األندلس13600

82زغلول راغب النجارمن آيات اإلعجاز العلمي األرض في القرآن الكريم13601

82زغلول راغب النجامن آيات اإلعجاز العلمي خلق اإلنسان13602

82علي بن محمد الجرجانيكتاب التعريفات13603

82عبد المجيد نعنعياإلسالم في طليطلة13604

82عبد الكريم إبراهيم دوحاننشأة المدرسة التاريخية في الشام والحجاز ومصر والعراق13605

82حكمت بشير األسودأدب الرثاء في بالد الرافدين13606

82أحمد سوسةالعرب واليهود في التاريخ13607

82طارق مجيد تقي العقيليالعالقات العراقية الباكستانية13608

82كيكو ساكاي2010العراق واليابان في التاريخ الحديث 13609

82حسين أحمد سلمانكتابة التاريخ في وادي الرافدين في ضوء النصوص المسمارية13610

82محمد أحمد درنيقةمعجم أعالم شعراء المدح النبوي13611

82محمد بويديالمصحف المفسر التفسير المعين للواعظين والمتعظين13612

82عبد هللا كامل موسى عبدةالمسلمون وآثارهم المعمارية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين13613

82عبد الرحمن المسطاويديوان اإلمام علي بن أبي طالب رضي هللا عنه13614

82مهدي محمد ناصر الدينديوان األخطل13615



82ديوان حاتم الطائي13616

82أحمد عوض أبو الشبابالخوارج تاريخهم فرقهم وعقائدهم13617

الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي13618
أبو الفرج المعافى بن زكريا بن 

يحيى
82

82محمد دبوسالحكم واألمثال ألبي أحمد الحسن بن عبد هللا العسكري13619

82حسين علي مصطفىأضواء على معالم المدينة المنورة وتاريخها13620

82فاضل صالح السامرائي4 – 3، 2 – 1معاني النحو 13621

82ديوان زهير بن أبي سلمى13622

82سنان صادق حسين الزيديالعالقات العراقية اليابانية13623

82غانم محمد الحفوالكورد واألحداث الوطنية في العراق خالل العهد الملكي13624

82موسى محمد الطويرش1975 – 1914تاريخ العالم المعاصر 13625

82يفغيني بريماكوفمهمات في بغداد أو الحرب التي كان يمكن أاّل تقع13626

82حسام علي محسنلورنس والقضية العربية13627

82محمد مظفر األدهميالعراق تأسيس النظام الملكي وتجربته البرلمانية13628

13629
السلطان عبد الحميد الثاني المفترى عليه آخر السالطين المحترمين 

رفض بيع فلسطين فأسقطه اليهود والماسون
82منصور عبد الكريم

82منصور عبد الحكيممصطفى كمال أتاتورك ذئب الطورانية األغبر الصنم اليهودي13630

82عبد الرضا عوضتاريخ الطب واالطباء في الحلة13631

82قدري قلعجيصالح الدين األيوبي قصة الصراع بين الشرق والغرب13632



13633
الغارات أو االستنفار والغارات ألبي إسحق إبراهيم بن محمد بن 

سعيد بن هالل الثقفي

السيد عبد الزهراء : تحقيق

الحسيني
82

82عبد الفتاح علي البوتاني.د.أالعراق دراسة في التطورات السياسية الداخلية13634

82محمد بركاتمعارك الحرب العالمية األولى13635

13636
أخبار الراضي باهلل والمتقي هلل من كتاب األوراق ألبي بكر محمد 

بن يحيى الصولي
82دن.هيورنش.جـ

82القزوينيآثار البالد وأخبار العباد13637

82نوري عبد الحميد العانيالعراق في العهد الجالئري13638

82عبد الرضا عوضهـ1432هـ حتى 459الحلة وحكامها منذ تأسيسها 13639

82حسن محمد حسنالنظرية النقدية عند هربرت ماركيوز13640

82محمد أمين فرشوخاإلسالم موسوعة عباقرة13641

82يحيى رمزي محسنموارد ابن أبي الجديد في كتابه شرح نهج البالغة13642

82العالقات التاريخية بين الخليج العربي وشبه القارة الهندية13643

82أمل بشورحملة بونابرت إلى الشرق مخطوطة نقوال ترك13644

82أبو شبكةتاريخ نابليون بونابرت13645

82أحمد ناجي الغريريمحسن محمد حسين.د.أ13646

82حيدر نزار سيد سلمانالمرجعية الدينية في النجف ومواقفها السياسية في العراق13647

82علي بوملحممقامات بديع الهمذاني13648

82عبد العزيز نوارتاريخ العرب المعاصر مصر والعراق13649

82محمد سهيل طقوشتاريخ السالجقة في بالد الشام13650

82منذر المعاليقيصفحات مطوية من تاريخ عرب الجاهلية13651



82مراجع عقيلة الغناي.دسقوط دولة الموحدين13652

82الثغر األعلى األندلسي دراسة في أحواله السياسية13653

82غرغري أورفليأمام ألسنة اللهب13654

82خالد فائق العبيدياآلثار والتاريخ13655

82خالد فائق العبيديالمادة والطاقة13656

82خالد فائق العبيديالفلك13657

82خالد فائق العبيدياألرض13658

82خالد فائق العبيديآخر الزمان13659

82خالد فائق العبيدياالقتصاد واالجتماع13660

13661
هيكلية النظام االقتصادي للدولة العباسية منذ قيامها ولغاية التسلط 

البويهي
82عمر معن العجلي

82أبو عبد الرحمن عادلفضائل الشام13662

82محمد حسين هيكلالفاروق عمر13663

13664
جحمهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر 

الملوك وأشياخ السلطان المولى سليمان

أبو القاسم بن أحمد بن علي بن 

إبراهيم الزياني
82

82محمد علي أبو ريان.د.أتاريخ الفكر الفلسفي الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفالطون13665

82موسى كمرةتاريخ قبائل البيضان عرب الصحراء الكبرى13666

82أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدجوامع السيرة النبوية13667

كتاب الحروف13668
أبو نصر محمد بن محمد بن 

طرخان الفارابي
82



82عباس محجوبالبحث العلمي ومصادره في الدراسات العربية اإلسالمية13669

82شاكر مصطفىالتاريخ العربي والمؤرخون13670

82سلمان هادي آل طعمةكربالء في ثورةالعشرين13671

82صالح الدين الهواريتاريخ قضاة األندلس13672

82سعيد عبد الفتاح عاشورمصر والشام في عصر األيوبيين والمماليك13673

82محمد الخضريالدولة األموية تاريخ األمم اإلسالمي13674

82موفق سامي توفيق النجم.د2، 1مناهج التأليف والمادة الجغرافية في المؤلفات األندلسية ج13675

82موفق سامي توفيق النجمالجامع للوفيات الكامل في التاريخ البن األثير13676

82صادق عبد الركابيرحلة في البالد العربية الخاضعة لألتراك13677

82أولينغ بيير يسيكناليمن واليمنيون في ذكريات دبلوماسي روسي13678

82صالح الدين الهواريديوان قيس بن ضريح قيس لبنى13679

82وليد قصابالتراث النقدي والبالغي للمعتزلة13680

82فتحية عبد الفتاح النبراويعلم التاريخ دراسة في مناهج  البحث13681

82رضا هادي عباساللقاء الحضاري في األندلس13682

82ناجح جميلمن التصوف إلى الفلسفة13683

82حسن علي حسنتاريخ الحضارة العربية اإلسالمية13684

82عبد المنعم ماجدظهور خالفة الفاطميين وسقوطها في مصر13685

82محمد المختار ولد أباهتاريخ القراءات في المشرق والمغرب13686

82محمد سهيل طقوشتاريخ الطولونيين واألخشيديين والحمدانيين13687

82محمد المختار ولد اباهتاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب13688



فضائل بيت المقدس13689
أبو المعالي المشرف بن المرجي 

بن إبراهيم المقدسي
82

82عبد الستار حامد الدباغالحسن بن زياد وفقهه بين معاصريه13690

82محمد رضاالحسن والحسين سبطا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم13691

82أحمد أمين2 – 1ظهور اإلسالم ج13692

82محمد بن بلعيد منو البوطيبياألوراق التجارية المعاصرة طبيعتها القانونية وتكيفها الفقهي13693

82أحمد بن عبد هللا4 – 1الرياض النضرة في مناقب العشرة 13694

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

األنوار المحمدية من المواهب اللدنية13695

القاضي الشيخ يوسف بن 

إسماعيل النبهاني المتوفى 

هـ الشيخ عبد الوارث 1350

محمد علي

83

المستطرف في كل فن مستظرف13696
شهاب الدين محمد بن أحمد 

األبشيهي
83

إتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء13697
أبو العباس تقي الدين أحمد بن 

هـ845علي المقريزي المتوفى 
83

83فضيلة الشيخ محمد حسانأحداث النهاية ونهاية العالم13698

الرف الثالث



تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة13699
أبو الريحان محمد بن أحمد 

البيروني
83

83محمد يوسف نجمديوان أوس بن حجر13700

83أحمد أمينكتاب يوم اإلسالم13701

83مصطفى إبراهيم الزلميشرح قانون االحوال الشخصية احكام الميراث والوصية13702

83صالح الدين الهواريأبو القاسم الشابي ديوان أغاني الحياة13703

83محمد سعيد الطريحيأعالم النساء في الكوفة الغراء13704

83عارف تامرالقائم والمنصور الفاطميان أمام ثورة الخوارج13705

83حاتم حميد محسنتناقضات العولمة13706

83سعيد عبد الفتاح قامورتاريخ الحضارة اإلسالمية العربية13707

83علي مقلدتاريخ الفكر السياسي13708

13709
سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه العراق عهد الرئيس عبد 

السالم محمد عارف
83سنان صادق حسين الزيدي

83مذكرات جعفر العسكري13710

83مذكرات رؤوف البحراني13711

83عبد العزيز قلقيلةنقد النقد في التراث العربي13712

83عبد الماجد الغوريالميسر في علم الجرح والتعديل13713

83كاظم فالح آل سيد حمد الموسوي(إهداء)رجال خلدهم التاريخ اإلسالمي 13714

83يوسف خليلالشعر األموي13715

83ماهر صبري كاظملمحات من آثار وحضارة وادي الرافدين13716



83أحمد مختار العباديفي تاريخ األيوبيين والمماليك13717

13718
عقالء المجانين لإلمام أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 

النيسابوري

أبو هاجر محمد السعيد : تحقيق

زغلول
83

83سعيد بن هبة هللا البغداديالحدود والفروق13719

83سعيد األفغانيأسواق الغرب في الجاهلية واإلسالم13720

نوادر الخلفاء المسمى أعالم الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس13721
العالم األديب محمد بن دياب 

األتليدي
83

83عبد القادر بوباية: تحقيقتاريخ األندلس13722

83انطوني هون ايزنصقر قريش أو أمير أمية عبد الرحمن الداخل13723

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس13724
أحمد بن يحيى بن أحمد بن 

عميرة الصبي
83

83طه أحمد إبراهيم.أطبقات الشعاء لمحمد بن سالم الجمحي13725

83أحمد جودةتاريخ التربية والتعليم في العراق وأثره في الجانب السياسي13726

83أحالم حسن مصطفى النقيبشخصيات وأحداث في تاريخ مملكة غرناطة13727

83عامر النجاركتاب عيون األنباء في طبقات األطباء13728

83جمانة يحيى الكعكيشرح ديوان حسان بن ثابت االنصاري13729

83أحالم حسن النقيب.د.أسياسة الخليفة الناصر لدين هللا الخارجية13730

ندوة عشتار13731
حازم سليمان الحلي عبد .د.أ

الرضا عوض
83

13732
مرقد اإلمام عمران  بن علي بن أبي طالب عليهما السالم وقرية 

الجمجمة

حسين عبد الرحمن حسون 

الباوي
83

83أحمد حطيطتاريخ لبنان الوسيط13733



83مالك علي عشيش البعاجمكانة كتب التاريخ المحلي في التدوين التاريخي عند العرب13734

83محمد حسنالجغرافية التاريخية في إفريقيا13735

83علي نجيب عطويديوان التهامي13736

83عدنان محمد قاسمالتطورات السياسية في اليمن13737

13738
تحصيل عين الذهب من معدن جوهر األدب في علم مجازات 

العرب

أبو  الحجاج يوسف بن سليامن 

بن عيسى الشنتمري
83

83مدبولي الصغير أحمد حامدقمم نسائية في اإلسالمية13739

83حسن أحمد النوشابن سارة األندلسي حياته وشعره13740

83سيد عبد الماجد الغوريالميسر في علوم الحديث13741

83سيد عبد الماجد الغوريأبو الحسن الندوي رائد األدب اإلسالمي13742

تاريخ حركة االستشراق13743
يوهان فوك، نقله عن 

عمر لطفي العالم:األلمانية
83

83عبد السالم أقلمونالرواية والتاريخ سلطان الحكاية وحكاية السلطان13744

83صالح الدين الهواريديوان ترجمان األشواق13745

83تركي علي محمودتاريخ والة األندلس في ايبريا وخلف جبال البرتات13746

83عباس محجوبالبحث العلمي ومصادره في الدراسات العربية واإلسالمية13747

83حسن مجيد العبيديكتاب التعليقات ابن سينا13748

83علي المنتصر الكنانيانبعاث اإلسالم في األندلس13749

83عبد الرحمن بدويالنقد التاريخي13750

83حمود هاشم المحموديأصل العرب وأصولهم13751

83ناجح جميل الصافيالمدخل لدراسة التصوف اإلسالمي13752



83كريم طالل مسيرالعالقات العراقية السورية13753

83كريم علكم الكعبيابن معصوم المدني أديبا وناقدا13754

83الجاحظالمحاسن واألضداد13755

83محمد عبدة حتاملةم1492 – 711االقتصاد األندلسي 13756

83سيف الدين الدوريعبد الرحمن البزاز أول رئيس وزراء مدني في العراق الجمهوري13757

83ديوان أسامة بن منقذ13758

83صالح الدين الهواريديوان الفرزدق13759

83أمين مصطفىالعالقات األمريكية الصهيونية13760

تاريخ طبرستان13761
بهاء الدين محمد بن حسن بن 

أسفنديار
83

83أحمد شوقيالشوقيات13762

83عمر عبد السالم تدمريطبقة العلماء واألعالم في القرن الثالث الهجري13763

83هيثم هاللموسوعة الحروب13764

رسالة الغفران13765
مفيد : أبو  العالء المعري، قدم له

قميحة
83

تاريخ العرب قبل اإلسالم13766
عبد  الملك بن قريب األصمعي، 

محمد حسن آل ياسين: تحقيق
83

13767
 4 و3االستراتيجية البحرية اإلسالمية في البحر المتوسط القرنين 

هـ
83عماد هادي علوة الربيعي

83عبد هللا شاتي عبهولتاريخ العراق المعاصر13768



83محمد عويد السايرشعراء أندلسيون منسيون ويليه فوات الدوواين األندلسية13769

83ابن داود عبد النورالمدخل الفلسفي للحداثة13770

83بغداد مدينة السالم13771

83مازن بن صالح مطبقانياالستشراق واالتجاهات الفكرية في التاريخ اإلسالمي13772

غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السالم13773
ياسين خير هللا العمري الخطيب 

الموصلي
83

83علي محمد البجاويقصص القرآن13774

83أعالم مالقة آثار ابن عسكر األدبية13775

كتاب األموال13776

اإلمام العالم الفقيه األعرف أبو 

جعفر أحمد بن نصر الداودي 

المالكي

83

83مصطفى حلمياألسرار الخفية وراء إلغاء الخالفة العثمانية13777

83محمد الشيخجاذبية الحداثة ومقاومة التقليد13778

فتوح الشام13779
أبو عبد هللا محمد بن عمر بن 

واقد الواقدي
83

83أسامة بن مرشد بن علي بن منقذالبديع في البديع في نقد الشعر13780

83أحمد أبو حاقةمعجم النفائس الوسيط13781

أعالم الموقعين عن رب العالمين13782
شمس الدين أبو عبد هللا بن أبي 

بكر المعروف بابن قيم الجوزية
83

83رمزي المنياويمعارك صنعت أبطاال13783



13784
تاريخ الفاخري لألمير بدر الدين بكتاش الفاخري نقيب الجيوش في 

2 – 1مصر 
83عمر عبد السالم تدمري: تحقيق

83محمد رضاعلي بن أبي طالب13785

83محمد رضاذو النورين عثمان بن عثمان ثالث الخلفاء الراشدين13786

83أبو علي أحمد بن عمر بن رستةاألعالق النفسية13787

83مصطفى صادق الرافعيإعجاز القرآن والبالغة النبوية13788

83حسن األمينمن بلد إلى بلد13789

83حمدو طماسديوان جرير13790

83أسامة النقشبندي، ظمياء عباسمخطوطات األدب في المتحف العراقي13791

83عبد الهادي فنجان الساعديرسائل مس بيل التي لم تترجم13792

83ريجارد كلييتر بيوكاقتل شخصا ترعب ماليين13793

83انطوني ناتنغ، لويل توماسلورانس لغز الجزيرة العربية13794

83محمد بركاتالحرب العالمية األولى13795

83ابن الجوزي البغداديكتاب العقائد والديانات13796

83جميل جبرالجاحظ ومجتمع عصره في بغداد13797

البعوث والغزوات مرتبة بحسب السنوات13798
أحمد بن محمد األمين بن أحمد 

المختار الجكني الشنقيطي
83

13799
ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري دراسة  في ضوء مروج 

الذهب للمسعودي
83رجب عبد الجواد إبراهيم



83عبد الرحمن المسطاويأبو فراس الحمداني13800

83عبد الرحمن المسطاوياألخطل غياث بن غيث13801

83عبد الرحمن المسطاويامرؤ القيس13802

83عبد هللا سنرةديوان ابن خفاجة13803

83محمد بن سعيد البوصيريديوان البوصيري13804

83عبد الرحمن المسطاويديوان ذي الرمة13805

83حسان الطيبيرسائل أبي العالء المعري13806

83محمد سهيل طقوشتاريخ المماليك في مصروبالد الشام13807

83عباس عبد الساترالبخالء13808

83المحاسن واألضداد ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ13809

83عبد الواحد ذنون طهدراسات في التاريخ األندلسي13810

83عمر الحسنموسوعة التاريخ اإلسالمي عصر النبوية13811

83محمد عبد هللا عنانعصر المرابطين والموحدين في المغرب واألندلس13812

83عبد هللا كاظم الدلفيدور العراق السياسي في جامعة الدول العربية13813

83ديكسون.ب.ر.هـ1الكويت وجاراتها ج13814

83حسان حالقموقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية13815

83عبد الرحمن عبد هللا الشيخ2 1815 – 1789عصر نابليون تاريخ الحضارة األوربية من 13816

83أبو القاسم ابن حوقل النصيبي2- 1كتاب صورة األرض 13817

83حكمت شبرالجوانب القانونية لنضال الشعب العربي13818



13819
السالطين في المشرق العربي معالم دورهم السياسي والحضاري 

(المماليك)
83عصام محمد شبارو

83كارل بروكلمانالقهارس العربية لكتاب تاريخ األدب العربي13820

83صالح خليل أبو اصبعاالتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة13821

83جاسم محمد جرجيسعلوم اإلعالم واالتصال13822

83صالح بن طه عبد الواحدسبل السالم سيرة خيرة األنام عليه الصالة والسالم13823

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

84السيد عبد العزيز سالمالتاريخ والمؤرخون العرب13824

84عبد العزيز نوارتاريخ العرب المعاصر مصر والعراق13825

13826
السالطين في المشرق العربي معالم دورهم السياسي والحضاري 

(السالجقة األيوبيون)
84عصام محمد شبارو

84نور إبراهيم الديناليالدولة البيزنطية في فترة حكم األسرتين األيسورية والعمورية13827

13828
اللغة العربية وآدابها في الخليج العربي تراث حضارة وعنوان 

أصالة
84

84حسان الحالقتاريخ العلوم والتكنلوجيا عند العرب13829

84حسين أمين2، 1تاريخ العراق في العصر السلجوقي القسم 13830

84علي محمد سعد الحاسيتاريخ طب العيون في الحضارة العربية اإلسالمية13831

84حسان حالقمقدمة في تاريخ الحضارات13832

الرف الرابع



84سعيد عبد الفتاح عاشورتاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى13833

رحلة الصفار إلى فرنسا13834
محمد بن عبد هللا الصفار 

األندلسي التطواني
84

84عبد المجيد النعنعيأوربا في بعض األزمنة الحديثة والمعاصرة13835

84علي أباحسينمختصر تاريخ الجزيرة العربية قبيل اإلسالم13836

84عبد اللطيف سلمانتاريخ الفن والعمارة13837

84المعجم الموحد لمصطلحات اآلثار والتاريخ13838

84عبود كحاسوحةحلم داالنبير ديدرو13839

13840
أسماء المغتالين من األشراف في الجاهلية واإلسالم ويليه كنى 

الشعراء ومن غلبت كنيته على اسمه

اإلمام العالمة أبو جعفر محمد 

بن حبيب البغدادي
84

84لطفي عبد الوهاب يحيىالعرب في العصور القديمة13841

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب13842
أبو منصور عبد الملك بن محمد 

بن إسماعيل الثعالبي
84

84ليلى لميحة فياض.دموسوعة أعالم الموسيقى العرب واألجانب13843

84أبو زيد عبد هللا بن عمر الدبوسياألمد األقصى13844

84محمود إبراهيمفضائل بيت المقدس13845

84المعجم الموحد في مصطلحات العلوم اإلنسانية13846

84إبراهيم ميرزا محمد عليمدينة بغداد األبعاد االجتماعية وظروف النشاة13847

84عبد الوهاب عمر البطراويعلم اإلجرام والتنفيذ الجزائي13848

84مصطفى عزت هبرةالصقر ديوان شعر شعبي ونبطي13849



القيادة الحكيمة في فكر اإلمام علي بن أبي طالب13850
نافع الشيخ طارق منصور 

الحميري
84

84ندوة جزر السالم13851

84حسن صالح شهابأحمد بن ماجد والمالحة في المحيط الهندي13852

84فيصل علي عبد الخالق3العدالة والقضاء ج13853

84سلطان بن أمان البنعليزهيريات دارين13854

84رعاية المسنين في اإلسالم13855

84كيثم عمر عبيد الماجدمعالم تربوية من سير أمهات المؤمنين رضي هللا تعالى عنهن13856

84عبد الوهاب عبدولالجزر العربية الثالث في الخليج العربي13857

84ناظم الجاسورموسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية13858

84جمال الدين الشيالأعالم اإلسكندرية في العصر اإلسالمي13859

بدائع البداءة13860

جمال الدين أبو الحسن علي بن 

ظافر بن حسين االزدي 

الخزرجي

84

84أحمد علي الخفاجيالحركات اإلسالمية المعاصرة والعنف13861

84سهيل قاشاتاريخ نصارى العراق13862

84أحمد عبد هللا الحبشيمصادر الفكر اإلسالمي في اليمن13863

84رفيق الصبانبريق الذاكرة انطباعات نقدية13864

84الشيخ سلطان بن سالم القاسميحاالت الدهر ديوان شعري نبطي13865



13866
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي 

صلى هللا عليه وسلم
84القاضي أبو بكر بن العربي

84علي بن إبراهيم الدرورةجوانب من التراث البحري13867

84مصطفى عزت هبرةاألصالة ديوان شعري13868

84عبد  الجبار عبد الرحمنذخائر التراث العربي اإلسالمي13869

13870
مستند األجناد في آالت الجهاد ومختصر في فضل الجهاد البن 

جماعة الحموي
84أسامة النقشبندي

84علي أحمد عتيقةالنفط والمشروعات العربية المشتركة13871

84الصادق محمد سليمانالنهام13872

84تحديد مستويات التعلم في الرياضيات والعلوم والنحو13873

84علي محمد الصالبيعمر المختار13874

84أحمد عوض أبو الشبابالخوارج13875

84عبد اللطيف أحمد الشيخالتوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي13876

84الوارقية الوطنية لدولة اإلمارات العربية13877

13878
معالم تاريخ الشرق األدنى القديم من أقدم العصور إلى مجيء 

اإلسكندر
84محمد أبو المحاسن عصفور

84بليافسكيأسرار بابل13879

84فؤاد عبد المعطي الصيادالمغول في التاريخ13880

84فراس السواحطريق اخوان الصفا المدخل إلى الغنوصية اإلسالمية13881

84فراس السواحمدخل غلى نصوص الشرق القديم13882

84فالح حسينبحث في نشأة الدولة اإلسالمية13883



13884
نقد النص التوراتي بين إسرائيل الكنعاني وإسرائيل العبرية 

واسرائيل الصهيونية
84إسماعيل ناصر السمادي

84حسان الحالقتعريب النقود والدواوين في العصر األموي13885

84السيد الباز العرينيتاريخ أوربا العصور الوسطى13886

84منذر معاليقيصفحات مطوية من تاريخ العرب الجاهلية13887

84محمد جادورمؤسسة المخزن في تاريخ المغرب13888

84أحمد أمين سليمإيران منذ اقدم العصور حتى أواسط األلف الثالث قبل الميالد13889

84حمد الخطيبديانة مصر الفرعونية13890

84محمود يوسف الكبرىالحقيقة واألسطورة في العهد القديم13891

84عبد األمير عبد الحسين دكسنالخالفة األموية13892

84زاهرة قدورة. دشبه الجزيرة العربية كياناتها السياسية13893

84اريك زوركرتاريخ تركيا الحديث13894

84محمد الخطيبتاريخ الحضارة العربية13895

84فراس السواحجلجامش13896

84محمود سعيد عمراناإلمبراطورية البيزنطية وحضارتها13897

84حيدر قاسم التميميالعلويون في المشرق اإلسالمي13898

84إسماعيل ناصر الصماديالتاريخ التاريخي ما بين السبي البابلي واسرائيل الصهيونية13899

84فراس السواحتاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود13900

84أحمد أمين سليماألسرة في العراق القديم13901

84عبد الرزاق رحيم صالل الموحيالعبادات في األديان السماوية13902



84ماجد عبد هللا الشمسفي أصل العرب ومواطنهم13903

84زكية عبد السالم الراجحيالعالقات السياسية والحضارية بين الدولتين البيزنطية والفاطمية13904

84سعيد الغانميالبابليون13905

84عبد الحكيم ذنونبدايات الحضارة13906

84عبد العزيز الدوري مكرما أوراق وشهادات13907

84محمد عبد الباقي الهرماسيالمجتمع والدولة في المغرب العربي13908

84عبد العزيز الدوريالتكوين التاريخي لألمة العربية دراسة في الهوية والوعي13909

13910
، 9، 8)أوراق في التاريخ والحضارة أوراق في الفكر والثقافة 

10 ،11)
84عبد العزيز الدوري

84عبد العزيز الدوريالجذور التاريخية للقومية العربية13911

84عبد العزيز الدوريالنظم اإلسالمية13912

84عبد العزيز الدوريمقدمة في التاريخ االقتصادي العربي13913

84عبد العزيز الدوريدراسات في العصور العباسية المتاخرة13914

84عبد العزيز الدوريالعصر العباسي األول13915

84عبد العزيز الدورينشأة علم التاريخ عند العرب13916

84عبد العزيز الدوريمقدمة في تاريخ صدر اإلسالم13917

84محمد الخضري بكاتمام الوفاء في سيرة الخلفاء13918

84سامي سعيد األحمدالمعتقدات الدينية في العراق القديم13919

84فاطمة قدورة الشاميالرق والرقيق في العصور القديمة والجاهلية وصدر اإلسالم13920



84خضير عباس محمد المنشداوي.دتاريخ علم الرياضيات عند العرب13921

84مظهر الدين صديقيالتفسير القرآني للتاريخ13922

184مناهج المستشرقين في الدراسات العربية اإلسالمية ج13923

84محمد أبو المحاسن عصفور.دمعالم حضارات الشرق األدنى القديم13924

13925
 – 661/ هـ 132 – 41)دور الموالي في سقوط الدولة األموية 

(م750
84إيمان علي بالنور.د

84سعد زغلول عبد الحميد.دفي تاريخ العرب قبل اإلسالم13926

13927

القرى القاصد أم القرى تأليف الحافظ أبي العباس أحمد بن عبد هللا 

بن محمد بن أبي بكر المحب الدين الطبري ثم المكي المولود سنة 

هـ694 المتوفى سنة 615

84مصطفى السقا

13928

جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس وأسماء  رواة الحديث وأهل 

الفقه واألدب وذوي النباهة والشعر ألبي عبد هللا محمد بن أبي 

م1095/ هـ 488نصر فتوح الحمدي المتوفى سنة 

84صالح الدين الهواري: قّدم له

فاكهة الخالن في حوادث الزمان13929

شمس الدين محمد بن علي بن 

أحمد بن طولون الصالحي 

هـ953المتوفى سنة 

84

84السيد الجميلي.د: تحقيقمناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب13930

تأويل مختلف الحديث13931
اإلمام أبو محمد عبد هللا بن مسلم 

بن قتيبة
84

84موريس شربل.د: إعدادموسوعة علماء الكيمياء13932



84فاروق عبد المعطي. د.أنصوص ومصطلحات فلسفية13933

84صفاء كامل الجبوريسلسلة المعاجم العلمية موسوعة العلماء والمستكشفين والمخترعين13934

اإلشارة إلى سيرة سيدنا محمد المصطفى13935

عالء الدين مغلطاي بن قليج بن 

عبد هللا البكجري الحنفي 

هـ762المتوفى 

84

آثار ابن المقفع13936
 – 106عبد هللا ابن المقفع 

م759 – 724/ هـ 142
84

نسمات األسحار في مناقب وكرامات األولياء األخيار13937

اإلمام علي بن عطية بن الحسن 

بن محمد الهيتي المعروف 

بالشيخ علوان

84

الطبقات الكبرى المسماة بلواقح األنوار في طبقات األخيار13938
اإلمام الشعراني المتوفى سنة 

هـ973
84

13939
نزهة األلباء في طبقات األدباء ألبي البركات كمال الدين عبد 

الرحمن بن محمد األنباري
84محمد أبو الفضل إبراهيم:تحقيق

13940

أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من األعداد لإلمام المحقق 

والعلم المدقق أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهر 

هـ456- هـ 384األندلسي 

84سيد كروي حسن: تحقيق

2 – 1ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا 13941

شهاب الدين أحمد بن محمد بن 

عمر الخفاجي المتوفى سنة 

هـ1069

84



13942
الدور السياسي والحضاري لمصر الفرعونية في منطقة الشرق 

األدنى القديم
84نجوى الجمال

84عبد الحكيم ذنون طهالتشريعات البابلية13943

84أكرم عبد الوهابتاريخ الحرب العالمية األولى13944

84أحمد عزت عبد الكريمدراسات في تاريخ العرب الحديث13945

84عبد العزيز الدوريهـ4تاريخ العراق االقتصادي في القرن 13946

84مصطفى عزت هبرةاإلمارات والعولمة13947

2، 1إظهار الحق ج13948
رحمة هللا بن خليل الرحمن 

الهندي
84

84طاهر مظفر العميدآثار المغرب واألندلس13949

84جاي ماثيوزاسكالنتي أفضل المعلمين في أمريكا13950

84مصطفى صادق الرافعيإعجاز القرآن والبالغة النبوية13951

84ياسين األيوبي.دحسن عبد هللا القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث13952

84يوسف الشيخ محمد.دديوان البحتري13953

13954
كتاب معاني الشعر ألبي عثمان سعيد بن هارون األشنانداني رواية 

أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي
84

84قصي جواد محمد الغراوي.دالنيابة النحوية في القرآن الكريم13955

الحوادث الجامعة والتجارب النافعةفي المائة السابعة13956

كمال الدين أبو الفضل عبد 

الرزاق بن أحمد الشيباني 

البغدادي المعروف بابن الفوطي

84

84الحكيم أرسطوطاليسسر األسرار أو السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة13957



أخبار الحمقى والمغفلين13958
الحافظ جمال الدين أبو الفرج 

عبد الرحمن بن الجوزي
84

84رشيد سليم الجراحمتصوفة الزهاد الزاهدة التائبة رابعة العدوية شهيدة الحب اإللهي13959

84ناجح جميل.دهـ3الزهد واألخالق في افكر الصوفي حتى القرن13960

13961
إتحاف النبالء بأخبار وأشعار الكرماء والبخالء ألبي المبرد جمال 

الدين الدمشقي الحنبلي
84

84إبراهيم خوريأحمد بن ماجد شعره المالحي األراجيز والقصائد13962

84مصطفى صادق الرافعيتحت راية القرآن13963

84السفينة القادرية للشيخ عبد القادر الجيالني الحسني13964



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

(110 – 0)بحار األنوار  الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ج13965
 – 1037محمد باقر المجلسي 

هـ1110
91

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

16، 10ما عدا  (17 – 1)دائرة المعارف اإلسالمية المجلد13966
نقله مجموعة من المترجمين 

أحمد الشنتناوي
92

92المعلم بطرس البستاني عفي(11 – 1)دائرة المعارف قاموس عام لكل فن ومطلب المجلد 13967

13968
الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار لإلمام الحافظ أبي بكر عبد 

(9 – 1)هللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي المجلد 
92ابن أبي شيبة

(9 – 1)نيل األمل في ذيل الدول القسم13969

المؤرخ زين الدين عبد الباسط 

بن خليل بن شاهين الظاهري 

الحنفي

92

13970

إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ لإلمام الحافظ الحجة شيخ 

اإلسالم شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني 

(5 – 1)المجلد

92

الخزانة التاسعة

الرف األول

الرف الثاني



13971
إمتاع األسماع بما للنبي صلى هللا عليه وسلم من األحوال 

(15 – 1)واألموال والحفدة والمتاع المجلد 

تقي الدين أحمد بن علي بن عبد 

القادر بن محمد المقريزي
92

13972

 1)البيان والتبيين المجلد: -األعمال الكاملة للجاحظ وتحتوي على

السياسية والكالمية )رسائل الجاحظ -البخالء –البغال – (3– 

-المناحي الفلسفية عند الجاحظ  -(كشاف آثار الجاحظ واألدبية

المحاسن واألضداد

ألبي عثمان عمرو بن بحر 

الجاحظ
92

92المحامي عباس العزاوي(8 – 1)تاريخ العراق بين احتاللين المجلد 13973

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

(10 – 5)المنتظم في تاريخ الملوك واألمم المجلد13974
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 

بن الجوزي
93

13975
ماضي النجف وحاضرها يبحث عن تاريخ البيوت واألسر العلمية 

(3 – 1)والنجفية غير العلوية ج
93جعفر الشيخ باقر آل محبوبة

(3 – 1)ذخائر المواريث في الداللة على مواضع الحديث المجلد 13976
الشيخ اإلمام عبد الغني بن 

إسماعيل النابلسي
93

2، 1كتاب الجمع بين الرجال الصحيحين البخاري ومسلم المجلد13977

لإلمام أبي الفضل محمد بن 

طاهر عبي المقدسي المعروف 

بابن القيسراني الشيباني

93

(4 – 1)مروج الذهب ومعادن الجوهر ج13978

الرحالة الكبير والمرخ : تصنيف

الجليل أبو الحسن علي بن 

الحسين المسعودي

93

الرف الثالث



93منير حميد البياتي2، 1موسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج اإليمان المجلد 13979

13980
 خاص بالحيوان 20مسالك األبصار في ممالك األمصار، ج

 خاص باإلعشاب21والنبات وج

ابن فضل هللا العمري شهاب 

الدين أحمد بن يحيى
93

(4 – 1)القاموس المحيط المجلد 13981
مجد الدين محمد بن يعقوب 

الفيروز آبادي
93

13982
موسوعة الحروب واألزمات اإلقليمية في القرن العشرين آسيا ، 

أمريكا، أوربا، وإفريقيا
93موسى مخول

93كارل بروكلمان(7 – 1)تاريخ األدب العربي المجلد  13983

(5 – 1)كتاب الثقات المجلد13984

اإلمام الحافظ أبو الحاتم بن 

محمد بن حبان بن أحمد التميمي 

البستي

93

(4 – 1)كتاب الضعفاء ج13985
أبو جعفر محمد بن عمرو بن 

موسى بن حماد العقيلي
93

93قصي الحسين(7 – 1)موسوعة الحضارة العربية المجلد13986

93عمر عبد السالم تدمري.د.أ2، 1طبقة العلماء واألعالم في القرن الرابع الهجري ج13987

93عمر عبد السالم التدمري.د.أ2تراجم العلماء واألعالم في القرن الخامس الهجري ج13988

93ناظم عبد الواحد الجاسور.د.أ2، 1موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية المجلد13989

93تركي علي محمود العزاوي.د2، 1معجم التداوي باألعشاب في التراث الطبي العربي المجلد13990

(3 – 1)القانون المسعودي المجلد 13991
أبو الريحان أحمد  البيروني 

عبد الكريم الجندي: تحقيق
93



4 – 1،  1السيرة النبوية ج13992
: عبد الملك بن هشام ، تحقيق

رضوان جامع رضوان
93

13993
نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من 

2، 1هجرة سيد البشر صلى هللا عليه وسلم المجلد

محمد بن محمد بن يحيى بن 

عبد هللا الحسني اليمني 

الصنعاني المعروف بزبارة 

م1381المتوفى سنة 

93

(10 – 1)إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج13994
السيد محمد بن محمد الحسيني 

الزبيدي الشهير بمرتضى
93

13995
من كتاب إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي 

(6 – 1 )الكتب والفنون المجلد 

إسماعيل باشا بن محمد أمين بن 

مير سليم الباباني أصال 

والبغدادي مولدا ومسكنا

93

13996
 – 1)الفتوحات المكية في معرفة األسرار المالكية والملكية المجلد 

4)

الشيخ األكبر محي الدين بن 

علي بن محمد بن أحمد بن عبد 

هللا الطائي الحاتمي المعروف 

بابن عربي

93

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف الرابع



(10 – 5)الكامل في التاريخ البن األثير ج13997

أبو الحسن علي بن أبي الكرم 

محمد بن محمد بن عبد الكريم 

بن عبد الواحد الشيباني 

المعروف بابن األثير الجزري 

هـ630المتوفى 

94

2، 1صدق األخبار في تاريخ ابن سباط الكتاب 13998
حمزة بن أحمد بن عمر 

المعروف بابن سباط الغربي
94

2، 1المسالك والممالك ج13999

أبو إسحق إبراهيم بن محمد 

الفارسي األصطخري المعروف 

بالكرخي

94

94أحمد الشنواني2، 1الخالدون من أعالم الفكر ج الشرقي 14000

14001
الخصائص الكبرى كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب 

2، 1ج

الشيخ اإلمام العالمة حافظ 

عصره ووحيد دهره أبو الفضل 

جالل الدين عبد الرحمن بن أبي 

بكر السيوطي

94

2، 1الدارس في تاريخ المدارس ج14002
عبد القادر بن محمد النعيمي 

الدمشقي
94

2، 1فرائد الآلل  موسوعة األمثال في مجمع األمثال المجلد 14003
الشيخ إبراهيم بن علي األحدب 

الطرابلسي
94

14004
كتاب جمهرة األمثال ألبي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل 

2، 1العسكري  ج
94



(4 – 1)الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق ج14005

اإلمام أبو العباس أحمد بن 

إدريس الصنهاجي القرافي 

هـ384المتوفى سنة 

94

2، 1الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ج14006
األديبة الفاضلة السيدة زينب 

بنت علي بن فواز العاملية 
94

2، 1كتاب عيون األخبار المجلد 14007
أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن 

قتيبة الدينوري
94

(4 – 1)ديوان اإلسالم ج14008

الشيخ اإلمام الرحالة المحدث 

المسند األثر شمس الدين أبو 

المعالي محمد بن عبد الرحمن 

الغزي

94

94حسن إبراهيم حسن(4 – 1)تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ج14009

(4 – 1)خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر المجلد14010
محمد أمين بن فضل هللا المحبي 

الحنفي
94

2، 1طبقات الشافعية المجلد 14011
جمال )عبد الرحيم األسنوي 

(الدين
94

94عبد الرزاق البيطار(3 – 1)حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ج14012

(7 – 1)العقد الثمين في تاريخ البلد األمين المجلد 14013

اإلمام تقي الدين محمد بن أحمد 

: الحسني الفاسي المكي ؛ تحقيق

محمد عبد القادر أحمد عطا

94



(15 – 1)تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ج14014

اإلمام الحافظ المؤرخ أبو عبد 

هللا شمس الدين محمد بن أحمد 

بن عثمان قايماز الذهبي

94

(10 – 1)حلية األولياء وطبقات األصفياء المجلد 14015

الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد 

هللا األصفهاني المتوفى سنة 

سعيد بن سعد : هـ ؛ تحقيق430

الدين خليل اإلسكندراني

94

14016

تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في 

أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

(8 – 1)األكبر المجلد 

94العالمة عبد الرحمن بن خلدون

صحيح البخاري14017

اإلمام محمد بن إسماعيل بن 

 – 194إبراهيم البخاري 

هـ256

94

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

المستطرف في كل فن مستظرف14018

شهاب الدين محمد بن أحمد ابي 

. د: الفتح األبشيهي ؛ شرحه

مفيد محمد قميحة

95

الرف الخامس



(الفهارس)البداية والنهاية 14019

أبو الفداء الحافظ ابن كثير 

هـ ؛ 774الدمشقي المتوفى سنة 

أحمد أبو ملحم . د: دقق أصوله

وآخرون

95

95جمعه يوسف اليان سركيس2، 1معحم المطبوعات العربية والمعربة ج14020

(7 – 4ج ) 2؛ المجلد (3 – 1ج ) 1المجلد: الحيوان 14021

أبو عثمان عمرو بن بحر بن 

محبوب الملقب بالجاحظ ؛ شرح 

يحيى الشامي. د: وتحقيق

95

(12 – 1)بغية الطلب في تاريخ حلب المجلد 14022

ابن العديم الصاحب : صنفه

كمال الدين عمر بن أحمد بن 

سهيل زكار.أبي جرادة د

95

95منشاوي غانم جابر(5 – 1)قصص األنبياء ج14023

(6 – 1)مجمع البحرين المجلد 14024

العالم المحدث الفقيه الشيخ فخر 

الدين الطريحي المتوفى سنة 

1085

95

14025
 – 1)دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بالد العرب الكتاب 

4)
95محمد بيومي مهران.د



(5 – 1)طبقات الصوفية الكبرى والصغرى المجلد 14026
زين الدين محمد عبد الرؤوف 

المناوي
95

(7 – 1)تجارب األمم وتعاقب الهمم المجلد 14027

أبو علي أحمد بن محمد بن 

يعقوب مسكويه المتوفى سنة 

هـ421

95

39 – 1)بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب المجلد 14028
السيد محمود شكري اآللوسي 

البغدادي
95

(4 – 1)السيرة النبوية المجلد 14029
أبو محمد عبد الملك بن هشام ؛ 

محمد نبيل الطريفي. شرح د
95

2، 1تاريخ ابن الوردي ج14030
زين الدين عمر بن مظفر 

الشهير بابن الوردي
95

2، 1كتاب تاريخ أصبهان ذكر أخبار أصبهان المجلد14031

الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد 

هللا بن أحمد بن إسحاق 

: المهراني األصبهاني ؛ تحقيق

كسرويه حسن

95

14032
االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

2، 1والثالثة الخلفاء المجلد

أبو الربيع سليمان بن موسى بن 

سالم الحميري الكالعي 

محمد عبد : األندلسي ؛ محقق

القادر عطا

95



رحلة ابن جبير14033
أبو الحسن أحمد بن محمد بن 

جبير
95

95صالح الدين الهواري. د: قدم له(4 – 1)ديوان بشار بن برد ج14034

14035
الجاهلي ، اإلسالمي، األموي، : موسوعة الحضارة العربية

العباسي، األندلسي، الفاطمي واأليوبي، المملوكي والعثماني
95قصي الحسين

95أحمد أمين(3 – 1)ضحى اإلسالم ج14036

2، 1الحضارات القديمة ج14037
دياكوف .ف: المشرف

كوفاليف.س
95

(4 – 1)غريب الحديث المجلد 14038

أبو عبيد القاسم بن سالم 

/ هـ 224الهروي المتوفى سنة 

م838

95

14039
العنصرية اليهودية وأثرها في المجتمع اإلسالمي والموقف منها 

(4 – 2)المجلد 

أحمد بن عبد هللا بن إبراهيم .د

الزغيبي
95

14040
 1)كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية المجلد 

 –3)

شهاب الدين عبد الرحمن بن 

إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان 

المقدسي الدمشقي الشافعي 

المعروف بابن شامة

95



(3 – 1)خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال المجلد 14041
صفي الدين أحمد بن عبد هللا 

الخزرجي
95

(3 – 1)الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة المجلد 14042

اإلمام الحافظ شهاب الدين أحمد 

بن علي بن محمد بن حجر 

العسقالني

95



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

14043
جامع العلوم في مصطلحات الفنون الملقب بدستور العلماء 

(4 – 1)ج

القاضي عبد النبي بن عبد 

الرسول األحمد نكري
101

(4 – 1)اإلحاطة في أخبار غرناطة المجلد14044

أبو عبد هللا محمد بن سعيد بن 

أحمد السلماني الشهير بلسان 

الدين ابن الخطيب

101

14045
ضياء السالك إلى أوضح المسالك وهو صفوة الكالم على 

(4 – 1)توضيح بن هاشم ج
101محمد عبد العزيز النجار

2، 1ألحان السواجع بين الباديء والمراجع المجلد14046
صالح الدين خليل بن أيبك 

الصفدي
101

101األمير شكيب أرسالن2، 1الحلل السندسية في األخبار واآلثار األندلسية ج14047

2، 1وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى المجلد14048
نور الدين علي بن أحمد 

السمهودي
101

(4 – 1)جواهر البحار في فضائل النبي المختار المجلد14049

الشيخ يوسف بن إسماعيل بن 

محمد : يوسف البهاني ؛ تحقيق

أمين الضناوي

101

2، 1الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة المجلد14050
محمد فتحا بن عبد الواحد 

السوسي النظيفي
101

الخزانة العاشرة

الرف األول



2ما عدا  (10 – 1)لسان العرب المجلد 14051
جمال الدين أبو الفضل محمد بن 

مكرم ابن منظور األنصاري
101

(4 – 1)االستيعاب في معرفة األصحاب المجلد 14052
أبو عمريوسف بن عبد هللا بن 

محمد بن عبد القرطبي
101

14053

غزوات ابن حبيش وهو كتاب الغزوات الضامنة الكاملة 

والفتوح الجامعة الحافلة الكاينة في أيام الخلفاء األول الثالثة 

2، 1المجلد 

عبد الرحمن محمد بن عبد هللا 

بن حبيش
101

14054
؛ تاج  (26 – 1)تاج العروس من جواهر القاموس ج 

العروس من جواهر القاموس

السيد محمد مرتضى الحسيني 

الزبيدي
101

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

(15 – 1)مسالك األبصار في ممالك األمصار المجلد 14055
شهاب الدين ابن فضل هللا 

العمري
102

102ابن حجر العسقالني(4 – 1)تحرير تقريب التهذيب المجلد 14056

102أحمد زكي(4 – 1)جوهرة لسان العرب المجلد 14057

102محمد أبو القاسم حاج حمد2، 1السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقبل المجلد14058

102ابن الجوزي2، 1صفوة الصفوة المجلد14059

102المقريزي(8 – 1)السلوك لمعرفة دول الملوك المجلد 14060

الرف الثاني



14061
منهج اإلمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل 

(5 – 1)وجمع أقواله في الرجال المجلد
102قاسم علي سعد

2، 1جمهرة أشعار العرب المجلد14062
أبو زيد محمد بن أبي الخطاب 

القرشي
102

2، 1األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ج14063

قاضي القضاة أبو اليمن القاضي 

 – 860مجير الدين الحنبلي 

هـ928

102

14064
فيض نشر اإلنشراح من روض طي االقتراح ؛ وفي أعاله 

2، 1االقتراح في أصول النحو وجدله الكتاب 

اإلمام اللغوي المحدث أبو عبد 

هللا محمد بن الطيب الفاسي ؛ 

عبد الرحمن بن أبي بكر 

السيوطي

102

(8 – 1)نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب المجلد 14065
الشيخ أحمد بن المقري 

إحسان عباس.د:التلمساني ؛ حققه
102

(13 – 1)تحفة األشراف لمعرفة األطراف المجلد14066
جمال الدين أبو الحجاج يوسف 

المزي
102

3، 1التهذيب في اختصار المدونة ج14067

َخلف بن )أبو سعيد البراذعي 

أبي أبي القاسم محمد األزدي 

من علماء القرن  (القيرواني

الرابع الهجري

102

5ما عدا  (7 – 1)البداية والنهاية المجلد 14068
جدوة ؛ محمد : ابن كثيرتحقيق

جودة
102



(3 – 1)طبقات الفقهاء الشافعيين ج14069
: ابن كثير الدمشقي ؛ تحقيق

مجموعة من
102

102أسامة النقشبندي وظمياء عباسمخطوطات األدب في المتحف العراقي14070

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

103أميل بديع يعقوب.د.أ(10 – 1)موسوعة علوم اللغة العربية المجلد 14071

(9 – 1)مسند اإلمام أحمد بن حنبل المجلد 14072
رياض عبد هللا عبد : إعداد

الهادي
103

103عبد الرحمن الجزيري(5 – 1)الفقه على المذاهب األربعة ج14073

(8 – 1)أسد الغابة في معرفة الصحابة المجلد 14074
عز الدين بن األثير أبو الحسن 

علي بن محمد الجزري
103

2، 1بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة ج14075
الحافظ جالل الدين عبد  

الرحمن السيوطي
103

(3 – 1)معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع المجلد14076

الوزير الفقيه أبو عبيد عبد هللا 

بن عبد العزيز البكري األندلسي 

جمال طلبة.؛ د

103

الرف الثالث



(4 – 1)أحكام القرآن ج 14077

أبو بكر محمد بن عبد هللا 

المعافري األشبيلي المالكي 

: المعروف بابن العربي ؛ تحقيق

علي محمد البجاوي

103

(6 – 1)نسيم الرياض في شفاء القاضي عياض المجلد 14078
شهاب الدين أحمد بن  محمد بن 

عمر الخفاجي المصري
103

103محمد بن يوسف الكاندهلوي2، 1حياة الصحابة المجلد 14079

103قصي الحسين.د(4 – 1)جمهرة قصص العرب المجلد 14080

14081
النحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعة والحياة اللغوية 

(4 – 1)المتجددة ج 
103عباس حسن

103عبود الشالجي(3 – 1)موسوعة الكنايات العامية البغدادية ج14082

(3 – 1)كتاب الحدائق في علم الحديث والزهديات ج14083
أبو الفرج عبد الرحمن بن 

 هـ597 – 510الجوزي 
103

(4 – 1)أعالم الموقعين على كالم رب العالمين ج14084
شمس الدين محمد بن أبي بكر 

ابن القيم الجوزية
103

2، 1كتاب المغازي المجلد14085

أبو عبد هللا محمد بن عمر بن 

واقد الواقدي المتوفى 

محمد عبد : هـ ؛ تحقيق207سنة

القادر أحمد عطا

103

(3 – 1)حياة الصحابة المجلد14086

محمد يوسف بن محمد إلياس 

 – 1335)الكاندهلوي 

(هـ1385

103



14087
المسائل التي بناها اإلمام مالك على عمل أهل المدينة 

(3 – 1)المجلد
103محمد المدني بوساق.د

14088
العصر الجاهلي، عصر الرسول : موسوعة تاريخ العرب

(4 – 1)وخلفائه، العصر األيوبي، العصر الحديث ؛ المجلد
103عبد المنعم الهاشمي

103المحامي عباس العزاوي(8 – 1)تاريخ العراق بين احتاللين ج14089

103محمد عيسى صالحية.د5، 3، 2، 1المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع ج14090

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

(4 – 1)اإلحاطة في أخبار غرناطة المجلد 14091

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن 

سعيد بن أحمد السلماني الشهير 

بلسان الدين ابن الخطيب 

: هـ ؛ تحقيق776المتوفى سنة 

يوسف علي طويل.د

104

(3 – 1)تاريخ النجف األشرف المجلد 14092

الشيخ محمد حسين بن علي بن 

محمد حرز الدين السلمي 

(هـ1418 – 1333)العقيلي 

104

الرف الرابع



3، 1طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها ج14093

اإلمام أبو محمد عبد هللا بن 

محمد بن جعفر بن حيان 

المعروف بأبي الشيخ

104

14094

اإلتحاف بتخريج أحاديث األشراف وهو تخريج دراسة 

لألحدايث واآلثار الواردة في كتاب األشراف على مسائل 

(4 – 1)الخالف المجلد 

اإلمام القاضي عبد الوهاب بن 

علي بن نصر البغدادي المالكي
104

3، 2، 1االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى المجلد14095

أبو العباس شهاب الدين أحمد 

بن خالد بن حماد الناصري 

الدرعي السالوي

104

14096

تهذيب الكمال في أسماء الرجال وبهامشه نيل الوطر من 

تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر وستدرك عليه اإلكمال في 

ذكر من له رواية في مسند اإلمام أحمد من الرجال سوى من 

ذكر في تهذيب الكمال لإلمام أبي المحاسن شمس الدين محمد 

( 22 – 1)بن علي الحسيني ج

الحافظ جمال الدين أبو الحجاج 

هـ742 – 654يوسف المزي 
104

14097
كتاب األسماء والصفات لإلمام العالمة تقي الدين بن تيمية 

2، 1ج
104

104جبران خليل جبران(10- 1)األعمال الكاملة المجلد14098

104علي الوردي4، 3، 1لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ج14099

14100
معجم األدباء المعروف بإرشاد األريب إلى معرفة األديب 

(7 – 1)ج

شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا 

الحموي الرومي البغدادي
104



14101
مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقيق كتاب شرف المصطفى 

(6 – 1)صلى هللا عليه وسلم ج

اإلمام الحافظ القدوة الواعظ أبو 

سعد عبد الملك بن أبي عثمان 

محمد بن إبراهيم الخركوشي 

هـ406النيسابوري المتوفى سنة 

104

(4 – 1)تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ج14102
أبو زكريا يحيى بن موسى 

الرهوني
104

(3 – 1)الفصل في الملل واألهواء والنحل المجلد 14103

اإلمام أبو محمد علي بن أحمد 

المعروف بان حزم األندلسي 

الظاهري

104

(6 – 1)تكملة أمل األمل ج14104
اإلمام السيد حسن الصدر 

حسين علي محفوظ: تحقيق
104

14105
 – 9، 8 – 7، 6 – 5، 4 – 3، 2 – 1)البداية والنهاية ج 

10 ،11 – 12 ،13 – 14)

أبو الفداء الحافظ ابن كثير 

الدمشقي
104

2، 1المذهب في ضبط مسائل المذهب ج14106
أبو عبد هللا محمد بن راشد 

القفصي
104

104محمد سعيد اللحامالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم وفق نزول الكلمة14107

104الشيخ محمد إدريس الكاندهلويمنحة المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث14108

104طارق نافع الحمدانيبغداد في كتابات المؤرخين العراقيين المعاصرين14109

الرف الخامس



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

(40 – 1)تاريخ دمشق الكبير المجلد 14110

اإلمام الحافظ المؤرخ ثقة الدين 

أبو القاسم علي بن الحسن بن 

هبة هللا الشافعي المعروف بابن 

عساكر

105

105قصي الحسيني2، 1موسوعة األمثال مجمع األمثال ألبي الفضل الميداني ج14111

4 – 3 ، 2 – 1كتاب البدء والتاريخ ج 14112
أبو زيد أحمد بن سهل البلخي 

هـ322المتوفى سنة 
105

1اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخلفا ج14113

أبو العباس تقي الدين أحمد بن 

علي المقريزي المتوفى سنة 

محمد عبد : هـ ؛ تحقيق845

القادر أحمد عطا

105

7/8 ، 5/6، ½ معجم البلدان 14114

الشيخ اإلمام شهاب الدين أبو 

عبد هللا ياقوت بن عبد هللا 

ت، )الحموي الرومي البغدادي 

(هـ626

105

105عبد الرحمن الجزيريالفقه على المذاهب األربعة14115

(11 – 1)موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف المجلد 14116
أبو هاجر محمد السعيد بن 

بسيوني زغلول
105

105دار الكتب العلمية(9 – 1)صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي المجلد 14117



105عبد الرزاق محمد أسود(7 – 1)موسوعة العراق السياسية المجلد 14118

105حميد المطبعي3، 1موسوعة أعالم العراق في القرن العشرين ج14119

105(إهداءمن أسامة النقشبندي)أعالم 14120



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

(4 – 1)أحكام القرآن ج14121

أبو بكر محمد بن عبد هللا 

المعافري األشبيلي المالكي 

هـ468المعروف بابن العربي 

111

14122
كتاب المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط 

(4 – 1)المقريزية ج

تقي الدين أبو العباس أحمد بن 

علي بن عبد القادر العبيدي 

المقريزي

111

111محمد خليل المرادي(4 – 1)سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ج14123

2، 1الحضارة اإلسالمية دراسة في تاريخ العلوم اإلسالمية المجلد14124
طه عبد المقصود عبد الحميد أبو 

عبية
111

111حسن الباشا(5 – 1)موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية المجلد14125

111عبد الغني عماد2، 1الحركات اإلسالمية في الوطن العربي المجلد14126

الخزانة الحادية عشرة

الرف األول



14127
المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد الناصر 

(3 – 1)ج
111

111يحيى مرادمعجم أسماء المستشرقين14128

111اإلمام محمد بن إسحق الخوارزميأثارة الترغيب والتشويق إلى تاريخ المسجد الثالثة والبيت العتيق14129

111كتاب األسماء والصفات للبيهقي14130

عيون األنباء في طبقات االطباء14131

موفق الدين أبو اعباس أحمد بن 

القاسم السعدي الخزرجي 

المعروف بابن أبي أصيبعة

111

111الشيخ محمد الخضريمحاضرات تاريخ األمم اإلسالمية الدولة العباسية14132

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

112ويل وايريل ديورانت(24 – 1)قصة الحضارة المجلد 14133

الرف الثاني

الرف الثالث



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

113محسن يونستاريخ الوطن العربي القديم الجزيرة العربية14134

113أمين مصطفىالعالقات الصهيونية األمريكية بين النشأة ومفاوضات التسوية14135

القيادة الحكيمة في فكر اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم14136
نافع الشيخ طارق منصور 

الحميري
113

113فؤاد طوبالتاريخ الحضارات واألساطير14137

113عبد اللطيف سلمانتاريخ الفن اإلسالمي14138

113مجموعة مندراسات في تاريخ أوربا في العصر الحديث14139

113صبري فارس الهيتيالجغرافيا السياسية14140

113إبراهيم أحمد المقحفيمعجم المدن والقبائل اليمنية14141

113مصطفى عزت هبرةالصقر ديوان شعر ونبطي14142

113آمنة أبو حجرالجغرافيا السياحية14143

113مصطفى عزت هبرةاإلمارات والعولمة14144

14145
فهرس المخطوطات العربية في مكتبة عبد هللا بن العباس في مدينة 

الطائف
113عثمان محمود حسين

113حسن لطيف الزبيديموسوعة األحزاب العراقية14146

113زينب إبراهيم شوربااالبستمولوجيا دراسة تحليلية لنظرة العلم في التراث14147

113البدراوي زهرانفي علم اللغة التاريخي دراسة تطبيقية على عربية العصور الوسطى14148

113أحمد البغداديتجديد الفكر الديني دعوة إلى استخدام العقل14149



14150
الثورة العربية الكبرى تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع 

3 – 1قرن المجلد
113أمين سعيد

113مفيد الزيدي4، 3، 2، 1موسوعة تاريخ أوربا الحديث والمعاصر ج14151

113ألكسندر أداموف2، 1والية البصرة في ماضيها وحاضرها ج14152

113أحمد حطيطتاريخ لبنان الوسيط14153

113فضيلة عبد الرحيم حسينفكرة األسطورة وكتابة التاريخ14154

113علي محمد الصالبيالدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط14155

113منصور عبد الحكيمسيف هللا المسلول خالد بن الوليد قاهر األكاسرة والقياصرة14156

113محمود شاكر2، 1موسوعة الحضارات القديمة والحديثة وتاريخ األمم ج14157

113محمود شاكر2، 1موسوعة تاريخ الخليج العربي ج14158

113مجموعة من المؤلفين2العرب ومواجهة إسرائيل احتماالت المستقبل ج14159

113أحمد بن عبد هللا القلقشنديمآثر اإلنافة في معالم الخالفة14160

113مصطفى حلمياألخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم14161

113محمود قاسمموسوعة جائزة نوبل14162

113عبد الستار شنين الجنابي.د1941 – 1921تاريخ النجف السياسي 14163

113نيقوكازانتزاكسالمسيح يصلب من جديد14164

113حكيم أحمد خوشناوالكورد وبالدهم عند البلدانيين والرحالة المسلمين14165

113محمد علي حواتمفهوم الشرق أوسطية وتأثيرها على األمن القومي العربي14166

14167
رموز ومعجزات دراسات في الطرق والمناهج التي استخدمت 

لقراءة الكتابة واللغات القديمة
113آرنست دوبلهوفر

الرف الرابع



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

14168
التاريخ المعاصر أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية 

الثانية

عبد العزيز سليمان نوار ، .د

عبد المجيد نعنعي.د
114

114هاشم يحيى المالحالمفصل في فلسفة التاريخ14169

114عبد الرسول الموسويالشيعة في التاريخ14170

114إبراهيم سلمان الكرويالمرجع في الحضارة العربية اإلسالمية14171

114عبد اللطيف أحمد الشيخالتوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي14172

114ياسين سويدالفن العسكري اإلسالمي أصوله ومصادره14173

114محمود األشرمالتنمية الزراعية المستدامة العوامل الفاعلة14174

114رشدي راشدالجبر والهندسة في القرن الثاني عشر مؤلفات شرف الدين الطوسي14175

114عالء هاتف جاسم العنزيالخوارج قراءة جديد ورؤية معاصرة14176

114قيس النوريالشخصية العربية ومقارباتها الثقافية14177

114محمد علي حبيب الموسويالمناهج الدراسية المفهوم األبعاد المعالجات14178

114ياسين محمد السواسفهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشق14179

114محسن عبد الصاحب المظفرجغرافية المدن مباديء وأسس ومنهج ونظريات وتحليالت مكانية14180

114سليمان فائق بكتاريخ بغداد14181

114أسامة النقشبندي وظمياء عباسمخطوطات التاريخ والتراجم والسسير14182

114عبد الجبار عبد الرحمن2ذخائر التراث العربي اإلسالمي ج14183



114هارلد هارمنتاريخ اللغات ومستقبلها14184

114أحمد شلبي اإلسالم3مقارنة األديان 14185

114منير العلبكيمعجم أعالم المورد14186

114ظافر العجميأمن الخليج العربي تطوره وإشكالياته14187

114محمد الخضريالدولة العباسية14188

114ادوارد سعيداالستشراق14189

114عبد الحكيم الكعبيعصر النبوة14190

114مجموعة منتاريخ العرب وحضارتهم في األندلس14191

114محمد لطفي جمعةتاريخ فالسفة اإلسالم في المشرق والمغرب14192

114حمد عبد الكريم البرزنجيتزكية النفس14193

114علي حسين الجابري1فلسفة التاريخ في الفكر العربي الماصر القسم14194

114حسنين كامل عوضتاريخ الصيدلة في الحلة14195

114صالح طهبوبالعصر األموي14196

114الرسالة القشيرية لإلمام أبي القاسم عبد الكرين بن هوازن القشيري14197

114منتهى طالب سلمانتاريخ العالقات األمريكية14198

114خليل اينالجيكتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى االنحدار14199

114رفعت سيد أحمدقرآن وسيف14200

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف الخامس



115مجموعة من المؤلفينالعولمة وأبعادها االقتصادية14201

115مهدي جراداتاألحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي14202

115العالمة محمد أمين زكي بكمشاهير الكرد وكردستان14203

115سوانسن كوبررحلة في البالد العربية الخاضعة لألتراك14204

115آمن أبو حجرالمدن اإلسالمية14205

115خالد يحيى العزيمشكلة شط العرب في فضل المعاهدات والقانون14206

115وليد الطيبمراجعات الحركة اإلسالمية السودانية14207

115لبيب إبراهيم أحمدالخالفة الراشدة14208

115عدنان محمد قاسمالتطورات السياسية في اليمن14209

14210
معرفة ومراحل الخلق وتأثيرها على فلسفة التاريخ دراسة تاريخية 

ومعرفية
115جاسم محمد عذيب

115خالد التميميالصفوة العراقية بين النجاح والفشل14211

14212
نشأة وتطور الجمعيات واألحزاب والتيارات السياسية الكردية في 

العراق
115أركان حمة أمين الزرداوي

115عبد الجبار الجومردهارون الرشيد14213

115أوليغ بيريسيبكيناليمن واليمنيون في ذكريات دبلوماسي روسي14214

115المستير ستيفن هيمسلي لونكريكأربعة قرون من تاريخ العراق الحديث14215

115خالد يحيى العزيمشكلة شط العرب في ظل المعاهدات والقانون14216

115آمنة أبو حجرموسوعة المدن العربية14217

115عبد المنعم الهاشميموسوعة تاريخ العرب عصر الرسول وخلفائه14218

115األب سهيل قاشاأثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية14219



14220
أصل العرب وأصولهم دراسة تحليلة للقبائل العربية في كتاب صبح 

األعشى في صناعة األنشا
115أحمد بن علي القلقشندي

115عرفان شهيدروما والعرب14221

تاريخ دولة آل سلجوق14222

عماد الدين محمد بن محمد بن 

حامد االصبهاني المتوفى سنة 

هـ597

115

115مسعود ظاهر.د2004 – 1904اليابان بعيون عربية 14223

115بروكويبوسالتاريخ السري14224

115محمد توفيق أبو عليصور العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب األمثال العربية14225

115عبد الستار شنين الجنابي.د1968 – 1932تاريخ النجف االجتماعي 14226

115عماد محمد ذياب الحفيظ.دنشأة الحضارة وتطورها في الخليج والجزيرة العربية14227

115بليافسكيأسرار بابل14228

115سهيل زكار: تحقيق(ججنامة)فتح السند 14229

115رفيق حبيبالوسطية الحضارية تحديات الفكرة والحركة14230

115سلمان بن فهد العودةمراجعات الجماعة اإلسالمية المقاتلة في ليبيا14231

115أحمد رفيق البرقاويالعالقات السياسية بين العراق وبريطانيا14232

115هاري ساغسعظمة بابل14233

115هيثم جمعة هاللموسوعة حروب ومعارك العرب في الجاهلية14234

115محمد موسى محمودالموسوعة الجغرافية14235



اإللياذة14236
ممدوع : هوميروس ؛ ترجمة

عدوان
115

115شوقي ضيفالعصر العباسي األول والثاني14237

115أنمار أحمد محمدطبيعته-  الالهوت المسيحي نشأته  14238



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1996121، 1994، 1993 – 1989يوميات وثائق الوحدة العربية14239

121 كتب5 ، 1980 – 1908ببليوعرافيا الوحدة العربية 14240

121يوسف خوري1989 – 1913المشاريع الوحدوية العربية 14241

121علي أحمد الشحريلغة عاد14242

121صالح مهدي الفرطوسيقبر اإلمام علي وضريحه14243

121مجموعة من المؤلفينأطلس العراق التعليمي14244

121أطلس الوطن العربي والعالم14245

14246
أطلس حافظ في تخطيط أقاليم الكرة األرضية طبيعيا وسياسيا 

واقتصاديا
121أحمد حافظ

121ناجي علي محفوظالنقود في المصادر العربية14247

الخزانة الثانية عشرة

الرف األول



13، 1دائرة المعارف اإلسالمية المجلد 14248
أحمد : نقلها إلى العربية

الشنتناوي
121

121مجموعة من المؤلفين2العمارات العربية اإلسالمية في العراق ج14249

121رينهارت دوزي9، 8تكملة المعاجم العربية ج14250

1 من المجلد2الخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم14251
للوزير الكاتب أبي الحسن 

علي بن بسام الشنتريني
121

121حميد المطبعي2موسوعة أعالم وعلماء العراق ج14252

121ليوناردو دافينشيحكايات وأساطير14253

121اإلمام أبو حامد الغزاليفهار إحياء علوم الدين14254

121محمد فؤاد عبد الباقيالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم14255

121أحمد رمضان أحمدحضارة الدولة العباسية14256

121نيكوالس بوستيغيثحضارة العراق وآثاره تاريخ مصور14257

14258
أصداء التكريم القصائد التي ألقيت في احتفاالت جائزة راشد 

2001 – 1988للتفوق العلمي 
121

121لطفي عبد البديع2فهرس المخطوطات المصورة ج14259

1987121الندوة الدولية حول محمد الخامس الملك الرائد 14260



14261
المقابر والمشاهد بجانب مدينة السالم ومواضع قبور الخلفاء 

أئمة اإلسالم علي بن أنجب الساعي

أحمد شوقي بن نبين، : ضبط

ومحمد سعيد حنشي
121

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

14262

تاريخ التراث العربي علم اللغة، عصر صدر اإلسالم وبني أمية 

والمخضرمين، التدوين التاريخي، العقائد والتصوف، مقدمة 

ودراسات، العصر الجاهلي، العصر العباسي، علوم القرآن 

والحديث، الفقه

122فؤاد سزكين

قصص األنبياء14263
اإلمام أبو الفداء إسماعيل بن 

كثير
122

نساء حول الرسول والرد على مفتريات المستشرقين14264
محمود مهدي االستنبولي 

مصطفى أبو النصر الشلبي
122

122المبار كفوريالرحيق المختوم14265

122خالد محمد خالدرجال حول الرسول14266

122تركي علي محمود العزاويأعالم الطب العربي في بالد األندلس14267

122أحمد ناصر النعيميدراسة تقويمية للدور التربوي في الخدمة المكتبية14268

122عبد هللا الطريفي األعمال الكاملة14269

المخالة14270
الشيخ بهاء الدين محمد بن 

حسين العاملي
122

الرف الثاني



جوامع األدب في أخالق األنجاب14271
جمال الدين بن محمد القاسمي 

الدمشقي
122

122أبو حامد الغزاليشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل14272

مسند اإلمام الشافعي14273
اإلمام أبو عبد هللا محمد بن 

إدريس الشافعي
122

122عبد الرحمن المسطاويشخصيات لها تاريخ14274

122محمود سعيد عمرانحضارة أوربا في العصور الوسطى14275

122مهدي صالح13إمبراطورية الخزر وميراثها القبيلة14276

كتاب ذكر كل صحابي روى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم14277
أبو الفتح محمد بن الحسين 

األزدي الموصلي
122

14278
عراق بال قيادة قراءة في أزمة القيادة اإلسالمية الشيعية في 

العراق
122عادل رؤوف

طبقات المفسرين14279
الحافظ شمس الدين محمد بن 

علي بن أحمد الداودي
122

122الخطاط وليد األعظمي1تراجم خطاطي بغداد المعاصرين ج14280

122محمد بشير العامري(إهداء)دراسات حضارية في التاريخ األندلسي 14281

مقاصد الفالسفة14282
أبو حامد محمد بن محمد بن 

محمد الغزالي
122

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف الثالث



123عبد مهنا سمير جابرأخبار النساء في العقد الفريد14283

اتمام االهتمام بمسند أبي محمد بن بهرامر14284
أبو عاصم نبيل بن هاشم 

العمري
123

123عمر عبد السالم تدمريهـ5تراجم العلماء واألعالم في القرن 14285

المجالس السنية14286
أحمد بن الشيخ حجازي آل 

نهيان
123

123إنعام نوال عكاريعلوم البالغة المعجم المفصل البديع والبيان والمعاني14287

14288
رحلة ابن بطوطة تحفة األنظار في غرابة األمصار وعجائب 

األسفار
123محمد السعيد محمد الزيني

123محب الدين بن النجار البغداديالمستفاد من ذيل تاريخ بغداد14289

123نعيم زرزور.أسيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد14290

123مديحة الشرقاوينزهة النظار في قضاة األمصار البن الملقن14291

روضة المحبين ونزهة المشتاقين14292
شمس الدين محمد بن قيم 

الجوزية
123

14293
تاريخ غزو العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا والجزائر 

والبحر المتوسط
123شكيب أرشالن

قالدة الجواهر في الغوث الرفاعي وأتباعه األكابر14294
أبو الهدى محمد بن حسن 

الرفاعي الصيادي
123



123أنور عليان أبو سويلم2ديوان امريء القيس وملحقاته المجلد14295

123أسامة بن منقذكتاب االعتبار14296

123أحمد أمينفجر اإلسالم14297

الموازنة بين أبي تمام والبحتري14298
أبو القاسم المحسن بن بشير 

بن يحيى البصري
123

أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين14299
أبو محمد علي بن محمد 

األندلسي
123

123محمد سعيد الراويخير الزاد في تاريخ مساجد وجوامع بغداد14300

األخبار الطوال14301
أبو حنيفة أحمد بن داود 

الدينوري
123

123صالح الطائي بع المائة13معالم اإليمان في تفير القرآن ج14302

123سليمان دنيا.دتهافت الفالسفة اإلمام الغزالي14303

123اإلعالم العلمي والجمهور14304

123عبد الكريم إبراهيم دوحاننشأة المدرسة التاريخية في الشام والحجاز ومصر والعراق14305

هـ8كتاب الحوادث المؤلف من القرن14306
بشار عواد معروف ، عماد 

عبد السالم رؤوف
123

123كورت روتمانتاريخ األدب األلماني14307

123محمد أسد هللا صفاتيمور لنك14308

123أمين المميزبغداد كما عرفتها شذرات من ذكريات14309

تاريخ محاسن بغداد14310
وهو تهذيب غاية المرام ؛ 

الشيخ ياسين العمري
123



أدب الكاتب14311
أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن 

قتيبة الدينوري
123

إتقان ما يحسن من األخبار الواردة على األسن14312
نجم الدين محمد بن محمد 

الغزي
123

123أبو بكر الجزائريهذا الحبيب محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يا محّب14313

14314
األسس الطبيعية لحضارة العرب وأصل األبجديات واألرقام 

والمقاييس واألوزان والقضاء والنقد
123عادل سعيد بشتاوي

14315
األنيس المطرب بروض القرطاس وتاريخ ملوك المغرب 

ومدينة فاس
123علي بن أبي زرعة الفاسي

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

124حبيب مغنيةالشعر السياسي من وفاة الرسول إلى نهاية العصر األموية14316

124أحمد شلبيأديان الهند الكبرى14317

124أحمد شلبيمقارنة األديان المسيحية14318

124أحمد شلبيمقارنة االديان اليهودية14319

124ريمي أويفيا كونستلالتجارة والتجار في األندلس14320

124عبد الرحمن مدير المديرالمدينة المنورة في العصر المملوكي14321

124محمد سهيل طقوشتاريخ المغول وااللخانيين14322

الرف الرابع



124أطلس تاريخ العالم من البداية حتى الزمن الحاضر14323

رحلة ابن خلدون14324

عبد الرحمن بن محمد 

األشبيلي، محمد بن تاويت 

الطنجي

124

124هوميروساإللياذة14325

124عبد الرحمن بدويالخطابة الترجمة العربية القديمة14326

124فيصل الشليبالد الشام في ظل الدولة المملوكية الثانية14327

124مصطفى حلمياألسرار الخفية واء إلغاء الخالفة العثمانية14328

124أبو المطرف أحمد بن عميرةتاريخ ميورقا14329

124علي مظهرمحاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال وغيرها14330

مختصر تاريخ الخلفاء14331
عالء الدين مغلطاي بن قليج 

بن عبد هللا الحنفي
124

124تقي الدين ابن الطيب المالكيالزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة14332

124علي بن محمد اللخمي األشبيليغزوة السلطان سليم مع قناصه الغوري14333

124حسام الدين القدسيالسيرة النبوية14334

124أذرتاش أذرنوشسبل نفوذ الفارسية في ثقافة عرب الجاهلية ولغتهم14335

الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء14336
أبو محمد عبد هللا بن مسلم 

الدينوري
124



14337
رسائل موالي العربي الدلقاوي المسماة بشور الهدية في مذهب 

الصوفية
124عاصم إبراهيم  الكيالي.د

قصص األنبياء محتوية على تخريجات الشيخ األلباني رحمه هللا14338
أبو الفداء إسماعيل بن عمر 

بن كثير الدمشقي
124

الجامع في العلل ومعرفة الرجال14339
أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن 

حنبل
124

124السيرة النبوية لإلمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي14340

124السيرة النبوية البن هشام أبي محمد بن عبد الملك المعافري14341

124عمر عبد العزيز عمردراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر14342

124رفيق حبيبالوسطية الحضارية14343

صيانة اآلثار وترميمها14344
زياد سلهب ، محمد شعالن .د

الطيار
124

124مصطفى علم الدينالزمن العباسي14345

124أسامة الجوهرياآلثار العراقية14346

124جوزيف يوسفتاريخ العصور الوسطى األوربية وحضارتها14347

124وجيه كوثرانيتاريخ التاريخ14348

124سهلة علوان جوادالمخطوطات في العراق14349



124محمد بشير العامريمظاهر اإلبدع الحضاري  في التاريخ األندلسي14350

الكفاية في علم الرواية14351
أبو بكر أحمد بن علي بن 

ثابت المعروف بالبغدادي
124

تاريخ خليفة بن خياط14352
 أبو عمر خليفة بن خياط بن 

أبي هبيرة الليثي العصفري
124

124محمد سهيل طقوشتاريخ المغول القبيلة الذهبية والهند14353

124لويس ماسنيونخطط الكوفة وشرح خريطتها14354

124علي الورديخوارق الالشعور14355

124صالح أحمد العليتاريخ العرب القديم والبعثة النبوية14356

124مصطفى جوادرحلة أبي طالب خان إلى العراق وأوربا14357

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

125فراس السواح5، 4، 3، 1الكتاب : موسوعة تاريخ األديان14358

125جواد موسى محمد عفانة3، 2المجلد . صحيح البخاري مخرج األحاديث محقق المعتني14359

125آدم ميتزالحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري14360

125مطر حامد حليس النياديوثائق أساسية في القانون الدولي العام14361

125إبراهيم السامرائيفوات ما فات من حديث السنين14362

الرف الخامس



125جمال نادرقصص مؤثرة من الواقع التارئبون والتائبات14363

125مصطفى حامد رحومةالمقاومة الليبية التركية ضد الغزو اإليطالي14364

125هاشم النحاس2، 1القسم: الروائي والتسجيلي14365

125عباس التميميالنمو الصناعي في محافظتي البصرة ونينوى14366

1980125البترول كتاب سنوي 14367

125أيمن الشربينيتربية الحمام14368

2125 العدد1971البترول والصناعة في ابو ظبي 14369

125علي الورديمهزلة العقل البشري14370

125رحالة أوربيون في العراق14371

125طه باقرملحمة كلكامش14372

125محمود شكري اآللوسيتاريخ نجد14373

125عبد الجبار ناجيالمدارس التاريخية اإلسالمية14374

125جاسم الرصيفمزاغل الخوف14375

125رفائيل بابو إسحقمدارس العراق قبل اإلسالم14376

125ماكس أوبناهينرحلة إلى ديار شمر وبالد الشام وبالد شمال الجزيرة14377

125أغسطس راليمسيحيون في مكة14378

125أحمد أمين3 – 1ضحى اإلسالم ج14379

14380
اتفاقات التعاون العلمي بين مركز دراسات الخليج العربي 

بجامعة البصرة والمراكز العلمية العربية واألجنبية
125

125محمد عبد العليم مرسيالتعليم العالي ومسؤولياته في تنمية دول الخليج العربي14381

125عالء الدين التكريتيتكريت الخالدة عبر العصور14382



125محمود نصارمحاوالت اغتيال النبي وفشلها14383

125محمد محمود مصطفىالتسويق االستراتيجي للخدمات14384

125عبد العزيز مطرمن أسرار الهجة الكويتية14385

125محمد عصفور سلمانالعراق في عهد مدحت باشا14386

14387
بالد الشام في ظل الدولة المملوكية الثانية دولة الجراكسة 

البرجية
125فيصل الشلي

125الخطة متوسطة المدى األول14388

1986125 – 1984تطور التربية في الصين من 14389

أثر الطبقة العاملة العراقية في الحياة السياسية14390
محمد الربيعي ، صالح مهدي 

البيضاني
125

125المشاركة الشعبية في مواجهة األمية الحضارية14391

125محمد علي عبد الكريمتاريخ التعليم في الصومال14392

125أبو خلدون ساطع الحصريأبحاث ودراسات على ضوء األحداث والنظريات14393

125محمد رضوان الدايةقرة العين في فرح الزين14394

125سعيد محمد النهيريديوان الروائع المالح في سيرة آل بو فالح14395

125أحمد مصطفى الدوشالسهل الممتنع الشعر يجري في دمي ويصب نهرا من دمي14396

125علي الدالهمةرواية عريشة الرماح14397

125المنفيون الليبيون إلى سجون الجزر اإليطالية14398

125أحمج الربيعيالعذيق النضيد بمصادر ابن أبي الحديد في شرح  نهج البالغة14399

125محمود علي عامرتاريخ المغرب العربي المعاصر14400



125جرمان عياشدراسات في التاريخ المغربي14401

14402
تاريخ العرب السياسي في المغرب من الفتح العربي حتى سقوط 

غرناطة
125سعدون نصر هللا.د

التنظيم الصناعي واإلدارة14403
سلمان السغبيني ونزيه أبو 

صالح
125

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

14404
مجلس اتحاد المعلمين العرب وندوة القيادات النقابية في مجال 

محو االمية
126

126شيرين إحسان شيرزادلمحات من تاريخ العمارة والحركات المعمارية وردوادها14405

126تقويم البرامج التربوية في الوطن العربي14406

2، 1تاريخ أربل القسم 14407

شرف الدين أبو البركات 

المارك بن أحمد اللخمي 

األربلي

126

126عبد األمير مهدي حبيب الطائي2، 1ديوان ابن نباتة السعدي ج14408

126شاكر مصطفى4، 2، 1تاريخ العرب والمؤرخون ج14409

126إسماعيل أحمد ياغيحركة رشيد عالي الكيالني14410

126كامل السامرائيالقوانين الخاصة بالنفط14411

126محيي هالل السرحانكتاب شرح أدب القاضي للماوردي14412

الرف السادس



126محيي هالل السرحان2أدب القاضي للماوردي ج14413

126عبد هللا الجبوري1فهرس المخطوطات العربية في المكتبة العامة ببغداد ج14414

1المخطوطات الفقهية القسم14415
أسامة النقشبندي وعامر 

القشطيني
126

126عبد الكريم أبو شويربحركة نشر التراث العربي في الطب والصيدلة14416

126تقي الدين عارف الدوريأثر الحضارة العربية اإلسالمية في أوربا14417

126يونس أحمد السامرائي3، 2شعر ابن المعتز ج14418

126عبد الفتاح أحمد فؤادفالسفة اإلسالم والصوفية وموقف أهل السنة منهم14419

126علي ماضيالنفس البشرية14420

انتقال األفكار والتقنيات في المغارب والعالم المتوسطي14421

عبد الرحيم بلحادة وعبد 

الرحمن المودن ومحمد 

الزهرة الغربي

126

126عبد العزيز المقالحالوجه الضائع14422

126شريعة حمورابي14423

126علي الوردي.داألخالق14424

126مخطوط تدريب المدارك للقاضي عياض14425

126سعيد عبد الغفارالغازات الصناعية14426

126بنغالديش.أالمدخل إلى إعداد البحث14427

126شبلي العيسميالنظام السوري ودوره في تردي الوضع العربي14428

126نوري إسماعيلالديانة الزرادشتية14429

126عبد الواحد الكبيسيالتعليم النشط رؤى لتطوير التعليم وتنشيطه14430



126عبد هللا سنان محمد دراسات مختارات14431

126عاصم الجنديفارس القسطل عبد القادر الحسيني14432

126جابر شكرجيالنفط والبتروكيمياويات14433

126فاضل الناصريالفتح اإلسالمي لمدينة تكريت14434

126علي الطنطاويبغداد ذكريات ومشاهدات14435

126عبد الطيف أحمد عليمصادر التاريخ الروماني14436

126عامر هادي الذربذو الكفل أم حزقيال14437

126زهير كاظم عبودطاووس ملك رئي المائكة عند األزيدية14438

126عبد الواحد بن علي المراكشيالمعجب في تلخيص أخبار المغرب14439

126موسى تاج الدينومضات من ذاكرة مسيرة الكفاح المسلح14440

126شمس الدين ابن طولونقضاة دمشق الثغر البسام في ذكر ولي قضاء الشام14441

126محمد مختار باشاالتواريخ الهجرية بالسنين االفرنكية والقبطية14442

126(إهداء)ابن أثير مشاهير علماء 14443

126مقاومة في قواعد بغداد الدولة العباسية14444

126كاظم المشهداني.دالنظم السياسية14445

مخطوطات الحديث النبوي الشريف14446
أسامة النقشبندي وظمياء 

محمد عباس
126

14447
جمال الدين األفغاني، محمد عبدة، سعد : ثالثة من أعالم الحرية

زغلول
126قدري قلعجي

126عباس البغداديبغداد في العشرينيات14448



126عبد الرضا عوض(إهداء)أشهر الجرائم واالغتياالت في محافظة بابل 14449

126منصور يوسف العجبالسودان الدولة الموحدة رؤية للمستقبل14450

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

14451
 5، ج(2 – 1) 6ج: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث

2، ج(2 – 1)
127علي الوردي

14452
 من دليل 1700 – 1600عربستان في الوثائق البريطانية

الخليج للوريم
127ماجد شبر

حياة الصحابة14453
العالمة الشيخ محمد يوسف 

الكاندهلوي
127

127م1936دليل المملكة الدليل الرسمي للعراق لسنة 14454

14455
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للحافظ جالل الدين 

(2 – 1من)عبد الرحمن السيوطي المجلد 
127محمد أبو الفضل إبراهيم

127حسين الهنداوي.دمحمد مكية والعمران المعاصر14456

127منذر الشاوي.دفلسفة الدولة14457

127الفريق سر المرهوالدين1920ثورة العشرين ثورة العراق 14458

قصة تجاربي مع الحقيقة سيرة المهاتما غاندي بقلمه14459
منير : نقلها إلى العربية

البعلبكي
127

4127، 3، 2، 1قسطنطين زريق المجلد.األعمال الفكرية العامة للد14460

الرف السابع



127عبد الرحمن بدويموسوعة المستشرقين14461

127دار مكتبة الهاللمقدمة ابن خلدون14462

127ماجد شبرالبدو في صور بعدسة أبنائهم14463

127أوسكار رويترالبيت العراقي في بغداد ومدن عراقية أخرى14464

14465
 دراسة تحليلية 84 – 83التطور التربوي في الوطن العربي 

1985تونس 
127عبد القادر المهيري

127يوسف فرحان دوخياألغاني الكويتية14466

127ثائر الموسوي العنبكيالحجة الباقية في الرد على النجوم الزاهية14467

127رشيد صالحألف ليلة وليلة14468

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

128جبار جاسم مكاويتنظيم الحزب الدعوة اإلسالمية في بابل14469

128العصر األموي ، العباسي، الفاطمي: موسوعة تاريخ العرب 14470

تاريخ القضاعي المسمى عيون المعترف وفنون اخبار الخالئف14471
أبو عبد هللا محمد بن سالمة 

بن جعفر القضاعي
128

128محمد رضاتاريخ اإلنسانية وأبطالها من بدء الخليقة إلى خاتم المرسلين14472

اآلثار الباقية عن القرون الخالية14473
أبو الريحان محمد بن أحمد 

البيروني
128

الرف الثامن



128البالذريفتوح البلدان14474

128حسان حالقتاريخ الشعوب اإلسالمية الحديث والمعاصر14475

128رشيد الدين فضل هللا الهمذانيجامع التواريخ14476

128بيير رينوثانمدخل إلى تاريخ العالقات الدولية14477

128إبراهيم بيضونالحجاز والدولة اإلسالمية14478

128عبد العزيز نوارالشعوب اإلسالمية االتراك العثمانيون الفرس مسلمو الهند14479

128محمد فريد بكتاريخ الدولة العلية العثمانية14480

128يحيى الخشابتاريخ البيهقي14481

128أبو الحنفيحوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقران14482

128عاتق بن غيث البالديالميضاح14483

128أحمد مختار العباديفي تاريخ العباسي والفاطمي14484

128حسان حالق وعباس صباغالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانية14485

128إبراهيم شمس الدينمجموع أيام العرب في الجاهلية واإلسالم14486

128كي ليستربنجبلدان الخالفة الشرقية14487

128عماد علي عبد السليم حسيناإلسالم واليهودية دراسة مقارنة من خالل سفر اآلويين14488

128حسان حالقاألرشيف والوثائق والمخطوطات14489

128طه باقرمقدمة تاريخ الحضارات القديمة14490

128بسام العسلي(المسلمون)قادة الحروب الصليبية 14491

128رؤوف سبهانيتاريخ الفلسفة في إيران14492

128محمد بن يوسف الكاندهلويحياة الصحابة14493



128محمد الخضري بكتاريخ التشريع اإلسالمي14494

نور األبصار في مناقب آل بيت النبي  المختار14495
مؤمن بن حسن بن مؤمن 

الشبلجي
128

128ناصر الطريفيتاريخ الفقه اإلسالمي14496

128شكيب أرسالنتاريخ غزوات العرب14497

الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي14498
محمد بن الحسن الحجوي 

الثعالبي الفاسي
128

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

14499
في مناقب اإلمام الشافعي توالي التأسيس لمعالي محمد بن 

إدريس
129أبو الفداء عبد هللا القاضي

14500

التعريف بشيوخ حدث عنهم محمد بن إسماعيل البخاري في 

كتابه وأهمل أنسابهم وذكر ما يعرفون به من قبائلهم وبلدانهم 

ويليه تسمية شيوخ أبي داود كالهما

اإلمام أبو علي الحسين بن 

محمد بن أحمد الجياني 

الغسانيي األندلسي

129

129معالم دائرة المعارف الحسينية للكرباسي14501

أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم14502
شمس الدين أبو عبد هللا محمد 

بن أحمد بن أبي بكر المقدسي
129

14503
الجذور التاريخية والمعمارية التي أثرت على التشكيل الفني 

للحروف العربية منذ نشأتها حتى اآلن
129علي فايز الغول

الرف التاسع



129أحمد أمينزعماء اإلصالح في العصر الحديث14504

129سلمى مجدينساء ملهمات خلدهن التاريخ14505

129محمد سعيد جوديتاريخ األزياء القديم14506

129محمد أحمد درنيقةالموجز في الحضارة اإلسالمية14507

الحضارت الصراع والحوار نظام المصارحة14508
سجيع .ميخائيل مسعود ود.د.أ

الجبيلي
129

129محمد علي القوزيفي تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر14509

14510
الدور السياسي والحضاري لمصر الفرعونية في منطقة الشرق 

األدنى القديم
129

129سلطان محيسنعصور ما قبل التاريخ14511

129نايف معروفالخوارج في العصر األموي14512

129حسان الحالقمكة المكرمة من خالل رحلتي ابن جبير وابن بطوطة14513

129علي الورديقصة األشرف وابن سعود14514

129سيد عبد الماجد الغوريعلم مصطلح الحديث14515

129خضير عباس ناجيسياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية14516

129محمد عبد الكريم دواحالمدينة المنورة في الفكر اإلسالمي14517

129األندلسيتهافت التهافت14518

129صباح الشيخلياألصناف والمهن في العصر العباسي نشأتها وتطورها14519

129علي الصالبي.ددولة السالجقة14520

129رياض عبد الحميد مرادمعجم المثال العربية14521

129مرآة الزمان في تاريخ العيان14522



129محمد زكي أحمد البرواوي.دإسهام علماء كوردستان العراق في الثقافة اإلسالمية14523

الترجمان عن غريب القرآن14524
تاج الدين أبو المحاسن عبد 

الباقي اليماني
129

129أحمد جواد العتابيالخوف ألفاظه وسياقاته في القرىن الكريم14525

األحكام السلطانية والواليات الدينية14526

أبو الحسن علي بن محمد 

الماوردي، محمد جاسم 

الحديثي

129

129سيروان الجنابياإلطالق والتقيد في النص القرآني14527

129علي السعديالعراق الجديد قلق التاريخ وعقدة القوة14528

129عرب دعكورتاريخ الفاطميين والزنكيين واأليوبيين والمماليك وحضارتهم14529

129شوكت باموكالتاريخ المالي للدولة العثمانية14530

129جالل الخوالدةرواية ليست للنشر14531

129وسام أبو علي الحجاوياألصول العلمية والعملية في المحاسبة الضريبية14532

129علي الورديوعاظ السالطين14533

129رياض البدراويالموقف األموي من الموالي بين الشبهات والواقع التاريخي14534

129محمد فهد القيسي.دتداول السلطة في العراق القديم أبان األلف الثالث قبل الميالد14535

129إبراهيم بيضون.دتاريخ بالد الشام في العصور اإلسالمية14536



129عبد الحميد البطريكالتاريخ األوربي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا14537

129عبد الجبار ناجي.ددراسات في تاريخ المدن العربية اإلسالمية14538

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1210علي الوردي.دمنطق ابن خلدون14539

1210علي الورديدراسة في طبيعة المجتمع العراقي14540

1210سهيل زكارفي التاريخ العباسي واألندلسي السياسي والحضاري14541

1210صالح أحمد العليسامراء دراسة في النشأة والبنية السكانية14542

1210أحمد المنياويحكايات وأسرار أشهر مدن العالم الكبير14543

1210أمينة بيطارتاريخ الدولة العربية في المشرق من السالجقة حتى سقوط بغداد14544

1210لطفي عبد الوهاب يحيىدراسات في العصر الهلنسكي14545

1210شكران خربوطليالحضارة اإلسالمية آثار وفنون14546

1210هاشم يحيى المالحالوسيط في تاريخ العرب قبل اإلسالم14547

1210صالح أحمد العليالكوفة وأهلها في صدر اإلسالم14548

1210صالح العليالمنسوجات واأللبسة العربية في العهود العربية14549

1210عبد الرحمن عبد الكريم العانيعمان في العصور اإلسالمية األولى14550

1210فرست فرعيالفتح اإلسالمي لكردستان14551

الرف العاشر



1210محمد محمود المندالويتاريخ اإلمارات العربية المتحدة14552

1210قدري القلعجيأشهر المحاكمات في التاريخ14553

1210مونتيغمري واتفي تاريخ إسبانيا اإلسالمية مع فصل في األدب14554

1210صالح أحمد العليأهل الفسطاط14555

1210صالح العليعمر بن عبد العزيز14556

1210ياسين حسين الويسيالتصوف في العراق14557

1210محمد زكي بكمشاهير الكرد وكردستان في العهد اإلسالمي14558

1210هيثم غالب الناحيتفتيت العراق انهيار السلم المدني والدولة العراقية14559

1210يوسف خليفة اليوسفاالقتصاد السياسي للنفط رؤية عربية تطوراته14560

1210محيا زيتونالتجارة والتعليم في الوطن العربي14561

1210خيرية قاسميةيهود البالد العربية14562

1210محمد نور الدين أفايهفي النقد الفلسفي المعاصر مصادره الغربية وتجلياته العربية14563

14564
السلفيون والربيع العربي سؤال الدين والديمقراطية في السياسة 

العربية
1210محمد أبو رمان

1210كمال بلهاديمنوال التنمية والفكر ياسين الحافظ14565

1210انطوان زحالنالعرب وتحديات العلم والتقانة تقدم من دون تغيير14566

1210عزمي بشارةالعرب في إسرائيل رؤية من الداخل14567

1210مجموعة من المؤلفينالحوار القومي الديني14568

1210هشام شرابيالنقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين14569

1210حسنين توفيق إبراهيمالنظم السياسية العربية االتجاهات الحديثة في دراساتها14570



1210علي خليفة الكواريتنمية للضياع أم ضياع لفرص التنمية14571

14572
التنمية العصية من التبعية إلى االعتماد على النفس في الوطن 

العربي
1210يوسف الصايغ

1210مجموعة من المؤلفينناصيف نصار14573

1210عبد اإلله بلقزيزنقد التراث14574

1210علي محافظةفرنسا والوحدة العربية14575

1210عبد الغفار شكرالطليعة العربية التنظيم القومي السري لجمال عبد الناصر14576

1210أحمد قران الزهرانيالسلطة السياسية واإلعالم في الوطن العربي14577

1210رهاب نوفلمشروع مقاومة تقسيم العراق وتفتيته14578

1210أحمد شكر الصبيخمستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي14579

1210علي أومليلأفكار مهاجرة14580

1210محمد لبيب شقير1الوحدة االقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها ج14581

1210مجموعة من المؤلفينالعمالة األجنبية في أقطار الخليج العربي14582

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1211بثينة شعبانعشرة أعوام مع حافظ األسد14583

14584
موقف االتحاد السوفيياتي وروسيا من الوحدة العربية منذ 

الحرب العالمية وحتى اليوم
1211نورهان الشيخ

14585
سياسة األحزاب والدين والمرأة في القيادة لبنان من منظور 

مقارن
1211فاطمة سبيتي قاسم

الرف الحادي عشر



14586
 اإلعصار من تغيير 2015 إلى 2014حال األمة العربية من 

النظم إلى تفكيك الدول
1211مجموعة من المؤلفين

هـ6الحياة العلمية في بغداد في القرن 14587
عبد العزيز خضير عباس 

جاسم
1211

1211حسين حاتم الكرثيمجالس األدب في بغداد14588

1211صالح أحمد العلي1بغداد مدينة السالم ج14589

1211رشيد خيونالشيعة، السنة: عام من اإلسالم السياسي في العراق14590100

1211حميد الشابيالكائن والممكن في قراءة الشعر العربي المعاصر14591

1211عدنان مصطفىالطاقة النووية العربية عامل بقاء جديد14592

1211مجموعة من المؤلفينالدين والدولة في الوطن العربي14593

1211رامي عبودنحو استراتيجية عربية لصناعة المحتوى الرقمي14594

1211حسنين توفيق إبراهيمظاهرة العنف السياسية في النظم العربية14595

1211محمود عبد الفضيلانتقال العمالة العربية14596

1211مجموعة من المؤلفينالثقافة والمثقف في الوطن العربي14597

14598
األعوام الثالثون األولى في حياة مركز دراسات الوحدات 

العربية دراسات ولمحات ووثائق
1211مجموعة

1211أحمد سيد حسيندور القيادة السياسية في إعادة بناء الدولة روسيا في عهد بوتين14599

1211محمود شكري اآللوسيأخبار بغداد وما جاورها من البالد14600

1211ياسين خليل1 المجلد2العلوم الطبيعية عند العرب الكتاب14601

1211ياسين خليل1 المجلد3الطب والصيدلة عند العرب الكتاب 14602

1211قيس النوري.د.أرحلة الفكر االجتماعي14603



1211ياسين خليل2 المجلد1الفيلسوف والتفلسف الكتاب14604

1211متعب مناف جاسم.د.أالسوسيولوجيا العابرة نظرية معرفة تاريخ14605

1211متعب مناف جاسمتاريخ الفكر االحتماعي14606

1211مصطفى الفيالليرواية أم حامد14607

1211حسام محيي الدين اآللوسيتقييم العقل العربي ودوره من خالل نقاده ومنتقديه14608

1211حسن زيدان خلف اللهيبيمعارك الدفاع عن بغداد ومحاوالت اقتحامها14609

1211سعدي إبراهيمخانات بغداد في العهد العثماني14610

1211عقيد خالد ويحيى أحمدالصابئة المندائيون وعقائدهم14611

1211شفيق المهدي.دأزمنة المسرح14612

1211الهاي عبد الحسين الدهميمقدمة في علم االجتماع14613

1211علي موسى الكعبيمواقف النفري دراسة في التراكيب ودالالتها14614

1211علي موسى الكعبياألمثال في الحديث الشريف14615

1211رحيم كريم الخفاجيالتقويل النقدي المعاصر للتراث النقدي والبالغي عند العربي14616

1211رواء محمود حسينالحداثة المقلوبة14617

1211عمار مجيد كاظمرؤية جديدة للنظام النقدي اإلسالمي النظرية والتطبيق14618

14619
مشكلة االقتصاد غير الرسمي في العراق األسباب واآلثار 

والستراتيجية المقترحة للحلول
1211محمد عربي ياسر

1211كريم محمد حمزةتحليل المضمون الخطاب كمادة للبحث14620

الرف الثاني عشر



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1212أسماء أبو بكر محمدابن بطوطة الرجل والرحلة14621

1212حسين عاصياليعقوبي عصره سيرة حياته منهجه التاريخي14622

1212الشيخ كامل محمد عويضةغاليلو غاليلي14623

1212كامل محمد محمد عويضةآلفرد نورث هوايتد فيلسوف العلم والعلماء14624

1212كامل عويضةابن مسرة14625

1212خير هللا طلفاحقتيبة بن مسلم الباهلي14626

1212حسين عاصيالعماد األصفهاني حياته وعصره14627

1212حسين عاصيعبد الرحمن الجبرتي14628

1212حسين عاصيعبد الرحمن عبد الحكم وكتابه فتوح مصر وإفريقيا14629

1212حسين عاصيابن إياس14630

1212حسين عاصيأبو جعفر محمد بن جرير الطبري14631

1212حسين عاصيالمؤرخ أبو شامة14632

1212أسعد السحمرانيطبائع االستبداد ومصارع االستعباد14633

14634
النبوة والسياسية اإلنكليزيون العسكريون والطريق إلى الحرب 

النووية
1212غريس هالسن

1212حسين عاصيالمقريزية14635

1212حسن شميسانيالحافظ ابن عساكر14636

1212حسين عاصيخليفة بن خياط قي تاريخه وطبقاته14637

1212حسن شميسانيشمس الدين ابن خلكان14638

1212حسين عاصيابن خلدون مؤرخا14639



1212محمد الشرفي دموع الشراشف14640

1212محمد حسين شمس الدينابن تغري بردي14641

1212أسعد السحمرانيالماسونية نشأتها وأهدافها14642

1212حسين علينهاية التاريخ أم صدام الحضارات14643

1212شيريب سيبريدوفيتشحكومة العالم الخفية14644

1212فؤاد المرعيمحطات في حياة ميخائيل نعيمة14645

1212حسن كريممفهوم الحكم الصالح14646

1212أسعد السحمرانيمن اليهودية إلى الصهيونية14647

1212عزيز عارفنماذج من الخلل في ترجمة القرآن الكريم14648

1212نادر مرجانيرحل في أرض العرب14649

1212محمد عابد الجابريمسألة الهوية العروبة واإلسالم والغرب14650

1212وليد عبد الحيمعوقات العمل العربي المشترك14651

1212أحمد فارس عبد المنعمجامعة الدول العربية دراسة تاريخية سياسية14652

1212أسعد السحمرانيالبهائية والقاديانية14653

1212محمد سبيلمرجع الطالب في أبجدية الرسم14654

1212حكمت كشلي فوازاالبانستاس ماري الكرملي والمساعد14655

1212نخبة من مشاهير العالم (الصهاينة)حقيقة اليهود 14656

1212عبد هللا بن محمد الطيار.دالزكاة14657

1212علية عبد السميع الجنزوريالحروب الصليبية14658

1212عبد الحكيم األنيسالنبي صلى هللا عليه وسلم في رمضان14659

1212محمد الشرفيالحب دموع والحب ثورة14660



1212حمد عبد الكريم البرزنجيهل تحب14661

1212صالح حجازي كيالنيالوجيز14662

1212عبد الرحمن عبد السالم محمودفلسفة الموت والميالد في شعر السياب14663

1212كاظم آل فالح الموسويتاريخ وأعالم الصحافة العراقية قديما وحديثا14664

1212إحسان حقيبروتوكالت حكماء صهيون14665

مختار الصحاح14666
محمد بن أبي بكر عبد القادر 

الرازي
1212

1212خليل شرف الديناألعشى14667

1212مصطفى غالبالذاكرة14668

1212صادق الجميليتاريخ شخصية مائة صحابي وصحابية14669

1212مصطفى غالبفصام الشخصية14670

1212مصطفى غالبأصول علم النفس14671

1212أسد حيدرالخروج من مصر14672

1212خليل شرف الدينأبو نواس14673

1212خليل شرف الدينابن الرومي14674

1212خليل شرف الدينالمتنبي14675

1212خليل شرف الدينأبو فراس الحمداني14676

1212خليل شرف الدينالفرزدق14677

1212خليل شرف الدينالبحتري14678

1212خليل شرف الدينأبو العتاهية14679



1212خليل شرف الدينحسان بن ثابت األنصاري14680

1212مصطفى غالبفصام الشخصية14681

1212مصطفى غالبمباديء علم النفس14682

1212مصطفى غالبتغلب على الخجل14683

1212مصطفى غالبتغلب على الخوف14684

1212مصطفى غالبالعالقات الزوجية14685

1212مصطفى غالبعلم النفس التربوي14686

1212مصطفى غالبتطور المعالجة النفسية14687

1212مصطفى غالبالحياة الزوجية وعلم النفس14688

1212مصطفى غالبسارتر14689

1212مصطفى غالبالفارابي14690

1212مصطفى غالبالغزالي14691

1212مصطفى غالبأبو العالء المعري14692

1212مصطفى غالبابن رشد14693

1212ابن خلدون في سبيل موسوعة فلسفية14694

1212مصطفى غالبهيغل في سبيل14695

1212مصطفى غالببن جسون14696

1212مصطفى غالببرترانن رسل14697

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف الثالث عشر



1213مصطفى غالبابن طفيل14698

1213مصطفى غالبافلوطين14699

1213مصطفى غالبأبقراط14700

1213مصطفى غالبفيثاغورس14701

1213مصطفى غالباخوان الصفا14702

1213مهدي أسد حيدرالخروج من مصر14703

1213شاكر صابر الضابطموجز تاريخ التركمان في العراق14704

1213أحمد حسن صاحبشعراء مؤرخون14705

1213حمدية صالح الجبوريأئمة أهل البيت والخالفة العباسية14706

1213مير البصريأعالم اليهود في العراق الحديث14707

1213الليدي درورطاووس ملك اليزيدية14708

1213عثمان السيد أحمد البيليثالثية الحكم في العصور العباسية الخالفة والسلطة والدولة14709

1213عثمان البيليجوانب من التاريخ والحضارة في العصور العباسي14710

14711
سياسة الدولة العباسية تجاه بني أمية حتى نهاية العصر العباسي 

االول
1213رياض عبد هللا محمد

1213باسم الياسريتنزه العباد في مدينة بغداد14712

1213علي الورديشخصية الفرد العراقي14713

1213ماجد شبركتاب خريطة بغداد المفصلة14714

1213فلسون أبو ذويبكعب األحبار14715

1213ثامر نعمان مصطافالرأي العام في العراق في عصر السيطرة السلجوقية14716



1213محمد كريم الشمريالتواريخ المحلية لمدينة زبيد في اليمن14717

1213عثمان سيد أحمد البيليالمعتصم وعسكرة الخالفة العباسية14718

1213أجنس جولد زيهرالمذاهب اإلسالمية في تفسير القرآن14719

1213عبد الجبار ناجينقد الرواية التاريخ عصر الرسالة انموذجا14720

1213بطرس حدادرحلة دوبرية إلى العراق14721

1213سالم اآللوسيرحلة نيبور الكاملة إلى العراق14722

1213لوتسكيتاريخ األقطار العربية الحديث14723

1213ماكس أوبنهايمالدروز14724

1213كوكيس عواد ومصطفى جوادالمدرسة المستنصرية أول جامعة في العالم العربي اإلسالمي14725

1213عباس محمود العقادمحمد عبدة14726

19731213نشرة اإليداع للمطبوعات العراقية سنة 14727

1213عزيز السيد جاسمالبيروقراطية في العمل السياسي14728

19861213الدورات والندوات التدريبية 14729

1213روتهوليالصناعات الفضية في عمان14730

1213حسن صالح شهابالقاموس البحري المالح بدر الكسادي14731

1213نعمان عبد الرزاق السامرائيالحياة تدافع أم تصارع الحق والباطل14732

1213صبري فالح الحمديحركة التحديث في المملكة العربية السعودية14733

1213جاسم الرصيفتراتيل الوأد14734

1213األب سهيل قاشاأثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية14735

1213مصطفى غالب.دنقطة الضعف14736



1213جورج قرمتاريخ الشرق األوسط من األزمنة القديمة إلى اليوم14737

1213محمد سعيد محمدالشعر في قرطبة14738

1213حسين عبد اللطيف(شعر)على الطرقات أرقب المارة 14739

1213أسامة التقشبنديمخطوطات األمانة العامة للمكتبة المركزية جامعة السليمانية14740

1213أسامة النقشبنديالمخطوطات اللغوية في المتحف العراقي14741

1213(أبو ذؤيب)إسرائيل ولفنسون تاريخ اليهود في بالد العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم14742

1213شيرين بيانيالمغول التركيبة الدينية والسياسية14743

1213محمد المعلمنقرة السلمان بين الذاكرة والنسيان14744

1213عبد الرحمن المصطاويديوان عمر بن أبي ربيعة14745

1213حمدو طماسديوان الخنساء14746

1213سامي عبد الحميدفن التمثيل نظريات وتقنيات جديدة لمسرح جديد14747

14748
مفاهيم ومصطلحات علم االجتماع الجنائي مع ملحق تفضيل 

قواعد الحد األدني لمعاملة المدنيين

فهيمة كريم رزيج ونبيل 

نعمان إسماعيل
1213

1213نبيل نعمان إسماعيلسوسيولوجيا االنحراف بحث ميداني في مدينة بغداد14749

1213الرحالة اإليطالي سيستيني1781رحلة من اسطنبول إلى البصرة سنة 14750

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف الرابع عشر



14751
المركز . العقالنية العربية النقدية قضايا نقدية وإشكاليات فلسفية

العلمي العراقي
1214علي حسين الجابري.د.أ

1214مجموعة من المؤلفينالمركز العلمي العراقي. نصوص فلسفية14752

14753
أنا الشعر دراسة في أساسات الشعر الجاهلي وصالحيتها لعصر 

المركز العلمي العراقي. الشعر
1214محمد تقي جون.د

1214جيمس باركالمركز العلمي العراقي. القلق الوجودي14754

1214كريم علكم الكعبي.دالمركز العلمي العراقي. الناشيء االكبر حياته وأدبه14755

14756
المركز . مصطلحات سوسيولوجية باللغتين العربية واإلنكليزية

العلمي العراقي
1214الهاي عبد الحسين.د

1214أريك غريلوالمركز العلمي العراقي. فلسفة اللغة14757

14758
العنف في العراق دراسة سوسيولوجية تحليلية نقدية في أسباب 

المركز العلمي العراقي. العنف
1214فريد جاسم حمود القيسي.د

14759
الكلفة االجتماعية للنزاع في المجتمعات المازوقمة دراسة 

المركز العلمي العراقي. ميدانية في مدينة بغداد
1214رسول مطلق محمد.د

14760
المركز . من المثيلوجيا إلى العلم دراسة في مناهج علم االجتماع

العلمي العراقي
1214ناهدة عبد الكريم حافظ.د.أ

1214علي عبد هللا حسين العنبكي.دالمركز العلمي العراقي. البناء اللغوي في الفواصل القرآنية14761

14762
اإلنجاز المنطقي في الفكر الفلسفي العراقي المعاصر 

المركز العلمي العراقي. (شخصيات منخبة)
1214أحمد عبد خضير.د

14763
المركز . اإلجراء– األنماط – نظرية تراسل الحواس األصول 

العلمي العراقي
1214أمجد حميد عبد هللا.د



1214فالح مهديالمركز العلمي العراقي. صلوات اإلنسان من سومر إلى اإلسالم14764

14765
المركز . الشواهد والمناسبات الشعرية في كتب الحديث األربعة

العلمي العراقي
1214علي موسى الكعبي

14766
تعدد القراءات الشعرية في النقد العربي القديم حتى نهاية القرن 

المركز العلمي العراقي. السابع للهجرة
1214نادية هناوي سعدون.د.م.أ

14767
المركز العلمي . إدام الفن دراسات في األدب العربي الحديث

العراقي
1214فليح كريم الركابي.د.أ

14768
المركز العلمي . محاضرات في النظرية االجتماعية المعاصرة

العراقي
1214متعب مناف جاسم.د.أ

14769
الواليات المتحدة االمريكية واألمم المتحدة فترة ما بعد الحرب 

المركز العلمي العراقي. الباردة رؤية إصالحية
1214أسامة مرتضى السعيدي.د.م.أ

14770
المركز العمي . مقاالت ودراسات فيي الشخصية العراقية

العراقي
1214فارس كمال نظمي.د

14771
المحرومون في العراق هويتهم الوطنية واحتجاجاتهم الجمعية 

المركز العلمي العراقي. دراسة في سيكولوجية الظلم
1214فارس كمال نظمي.د

1214أحمد حسن الزياتتاريخ األدب العربي للمجارس الثانوية والعلية14772

14773
دراسة في  (م641/ هـ 20المتوفى عام )ِعياض بن ُغنم اِلِفهري 

دوره العسكري واإلداري
1214علي عبد مشالي.د.م.أ

1214حمدان الكبيسي.د،أالزراعة والري في العراق في العصور اإلسالمية14774



14775
الدرب السلطاني طريق الحج البري العراقي القديم المسمى 

درب زبيدة
1214محمد المعلم

14776

افتراءات المستشرقين على اإلسالم والرد عليها دراسة وافية 

حول االستشراق ونشأته ودوافعه وعالقته باالستعمار والتبشير 

...و

1214يحيى مراد

1214محمد عجاج جرجيس.دالتكوين التاريخي لبلدة الشرقاط14777

1214أسامة النقشبنديفهرس مخطوطات مكتبة عبد الوهاب نيازي بغداد14778

1214أحمد شوقيالشوقيات في المراثي14779

1214دوبان رجب يوسفمدينة بصرى دورها الحضاري والسياسي والثقافي قبل اإلسالم14780

1214راسم محمد الجمال.داإلعالم العربي المشترك دراسة في اإلعالم الدولي العربي14781

1214عبد هللا كاظم عبد(إهداء) 1939 – 1933تطور البالط الملكي العراقي 14782

1214علي محمد رحومة.د...اجتماعية بحث تحليلي في اآللية– اإلنترنت والمنظومة التكنو 14783

14784
سلطنة هرمز العربية سيطرة سلطنة هرمز العربية على الخليج 

..1العربي المجلد

إبراهيم خوري،  .أ

أحمدجالل التدمري.د
1214

11214مناهج المستشرقين في الدراسات العربية اإلسالمية ج14785

14786

مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع لصفي الدين عبد 

هـ وهو مختصر 739المؤمن بن عبد الحق البغدادي المتوفى 

3، 2، 1معجم البلدان لياقوت ج

1214علي محمد البجاوي

1214واضح الصمد.دديوان األمين والمأمون14787



2تاريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر ج14788

الملك المؤيد عماد الدين أبو 

الفداء إسماعيل بن علي بن 

محمود ابن عمر بن شاهنشاه 

بن أيوب المتوفى سنة 

محمود : علق عليه. هـ732

أيوب

1214

1214عبد الواحد ذنون طه.دالفتح واالستقرار العربي اإلسالمي في شمال إفريقيا واألندلس14789

1214عواد مجيد األعظمياألمير مسلمة بن عبد الملك بن مروان14790

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

14791
الدرب السلطاني طريق الحج البري العراقي القديم المسمى 

درب زبيدة
1215محمد المعلم

المستنصرية في التاريخ14792
محمد جاسم المشهداني 

وأسامة النقشبندي
1215

1215محمد جاسم المشهدانيم1060 – 1035/ هـ 555 – 530الخليفة المقتفي ألمر هللا 14793

14794
مكانة العراق والعراقيين في كتب التاريخ والتراث بغداد وأهلها 

3أنموذجا ط
1215محمد جاسم المشهداني

1215محمد جاسم المشهدانيمكانة العراق والعراقيين في كتب التاريخ والتراث14795

الرف الخامس عشر



14796

دليل األدوار الحضارية والتاريخية منذ عصور ما قبل التاريخ 

م، وجدول 1258/ هـ 656وحتى نهاية الخالفة العباسية حتى 

/  هـ 1421بالسنوات الهجرية وما  يقابلها بالميالدية حتى عام 

م2000

1215محمد جاسم المشهداني

14797
جهاد الرسول صلى هللا عليه وسلم لليهود في تاريخ صدر 

اإلسالم
1215محمد جاسم المشهداني

1215محمد جاسم المشهدانيالصحابي الجليل أسامة بن زيد حياته وسيرته في اإلسالم14798

1215محمد جاسم المشهدانيمنهج البحث في التاريخ اإلسالمي14799

1215محمد جاسم المشهدانيم1396/ هـ 798تاريخ ظفار حتى سنة 14800

14801
نشأة وتطور التدوين التاريخي عند العرب في التاريخ اإلسالمي 

مدرسة العراق التاريخية أنموذجا
1215محمد جاسم المشهداني

14802
غزوة مدينة تكريت على التمام لسيدنا علي بن أبي طالب رضي 

هـ150هللا عنه رواية أبي عبد هللا محمد بن إسحق المتوفى 
1215محمد جاسم المشهداني

14803
التدوين التاريخي عند العرب مدرسة بغداد التاريخية أنموذجا 

2 ط2013
1215محمد جاسم المشهداني

14804
 – 1080/ هـ 552 – 474تاريخ إمارة بني منقذ العربية 

م1158
1215محمد جاسم المشهداني

1215محمد جاسم المشهداني2 ط2011منهج البحث في التاريخ اإلسالمي 14805

1215محمد جاسم المشهدانيحب الوطن في التاريخ والتراث14806

14807
الجزيرة الفراتية والموصل دراسة في التاريخ السياسي 

2، 1م ج833 – 744/ هـ 218 – 127واإلداري 
1215محمد جاسم المشهداني



1215(دوري)تصنيف دوي العشري14808

1215عبد الحميد العبادي(دوري)الدولة اإلسالمية تاريخها وحضارتها 14809

1215مدني صالح(دوري)ابن طفيل قضايا ومواقف 14810

1215(دوري) عاما 16المسلمون بعد 14811

(دوري)تكريت الخالدة عبر العصور 14812
عالء الدين عبد الكريم 

التكريتي
1215

1215محمد علي قطب(دوري)مذابح وجرائم محاكم التفتيش في األندلس 14813

1215وليد األعظمي(دوري)مدرسة اإلمام أبي حنيفة 14814

1215إبراهيم بيضون(دوري)الدولة العربية في إسبانيا من الفتح حتى سقوط الخالفة 14815

1215فكرت نامق(دوري)سياسة العراق الخارجية في منطقة العربية 14816

14817
خريدة العصر وجريدة العصر للعماد األصفهاني الكاتب 

(دوري)
1215

1215صالح أحمد العلي(دوري)معالم العراق العمرانية 14818

1215حكيم أمين عبد السيد(دوري)قيام دولة المماليك الثانية 14819

1215محمد مزالي(دوري)تاريخ إفريقيا الشمالية 14820

1215محمد علي أبو ريان(دوري)تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم 14821

1215بدري محمد فهد(دوري)تاريخ بغداد للمؤرخ ابن النجار البغدادي 14822

1215عبد القادر أحمد اليوسف(دوري)اإلمبراطورية البيزنطية 14823

1215عبد الحميد الحاج(دوري)النظم الدولية في القانون والشريعة 14824

1215وليد محمود خالص(دوري)أبو العالء المعري ناقدا 14825



1215نجيب محفوظ(دوري)خمارة القط األسود 14826

1215محمود عبد هللا العبيدي(دوري)بنو شيبان ودورهم في التاريخ العربي واإلسالمي 14827

1215حسين أمين(دوري)القدس وعالقاتها وبعض العواصم والمدن اإلسالمية 14828

1215محمد مجيد السعيد(دوري)ابن اللبانة الداني 14829

1215ياسين خليل(دوري)العلوم الطبيعية عند العرب 14830

(دوري)نوبهارا بشوكان 14831
األديب والشاعر الكردي أحمد 

خانة
1215

1215مزهر عبد السوداني(دوري)هـ 6الشعر العراقي في القرن 14832

14833
البذل والبرطلة زمن السالطين المماليك دراسة عن الرشوة 

(دوري)
1215أحمد عبد الرزاق أحمد.د

1215محمد جمال الدين.د(دوري)سياسة الفاطميين الخارجية 14834

1215نافع محمود(دوري)هـ 3اتجاهات الشعر األندلسي إلى نهاية القرن 14835

1215(دوري)النهوض العربي في العراق 14836

(دوري) 21عيون التواريخ ج14837
ت، )محمد بن شاكر الكتبي 

، نبيلة عبد المنعم(هـ764
1215

14838
 4محاضرات ومناقشات الملتقى التاسع للفكر اإلسالمي المجلد

(دوري)
1215

1215فاضل حسين(دوري)مشكلة الموصل 14839

1215عبد الحسين المبارك(دوري)أخبار أبي القاسم الزجاجي 14840

1215(دوري)دراسة في تاريخ العلوم عند العرب 14841



1215بدير متولي حميد(دوري)قضايا أندلسية 14842

1215بهجة عبد الغفور الحديثي(دوري)أمية بن أبي الصلت حياته وشعره 14843

1215رمضان عبد التواب(دوري)كتاب األمثال 14844

1215منجد مصطفى بهجت(دوري)ديوان أبي الجنان األنصاري األندلسي 14845

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1216خليل إسماعيل محمد(دوري)قضاء خانقين دراسة في جغرافية السكان 14846

(دوري)المرأة في أدب العصر العباسي 14847
واجد مجيد عبد هللا .د

األطرقجي
1216

1216شوقي أبو خليل(دوري)هارون الرشيد أمير الخلفاء وآجل ملوك الدنيا 14848

1216يسرى الجواهري(دوري)إفريقيا اإلسالمية 14849

1216عبد الرزاق الكرم(دوري)اإلنسان والمجتمع 14850

1216خاشع المعاضيدي(دوري)الوطن العربي والغزو الصليبي 14851

1216جودت الركابي(دوري)في األدب األندلسي 14852

1216عبد العزيز سالم(دوري) 1973 آذار 25بحوث المؤتمر الدولي لتاريخ بغداد 14853

1216إبراهيم خليل أحمد(دوري)تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 14854

1216عبد الواحد ذنون طه(دوري)دراسات أندلسية 14855

1216عبد الوهاب عزام(دوري)المعتمد بن عباد الجواد الشجاع 14856

1216إسماعيل باليتش(دوري)اإلسالم في المجر في القرون الوسطى 14857

الرف السادس عشر



1216ضياء العمري(دوري)نفطويه النحوي ودوره في الكتابة والتاريخ 14858

1216حكمت علي اآللوسي(دوري)األدب األندلسي في عصور الموحدين 14859

1216ليفي بروفنسال(دوري)العرب في األندلس 14860

1216أحمد ضياء العمري(دوري)بحوث في تاريخ السنة المشرفة 14861

1216حسن مراد(دوري)تاريخ العرب في األندلس 14862

14863
عالقات المرابطين بالممالك اإلسبانية في األندلس والدول 

(دوري)اإلسالمية 
1216خلي إبراهيم السامرائي

1216شوقي ضيف(دوري)البحث األدبي 14864

1216مصطفى عبد القادر النجار(دوري)التاريخ القومي إلمارة المحمرة العربية 14865

1216صالح أحمد العلي(دوري)ألفاظ الحضارة العربية أهميتها ووضع معجمها 14866

(دوري)تاريخ اإلسالم في إفريقيا وجنوب شرق آسيا 14867
صباح إبراهيم الشيخيلي 

وعادل محي الدين اآللوسي
1216

(دوري)سبع سنوات في تل أسود 14868
أحمد مالك الفتيان وزهير 

رجب عبد هللا
1216

1216أبو األعلى الماوردي(دوري)الحجاب 14869

1216علي محمد حمودة(دوري)تاريخ اإلسالم في األندلس 14870

1216أحمد مختار العبادي.أ(دوري)الصقالبة في إسبانيا 14871

(دوري)قطعة من كتاب فرحة األنفاس في تاريخ األندلس 14872
محمد بن أيوب بن غالب 

هـ6الغرناطي من أهل القرن 
1216

1216محمد المرزوقي(دوري)يا ليل الحب 14873



1216يحيى الجبوري(دوري)شعر عبد هللا بن الجبير األسدي 14874

1216نجيب بلدي(دوري)تمهيد تاريخ مدرسة األسكندرية وفلسفتها 14875

1216محمد ضياء الدين الدين(دوري)النظريات السياسية اإلسالمية 14876

14877
سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس 

(دوري)

أبو محمد عبد هللا بن عبد 

هـ214الحكم المتوفى سنة 
1216

1216عبد الجبار محمود السامرائي(دوري)الحقد الفارسي لماذا 14878

1216إبراهيم نجيب محمد عوض(دوري)القضاء في اإلسالم تاريخه ونظامه 14879

14880
صراع القوى السياسي في المشرق العربي من غزو المغول 

(دوري)حتى الحكم العثماني 
1216عماد الجواهري

1216(دوري)شرح ديوان زهير بن أبي سلمى 14881

1216محمد فرج(دوري)عمرو بن العاص دراسة مستحدثة لحياته وحروبه 14882

(دوري)جزيرة خارج من جزر الخليج العربي 14883
عبد القادر النجار ، محمد .د

مصفي أبو مغني
1216

1216سمير محمد علي أبو ياسين(دوري) 1856 – 1798البريطانية – العالقات العمانية 14884

1216هاشم يحيى المالح.د(دوري)الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة 14885

1216طلعت الباوي(دوري)العمارة العربية اإلسالمية في مصر 14886

(دوري) 2تاريخ أوربا في العصر الوسيط القسم14887
فيشر ؛ نقله إلى .ل.أ.هـ

محمد مصطفى زيادة: العربية
1216

1216يعرب فهمي سعيدكتابة الرسائل الجامعية14888

1216محمد عبد هللا عنانتاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة14889



1216إبراهيم الوائلي19الشعر السياسي العراقي في القرن 14890

1216عبد الحليم محمودالمنقذ من الضالل بحجة اإلسالم الغزالي مع أبحاث في التصوف14891

1216فاضل حسين نعمةالتاريخ األوربي الحديث14892

21216 الملتقى اإلسالمي المجلد9محاضرات ومناقشات الملتقى 14893

1216صالح جواد كاظمالرواية التاريخية14894

1216باقر سماكةالتجديد في األدب األندلسي14895

14896
نظرات في تاريخ األدب األندلسي مجموعة محاضرات كامل 

كيالني
1216

1216جامعة السليمانية– المكتبة في خدمة الفكر القومي التقدمي 14897

1216إبراهيم األبياريالمكتبة األندلسية أخبار مجموعة في فتح األندلسي14898

14899
، 2العالقات السياسية بين الدول العباسية واألندلس في القرنين 

هـ3
1216عبد الجليل عبد الرضا الراشد

1216محمد عبد هللا عنانعصر المرابطين والموحدين في المغرب واألندلس14900

1216محمد عبد الغني حسنعلم التاريخ عند العرب14901

1216فهمي هويدياإلسالم في الصين14902

1216عبد المنعم ماجدمقدمة لدراسة التاريخ اإلسالمي14903

1216سعيد إسماعيل عليالفكر التربوي العربي الحديث14904



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1217شوقي عبد القوي عثمانتجارة المحيط الهندي في عصر السيادة اإلسالمية14905

1217محمد عبد هللا الشرقاويرسالة راهب فرنسا إلى المسلمين14906

1217محمود رزق سليماألشرف قانصوه الغورى14907

1217فؤاد زكريا1حكمة الغرب ج14908

1217أشال مونتاغيوالبدائية14909

1217عبد الوهاب محمد المسيري2األيدلوجية الصهيونية القسم14910

1217محمود بهجت سنانأغرب وأعجب حوادث الجاسوسية في العالم14911

1217عبد الرزاق نوفلهللا والعلم الحديث14912

1217قحطان عبد الرحمن الدوريالحركات الهدامة في اإلسالم14913

1217أبو األعلى الموارديشهادة الحق14914

1217ضياء الدين الريسعبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية14915

1217عزيز العلي العزيالبحث العلمي تدوينه ونشره14916

1217جون ديكنسونالعلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث14917

14918
تجارات البصرة وطرقها إلى بلدان المغرب العربي اإلسالمي 

4من القرن الثاني الهجر حتى أواخر القرن
1217سوادي عبد محمد.د

1217مونتجمري واتفضل اإلسالم على الحضارة الغربية14919

1217إبراهيم أحمد العدويموسى بن نصير مؤسس المغرب العربي14920

1217عبد العزيز الدوريمقدمة في التاريخ االقتصادي العربي14921

الرف السابع عشر



1217عبد العزيز الدوريالجذور التاريخية للقومية العربية14922

1217عبد العزيز الدوريالجذور التاريخية للشعوبية14923

1217لطفي عبد البديعاإلسالم في إسبانيا14924

1217مصطفى كاملفتح األندلس14925

1217عباس محمود العقادأثر العرب في الحضارة األوربية14926

1217محمود علي مكي.دمدريد العربية14927

1217أحمد محمد عمارةصقر قريش14928

1217أحمد سوسةحضارة وادي الرافدين14929

1217صالح الدين األيوبي في حطين14930

1217سيدة إسماعيل كاشف.دمصادر التاريخ اإلسالمي ومناهج البحث فيه14931

1217محمد سعيد رضاالصالت الثقافية بين العراق وبالد المغرب14932

1217أنيس زكريا النصوليالدولة األموية في قرطبة14933

1217توفيق الطويلفي تراثنا العربي اإلسالمي14934

1217حسين محمد فهيمأدب الرحالت14935

1217مدحت عزيز شوقياأليدز مرض العصر14936

1217نهلة شهاب أحمدعقبة بن نافع14937

1217طه باقر وفؤاد سفرالمرشد إلى مواطن اآلثار والحضارة14938

1217عباس محمود العقادالخطر اليهودي بورتوكالت حكماء صهيون14939

1217إبراهيم األبيارينهاية المطاف الدولة الفاطمية14940

1217مصطفى عبد الواحدشخصية المسلم كما يصورها القرآن14941

1217نعمات أحمد فؤادأعيدوا كتابة التاريخ14942



1217طه حسين2، 1األيام ج14943

1217هاشم يحيى المالح وآخروندراسات في فلسفة التاريخ14944

1217إدوارد كارلما هو التاريخ14945

1217طه باقر وآخرونالمرشد إلى مواطن اآلثار والحضارة14946

1217نافع عبد الجبار علوانمصطفى جواد14947

1217مصطفى حلمي.دالخوارج14948

1217أبو الحسن علي الحسنيالطريق إلى المدينة14949

1217محمود شلتوتاإلسالم والوجود الدولي للمسلمين14950

1217حسين نصارنشأة التدوين التاريخي عند العرب14951

1217علي أدهمصقر قريش14952

1217محمد عبد الحميد أحمدفي وجه الطوفان14953

1217نجيب لكيالنيالطريق إلى اتحاد إسالمي14954

1217حسين مؤنسالمساجد14955

1217حاتم صالح الضامنمن تراث الجاحظ14956

سقوط التجزئة14957
مصطفى النجار ، نزار 

الحديثي
1217

1217قصائد لم تحجبها القضبان14958

1217عبد هللا الجبوريابن قتيبة والشعوبية14959

1217محمد عبد الستار عثمانالمدينة اإلسالمية14960

1217مالك منصورالماسونية14961

1217جاد الحق علي جاد الحقالقنوت بين الشرعة والبدعة14962



1217محمد عبد الغني حسنالمقري صاحب نفح الطيب14963

1217علي أدهمالمعتمد بن عبّاد14964

1217محمد بن أبي بكر التطواني1ابن الخطيب من خالل كتبه ج14965

1217ثريا عبد الفتاح ملحسمنهج البحوث العلمية للطالب الجامعيين14966

1217أحمد حمدي محمودكتابك الحضارة14967

1217محسن جاسم الموسويألف ليلة وليلة في الغرب14968

1217محمد مفيد الشوباشيالعرب والحضارة األوربية14969

1217توماس بوكنانمن قتل كندي14970

1217محمود أحمد الحفنيثالثة أعراس أودت بالخزانة إلى اإلفالس14971

1217شريف جويد العلوانسياسة عدم االنحياز وآفاق تطورها14972

1217خالص األشعبمدينة بغداد نموها بنيتها تخطيطها14973

1217محمد عبد العزيز مرزوقالفن اإلسالمي في العصر األيوبي14974

1217عبد الحميد العلوجيالقعقاع بن عمرو التميمي14975

1217عبد الرحمن فهمي محمدالنقود العربية ماضيها وحاضرها14976

1217قاسم الموسويتاريخ الحقد الفارسي على العرب14977

1217نعمة رحيم العزاويالنقد اللغوي بين التحرر والجمود14978

1217صباح محمود محمدالطقس والمناخ14979

1217يوسف حبياإلنسان في أدب وادي الرافدين14980

1217أحمد عبد المجيدقناصل الدول14981

1217ريمر.ن.سهنا بدأ التاريخ14982

1217عبد الوهاب محمد الجبوريالالسامية في الفكر الصهيوني14983



1217عباس محمود العقادكتاب الهالل الصديقة بنت الصديق14984

1217(مجلة الرسالة اإلسالمية)مناسك الحج 14985

1217عمر محمد الطالبأثر البيئة في الحكاية الشعبية العراقية14986

1217عبد الرحمن زكيغرناطة وآثارها الفاتنة14987

1217محمد بحر عبد المجيداليهود في األندلس14988

1217جودة هالل ومحمد محمودقرطبة في التاريخ اإلسالمي14989

1217محمد عبد العزيز مرزوققصر الحمراء14990

1217حسين مؤنسشيوخ العصر في األندلس14991

1217البحر المتوسط بحيرة عربية14992

1217مع المرأة المسلمة14993

1217الوقائع العراقية14994

1217حميد سعيدالتراث والثورة14995

1217كمال الصفارتخطيط العلم والتكنلوجيا14996

1217جميل الجبوريسعد بن أبي وقاص14997

1217ناصر حسين صفرالنباتات الطبية عند العرب14998

1217منذر الجبوريهانيء بن مسعود الشيباني14999

1217الروحانية االجتماعية في اإلسالم15000

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1218جالل مظهرمأثرة العرب على الحضارة األوربية15001

الرف الثامن عشر



1218خودا بخشالحضارة اإلسالمية15002

15003
عربي يقاتل عربيا عن قضية فلسطين وثورة رشيد عالي 

كيالني في العراق
1218

1218محمد حسني عمرمذكراتي عن بعثتي في إسبانيا15004

1218جوستن بوتولابن خلدون فلسفته االجتماعية15005

1218أحمد شوقيالهالل15006

1218فوقية حسين محمودالجويني أمام الحربين15007

1218عبد العزيز بن عبد الجليلمدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية15008

1218محمد عبد الغني سعوديقضايا إفريقية15009

1218علي أدهمبعض مؤرخي اإلسالم15010

1218محمد أحمد حسونةأثر العوامل الجغرافية في الفتوح اإلسالمية15011

1218نورمان بييراإلمبراطورية البيزنطية15012

1218ريجينا الشريفالصهيونية غير اليهودية15013

1218فيصل السامرالعرب والحضارة األوربية15014

1218علي حسني الخربوطليكتابك الحضارة اإلسالمية15015

1218محمد الجنابيالرياضيات عند العرب15016

1218كمال السامرائياألمراض النسوية في التاريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث15017

1218علي حسني الخربوطليالعرب في أوربا15018

1218عبد الرحمن زكيكتابك الحرب عند العرب15019

1218عبد الحليم محمودالرسول لمحات من حياته ونفحات من هديه15020



1218أنور الجنديفي سبيل إعادة كتابة تاريخ اإلسالم15021

1218عبد الكريم الباقيجدلية أبي تمام15022

1218جورج ضواتاريخ علم اآلثار15023

1218التعليمات االمتحانية15024

1218إلياس فرحالصراع الفكري عند الجاحظ15025

1218عادل جاسم البياتياألدب ومعارك العرب المصيرية15026

1218جليل أبو الحبمبيدات الحشرات15027

1218أميرة عبد الستار البيروتيالكحول وجسم اإلنسان15028

1218أحمد المدينياألدب المغربي الحديث15029

1218شامل عبد القادرأضواء على حركة الشباب15030

1218تقي الدباغمقدمة في علم اآلثار15031

1218ماجد عبد هللا الشمسالجزري رائد الميكانيك التطبيقي العربي15032

1218دومينك سوردلتاريخ العرب15033

1218أدهام محمد حنشمدخل جديد لدراسة نظام الفتوة العربية15034

19881218الوقائع العراقية 15035

1218علي أدهمكتابك تاريخ التاريخ15036

1218جبور عبد النورالجواري اِقرأ15037

1218يوسف نمر ذيابحروف اإلضافة في األساليب العربية15038

1218سعيد عبد الفتاح عاشورأضواء جديدة على الحروب الصليبية15039

1218علي جواد طاهرالخالصة في مذاهب األدب الغربي15040

1218حسين فوزي النجارالتاريخ والسير15041



1218سهر القلماويثم غربت الشمس15042

1218محمد باقر الحسينيالنقود العربية اإلسالمية15043

1218ثروت أباضةابن عّمار15044

1218حقائق ومعلومات األردن15045

1218أسعد رزوقالمجلس االمريكي لليهودية15046

1218محمد محمود الصوافالصيام في اإلسالم15047

1218كاظم نعمة التميميصفحات مشرقة من الحضارة العربية15048

1218عبد الوهاب الكياليالجذو التاريخية للتحالف االمبريالية للصهيونية15049

1218محمد عبد الكريم حسنالتاريخ عند المسلمين15050

1218أنور الجندياألضواء على الفكر العربي اإلسالمي15051

1218عمر الخيامرباعيات الخيام15052

1218شكري محمد عيادالحضارة العربية15053

1218وديعة طه النجمالجاحظ15054

1218نعمان النعيميالوقود النووي15055

1218كمال نشأتشعر المهجر15056

1218إبراهيم أحمد العدويالسفارت اإلسالمية إلى أوربا في العصور الوسطى15057

1218صابر عبدة إبراهيمخالد بن الوليد15058

1218غانم جواد رضالمحات من البطولة العربية في شعر الحرب15059

1218حسني محمود حسينأدب الرحلة عند العرب15060

1218إلياس فرحالوطن العربي والفاشية الجديدة15061

1218نوري حمودي القيسيلمحات من الشعر القصصي في األدب العربي15062



1218محمد عبد الغني حسنالمعاهدات والمهادنات في تاريخ العرب15063

1218نوري حمودي القيسيشعر الحرب في عصر الرسالة15064

1218محمد عبد اللطيف مطلقالقنبلة النيوترونية15065

1218عبد هللا محمود شحادةمناسك الحج كما فعلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم15066

1218كورستوفر كلوكاسحضارة الرقم الطينية وسياسة التربية والتعليم في العراق القديم15067

1218فاروق محمد العادليكتابك علم االجتماع15068

1218محمد مفيد الشوباشيالعرب والحضارة األوربية15069

1218عمر محمود عبد هللافتى من الموصل15070

1218عبد الوهاب حمودةساعات حرجة في حياة الرسول15071

1218كمال الدين سامحالعمارة اإلسالمية في مصر15072

1218محمد رجب السامرائيعلم الفلك عند العرب15073

1218بنت الشاطيءأم الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم آمنة بنت وهب15074

1218عبد الحميد العلوجيالمثنى بن حارثة الشيباني15075

1218حسين محمد مخلوفكلمات القرآن تفسير وبيان15076

1218علي أدهمصور تاريخية15077

1218محمد السيد عبد السالمالتكنلوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي15078

1218محمد جاسم المشهدانيالشهيد في منظور عربي إسالمي15079

1218فؤاد مرسيالرأسمالية تجدد نفسها15080

1218الكتاب األسود اعترافات شيوعيين15081

1218محمد ذياب بكتاريخ العرب في إسبانيا15082



1218عبد العزيز الدوريدراسات في العصور العباسية المتأخرة15083

15084
األنيس المرطب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 

وتاريخ مدينة فاس
1218علي بن أبي زرعة الفاسي

1218علي عبد العظيمابن زيدون15085

1218محمد عبد هللا السمانرسالة األخالق15086

1218علي عبد الواحد وافيعبد الرحمن بن خلدون15087

المختار من ِصحاح اللغة15088
محمد محيي الدين عبد المجيد 

ومحمد عبد اللطيف السبكي
1218

1218إلياس فرحمقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة العربية15089

1218أحمد مطلوبضياء الدين ابن األثير15090

1218محمد محمد خليفةاإلسراء والمعراج15091

1218علي حسين الخربوطليالمهدي العباسي15092

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1219أحمد كمال زكي.دأسامة بن منقذ15093

1219الوحدة اإلسالميةمحمد أبو زهرة15094

1219قدري قلعجيبطل الثورة الفكرية في اإلسالم محمد عبدة15095

1219أحمد الهاشميميزان الذهب في صناعة شعر العرب15096

1219عبد الرحمن حسين العزاويالطبري15097

الرف التاسع عشر



1219محمد أحمد باشنيلإسكات الرعاع بأدلة تحريم الغناء والسماع15098

1219ماهر حسن فهميأحمد شوقي15099

1219أحمد سوسةحضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور15100

1219عبد الرزاق نوفلالقرآن والعلم الحديث15101

المسلمون في الهند15102
أبو الحسن علي الحسني 

الندوي
1219

1219عبد هللا نجم شبلي السعدالقوافي المقاتلة15103

1219ماهر زهير جرارشعر الرمادي يوسف بن هارون15104

1219ادوين رايشاوااليابانيون15105

1219عبد هللا عبد الرزاق إبراهيمالمسلمون واالستعمار األوربي إلفريقيا15106

1219عبد االمير محمد أمينتاريخ أوربا في العصور الوسطى15107

19771219قامة المطبوعات 15108

15109
موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه واقع المسلمين وسبيل 

النهوض بهم
1219أبو األعلى الماوردي

1219إبراهيم السامرائيالعربية تواجه العصر15110

1219فرانسيس كريكطبيعة الحياة15111

1219جليل أبو الحبالحشرات الناقلة لإلمراض15112

1219أسامة عبد الرحمنالبيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية15113

1219محمد مظفر األدهمي في العراق1941األبعاد القومية لثورة مايس 15114

1219سيدة إسماعيل كاشفأحمد بن طولون15115

1219آلفريد ليلينتالفمن إسرائيل15116



1219شيهان.ف.دافيدمرض القلق15117

1219محمود حسين موسىقصائد قلناها هناك15118

1219عبد الرسول البرقعاويالشعر الدرويش وذاكرة الديماس15119

1219إبراهيم األبياريقيام دولة15120

1219محمد زكريا عنانيالموشحات األندلسية15121

1219بسام العسلي(صقر قريس)عبد الرحمن الداخل 15122

1219شاكر عبد الحميدالعملية اإلبداعية في فن التصوير15123

1219فاطمة السيدمذكرات صحفية في غرفة اإلعدام15124

1219مصطفى السباعيالقالئد من فرائد الفوائد15125

منصور األندلس محمد بن أبي عامر15126
علي الجمبالطي ، وعبد 

المنعم قنديل
1219

1219عبد العزيز بن عبد الجليل(فنون األداء)الموسيقا األندلسية المغربية 15127

1219غازي أبو طبيخلوامع الكهف والرقيم15128

1219بالسم إبراهيم الضاحيشعر يا عراق هللا15129

1219لويس يومخالعرب وأوربا15130

1219عبد حسين عليرواية تجديدية زمن القهر15131

1219حميد سعيدالدرس العراقي في حرب رد العدوان15132

1219سالم سعدون المبادرجزر الخليج العربي دراسة في الجغرافية اإلقليمية15133

1219طارق عبد هللا المشهدانيبستان عبود15134

1219محمد عبد هللا عنانتاريخ الجامع األزهر15135

1219يوسف كرمتاريخ الفلسفة اليونانية15136



1219محمود أحمد الحفنيزرياب أبو الحسن علي بن نافع موسيقار األندلس15137

1219عبادة عبد الرحمن كحيلةصقر قريش عبد الرحمن الداخل15138

1219ليفي بروزنثالالحضارة العربية في إسبانيا15139

1219أحمد إبراهيم الشعراوي1دراسات في تاريخ إسبانيا في العصور الوسطى ج15140

أعالم العرب إسحاق الموصلي15141
إسحاق الموصلي الموسيقار 

النديم ، محمود أحمد الحفني
1219

1219علي الجارمقصة العرب في إسبانيا15142

1219عبد الواحد ذنون طهموسى بن نصير15143

1219غارسيا غورسالشعر األندلسي15144

15145
تعليمات اختيار رؤساء األقسام العلمية في الجامعات العراقية 

وهيئة المعاهد الفنية
1219

1219أسرار الصوم لحجة اإلسالم اإلمام الغزالي15146

1219محمود فياضأحاديث عن العلم والعلماء15147

1219عادل إبراهيم يعقوبالتاريخ االقتصادي للشرق األوسط15148

1219حمدان عبد المجيد الكبيسيالقائد سيف الدولة الحمداني15149

1219أنطونيوس كرمالعرب أمام تحديات التكنلوجيا15150

مختار الصحاح15151
محمد بن أبي بكر بن عبد 

القادر الرازي
1219

1219أبو محمد عبد هللا بن مسلم2 – 1كتاب اإلمامة والسياسة 15152

1219رشاد عبد هللا الشاميالشخصية اليهودية اإلسرائيلية والروح العدوانية15153

1219عبد الفتاح علي شحاتة1تاريخ األمة العربية ج15154



1219ناهض عبد الرزاقالمسكوكات وكتابة التاريخ15155

1219رودي بارتالدراسات العربية واإلسالمية في الجامعات األلمانية15156

1219إبراهيم أحمد العدويالمجتمع العربي ومناهضة الشعوبية15157

1219إبراهيم أحمد العدويالقوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط15158

1219محمد أحمد الكزناالحذف والتقييم في القرآن الكريم15159

15160
دراستفي أحوال الحضارية للبصرة المغربية وعالقتها بالبصرة 

العراقية
1219محمد سعيد رضا

1219قسم التاريخ جامعة تكريت15161

1219أدهام محمد حنشالفتوة العربية15162

1219المستشرق الفرنسي بالشير يتحدث في جامعة األزهر15163

1219مجموعة من المؤلفينتاريخ الخليج العرب الحديث والمعاصر15164

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

ديوان لقيط بن يعمر االبادي15165
أبو المنذر هشام بن محمد 

السائب الكلبي
1220

1220نجدة فتحي صفوةالعرب في االتحاد السوفييتي15166

1220محمد البهيتهافت الفكر المادي التاريخي بين النظرية والتطبيق15167

1220علي إبراهيم حسننساء لهن في التاريخ اإلسالمي نصيب15168

1220محمد جلوب فرحانحول ثقافة ابن حزم المنطقية دراسة في أثر فيريوس الصوري15169

الرف العشرون



1220عبد الجليل الراشدالتأثيرات العراقية في األندلس وأوربا15170

1220بطرس البستانيمعارك العرب في األندلس15171

1220تفسير سور فاطر،يس، صافات، ص، الزمر15172

1220تفسير سور الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل15173

1220عبد علي سلمانالمجتمع الريفي في العراق15174

1220عبد الرزاق محي الدينأبو حيان التوحيدي سيرته آثاره15175

1220محسن حامد العياديابن سعيد األندلسي15176

1220عبد العزيز غنيم عبد القادرتعريف بقسم التاريخ والحضارة15177

1220عبد المجيد عابدينالتوثيق تاريخه وأدواته15178

1220طه باقربابل وبور سبأ15179

1220أديب نايف ديارالفارابي  نظرية الفارابي في الموسيقى15180

1220عادل البكري وسالم حسينالفارابي قياسات النظم عند الفارابي15181

1220عبد الجبار داود البصريالفارابي مكانة الفارابي في تاريخ نظرية المحاكاة في الشعر15182

1220إبراهيم السامرائيالفارابي وعلم اللغة15183

1220ميخائيل عوادصور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي15184

1220سعيد الديوجيبيت الحكمة15185

1220شكيب أرسالنلماذا تأخر المسلمون15186

التفريس اللغوي في األحواز15187
عالء موسى كاظم نورس 

وعماد عبد السالم رؤوف
1220

1220محمد عادل عبد العزيزالتربية اإلسالمية في المغرب15188



1220كراجوفسكيالشعر العربي في األندلس15189

1220علي محمد راضياألندلس والناصر15190

1220نوري حمودي القيسيأبو بكر محمد بن داود األصفهاني15191

1220عماد عبد السالم رؤوفمعركة عين جالوت15192

15193
التدخين بين دعوة الرحمن ونزوة الشيطان وموقف اإلسالم من 

اإلدمان
1220ياسين ربيع طريف الجنابي

1220فاروق عمر فوزيالخليفة المجاهد هارون الرشيد15194

1220محمد سعيد رمضان البوطيالمذهب االقتصادي بين الشيوعية واإلسالم15195

1220سعد قاسم حموديالديمقراطية وحقوق اإلنسان في العراق15196

1220هاري ساكزعظمة بابل موجز حضارة وادي الرافدين القديمة15197

1220محمد جاسم المشهدانيمكانة العراق والعراقيين في كتب التاريخ والتراث15198

15199
صناعة السيف اإلسالمي ومشاهير الصناع في العصور 

الوسطى
1220عبد الرحمن زكي

1220حسين مؤنسوصف جديد لقرطبة اإلسالمية15200

19641220اتفاق الوحدة 15201

1220كريم عزيز الدليمي3 المرحلة2مادة الثقافة الوطنية والقومية ج15202

19681220 – 1967 – 1966دليل كلية اآلداب 15203

1220باول كونتشآثار التراث العربي في اللغة األلمانية15204

1220مكي الطيب شبيكةالعرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية األولى15205

مختصر سياسة الحروب15206
الحرثمي صاحب المأمون ؛ 

عبد الرؤوف عون: تحقيق
1220



1220أحمد زكيالسفر إلى المؤتمر15207

1220عبد  المنعم ماجدللعالم اإلسالمي في العصور الوسطى15208

1220محمد بن علي األكوع2كتاب اإلكليل للسان اليمن ج15209

1220إبراهيم حزبونعالم األبراج15210

األختام اإلسالمية في المتحف العراقي15211
أسامة النقشبندي وحياة 

الحوري
1220

1220غازي رجب محمدالعمارة العربية في العصر اإلسالمي في العراق15212

1220الشريف اإلدريسيالمغرب وأرض السودان ومصر واألندلس15213

كتاب المقتبس في تاريخ رجال األندلس15214
أبو مروان حيان بن خلف 

المعروف بابن حيان
1220

1220عبد العزيز فيالليالعالقات السياسية بين الدول األموية في األندلس ودول المغي15215

1220عبد المجيد فريدندوة دولية مشتركة15216

كتاب فضائل األعمال للحافظ ضياء الدين15217
محمد بن عبد الواحد بن أحمد 

المقدسي
1220

1220يعقوب زكيديوان ابن شهيد األندلسي15218

المسالك والممالك15219
أبو إسحاق إبراهيم محمد 

الفارسي األصطخري
1220

15220
صفحة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في 

خبر األقطار

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا 

بن عبد المنعم الحميري
1220

1220الوزير ابن الخطيبكناسة الدكان بعد انتقال السكان15221

1220أحمد زكيأنساب الخيل في الجاهلية واإلسالم وأخبارها البن الكلبي15222



1220ناجي جوادرحلة إلى األندلس15223

1220حميد المطبعي20موسوعة أعالم العراق في القرن15224

1220حضارة الكوفة15225

15226
معجم األنساب واألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي 

1للمستشرق زامباور ج
1220زكي محمد حسن بك

1220حميد المطبعي3، 2، 1 ج20موسوعة أعالم العراق في القرن15227

1220إبراهيم ياس الدوريالجيش األندلسي في عهد المنصور بن أبي عامر15228

1220عبد الفتاح حلمي1أنغام من التراث العراقي ج15229

1220غامس خضير حسناألمن العسكري في عهد الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم15230

1220كتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل وأنساب وتاريخ العرب15231

1220نجدة فتحي صفوةالعراق في الوثائق البريطانية15232

21220تكريت ودورها في التراث العربي ج15233

1220عالء الدين أحمد العانيالمشاهد ذات القباب المخروطة في العراق15234

15235
 في ضوء مشاريع الري 2تاريخ حضارة وادي الرافدين ج

الزاعية والمكتشفات األثرية والمصادر التاريخية
1220أحمد سوسة

1220هاري وهزارد: صنّفهأطلس التاريخ اإلسالمي15236

1220إبراهيم ياس خضير الدوري.ددولة جبل القالل دولة عربية إسالمية في أوربا15237

1220إبراهيم الدوري. دمذكرات األمير عبد هللا ذخائر العرب15238

1220ليفا بروفنسال.ا.أثالث رسائل أندلسية في أدب الحسبة والمحتسب15239



1220الدوري.دالجيش األندلسي في عهد المنصور بن أبي عامر15240

1220مجموعة دراسات عربية وعبرية15241

1220عبد الرزاق الحسانربيعة العراق15242

1220مكسيمليان شتريدخطط بغداد وأنهار العراق القديمة15243

1220الجاسوسية حرب الخفاء والمهابرات واألسرار15244

1220عبد الرحمن حسين العزاويالمسعودي مؤرخا علي بن الحسين بن علي بن مسعود15245

1220حسن عثمانمنهج البحث التاريخي15246

1220صالح أحمد العليخطط البصرة ومنطقتها15247

15248
تصريح بلفور مع قسم خاص عن فلسطين في تقارير ييل 

األمريكية
1220محمود حسن صالح منسي.د

دار الطراز في عمل الموشحات15249
القاضي السعيد هبة هللا بن 

جعفر
1220

1220حلقة بحث الخط العربي15250

1220سعيد عبد الفتاح عاشور التاريخ السياسي1أوربا في العصور الوسطى ج15251



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

2، 1المجلد (تاريخ ابن الوردي)تنمية المختصر في أخبار البشر 15252

العالمة الشيخ زين الدين 

عمر بن الوردي؛ إشراف 

أحمد رفعت : وتحقيق

البدراوي

131

(12 – 1)النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج 15253

جمال الدين أبو المحاسن 

يوسف بن تغري بردي 

األتابكي

131

131أحمد شلبي.د6، 5، 2، 1موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية ج15254

15255
ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأسس 

(4 – 1)البالغة ج
131الطاهر أحمد  الزاوي.أ

131ابن عذاري المراكشي(4 – 1)كتاب البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ج15256

(4 – 1)البيان والتبيين ج15257
عبد السالم : الجاحظ ؛ تحقيق

محمد هارون
131

الخزانة الثالثة عشرة

الرف األول



(4 – 1)حاضر العالم اإلسالمي ج15258

. لوثروب ستودارد األمريكي

عجاج : نقله إلى العربية

شكيب أرسالن: بقلم. نويهض

131

131آدم متز.أ2، 1الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري المجلد 15259

(8 – 1)نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب المجلد 15260
الشيخ أحمد بن محمد المقري 

التلمساني
131

15261
دراسة تاريخية عمرانية أثرية )قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس 

2، 1المجلد (في العصر اإلسالمي
131عبد العزيز السالم.د

131أبو عبد الملك بن هشام2، 1سيرة النبي المجلد15262

131ابن عبد ربه(3 – 1)العقد الفريد ج15263

5، 4 3، 2نثر الدر ج15264

الوزير الكاتب أبو سعد 

. منصور بن الحسين اللبدي

محمد علي طرنة: تحقيق

131

24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 5، 2، 1األغاني ج15265
: أبو فرج األصبهاني إشراف

محمد أبو الفضل إبراهيم
131

15266
تفسير القرآن العظيم لإلمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء 

(4 – 1)إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ج
131

15267
معجم البلدان للشيخ اإلمام شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد 

(5 – 1)هللا الحموي الرومي البغدادي المجلد
131



15268
، 24، 23، 22، 21، 20، 19نهاية األرب في فنون األدب ج

25 ،26

شهاب الدين أحمد بن عبد 

الوهاب النويري
131

131عبد الهادي التازي.د2، 1جامع القرويين المسجد الجامع في مدينة فاس المجلد15269

2، 1كتاب األمالي المجلد15270
أبو علي إسماعيل بن القاسم 

القالي البغدادي
131

131فؤاد سزكين2، 1تاريخ التراث العربي الفقه، العقائد، التصوف المجلد15271

تاريخ األدب الجغرافي العربي القسم األول15272
صالح : نقله إلى العربية

الدين عثمان هاشم
131

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

132ابن منظور(6 – 1)لسان العرب المجلد15273

15274
؛  (4 – 1)القسم – 1المجلد: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة

(4 – 1)القسم – 2المجلد

أبو الحسن علي بن بسام 

إحسان . د: تحقيق. الشتريني

عباس

132

132األمير شكيب أرسالن(3 – 1)الحلل السندسية في األخبار واآلثار األندلسية ج15275

132ابن األثير(12 – 1)الكامل في التاريخ المجلد15276

(8 – 1)وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان المجلد15277
أبو العباس شمس الدين أحمد 

محمد بن أبي بكر ابن خلكان
132

الرف الثاني



فوات الوفيات وهو ذيل على كتاب وفيات األعيان البن خلكان15278
محمد بن شاكر بن أحمد 

الكتبي
132

132أبو حيان التوحيدي1كتاب اإلمتاع والمؤانسة ج15279

فوات الوفيات15280
محمد بن شاكر بن أحمد 

الكتبي
132

2، 1تاريخ األدب العربي المجلد15281
كارل روكلمان؛ نقله إلى 

عبد الحليم النجار. د: العربية
132

(9 – 1)تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك المجلد15282

أبو جعفر محمد بن جرير 

هـ؛ 310 – 224الطبري 

محمد أبو الفضل : تحقيق

إبراهيم

132

132محمد محيي الدين عبد الحميد(4 – 1)مروج الذهب المجلد15283

132سيد قطب4، 2، 1في ظالل القرآن المجلد15284

132نجيب العقيقي(3 – 1)المستشرقون ج15285

132محمد علي دبوس(3 – 1)تاريخ المغرب الكبير ج15286

132أحمد شلبي4، 3موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية ج15287

15288
مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع، وهو مختصر معجم 

3، 2البلدان ليقاوت الحموي ج

صفي الدين عبد المؤمن بن 

: عبد الحق البغدادي، تحقيق

علي محمد البجاوي

132



132حسن إبراهيم حسن(4 – 1)تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ج15289

132محمد حميد هللامجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة15290

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

16، 15، 14، 13النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج15291

جمال الدين أبو المحاسن 

يوسف بن تغري بردي 

جمال محمد : تحقيق. األتابكي

محرز وفهيم محمد شلتوت

133

(4 – 1)اإلحاطة في أخبار غرناطة المجلد15292

لذي الوزارتين لسان الدين 

بن الخطيب محمد عبد هللا 

عنان

133

133سلمى الخضراء الجيوسي2، 1الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس ج15293

133زيغريد هونكه(أثر الحضارة العربية في أوربا)شمس العرب تسطع على الغرب 15294

133سيريو.ا.لتاريخ العرب العام15295

133أحمد فكريقرطبة في العصر اإلسالمي تاريخ وحضارة15296

133سامي مكي العانيدراسات في األدب األندلسي15297

الرف الثالث



الكامل في اللغة العربية15298

العالمة أبو العباس محمد بن 

يزيد المعروف بالمبّرد 

النحوي

133

133علي عبد العظيمديوان ابن زيدون ورسائله15299

133الجنرال السير جون جلوبإمبراطورية العرب15300

المرصع في اآلباء واألمهات والبنين والبنات واألذواء والذوات15301
مجد الدين المبارك بن محمد 

المعروف بابن األثير
133

133محمد كمال شبانةيوسف األول ابن األحمر سلطان غرناطة15302

133علي حبيبةمع المسلمين في األندلس15303

133جميل نخلة المدورحضارة اإلسالم في دار السالم15304

133محمد عبد هللا عنانلسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه الفكري15305

133حسين مؤنسمعالم تاريخ المغرب واألندلس15306

15307
المكتبة العربية الصقلية نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم 

والمراجع
133ميخائيل أمارى

1أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار ج15308
أبو الوليد محمد بن عبد هللا 

بن أحمد األزرقي
133

تاريخ الخلفاء15309

اإلمام الحافظ جالل الدين 

عبد الرحمن بن أبي بكر 

السيوطي

133

133سعد إسماعيل شلبيالبيئة األندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف15310



الهداية شراح بداية المهتدي15311

سيف اإلسالم برهان الدين 

أبو الحسن علي بن أبي بكر 

بن عبد الجليل الرشداني 

المرغيناني

133

133اإلمام أبو الحسن البالذريفتوح البلدان15312

الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية15313

محمد بن علي بن طباطبة 

المعروف بابن الطقطقي 

تجاوز هللا عنه

133

133محمود شيت خطابعقبة بن نافع الفهري15314

الثغر األعلى األندلسي دراسة في أحواله السياسية15315
خليل إبراهيم صالح 

السامرائي
133

المعجم في أصحاب القاضي اإلمام أبي العلي الصدفي15316
محمد بن عبد هللا بن أبي بكر 

القضاعي
133

133محمد عبد الحميد عيسى.دتاريخ التعليم في األندلس15317

133محمد عبد هللا عناندول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي15318

1133عصر إسماعيل عبد الرحمن الرافعي بك ج15319

133حنا الفاخوريتاريخ األدب العربي15320

133طه باقر1مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج15321

133مصطفى الشكعباألدب في موكب الحضارة اإلسالمية15322



1كتاب الحلة السيراء ج15323

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا 

بن أبي بكر القضاعي 

. المعروف بابن اآلبار

حسين مؤنس: المحقق

133

األدب المغربي15324
محمد بن تاويت  ومحمد 

الصادق عفيفي
133

133صالح خالصهـ دراسة أدبية تاريخية5إشبيلية في القرن 15325

133بشار عواد معروفالذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم15326

15327
العالقات بين األندلس اإلسالمية وإسبانيا النصرانية في عصر بني 

أمية وملوك الطوائف
133رجب محمد عبد الحليم

133حسن إبراهيم حسنتاريخ الدولة الفاطمية المغرب، مصر، سوريا، بالد العرب15328

133مصطفى عوض الكريمفن التوشيح15329

133إبراهيم العدوي.دالتاريخ اإلسالمي آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية15330

133الزبير بن بكاراألخبار الموفقيات15331

133أحمد مختار العبادي2تاريخ البحرية اإلسالمية في حوض البحر األبيض المتوسط ج15332

133عبد العزيز سالمتاريخ وحضارة اإلسالم في األندلس15333

133عبد الكريم زيدانالوجيز في أصول الفقه15334

133محمد الخضري بكمحاضرات تاريخ األمم اإلسالمية الدولة العباسية15335

133عبد المنعم ماجدالتاريخ السياسي للدولة اإلسالمية عصر األمويين15336

1133محمد الخضري بك جمحاضرات تاريخ األمم اإلسالمية15337

133حسن أحمد محمودقيام دولة المرابطين15338



133أحمد بن زيني وحالنالفتوحات اإلسالمية بعد مضي الفتوحات النبوية15339

133كارلس ديفيس.و.هـشارلمان15340

133حسين مؤنسرحلة األندلس15341

133بشار عواد معروفتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم15342

رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين15343
أبو زكريا يحيى بن شرف 

المنوي
133

133عادل سعيد بشتاوياألندلسيون الموارثة سقوط غرناطة15344

133حيدر باماتمجال اإلسالم15345

كتاب التشبيهات من أشعار أهل األندلس15346
الشيخ أبو عبد هللا محمد 

الكناني الطبيب
133

133السيد عبد العزيز سالمتاريخ المسلمين وآثارهم في األندلس15347

133الطاهر أحمد مكيابن حزم وكتاب طوق الحمامة15348

نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان لبن األحمر15349

األمير إسماعيل بن يوسف 

محمد : حققه. بن محمد

رضوان الداية

133

133عبد هللا أنيس الطباعتاريخ افتتاح األندلس15350

133أحمد أمينفجر اإلسالم15351

تاريخ األندلس15352

ابن الكربدبوس ووصفه لبن 

أحمد مختار : حقق. الشباط

العبادي

133

133إبراهيم علي الطخانالمسلمون في أوربا في العصور الوسطى15353

133محمد رضوان الدايةهـ8أعالم المغرب واألندلس في القرن15354



فتوح مصر والمغرب15355
عبد : حققه. ابن عبد الحسن

المنعم عامر
133

133عبد الرحمن علي الحجيجغرافية األندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك15356

المقتبس في أخبار بلد األندلس15357
عبد : تحقيق. ابن حيان

الرحمن علي الحجي
133

133نوقيا زيادة: إشارفدراسات إسالمية15358

جمهرة أنساب العرب ذخائر العرب15359

أبو محمد علي بن أحمد بن 

. سعيد بن حزم األندلسي

عبد السالم محمد : تحقيق

هارون

133

133كريم عجيل حسينالحياة العلمية في مدينة فلنسية اإلسالمية15360

133زكريا القزوينيعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات15361

133أرشيفالد لويسالقوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط15362

15363
 من كتاب أعمال 3تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط القسم

اإلعالم
133أحمد مختار العبادي: تحقيق

133التعريف بمصطلحات صبح األعشى15364

133سعد إسماعيل سلبياألصول الفنية للشعر األندلسي عصر اإلمارة15365

133ناجي معروفأصالة الحضارة العربية15366

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

الرف الرابع



134أشياء متنوعة15367

134رشيد عبد هللا الجميليتاريخ الدولة العربية اإلسالمية العصور العباسية المتأخرة15368

قضاة قرطبة15369
الخشني أبو عبد هللا محمد بن 

حارث القيروني
134

15370
الحضارة اإلسالمية في المغرب واألندلس عصر المرابطين 

والموحدين
134حسن علي حسن

المسالك والممالك15371
أبو القاسم عبيد هللا بن عبد 

هللا المعروف بن خردابة
134

134سنوسة يوسف إبراهيمزناكة والخالفة الفاطمية15372

134الفهرست البن النديم15373

134فهارس كتاب صبح األعشى في صناعة اإلنشا للقلقشندي15374

134عبد العظيم رمضانالصراع بين العرب وأوربا15375

15376
حياة محمد إن هللا ومالئكته يصلون على النبي يا أيّها الذين آمنوا 

صلوا عليه وسلّموا تسليما
134محمد حسين هيكل

عيون األخبار15377
أبو محمد عبد هللا بن مسلم 

بن قتيبة الدينوري
134

134شوقي ضيفالمغرب في حلي المغرب15378

134إدوارد جيبوناضمحالل اإلمبراطورية الرومانية وسقوطها15379

134أحمد السعيد سليمانتاريخ الدولة اإلسالمية ومعجم األسر الحاكمة15380

134شينا.ج.لـتاريخ العالم الغربي15381

134الحميديجذوة المقتبس في ذكر والة األندلس15382

134خالد الصوفيتاريخ العرب في إسبانيا عصر المنصور األندلسي15383



134يوليوس بلهوزنتاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إلى نهاية الدولة األموية15384

134محمد عبد هللا عناننهاية األندلس وتاريخ العرب المتنصرين15385

15386
أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر أمرائها رحمهم هللا 

والحروب الواقعة بينهم
134مجهول

134إبراهيم ياس الدوريمنهج التربية اإلسالمية15387

134ابن بشكوالكتاب الصلة15388

134صبحي الصالحالنظم اإلسالمية نشأتها وتطورها15389

134حمدان الكبيسيعصر الخليفة المقتدر باهلل15390

134إسماعيل العربي دولة األدارسة ملوم تلمسان وفاس قرطبة15391

134عبد هللا علي عالمالدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي15392

15393
تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسوريا وإيطاليا والجزائر والبحر 

المتوسط
134األمير شكيب أرسالن

134محمد عبد هللا عناناآلثار األندلسية الباقية في إسبانيا ووالبرتغال15394

134عبد العزيز محمد الشناوي1قناة السويس ج15395

134عبد الكريم زيدانالمدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية15396

134عفيفة محمود ديرانيديوان ابن الزقاق البلنسي15397

134توفيق اليوزبكيدراسات في النظم العربية اإلسالمية15398

134إبراهيم علي طرخانالنظم اإلقطاعية15399

134حسن باشا.داأللقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار15400

134إدوارد جيبوناضمحالل اإلمبراطورية الرومانية وسقوطها15401



134األحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى محمد بن حسين الفراء15402

134محمد حمدي المناويالوزارة والوزراء في العصر الفاطمي15403

134إحسان عباسأخبار وتراجم أندلسية15404

المقتضب من كتاب تحفة القادم15405
ابن اآبار أبو عبد هللا محمد 

بن أبي بكر
134

134الضبيبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس15406

15407La España MuslamanaCladio Sanshez134

134أحمد عسةمعجزة فوق الرمال15408

134الحسن بن هانيديوان أبي نؤاس15409

134ماير.ا.لالمالبس المملوكية15410

كتاب الوزراء15411
أبو عبد هللا بن محمد 

الجهشياري
134

15412
كتاب الطبقات لإلمام المحدث أبي عمر وخليفة بن خياط شهاب 

هـ240العصفري توفي سنة 

أبي عمران موسى بن : رواية

زكريا التستري
134

134كنبث ومورغاناإلسالم الصراط المستقيم15413

134جرجي زيدانالعرب قبل اإلسالم15414

134عبد العزيز الدوريالنظم اإلسالمية15415

134فاروق عمرالخالفة العباسية15416

134أحمد محمد عيسىالفنون اإلسالمية15417

134منير البعلبكيالمورد الوسيط15418

134إدوارد جيفوناضمحالل اإلمبراطورية الرومانية وسقوطها15419



134عرفان عبد الحميددراسات في الفرق والعقائد اإلسالمية15420

134عبد المنعم ماجدتاريخ الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى15421

134أوستاف لوبون.دحضارة العرب15422

134ميخائيل عواد1مخطوطات المجمع العلمي العراقي دراسة وفهرسة ج15423

134عبد اللطيف محمود البرغوثيتاريخ ليبيا اإلسالمي15424

134ليث سعود جاسمابن عبد البر األندلسي وجهوده في التاريخ15425

وصف إفريقيا15426
الحسن بن محمد الوزان 

الزياتي
134

134حسين مؤنسفجر األندلس15427

134عبد الحميد بخيتظهور اإلسالم وعصر الراشدين15428

134أبو بكر بن محمد الصوليأشعار أوالد الخالفاء وأخبارهم من كتاب األوراق15429

134أحمد مختار العباديفي تاريخ المغرب واألندلس15430

134سيمون حايكصبح البشكنسية أو األندلس على حكم المستنصر والدولة العامرية15431

134ابن حيان القرطبيالمقتبس من أنباء أهل األندلس15432

134أبو عبد هللا المصعب الزبيريكتاب نسب قريش15433

134عبد العزيز محمد الشناويأوربا في مطلع العصور الحديثة15434

134الزبير بن بكارجمهرة نسب قريش وأخبارها15435

134عبد العزيز سالم العصر اإلسالمي2المغرب الكبير 15436

134أحمد أمين3ظهر اإلسالم ج15437



134عبد الحميد بخيت1المجتمع العربي اإلسالمي ج15438

134العناندولة اإلسالم في األندلس من الفتح حتى الناصر15439

134سالم محمد الحميدة عهد االنقسامات الداخلية1الحروب الصليبية ج15440

134أحمد بن زيني وحالنالفتوحات اإلسالمية بعد الفتوحات النبوية15441

تاريخ علماء األندلس15442
ابن الفرضي ابن الوليد 

الحافظ
134

134المعارف البن قتيبة15443

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

135أبو سعد األندلسيرايات المبرزين وغايات المميزين15444

135لسان الدين بن الخطيبنفاضة الجراب في عاللة االغتراب15445

135كتاب الشعب مقدمة ابن خلدون15446

135أبو علي القاليذيل األماني والنوادر15447

135شهاب الدين أحمد بن عبد هللانهاية األرب في فنون األدب15448

135إبراهم زكي خورشيددائرة المعارف اإلسالمية15449

135فهيم محمد شلتوتكتاب نور اإلسالم15450

135ابن سعيد األندلسيالمقتطف من أزاهر الطرف15451

135إبراهيم زكي خورشيددائرة المعارف اإلسالمية15452

135ليفي بروفنسالأدب األندلس وتاريخها15453

الرف الخامس



تعطير األنام في تفسير األحالم15454
الشيخ اإلمام الحبر عبد الغني 

النابلسي
135

135دائرة معارف الشعب15455

135شهاب الدين النويرينهاية األرب في فنون األدب15456

135فؤاد سزكين1تاريخ التراث العربي المجلد15457

135حسين محمد فهمي الشافعيالدليل الكامل آليات القآن الكريم15458

135مانويل جوميث مورنيوالفن اإلسالمي في إسبانيا15459

135السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي15460

135جالل الدين السيوطياالتقان في علوم القرآن15461

135محمد بن محمد القريشيكتاب معالم القربة في أحكام الحسبة15462

135إحسان عباستاريخ األدب األندلسي15463

135عصام سالم سي سالمجزر األندلس المنسية15464

135محمد فؤاد عبد الباقيالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم15465

135وليم تيودورحكم الشيخ خزعل بن جابر واحتالل إمارة عربستان15466

135عبد هللا سلوم السامرائيالغلو والفرق الغالية في الحضارة اإلسالمية15467

135محمد عبد هللا عنانتراجم إسالمية رقية وأندلسية15468

135أميليو غرسيا غومثمع شعراء األندلس والمتنبي سير ودراسات15469

135إحسان عباسرسائل ابن حزم األندلسي15470

135خاشع المعاضيديتاريخ الدولة العربية في األندلس15471

135عبد العزيز سالمتاريخ مدينة المرية اإلسالمية قاعدة أسطول األندلس15472

135أحمد هيكلاألدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة15473



5135ابن حيان المقتبس ج15474

135عبد الواححد ذنون طهالفتح واالستقرار العربي اإلسالمي في شمال إفريقيا واألندلس15475

135عبد الواحد ذنون طهدراسات في التاريخ األندلسي15476

135إحسان عباسرسائل ابن حزم األندلسي15477

135خالد الصوفيتاريخ العرب في األندلس15478

135عادل اآللوسيتجارة العراق البحرية مع أندونوسيا15479

135محمد محمد مرسيدولة الفرنجة وعالقاتها باألمويين في األندلسي15480

135فايز عبد النبي فالحهـ5أدب الرسائل في األندلس في القرن 15481

135خاشع المعاضيديتاريخ الدولة العربية في األندلس15482

135رضا عبد الجليل الطيارالدراسات اللغوية في األندلس15483

135أحمد ضيفبالغة العرب في األندلس15484

135محمد عدوان الدايةديوان أبي األسحق األلبيري األندلسي15485

135عبد الرحمن علي الحجيتاريخ الموسيقى األندلسية15486

135عبد القادر أحمد اليوسفالعصور الوسطى األوربية15487

135ياس خضير الدوريعبد الرحمن الداخل في األندلس15488

135محمد سعيد رضا العتبيتاريخ المغرب واألندلس في العص اإلسالمي15489

135عبد الجليل الراشدالتأثيرات العراقية في األندلس وأوربا15490

135محمد عيسى الحريريحركة المولدين ف الجنوب األنجلسي15491

135مقداد رحيمالنوريات في الشعر األندلسي15492

135ألبير حبيب مطلقالحركة اللغوية في األندلس15493



135محمد مجيد السعيدالشعر في عهد المرابطين والموحدين في األندلس15494

135خليل إبراهم السامرائيتاريخ العرب وحضارتهم في األندلس15495

نصوص عن األندلس15496
أحمد بن عمر بن أنس 

العذري
135

135جرجي زيدانفتح األندلس15497

135شكيب أرسالنخالصة تاريخ األندلس15498

15499
فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضوب العلم 

وأنواع المعارف
135أبو بكر محمد األشبيلي

135خليل إبراهيم السامرائيعالقات المرابطين بالممالك اإلسبانية باألندلس والدول اإلسالمية15500

135نجلة إسماعيل العزيقصر الزهراء في األندلس15501

135محمد مجيد السعيدالشعر في عهد المرابطين والموحدين في األندلس15502

135محمد مهدي البصيرالموشح في األندلس وفي المشرق15503

135عبد العزيز سالمالمساجد والقصور في األندلس15504

135محمد مصطفى النجارفتوحات اإلسالم في إفريقا والمغرب واألندلس15505

135حسين مؤنستاريخ الجغرافية والجغرافيين في األندلس15506

135محمد حسن قجةمحطات أندلسية15507

135ميشال عاصيالشعر والبيئة في األندلس15508

135عبد الواحد ذنون طهدراست في التاريخ األندلسي15509

135أحمد الحفناويصفحات من تاريخ المرابطين والموحدين15510



15511
هـ 20 – 4تاريخ اإلسالم في إفريقا جنوب الصحراء من القرن 

م16 – 10ومن 
135دريد عبد القادر نوري

135محمد عبد الوهاب خالفم11قرطبة اإلسالمية في القرن 15512

135علي الجمبالطيابن البيطار األندلسي أعظم صيدلي في اإلسالم15513

135محمد رجب البيونياألدب األندلسي بين التأثر والتأثير15514

135إحسان عباس 15515

135أبو الحسن عبد هللا بن الحسنتاريخ قضاة األندلس15516

135الطاهر أحمد مكيدراسات أندلسية15517

135علي حبيبةمع المسلمين في األندلس15518

135خليل إبراهيم السامرائيعالقات المرابطين بالممالك اإلسبانية في األندلس واألمم اإلسالمية15519

135إبراهيم علي أبو خشبتاريخ األدب العربي في األندلس15520

135خوليان ريبيراالتربية اإلسالمية في األندلس15521

135منجد مصطفى بهجتاألدب األندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة15522

135حازم عبد هللا خضروصف الحيوان في الشعر األندلسي15523

135حبيب جاماتيأندلس العرب15524

135محمد سعيد الدغليالحياة االجتماعية في األندلس15525

135حكمة علي اآللوسيفصول في األدب األندلسي15526

135عبد الرحمن الجبيرابن خفاجة األندلسي15527

135محمد لبيب البثيونيرحلة األندلس15528



135محمد الفقيفي األدب األندلسي15529

135قيس النورياألساطير وعلم األجناس15530

135محمد صالح البنداقيحيى بن حكم الغزال15531

135شوقي ضيفالعصر اإلسالمي15532

135راشد البراويالتفسير القرآني للتاريخ15533

135أصول تدريس الموارد االجتماعية15534

135ليفي برفنسالأدب األندلس وتاريخها15535

135خليل إبراهيم السامرائيتاريخ المغرب العربي15536

135عباس العزاويالتعريف بالمؤرخين في عهد المغول التركمان15537

135إبراهيم عليالتربية والتعليم في األندلس15538

135سامي مكي العانيدراسات في األدب األندلسي15539

135عبد العزيز حميدالفنون الزخرفية العربية اإلسالمية15540

135محمد المنتصر الريسونيالشعر النسوي في األندلس15541

135أحمد إبراهيم الشعراوياألمويون أمراء األندلس األَول15542

135مهدي علي السلمانحكم الشيخ خزعل في األحواز15543

135محمد بن أحمد بن تميمكتاب طبقات علماء إفريقيا15544

135أحمد عبد الباقي1سامراء ج15545

135محمد شمامالمؤنس15546

135أبو سعيد األندلسيالغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة15547

135أبو الطيب المتنبيديوان المتنبي15548

135السخاويكتاب التبر المسبوك في ذيل السلوك15549



135جمال الدين الشيالالتاريخ اإلسالمي15550

135طه حمادي الحديثيالغجر والقرج في العراق15551

135صالح حسين الجبوري في العراق1968شباط 8ثورة 15552

135رمزية األطرقجيبناء بغداد في عهد أبي جعفر المنصور15553

135محمد جاسم المشهادنيحرب بني سيبان مع كسرى بن شروان15554

15555
الصراع الدولي في منطقة الخليج العربي وتأثيره على أقطار 

الخليج والمحيط الهندي
135برزان التكريتي

135محمد بن عبدوس الجهشياريالوزراء والكتاب15556

135نافع القصابالجغرافية السياسية15557

135علي الطنطاويفي أندونيسيا15558

135كستر.ج.مالحيرة ومكة15559

135محمد عنانعصر المرابطين والموحدين  في المغرب واألندلس15560

135سامي الصفارتاريخ أربل15561

135طاهر مظفر العميدآثار المغرب واألندلس15562

135جرجي زيدانعبد الرحمن الناصر15563

135شاخث وبزوورثتراث اإلسالم15564

135ليفي بروفنسالحضارة العرب في األندلس15565

135لوان اويناهيمبالد ما بين النهرين15566

135محمد بن شاكر الكتبي12عيون التواريخ ج15567

135خليل علي مراددراسات في التاريخ األوربي الحديث والمعاصر15568



135عبد الكريم زيدانأصول الدعوة15569

135تقي عارف الدوريصقلية عالقاتها بدول البحر المتوسط اإلسالمي15570

135محمد رضوان الدايةديوان ابن عبد ربه15571

135أثر العرب واإلسالم في النهضة األوربية15572

135ياس خضير الدوريعبد الرحمن الداخل في األندلس15573

135الجزار السرقسطيروضة المحاسن وعمدة المحاسن15574

135حياة ناصر الحجيالعالقات بين سلطنة المماليك والممالك اإلسبانية15575

135كتاب الوفيات ألبي العباس الخطيب15576

135أحمد الشرباصيشكيب أرسالن من رواد الوحدة العربية15577

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

136أبو العياس بن أحمد القلقشندي1صبح األعشى في صناعة اإلنشا ج15578

136رجال ومدينة15579

15580
األمة والدولة في سياسة النبي صلى هللا عليه وسلم والخلفاء 

الراشدين
136نزار عبد اللطيف الحديثي

تجديد الحبر لقلعة أربيل15581
عبد الباقي عبد الجبار أمين 

الحيدري
136

136عبد الحليم عويس.ددولة بني حّماد صفحة رائعة من تاريخ الجزائر15582

الرف السادس



136إحسان عباس.دتاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف والمرابطين15583

136شريف يوسفتاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور15584

136أحمد زكي: تحقيقكتاب األصنام عن أبي منذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي15585

6، 5، 3تكملة المعاجم العربية ج15586
: ترجمة. رينهارت دوزي

محمد سليم النعيمي
136

1136العمارة العربية اإلسالمية في العراق ج15587

136علي الطنطاويقصص التاريخ15588

136عبد اللطيف عبد الحبيبمقاومات ورسائل أندلسية15589

136عالء موسى كاظم نورسحكم المماليك في العراق15590

136علي عبد األمير عليالبيروقراطية واإلعداد االجتماعي في العراق15591

136النهوض العربي في العراق15592

136خولة شاكر الدجيليبيت المال15593

136محمد عبد هللا عنانمؤرخو مصر اإلسالمية15594

136عبد الرضا طعانالفكر السياسي في العراق القديم15595

136مجموعة من المؤلفينالدولة العربية في العصر العباسي15596

136محمد جليل التكريتيتكرت الحاضرة في بقايا الذاكرة15597

136البهي الخوليتذكرة الدعاة15598

136أبو أبي صاحب الصالةتاريخ المن باإلمامة على المستعفين15599

136نيقولو مكيابلياألمير15600

136عبد الرحمن صدقيألحان األلحان15601



136سوادي عبد محمداألحوال االجتماعية واالقتصادية في بالد الجزيرة الفراتية15602

136أمين مدنيالتاريخ العربي ومصادره15603

136عبد الرحمن العزاويالطبري السيرة والتاريخ15604

136سامي سعيد األحمدتاريخ فلسطين القديم15605

136هاشم المالحالوسيط في تاريخ العرب قبل اإلسالم15606

136أحمد عبد الكريم سليمان1المسلمون والبيزنطيون في شرق البحر المتوسط ج15607

القبائل والبيوتات الهاشمية في العراق15608
يونس الشيخ إبراهيم 

السامرائي
136

136عبد الرحمن بن خلدونالتعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا15609

المعز لدين هللا15610
حسن إبراهيم حسن وطه 

أحمد شرف
136

136فاروق عمرمقدمة في دراسة التاريخ العماني15611

136سعد زغلول عبد الحميدكتاب االستبصار في عجائب األمصار15612

136جمال مصطفى مردانعبد الكريم قاسم البداية والسقوط15613

136خالد خليل حمود األعظميالزخارف الجدارية في آثار بغداد15614

136خليل السامرائيتاريخ الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي15615

136عبد الجبار ناجيالدولة العربية في العصر العباسي15616

136عجمي محمود الجنابيهارون الرشيد15617

136عبد المقصود نصارنظرات حول العص العباسي األول15618

136عبد الفتاح علي شحاتةدراسات في تاريخ العرب وصدر اإلسالم15619

136ناظم رشيدفي أدب العصور المتأخرة15620



كتاب البئر15621
أبو عبد هللا محمد بن زياد 

األعرابي
136

136كمال الدين سامحفي العمارة اإلسالمية15622

136عبد المنعم ماجدظهور خالفة الفاطميين وسقوطها15623

136إحسان محمد الحسنعلم االجتماع السياسي15624

136مصطفى لطفي المنفلوطيالعبرات15625

136طه باقر1تاريخ العراق القديم ج15626

136إسماعيل العربيكتاب الجغرافية15627

136الماوردياألحكام السلطانية والواليات الدينية15628

136عبد السالم شقورالقاضي عياض األديب15629

في التاريخ الحديث والمعاصر15630
عبد العزيز الشناوي وجالل 

يحيى
136

136نزار عبد اللطيف الحديثيمحاضرات في التاريخ العربي15631

136إبراهيم أحمد العدويالدولة اإلسالمية وإمبراطورية الروم15632

136محمد المرزوقيفريدة القصر وجريدة العصر15633

136عبد الرحمن زكيقلعة صالح الدين األيوبي وما حولها من اآلثار15634

136ناجي حسنالقبائل العربية في المشرق خالل العصر األموي15635

136علي جواد الطاهرمنهج البحث األدبي15636

136محمد حسين الزبيديالخراج وصناعة الكتابة15637

136الطاهر أحمد مكيملحمة السيد15638

136أحمد سوسةالعرب واليهود في التاريخ15639



136عبد العزيز إبراهيمالسالم البريطاني في الخليج العربي15640

136محسن خليلفي الفكر االقتصادي اإلسالمي15641

136لبيب إبراهيم.دعصر النبوة والخالفة الراشدة15642

136انتشار اإلسالم15643

136عبد األمير مهدي الطائيأعالم طيء15644

20عيون التواريخ ج15645

. محمد بن شاكر الكتبي

فيصل السامر ونبيلة : تحقيق

عبد المنعم

136

136عبد العزيز المجدوبالصراع المذهبي بإفريقيا إلى قيام الدولة الزيرية15646

136بهيجة الحسينيمعجم السفر15647

136عبد الرحمن بدويدور العرب في تكوين الفكر األوربي15648

136عبد السالم رستمأبو جعفر المنصور الخليفة العباسي15649

136نزار عبد اللطيف الحديثيمحاضرات في التاريخ العربي15650

136ريت.آر.بيقلعة كولدجيز15651

136شاكر محمود األمينأصول تدريس المواد االجتماعية15652

136سامي مكي العانيالمكتبة15653

136مذكرات تشرتشل15654

136فاروق عمرالنظم اإلسالمية15655

136صبحي محمد جميلالشعوبية ودورها التثقيبي في الفكر العربي اإلسالمي15656

136شفيق عبد الرزاق السامرائي1المشرق العربي القسم15657



136عبد الجبار محمود عليالتصوير الصحفي15658

136معروف الرصافياآللة واألداة15659

136مصطفى السباعياشتراكية اإلسالم15660

136عبد العزيز عبد الغني إبراهيمحكومة الهند البريطانية واإلدارة في الخليج العربي دراسة وثائقية15661

3136محاضرات ومناقشات الملتقى التاسع للفكر اإلسالمي المجلد15662

136عبد الحسين مباركمن مشاهير أعالم البصرة15663

136عامر سليمان.دمحاضرات في التاريخ القديم15664

136عبد الرحمن بدوي..النقد التاريخي15665

136فؤاد عبد المعطي الصيادالمغول في التاريخ15666

136علي الطنطاويأخبار عمر15667

136خيري أمين العمريالخالف بين البالط المكي ونوري السعيد15668

136رحلة ابن جبير15669

136توفيقسلطان البوزكي2دراسات في الوطن العربي لحركات الثورية والسياسية ط15670

ديوان الرصافي15671
. أبو عبد هللا محمد بن غالب

إحسان عباس
136

136عبد الوهاب محمداألقليات اليهودية بين التجارة واإلدعاء القومي15672

15673
تاريخ إيران دراسة في التاريخ السياسي لبالد فارس خالل 

العصور اإلسالمية الوسيطة
136فاروق عمر

136مصطفى عبد القادر النجاردراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي15674



رجال الفكر والدعوة في اإلسالم15675
أبو الحسن علي الحسني 

الندوي
136

136كمال بدرانمن المعرفة التاريخية15676

136القلعة الحصينة15677

1136محاضرات ومناقشات الملتقى التاسع للفكر اإلسالمي المجلد15678

136ناجي علوشالمقاومة العربية في فلسطين15679

عقود الآلل في الموشحات واألزجال15680
شمس الدين محمد بن حسن 

النواجي
136

136سالم محمد الحميدة4الحروب الصليبية عهد النصر ج15681

136إبراهيم خليل أحمدتركيا المعاصرة15682

136سليم طه التكريتيالمقاومة العربية في الخليج العربي15683

136ميرا عبود فتوحفهرس المخطوط  العربي15684

136سالم محمد الحميدةالحروب الصليبية عهد الوحدة15685

136خالد العزيزهرة العمر15686

136حازم حسن العلياالنتفاضة في الموصل ثورة الشواف15687

136محمد البدريقتلوا الباشا خسرو الجاف15688

136صالح أحمد العليمعالم بغداد اإلدارية والعمرانية15689

136أرشيبالد لويسالقوة البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط15690

136تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية الصف الرابع العام15691

136صالح أحمد العليالخراج في العراق15692



 الدولة العلوية7االستقصا ج15693
الشيخ أبو العباس أحمد 

الناصري
136

136عماد أحمد الجواهرينادى المثنى15694

العراضة في الحكاية السجوقية15695
الوزير العام محمد بن محمد 

عبد هللا
136

136رضا جواد الهاشميآثار الخليج العربي والجزيرة العربية15696

136لويس سيكوداوثائق عربية غرناطية15697

136سامي سعيد األحمدتاريخ الشرق القديم15698

136أمين هنديةرسالة الغفران15699

15700
سياسة الدولة اإلسالمية في حوضا لبحر المتوسط من أوائل القرن 

هـ حتى نهاية العصر الفاطمي2
136صابر محمد دياب

136قسطنطين زريقفي معركة الحضارة15701

136جواد علي.دتاريخ العرب في اإلسالم السيرة النبوية15702

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

137عبد الحليم منتصرتاريخ العلم15703

137أيام بغداد15704

2137، 1دور األدب في معركة التحرر والبناء القسم15705

137عامر سليمان إبراهيمعظمة بابل15706

137مصطفى عبد القادر النجارالتاريخ السياسي لعالقات العراق الدولية بالخليج العربي15707

الرف السابع



137خليل إبراهيم السامرائيدراسات في تاريخ الفكر العربي15708

137ليث عبد الحسين الزبيدي في العراق1958 تموز 14ثورة15709

137تقي الدين عارف الدوريعصر إمرة األمراء في العراق15710

137محمود شيت خطابالرسول القائد15711

137محمد الطيب النجارالدولة األموية في الشرق بين عوامل البناء ومعاون الفناء15712

137التحديات التي تواجه األمة العربية15713

137عبد المنعم ماجدالعالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى15714

137خالد جاسم الجنابيتنظيمات الجيش العربي اإلسالمي في العصر األموي15715

137فاروق عمرتاريخ فلسطين في العصور اإلسالمية الوسطى15716

عثمان بن عثمان ذو النورين15717
محمد جاسم المشهدني، عبد 

القادر سلمان المعاضيدي
137

137عبد المهدي رحيمالخدمات العامة في بغداد15718

137شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري15719

137عمر فروحدراسات في األدب والعلم والفلسفة ابن حزم الكبير15720

15721
الجامع جامع شمل أعالم المهاجرين المنتسبين إلى اليمن وقبائلهم 

4، 3ج
137محمد عبد القادر بامطرف

137خالد الجادرالمخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي15722

137طه باقرطرق البحث العلمي في التاريخ واآلثار15723

137سامي سعيد األحمدحضارات الوطن العربي كخلفية للمدينة اليونانية15724

137إسحق عبيدمحاكم التفتيش15725



137فاضل الخالديالحياة السياسية ونظم الحكم في العراق15726

األنواء في مواسم العرب15727
أبو محمد عبد هللا بن مسلم 

الدينوري
137

137صالح أحمد العليالخراج في العراق15728

137جاك سين ريسيالرالحضارة العربية15729

137طه باقر2تاريخ العراق القديم ج15730

137علي صافي حسينحجاج بني العباس داود بن علي15731

137مصطفى الشكعةمعالم الحضارة اإلسالمية15732

137فان بلوتنالسيادة العربية والشيعة واإلسرائيليات في عهد بني أمية15733

137محمد زغلول سالمدراسات في األدب العربي العصر العباسي15734

137مصطفى جواد1في التراث العربي ج15735

137كارل بروكلمانتاريخ الشعوب اإلسالمية15736

137عادل نجم عبواليونان والرومان دراسة في التاريخ والحضارة15737

137إبراهيم عبد الجبار المشهدانيإفريقيا جنوب الصحراء15738

137محمد رضا الشبيبيأدبب المغاربة واألندلسيين15739

137أحمد محمود صبحيفي فلسفة التاريخ15740

137جبرا إبراهيم جبراأيام العقاب15741

137نبيل عبد الرحمن حياوي وتعديالته1969 سنة 111قانون العقوبات رقم 15742

137سيمون الحليكعبد الرحمن الداخل صقر قريش15743

137نعمة رحيم العزاويأحمد حسن الزيات ناقدا وكاتبا15744



15745
شرح المعلقات السبع لإلمام األديب القاضي أبي عبد هللا الحسين 

الزاورني
137

137أبو الخير القواس1الطرف ج15746

15747
المالبس العربية اإلسالمية في العصر العباسي من المصادر 

التاريخية واألثرية
137صالح حسين العبيدي

تراث سامراء15748
يونس الشيخ إبراهيم 

السامرائي
137

137توماس آرنولدالدعوة إلى اإلسالم بحث في تاريخ نشر العقيدة اإلسالمية15749

137حسين الكرخيمجالس األدب في بغداد15750

137حسن إبراهيم حسنزعماء اإلسالم15751

137المكتبة والتنمية القومية15752

137خليل إسماعيل محمدأنماط االستيطان الريفي في العراق15753

137مزاحم عالوي الشاهرياألوضاع االقتصادية في المغرب على عهد المريين15754

137فيشر.ل.ا.هـتاريخ أوربا في العصور الوسطى15755

137محمد األنطاكيالمنهاج في القواعد واإلعراب يشتمل على أهم األبواب النحوية15756

137تفسير سورتي فاتحة الكتاب والبقرة15757

137صالح العقادتطور النزاع العربي اإلسرائيلي15758

137عماد الدين خليلفي التاريخ اإلسالمي مواقف ودراسات15759

137محمود الربداويدراسات في اللغة واألدب والحضارة15760

137عباس توفيق رضاإبراهيم المازني15761

137إيران في المحنة15762



137عبد هللا سلوم السامرائيالشعوبية حركة مضادة لإلسالم واألمة العربية15763

15764
/ 10 / 5 – 4ندوة الحسبة والمحتسب عند العرب للفترة من 

 بغداد1987
137

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

15765
تاريخ الدولة العربية اإلسالمية عصور ما قبل اإلسالم والنبوة 

والخالفة الراشدة واألموية
138سيد عبد هللا الجميلي

138محمد الدعميالمتغير الغربي الشرق االستشراق أدب الصحراء15766

138كانتور.نورمان فالتاريخ الوسيط15767

138عفت محمد الشرقاويأدب التاريخ عند العرب15768

138حازم عبد هللا خضرالنثر األندلسي في عصر الطوائف والمرابطين15769

138طاهر مظفر العميدآثار المغرب واألندلس15770

138دوزي.ر الحروب األهلية1تاريخ مسلمي إسبانيا ج15771

138فون شاكالفن العربي في إسبانيا وصقلية15772

138محمد كامل حسينطائفة الدروز تاريخها وعقائدها15773

األدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية15774
أبو عبد هللا محمد بن أحمد 

الشماع
138

138ابن البيطار وأثره في الطب والصيدلة15775

15776
القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة اإلسالمية في المغرب 

العربي
138الحبيب الجنحاني

الرف الثامن



138يونس الشيخ السامرائيعلماء العرب في شبه القارة الهندية15777

138عواد مجيد األعظمياألمير مسلمة بن عبد الملك بن مروان15778

138عبد هللا مهدي الخطيبالحكم األموي في خراسان15779

138علي الطنطاويقصص من الحياة15780

138علي حسني الخربوطليالحضارة العربية اإلسالمية15781

138ناجية عبد هللا إبراهيمريف بغداد15782

138رودولف سعيد روتسلطنة عمان خالل خكم السيد سعيد بن سلطان15783

138ألبرت منتشا تشفيليالعراق في سنوات االنتداب البريطاني15784

138العراق في التاريخ15785

138محمد عبد الجواد األصمعيتصوير وتجميل الكتب العربية في اإلسالم15786

138وقائع الندوة العلمية األولى عن جوانب شخصية القائد القدوة15787

138حكمت نجيب عبد الرحمندراسات في تاريخ العلوم عند العرب15788

138عبد العزيز الدوريالعصر العباسي األول15789

138قحطان الحديثيالدولة العربية في العصور العباسية المتأخرة15790

138هالل ناجيديوان علي بن عبد الحمن اليبنلوفي الصقلي15791

138طاهر مظفر العميدالعمارة العباسية في سامراء15792

138نوري حمودي القيسيالبحث والمكتبة15793

138عبد الرحمن حسين محمدرثاء المدن والممالك الزائلة في الشعر العربي15794

138سيمون حايكبالي الرومي أو العرب في إسبانيا وجنوبي فرنسة15795

138سامي سعيد األحمدالمدخل إلى تاريخ اللغات الجزرية15796



138البان جيم ويدجراالتاريخ وكيف يفسرونه من كنفوشيوس إلى تويندي15797

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين15798
أبو الحسن علي الحسن 

الندوي
138

138عبدة عبد العزيز قلقيلةمن التراث األدبي للمغرب العربي15799

138إبراهيم شعوطأباطيل يجب أن تمحى من التاريخ15800

138عودة سلطاننظام الصباح لصباح لمباد15801

138محمد عمر داعوقندوات األسر في سيرة خير البشر15802

كتاب البرصان والعرجان والعميان والحوالن15803
أبو عثمان بن بحر الجاحظ، 

عبد السالم محمد هارون
138

138حكمت قوماشيفهارس لغة العرب15804

138الصراع العراقي الفارسي15805

138عبد هللا أنيس الطباعالقطوف اليانعة15806

138إسماعيل إبراهيم البدوينظام القضاء اإلسالمي15807

138وينستون تشرتشل1مذكرات تشرتشل ج15808

138محمد ماهر حمادةالوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعصور العباسية المتتابعة15809

138نعمان عبد المتعال القاضيشعر الفتوح اإلسالمية لصدر اإلسالم15810

138محمد الغزاليفقه السيرة15811

138عبد المنعم عبد الوهابالجغرافية السياسية15812

138رضا الحبيب السويسيديوان المعتمد بن عبّاد ملك أشبيلية15813

138علي الطنطاويأبو بكر الصديق15814



138فاروق عمرالجذور التاريخية للوزارة العباسية15815

138أنيس المقدسيفي مواكب النور15816

138محمود إسماعيلتاريخ الحضارة العربية اإلسالمية15817

138اندرور روبرت برنتاريخ اليونان15818

138المتحف العراقي15819

138ناهض عبد الرزاقالمسكوكات15820

138لسان الدين بن الخطيباللمحة البدرية في الدولة النصرية15821

138عباس الجرارنياألمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي15822

138معن خليل عمرتاريخ الفكر االجتماعي15823

138أسامة النقشبنديمخطوطات األمانة العامة للمكتبة المركزية15824

138الطاهر أحمد مكيدراسة في مصادر األدب15825

138جاسم العدولتاريخ الوطن العربي المعاصر15826

138حسن صالح شهابفن المالحة عند العرب15827

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

139مصطفى السباعيمن روائع حضاراتنا15828

139محمد الشاذلي النيفرالفارسية في مباديء الدولة الحفصية15829

139شاهين عطيةديوان أبي تمام15830

139عبد المجيد صالح الكبيسيعصر هشام بن عبد الملك15831

الرف التاسع



139حسين مؤنسابن بطوطة ورحالته15832

139الفليد مارشالروما15833

139جونار أولندرملوك كندة من بني آكل المرار15834

شعر الدعوة اإلسالمية في العصر العباسي األول15835
عبد اإلله عبد الرحمن 

الجعيهن
139

139عبد الحميد حسينالفتح اإلسالمي في العراق والجزيرة15836

المستنصرية في التاريخ15837
محمد جاسم المشهداني 

وأسامة النقشبندي
139

139طاهر مظفر العميدتخطيط المدن العربية اإلسالمية15838

139خليل سعيدمعالم من حضارة وادي الرافدين15839

139تامارايسالسالجقة15840

139فيصل السامرابن األثير15841

139محمد الصادق العفيفيتطور التبادل الدبلوماسي في اإلسالم15842

139شوقي ضيفالعصر الجاهلي15843

139طه الحاجري. الجاحظالبخالء15844

139سامي سعيد األحمدتاريخ الشرق األدنى القديم إيران واألناضول15845

139حيدر باماتإسهام المسلمين في الحضارة15846

139أحمد عبد الباقي2سامراء ج15847

139عمر كامل توفيقالدبلوماسية اإلسالمية15848

139عبد الرزاق األنباريدراسات في تاريخ الحضارة العربية15849

139صباح محمود محمددراسات في التراث الجغرافي العربي15850



15851
 – 1921الكورد واألحداث الوطنية في العراق خالل العهد الملكي 

1958

غانم محمد الحفو ، .د.أ

عبد الفتاح البوتاني.د.أ
139

139عبد المنعم ماجدالتاريخ السياسي للدولة العربية عصر الخلفاء األمويين15852

139األب انستاس الكرمليالنقود العربية اإلسالمية وعلم النميات15853

139وفيق حسين خشابإفريقيا جنوب الصحراء15854

139محمد عبد القادر أحمددور اإلعالم في التنمية15855

139ندوة التربة والزراعة عند العرب15856

تاريخ العراق المعاصر15857
إبراهيم خليل أحمد وجعفر 

حميدي
139

139صالح أحمد العلي2الدولة في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم المجلد15858

15859
 عصور ما قبل اإلسالم وعصر 1تاريخ الدولة العربية اإلسالمية ج

الرسالة اإلسالمية
139رشيد عبد هللا الجميلي

139عبد الواحد ذنون طهأصول البحث التاريخي15860

139البروفيسور دينكين ميشيلمعجم علم االجتماع15861

139عبد األمير مهدي الطائي2أعالم طيء ج15862

مخطوطات التاريخ والتراجم والسير15863
أسامة النقشبندي وظمياء 

عباس
139

139بشار معروفذيل تاريخ مدينة السالم بغداد15864

139محمد حمدي الجعفريمحكمة المهداوي15865

139فيصل السامراألصول التاريخية للحضارة العربية اإلسالمية في الشرق األقصى15866

139يحيى بن محمود بن يحيىالواسطي15867



139أحمد جاسم النجديمنهج البحث األدبي عند العرب15868

139شوقي ضيفالعصر العباسي الثاني تاريخ األدب العربي15869

139فاضل البراكالمدارس اليهودية واإليرانية في العراق15870

1139دجلة الجامعيين لنشر العلم تراث اإلسالم ج15871

139محمد أبو زهرةالشافعي15872

139عواد مجيد األعظميدراسات في تاريخ االقتصاد العربي اإلسالمي15873

139حقيقة الكويت15874

139خير هللا طلفاح6حضارة العرب في األندلس ج15875

139محمد عبد المجيد حسونستراتيجية صراع القوى الكبرى في الوطن العربي15876

139عبد هللا كنونديوان ملك غرناطة يوسف الثالث15877

139محمد مهجة األثرالمدخل في تاريخ األدب العربي15878

139محمود إسماعيلالخوارج في المغرب اإلسالمي15879

139عالء موسى كازم نورس على ضوء الوثائق البريطانية18إمارة كعب العربية في القرن 15880

139راجي عباس التكريتياإلسناد الطبي في الجيوش العربية اإلسالمية15881

المعجم المفصل بأسماء المالبس عند العرب15882
المستشرق الهولندي 

رينهارت دوزي
139

139طارق البشري1952 – 1945الحركة السياسية في مصر 15883

139ألكسندر داموفوالية البصرة في ماضيها وحاضرها15884

139نايف محمود معروفالخوارج في العصر األموي15885

139خالد جاسم الجنابيتنظيمات الجيش في العصر العباسي الثاني15886



139عدنان محمد آل طعمةموشحات ابن بقي الطليطلي15887

139إحسان عباسالعرب في صقلية15888

139عبد العزيز األهوانيابن سناء الملك ومشكلة العقم واالبتكار في الشعر15889

139مصطفى عباس الموسويالعوامل التاريخة لنشأة وتطور المدن العربية اإلسالمية15890

139نجاة يونس الحاج التونجيالمحاريب العراقية15891

139بشير فرنسيسبغداد تاريخها وآثارها15892

139إبراهيم خليل أحمدتاريخ الوطن العربي في العهد العثماني15893

139عبد الجبار ناجيهـ4إسهامات مؤرخي البصرة في الكتابة التاريخة حتى القرن 15894

139أحمد هيكلدراسات أدبية15895

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1310محمود إسماعيل.دتاريخ الحضارة العربية اإلسالمية15896

1310شوقي ضيف.دالعصر العباسي األول15897

15898
 تكوين 1المجلد (صلى هللا عليه وسلم)الدولة في عهد الرسول 

الدولة وتنظيمها
1310صالح أحمد العلي.د

15899
الدولة – الدولة العربية – التاريخ اإلسالمي العام الجاهلية 

اإلسالمية
1310علي إبراهيم حسن.د

1310محمد كرد علي1اإلسالم والحضارة العربية ج15900

الرف العاشر



1310محمد عبد العزيز مرزوق،دالفنون والزخرفة اإلسالمية في العصر العثماني15901

1310عبد الرحمن زكي.داألزهر وما حوله من اآلثار15902

1310جرنفيل– فريمان التقويمان الهجري والميالدي15903

1310مجموعة من المؤلفين1945 – 1914تاريخ العالم الحديث 15904

دراسات في االقتصاد العربي اإلسالمي15905
عواد مجيد األعظمي، .د

حمدان الكبيسي.د
1310

1310محمد باقر الحسيني..العملة اإلسالمية في العهد األتابكي15906

عصر القيروان15907
أبو القاسم محمد كرو، عبد 

هللا شريط
1310

1310هاشم خضير الجنابي.دالتركيب الداخلي لمدينة الموصل القديمة دراسة في جغرافية المدن15908

1310عز الدين غربية.دفلسطين تاريخها وحضارتها15909

تاريخ أربل القسم الثاني15910

شرف الدين أبو البركات 

المبارك بن أحمد اللخمي 

األربلي

1310

1310المنجي الكعبي: تحقيقهـ5ق – للرقيق القيرواني .. تاريخ إفريقية والمغرب15911

1310عبد هللا سلوم السامرائيالقادسية واالستعمار اإلنجليزي15912

1310قاسم حسين صالح.اإلنسان من هو15913

1310ضياء محمد عبد الجباركل ما يحتاجه الهاوي عن األسماك15914

1310عبد األمير محمد أمين.د1778 – 1747المصالح البريطانية في الخليج العربي 15915



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1311بسام العسليعقبة بن نافع15916

1311بسام العسليموسى بن نصير15917

1311بسام العسليالحاجب المنصور15918

1311إبراهيم محمد حسن الجملأمير المؤمنين يوسف بن تاشفين15919

1311علي أدهممنصور األندلس15920

1311محمد مصطفى هدارةالمؤمون الخليفة العالم15921

1311إبراهيم أحمد العدويموسى بن نصير مؤسس المغرب العربي15922

1311جمال الدين الشيالأبو بكر الطرطوشي15923

1311أحمد سعيد الدمرداشالحسن بن الهيثم15924

1311محمد إبراهيم نصرابن سناء الملك15925

1311علي أدهمعبد الرحمن الناصر15926

1311محمد عبد الغني حسنابن سعيد المغربي15927

1311دوروفي لودرإسبانيا شعبها وأرضها15928

1311عزيز أباضةالناصر15929

1311عبد الهادي بوطالبوزير غرناطة15930

1311أحمد إبراهيم الشعراويهشام الرضا15931

1311علي الطنطاويأحمد بن عرفان الشهيد15932

الرف الحادي عشر



1311--------رسالة الحج الوعي اإلسالمي15933

1311عبد الرزاق نوفلالمسلمون15934

1311-------5الجيش والسالح ج15935

1311علي الجارمهاتف من األندلس15936

1311إبراهيم جاللأعالم اإلسالم15937

1311عرفات كامل العشيرجال ونساء أسلموا15938

1311سليمان دنياالدين والعقل15939

1311أحمد شلبيكيف تكتب بحثا أو رسالة15940

1311إبراهيم أحمد العدويالحضارة العربية15941

1311عبد الرحمن البرقوقيحضارة العرب في األندلس15942

1311مصطفى الجوزومن األساطير العربية والخرافات15943

1311عبد الجبار محمود السامرائيأثر ألف ليلى وليلى في اآلداب األوربية15944

1311طارق زيادفتح األندلس معركة وادي لكة15945

1311علي الجارمالعرب في إسبانبا15946

1311عبد الرحمن علي الحجيأندلسيات15947

1311عبد الرحيم العباديالمجمل في تاريخ األندلس15948

1311زبيبة والملك15949

1311جابر إبراهيم الراويشط العرب في المنظور القانوني عبر التاريخ15950

1311مصطفى النجار وفؤاد الراويعرباستان15951



1311أحمد مظهر العظمةاإلسالم والنهضة في األندلس15952

1311إبراهيم خلف العبيدياألحواز أرض عربية سليبة15953

1311كامل محمود حبيبموسى بن نصير15954

1311كامل محمود حبيبالحجاج بن يوسف الثقفي15955

1311سوادي عبد محمدطارق بن زياد15956

1311توفيق سلطان اليوزكيمؤسسة الوزارة في الدولة العباسية15957

1311عبد الواحد ذنون طهحركة المقاومة العربية في األندلس بعد سقوط غرناطة15958

1311قاسم حسن عباس السامرائيصاحب الزنج15959

1311عبد الواحد ذنون طهنشأة التدوين التاريخ العربي في األندلس15960

1311فاروق عمرالثورة العباسية15961

1311عماد إسماعيل النعيميالخليفة المتوكل على هللا العباسي15962

1311عادل محي الدين اآللوسيالعروبة واإلسالم في جنوب شرق اسيا15963

1311فاروق عمر فوزي. ددور التاريخ في التوعية القومية15964

1311نافع توفيق. دالمهلب بن أبي صفرة15965

1311عماد عبد السالم رؤوف.دالمدرسة العلية في بغداد15966

1311محفوظ العباسيالعباسيون بعد احتالل بغداد15967

1311حمدان الكبيسي.دعصور النظام النقدي في الدولة العربية اإلسالمية15968

1311فاروق عمر فوزي.دخليفة بن خياط15969

1311عبد الوهاب محمد المسيري.داآليدلوجية الصهيونية15970



1311محمد الربيعيالوراثة واإلنسان15971

إفريقيا في عصر التحول االجتماعي15972
شوقي : ترجمة. لويد.س.ب

جالل
1311

1311شاخت بوزورت2تراث اإلسالم ج15973

1311جاك لوبالعالم الثالث وتحديات البقاء15974

1311عبد العزيز بن عبد الجليلالموسيقا األندلسية المغربية15975

1311كافيين رايدي3الغرب والعالم القسم15976

1311طه باقر وفؤاد سفر6، 5، 4، 3المرشد إلى مواطن اآلثار والحضارة المرحلة 15977

1311محمود تيمورصقر قريش15978

1311مدحت الجادرمن قصص الجاسوسية العالمية15979

1311حسن المالكيجمهورية الذات مسرحية15980

1311كاظم عبد هللا الرفاعيشعر ورغم ذلك  فالقلب ما زال يخفق15981

1311محمد عليويشرقي سمنان وقصص أخرى15982

1311أبو القاسم محمد كروابن هانيء األندلسي15983

1311خالد العربي.دأضواء على التطور التاريخي للنزاع العراقي الفارسي حول الحدود15984

1311فاخر جبر مطر.دأرجوزة في تاريخ البصرة15985

1311محمد تقي الحكيمالزواج المؤقت ودوره في حل مشكالت الجنس15986

1311بسام كبةدور العراق في حركة عدم االنحياز15987

1311أبو  الحسن الماورديقوانين الوزارة وسياسة الملك15988

1311بن يوراتجاسوس من إسرائيل15989



1311طه حسين3األيام ج15990

1311إسماعيل مرزوقجمالك بين يديك15991

النزاع والتخاصم15992

الشيخ اإلمام والعالم العالمة 

الحبر الحجة الحافظ تقي 

الدين أبو محمد وأبو العباس 

أحمد بن علي بن عبد القادر 

بن محمد بن إبراهيم بن تميم 

المقريزي الشافعي

1311

1311جمال الدين الشيالالتاريخ والمؤرخون في مصر15993

1311قاسم محمد الرجبمكتبة المثنى15994

1311محمد نجيبكلمتي للتاريخ15995

1311مصطفى أمين وقضية التجسس لصالح أمريكا15996

1311محمد كامل حسينطائفة اإلسماعيلية15997

1311صالح مهدي عماشقتيبة بن مسلم الباهلي15998

1311محمد كريم إبراهيمالبصرة في نصوص تاريخ مدينة صنعاء للرازي15999

1311الفريدو فرجرسائل قاضي أشبيلية16000

1311عبد الرحمن علي الحجيأندلسيات16001

1311سعيد عبد الفتاح عاشورالمدينة اإلسالمية وأثرها في الحضارة األوربية16002

1311محمد أحمد عاشورفضل آل البيت للمقريزي16003

1311برهان الدين العبوشيشبح األندلس16004

1311أحمد الشرباسيأيام في اإلسالم16005



1311سعيد الديوجيعقائد قريش16006

1311محمد إسماعيلتاريخ األندلس16007

1311علي إسالم باشاإسبانيا واألندلس16008

1311خليل إبراهيم العظيةفي البحث الصوني عند العربي16009

1311جورج غريبالعرب في األندلس16010

1311حسن محمد جوهرإسبانيا فردوس العرب المفقود16011

1311محمود سعيد الطنطاويأضواء على تاريخ الطب16012

1311نهاد عباس الجبوريتدابير األمن العسكري في صدر اإلسالم16013

1311جابر إبراهيم الروايالجزر العربية الثالث وموقف القانون الدولي من احتاللها بالقوة16014

1311محمود إسماعيل عبد الرزاقاألغالبة سياستهم الخارجية16015

مناهج المفسرين16016
مسلم آل جعفر ومحي هالل 

السرحان
1311

1311صالح الدين المنجدكتاب حذف من نسب قريش عن مورج بن عمر السدوسي16017

16018
ظاهرة العود إلى الجريمة في الشريعة اإلسالمية والفقه الجنائي 

الوضعي
1311أحمد حبيب السمار

1311الطاهر أحمد مكيطوق الحمامة في األلفة واأللف16019

1311فاضل حسينتاريخ العراق المعاصر16020

1311خيري حّمادتاريخ ألمانيا الهتلرية16021

1311حسن فاضل زعين العانيسياسة المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجية16022

1311ياسين خليلالعلوم الطبيعية عند العرب16023



1311فلاير داود المختارالمنسوجات العراقية واإلسالمية16024

1311فاضل حسينسقوط النظام الملكي  في العراق16025

1311شرح ديوان علقمة، طرفة، عنترة16026

1311ندى نعمان السعدي جامعة بغداد1فهرس األطاريح الجامعية لكلية اآلداب ج16027

1311أحمد محمد الحوفيالطبري16028

1311هاشم يحيى المالحدراسات من فلسفة التاريخ16029

1311محمد كمال يوسف عاليةالفكر التربوي16030

الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

16031
مراسالت الخلفاء مع األمراء والقادة العسكريين /  ماجستير1998

مهند ماهر جاسم: في العصر األموي دراسة تحيلية بإشراف
1312هاشم صائب محمد الجنديل

16032

دور الصحابي الجليل محمد بن مسلم /  ماجستير 2002

: إشراف. األنصاري رضي هللا عنه في الدلولة العربية اإلسالمية

باسم النجم: ط. ياس خضير الدوري

1312سفيان جايد زيدان التكريتي

16033

الموقف البريطاني من سياسة محمد علي باشا /  ماجستير 2001

. صالح حسين عبد هللا الجبروي: إشراف. في اليونان وبالد الشام

عبد اللطيف التكريتي:ط

سامي صالح محمد صياد 

الدوري
1312

16034
 1990/ التاريخ السياسي والحضاري لسرقسطة في عهد بني هود

عبد الواحد ذنون طه/ ماجستير
1312عبد الوهاب خليل الدباغ

الرف الثاني عشر



19841312/ رعد حسن فليح م:إشراف. الحياة الثقافية في قرطبة وعالقتها بالمغرب العربي16035

الصحافة السرية لحزب البعث العربي االشتراكي في العراق16036
نصيف جاسم حمدان 

ماجستير/ 1989العزاوي 
1312

اإلمارة األموية في األندلس على عهد األمير عبد الرحمن الداخل16037
/ فريد رؤوف األنصاري م

1976
1312

مدن الرصافة في العصرين األموي والعباسي16038
/ نوار علي أحمد السراج م

1999
1312

صباح الشيخلي. النشاط االقتصادي في األندلس في عهد الخالفة16039
/ صباخ خابط عزيز سعيد م

2001
1312

595 – 340الشداديون في بالد آران من 16040
/ إسماعيل شكر رسول م

1990
1312

أمير المسلمين يوسف تاشفين وسياسته في المغرب واألندلس16041
إسراء طارق حمودي نجم 

2002/م
1312

16042
قحطان . مدينة الزاهرة وإمارة ابن أبي عامر المعافري في األندلس

الحديثي

/ سادسة حالوي حمود م

1986
1312

16043
السياسة الداخلية والعالقات الخارجية لألندلس في عهد المنصور 

عبد الفتاح علي شحاتة. بن أبي عامر

/ إبراهيم ياس الدوري د

1989
1312

إبراهيم الدوري. محمد بن تومرت وثورته على المرابطين16044
أسامة عبد الحميد حسين 

2002/ السامرائي م
1312

16045
دور الفقهاء في الحياة السياسية واالجتماعية في األندلس في عصر 

اإلمارة والخالفة
19801312/ خليل الكبيسي د



16046
السياسة الداخلية والخارجية للدولة العباسية في عهد أبي إسحق 

عبد المقصود نصار. المعتصم

/ عماد إسماعيل خليل د

1979
1312

رسوم دار الخالفة في العصر العباسي األول16047
/ طلب صبار محل الجنابي م

1989
1312

16048
. كلية األركان الدفاع الجوي الواقع والطموح األطروحة النهائية

سعد حسن علي العبيدي

ناهض علي محمد الدوري 

1992
1312

خليل الكبيسي. معاهدات الصلح بين اأندلس والممالك اإلسبانية16049
/ خالد محمود عبد هللا د

1996
1312

16050
خليل . هـ6المؤسسات اإلدارية في المغرب اإلسالمي خالل القرن 

الكبيسي

عبد الحميد السامرائي 

1991/د
1312

خليل الكبيسي. الثغر األدنى األندلسي16051
عبد الحميد حسين أحمد 

1987/ السامرائي م
1312

16052
الحركة اإلباضية في المشرق حتى قيام الدولة الرستمية في 

يوسف علي يوسف. المغرب
19861312/إسحق محمد رباح د

16053
السياسة الداخلية والعالقات الخارجية لألندلس في عهد المنصور 

عبد الفتاح علي شحاتة. بن أبي عامر
19871312/إبراهيم الدوري د

16054
سياسة الدولة العباسية تجاه بني أمية حتى نهاية العصر العباسي 

عبد الرزاق أحمد ومهند ماهر جاسم. األول

رياض عبد هللا محمد 

2001/م
1312

20021312/علي محسن سلمان ممحمد بشير العامري. التصوف اإلسالمي في األندلس16055

16056
أثر العوامل الجغرافية في الفتوحات اإلسالمية حتى نهاية العصر 

غامس الدوري. الراشدي

وائل كليب مطلك الدوري 

2002/م
1312



16057
عبد . الموقف العربي من النفوذ الفارسي في العصر العباسي األول

القادر المعاضيدي

/ بسمان نوري الجبوري م

1999
1312

16058
أكراد العراق دراسة في التاريخ االقتصادي واالجتماعي 

محمد جمال المسري. والسياسي

عبد ربه سكران إبراهيم 

1987/ الوائلي د
1312

16059
عبد . عبد الرحمن الداخل في األندلس وسياسته الداخلية والخارجية

الفتاح علي شحاتة

/ إبراهيم ياس الدوري م

1979
1312

عبد هللا عبد العزازي. لهجة قريش وأثرها في العربية16060
علي جميل السامرائي 

1979/م
1312

عماد الدين خليل. سنجار دراسة في تاريخها السياسي والحضاري16061
موسى مصطفى إبراهيم 

1989/م
1312

19891312/أحالم صالح وهب مناطق مطلوب. عصر الوالة في بالد المغرب دراسة سياسية16062

19841312/عبد المجيد العاني مصالح محمد العابد. السياسة البريطانية تجاه الكويت16063

خليل الكبيسي. جهاد بني مرين في األندلس16064
/ خالد محمود عبدد هللا م

1989
1312

16065
ناطق صالح . الدولة العامرية باألندلس دراسة سياسية حضارية

مطلوب

نادر محمد أمين مختار 

1990/م
1312

16066
خضر جاسم .د. دور الحكمة دراسة في تاريخ العلوم عند العرب

محمد
19821312/غانم عبد هللا خلف م

خليل الكبيسي. جهاد بني مرين في األندلس16067
/ عادل طارق الجبوري م

1999
1312



16068
. فقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العلمية في المغرب واألندلس

مزاحم عالوي الشاهري.د

علياء هاشم ذنون محمد 

2003/ المشهداني د
1312

16069
عبد .د. محمد بن مسلمة األشهلي ودوره العسكري واإلداري

الهادي محمد عباس

/ زينب طارق المهداوي م

2001
1312

إبراهيم ياس الدوري. محمد بن تومرت وثورته على المرابطين16070
أسامة عبد الحميد السامرائي 

2002/ م
1312

رشيد الجميلي. صيدا في العصر األيوبي16071
أحمد علي صقر المشهداني 

2000/ م
1312

16072

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية 

هـ دراسة في مضامينه 704ألبي العباس الغبريني المتوفى 

ناطق صالح مطلوب.د. العلمية

20021312/إيمان العثمان م

16073
كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة البن عبد الملك 

ناطق صالح مطلوب. المراكشي

/ عزيز جاسم العبادي د

2002
1312

16074
دور الصحابي الجليل محمد بن مسلمة األنصاري في الدولة 

إبراهيم ياس الدوري.د. العربية اإلسالمية

سفيان جايد زيدان التكريتي 

2002/م
1312

16075
رشيد عبد هللا . طرابلس الشام من االحتالل الصليبي إلى التحرير

الجميلي

/ طارق عودة التميمي م

2000
1312

إبراهيم الدوري.د. بحث حركة األدباء الشعوبيون16076
رحمان حسين علي إبراهيم 

2001/م
1312

1312غازي رجب محمد.د.أالمسجد األقصى وقبة الصخرة بالحرم الشريف بيت المقدس16077

19761312إبراهيم ياس الدوري سعد بن عبادة سيد الخزرج16078



31312موسوعة العلوم اإلسالمية والعلماء المسلمين ج16079

16080
الجماعات األندلسية والبحرية الخاصة ونشاطها البحري في القرن 

هـ3
1312إبراهيم ياس الدوري

1312إبراهيم ياس الدوري.دالزيادة في المسجد الجامع لقرطبة في عهد المنصور بن أبي عامر16081

16082
لمياء . هـ5الربط في المغرب العربي نشأتها وتطورها حتى القرن 

عز الدين مصطفى الصباغ

/ رحمة يونس النعيمي م

2003
1312

1312أحمد سوسة1تاريخ حضارة وادي الرافدين ج16083

1312محب الدين الخطيبحضارة اإلسالم16084

321312، 31مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد16085

1312مجلة كلية اآلداب16086

1312حوليات كلية اآلداب16087

19821312المؤرخ العربي 16088

1312لغة العرب16089

19891312مجلة العلم والتربية 16090

1312مجلة آداب المستنصرية16091

1312ظم‘مجلة كلية اإلمام األ16092

19891312أبحاث مجلة صالح الدين للعلوم اإلنسانية 16093

131312آداب الرافدين العدد16094

761312المجمع العلمي العراقي 16095

19891312العلم والتربية 16096



19121312لغة العرب 16097

51312المؤرخ العدد16098

19711312التراث الشعبي 16099

19741312الباحث من األبحاث العامة 16100

19541312صحيفة المعهد المصري 16101

19571312صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية في مدريد 16102

1312حضارة اإلسالم مجلة فكرية جامعة16103

19761312بين النهرين 16104

19681312مجلة كلية الدراسات اإلسالمية 16105

881312أبحاث جامعة صالح الدين للعلوم اإلنسانية 16106

19791312آداب الرافدين 16107

19811312مجلة كلية اآلداب 16108

19831312المعهد المصري للدراسات اإلسالمية 16109

19841312كلية اآلداب 16110

19891312األمن القومي 16111

1312أبحاث مجلة صالح الدين للعلوم اإلنسانية16112

1312معهد الدراسات اإلسالمية في مدريد16113

1312مجلة جامعة صالح الدين للعلوم اإلنسانية16114

1312تفسير سورتي البقرة ويونس16115

1312منبر اإلسالم تفسير سور16116

1312قضايا عربية16117



1312منبر اإلسالم المائدة واألنعام16118

1312تفسير سورتي التوبة واألنفال16119

1312منبر اإلسالم تفسير سورتي آل عمران والنساء16120

1312منبر اإلسالم تفسير طه واألنبياء والحج16121

16122
منبر اإلسرم تفسير سور غافر وفصلت والشورى، الرخف 

والدخان والجاثية
1312

1312منبر اإلسالم تفسير سورتي هود ويوسف16123

1312منبر اإلسالم اإلسراء والكهف ومريم16124

1312منبر اإلسالم تفسير النمل، القصص، العنكبوت16125

1312توفيق اليوزبكيالمشكلة الفلسطينية وتطورها التاريخي16126

19821312التراث الشعبي 16127

19821312زانكه 16128

19801312 – 1979زانكو 16129

1312دراسات تاريخية16130

1312منبر اإلسالم تفسير سور الروم لقمان السجدة األحزاب سبأ16131

1312الجماعة اإلسالمة في ألمانيا المركز اإلسالم في فرانكفورت16132

19641312حضارة اإلسالم 16133

1312ابن حزم األندلسينقط العروس في تواريخ الخلفاء16134

19821312دراسات األجيال 16135

1312سالمين خميس النقبيشيص ذاكرة منحوتة على جبل16136

1312منبر الجوادين16137



(60 – 1)قصة الحضارة المجلد16138
. ِول وايريل ديُورانت

محمد بدران: ترجمة
1312

1312محمد سعيد اللخام.د(12 – 1)موسوعة دول وأقاليم العالم المجلد16139

1312العميد بهيج بحليس(24 – 1)أحداث القرن العشرين المجلد16140

1312سامي ريحانا.العميد د(4 – 1) المجلد21العالم في مطالع القرن 16141

16142
محالت بغداد وعلماؤها من خالل كتاب معجم البلدان لياقوت 

(م1228/ هـ 626ت )الحموي 

نجاح إبراهيم حمادي 

المشهداني
1312

1312الكتاب المقدس16143

16158
عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو 

والقوافي
1312إسماعيل بن أبي بكر المقري

1312عبد القادر يوسف الجبوري.دالتاريخ االقتصادي16159

1312محمد إبراهيم أبو سليماألرض في المهدية16160

الدولة االتحادية الفدرالية السلطة القضائية16161
القاضي نبيل عبد الرحمن 

حياوي
1312

1312رشيد محمد عليان.دوالية الفقيه الواقع واألبعاد16162

1312فاروق عمرطبيعة الدعوة العباسية16165

1312خالد خليل حمودي.دالمعالم العمرانية في بغداد القديمة16166



1312حسن الغرفيكتاب السياب النثري16167

1312أحمد عبد القادر مخلصمجلس التعاون لدول الخليج العرية دراسة سياسية16168

16169
مشكالت الدراسات في مراكز محو األمية والمدارس الشعبية 

(دراسة مسحية شاملة)

سميرة عبد الحميد أحمد 

وابتهاج عبد الوهاب
1312

البحر األحمر في الدوريات العربية16170
جامعة البصرة منشورات 

مركز دراسات الخليج العربي
1312

16171
قانون المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات وسائر التشريعات 

االنتخابية في العراق

محسن جباري حسن 

الموسوي
1312

16172
المختصر الثمين في مناهج المحدثين بخاري، مسلم، أبو داود، 

الترمذي ، النسائي، ابن ماجة
1312محمد سامي إبراهيم

1312قيس حسين رشيدالهاشمية عاصمة العباسيين المنسية16173

16174

صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر 

األقطار وهو معجم جغرافي تأريخي ألبي عبد هللا محمد بن عبد 

هـ866هللا بن عبد المنعم الحميري جمعة سنة 

1312الفي بروفنصال.ا

تاريخ الفكر األندلسي في العوم النقلية16175
عبد الحميد حسين أحمد 

السامرائي
1312

16176
الثغر األدنى األندلسي دراسة في أحواله السياسية خالل الفترة 

(م928 - 714/ هـ316 - 95)الوالة واإلمارة 

عبد الحميد حسين أحمد 

السامرائي
1312



16177
المؤسسات اإلدارية في المغرب اإلسالمي خالل القرن السادس 

الهجري

عبد الحميد حسين أحمد 

السامرائي
1312

تاريخ الجهاد اإلسالمي في األندلس16178
عبد الحميد حسين أحمد 

السامرائي
1312

16180
تأليف  (إهداء)الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة عليها السالم 

جالل الدين السيوطي

نجاح إبراهيم : دراسة وتحقيق

حمدي المشهداني
1312

1312عماد رشيد جبوري العزاوي(إهداء)عبد الهادي التازي نشاطه الفكري والسياسي 16181

1312هيثم غالب الناهي.د(إهداء)الدولة وخفايا إخفاق مآساتها في المنطقة العربية 16182

16183
الخروج من جهنم انتفاضة وعي بيئي كوني جديد أو انقراض 

(إهداء)
1312سعد محيو

1312إبراهيم العريس(إهداء)السينما وامجتمع في الوطن العربي القاموس النقدي لألفالم 16184

1312دانية قليالت الخطيب. د(إهداء)العربي في أمريكا بين الطموح والواقع - اللوبي الخليجي 16185

1312محمد االخصاصي. د(إهداء)الحركة النقدمية الوطنية المغربية شهدات وقضايا ومواقف 16186

1312يزيد عيسى الشورطي. د(إهداء)حل النزاعات في التربية العربية 16187



16188
دراسة حالة إسرائيل - دور مراكز الفكر في صنع السياسة العامة 

(إهداء)

هبة جمال الدين محمد . د

العزب
1312

1312هاني نسيرة. د(إهداء)متاهة الحاكمية أخطاء الجاهديين في فهم ابن تيمية 16189

16190
دراسة مقارنة لحاالت اليابان - االحتالل وإعادة بناء الدولة 

(إهداء)وأفغانستان والعراق 
1312محمد فايز فرحان. د

16191
فلسفة الواصل في الفكر العربي المعاصر عبد الرحمن وناصيف 

(إهداء)نصار بين القومية والكونية 
1312جلول مقورة. د

1312أحمد زغلول شالطة(إهداء)الدولة السلفية اإلسكندرية مسارات التنيم ومآالت السياسة 16192

1312جعفر كرار أحمد. د(إهداء) 2011 - 1956الصينية - العالقات السودانية 16193

1312طالب الحسنبعث العراق في ظل قادته من الكرد المستعمرين16194

16195
الثورة الدستورية اإليرانية والتطورات السياسية الداخلية في إيران 

(إهداء)دراسة تاريخية  (م1907-1909)
1312صباح الفتالوي. د

16196
جمال الدين األفغاني والعراقي دراسة تحليلية في التأثير والتأثر 

(إهداء)المتبادل 
1312صباح كريم رياح الفتالوي. د

تاريخ اإلمارة البابانبة الكردية16197
عبد ربه سكران إبراهيم . د

الوائلي
1312

16198
 دراسة في التاريخ االقتصادي 1914-1851أكراد العراق 

واالجتماعي والسياسي

عبد ربة سكران إبراهيم . د.أ

الوائلي
1312

1312جمعة شيخة. دقرقنة وجربة من خالل كتب الرحالت16199

تاريخ تونس أهم التواريخ من عصور ما قبل التاريخ حتى الثورة16200
ترجمة / الحبيب بولعراس

الصادق بن مهني
1312



1312----لوتسكي تاريخ األقطار العربية الحديث16201

1312محمد بن عثمان الحشانيتاريخ جامع الزيتونة16202

1312أحمد الطويليفي اإلصالح والحنين إلى األوطان16203

1312علي المحجوبي. دالعالم العربي الحديث والمعاصر تخلف فاستعمار فمقاومة16204

محاضرات في تاريخ المغرب واألندلس16205
/ رضا هادي عباس. د

كريم عاتي الخزاعي.د
1312

16206
عالقة السلطة بالمجتمع الريفي في البالد التونسيةخالل القرن 

التاسع عشر مثال قبيلة السواس
1312عبد المجيد بلهادي

1312الشيباني بنبلغيث. د1847رحلة الجنرال رشيد إلى الجزائر 16207

1312الهادي التيمومي. دفي أصول الحركة القومية العربية نحو إعادة التاويل16208

1312محمد زينهم محمد عزب. دتاريخ إفريقية والمغرب للرقيق القيرواني16209

1312رشاد االمامالتفكير اإلصالحي في تونس16210

التعريف بنسب األسرة البيرمية لمحمد بيرو الثاني16211
تقديم وتحقيق ضو بسيسه 

واشراف يامي برقاوي
1312

1312مطفى التواتي. دتونس الناهضة من التجديد إلى التحديث16212

1312عباس محمود العقادمحمد عبده16213

1312سامي الجنديعبد العزيز الثعالبي تونس الشهيدة16214

1312موسى محمد ال طويرشكتابه تاريخ وفق المنهج االكاديمي16215

1312رشيد الدواديهذه بنزرت16216

1312العفيف األخضررسائل تونس16217



1312ضيف هللا محمد األخضر. دمحاضرات في النهضة العربية الحديثة16218

1312عثمان الكعاكالتقاليد والعادات التونسية16219

الحرية16220
محاضرات وابحاث عالل 

الفاسي
1312

1312أحمد بن الصالحتونس التنمية والمجتمع والسياسة16221

1312أحمد االزمي. ددراسات في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر16222

1312الحبيب الجنحاني. ددراسات مغربية16223

1312عبد العزيز بن عبد هللامظاهر الحضارة والمغرب16224

1312محمد الحبيب ابن الخوجهالورغي16225

1312عمر بن قفصيةأصول على الصحافة التونسية16226

1312الطاهر عبد هللاتاريخ الحركة النقابية في تونس16227

1312أحمد بن عامرالدولة الحفصية16228

الوزير طاهر باشا خير الدين خواطر ومذكرات16229
/ أحمد الزين البرهمي 

حمادي الساحلي
1312

1312------الصراع الطبقي في المغرب16230

1312محمد العروسي المطويسيرة القيروان16231

1312عبد هللا الطباع. دأسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر16232

1312عبد الجبار ناجيتطور االستشراق دراسة التراث العربي16233

1312محمد الفروجيالدستور الجديد للمملكة المغربية16234

1312عبده الحلوابن خلدون مؤسس علم االجتماع16235



1312عبد العزيز الدوري. دمقدمة في تاريخ االقتصادي العربي16236

1312محمد عبد المعيد خان. داألساطير والخرافات16237

1312نبيلة إبراهيم. داألسطورة16238

1312محمود سليم الحوثفي طريق الميثولوجيا عند العرب16239

1312أحمد عبد السالم. دابن أبي الضياف حياته ومنزلته16240

الحركة األدبية والفكرية في تونس16241
الشيخ محمد الفاضل ابن 

عاشور
1312

1312علي المحجوبيالنهضة الحديثة في القرن التاسع شر16242

16243

محمود بيرو /  يوسف احب الطابع/ أحمد ابن أبي الضياف

سالم بو / محمود بورقيبة / محمد الصادق باي / التونسي 

محمود قبادو/خير الدين باشا /حاجب

1312محمد بوذينه

1312محمد محفوظابن أبي ضياف حياته نظرات في تاريخه16244

1312أحمد سوسهحضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور16245

وصف ايالة تونس16246
/ ارنست بيليسي دي راينو 

محمد العربي السنوسي
1312

1312الميزاالي إسماعيل سرهنكتاريخ دول المغرب16247

1312ادريس رائسي. دالقبائل الحدودية التونسية الجزائرية16248

1312زاهير الذوادي. داالالحية الوطنية التونسية اإلصالح السياسي بين السيف والقلم16249

حركة اإلصالح والتحديث في تونس16250
الالستاذ / الصحراوي فمعون 

الشاذلي القليبي
1312



1312طارق نافع الحمداني. دمالمح سياسية وحضارية في تاريخ العراق الحديث والمعاصر16251

1312محمود طه ابو العال. دجغرافية العالم العربي دراسة عامة واقليمية16252

1312سعد الدين إبراهيم. دالمجتمع والدولة في الوطن العربي16253

1312سارة حسن منيمنة. دفي جغرافية الوطن العربي16254

1312ميديا كوم/ جمال بن طاهر المغرب العربي الحديث من خالل العصور16255

االحكام السلطانية والواليات الدينية16256

ابي الحسن علي بن محمد بن 

حبيب البصري البغدادي 

محمد جاسم . د/ الماوردي 

الحديثي

1312

1312بحي عبد المنعم. ددراسات في تاريخ المغرب العربي16257

1312توفيق سلطان البوزبكي. ددراسات في الوطن العربي الحركات الثورية والسياسية16258

1312محمد مزاليوجهات نظرية16259

1312حسن الميميالجنسة القانونية التونسية16260

التاريخ االوربي الحديث من عصر النهضة الى مؤتمر فينا16261
. د/ عبد الحميد البطريق. د

عبد العزيز نوار
1312

1312غسان إسماعيل عبد الخالقالنهضة العربية الثانية تحديات وافاق16262

1312محمود صالح الكروي. دالتجربة البرلمانية في المغرب16263

1312فاضل عبد الواحد علي. دعشتار ومأساة تموز16264

1312فرج بصمه جي. دالوركاء16265



العراق القديم16266

جماعة من علماء االثار 

ترجمة سليم طه . السوفيت 

التكريتي

1312

16267
المسؤولية الجزائية في االداب االشورية والبابلية جورج بوييه 

شمار

ترجمة / جورج بويية شمار

سليم الصويص
1312

1312ناهض عبد الرزاق القيسي. دالنقود في العراق16268

1312ارثر كريتنسنإيران في عهد الساسانيين16269

1312---ثورة بن عذاهم16270

1312صالح العقاد. دالمغرب العربي الجزائري تونس المغرب االقصى16271

تونس- المؤنس في اخبار افريقية 16272

محمد ابن ابي القاسم 

الرعيني القيرواني  

المعروف بابن ابي دينار

1312

1312---الشيخ محمود قابادو الرجل ومكانته في تاريخ األدب التونسي16273

1312انس الشابيالحركة اإلسالمية في تونس دراسة في المصطلح16274

16275
الحماية الفرنسية بالمغرب بين االوج واالفول تحت قيادة الجنرال 

تعريب إبراهيم بو طالب/ نوكيس
1312وليام هويسنطن

1312----تونس األمس وتونس الغد16276

الرف الثالث عشر



الرفالخزانةالمؤلفعنوان الكتابت

1313الهادي التيموميانتفاضات الفالحين في تاريخ تونس المعاصر16277

1313أحمد نجيب هاشمتاريخ أوربا في العر الحديث16278

1313أحمد اميينزعماء اإلصالح في العصر الحديث16279

1313السيده هند فتالتاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصر16280

1313نجالء عز الدين. دالعالم العربي16281

1313زينب الخضيري. دفلسفة التاريخ عند ابن خلدون16282

1313عبد العزيز الدوري. دالنظم اإلسالمية16283

1313عبد العزيز الدوري. دالجذور التاريخية للقومية العربية16284

تاريخ افريقيا الشمالية16285
/ شارل اندري جوليان 

تعريب محمد مزالي
1313

1313محمد مظفر األدهمي. دتاريخ أوربا الحديث في القرن التاسع عشر16286

الدولة العثمانية ودور اإلنكشارية16287
الهادي ابن يونس بن محمد 

الغنكشاري
1313

1313التليلي العجيليصدى حركة الجامعة اإلسالمية في المغرب العربي16288

1313العالمة ابن خلدونمقدمة ابن خلدون16289

1313محمد محمد صالح. دالدول الكبرى بين الحربين العالميتين16290

1313كمال مظهر أحمد. دصفحات من تاريخ العراق المعاصر16291

1313عبد المجيد حمدي محمودأوربا في العصور الوسطى16292

1313عماد الصلحأحمد فارس الشدياق آثاره وعصره16293



1313أسعد صقر/ ألبرت حوراني تاريخ الشعوب العربية16294

1313محمد المنصورالمغرب قبل االستعمال المجتمع والدولة والدين16295

1313روم الندومحمد الخامس منذ اعتالئه عرش المغرب إلى يومر وفانه16296

1313أحمد الحمرونيمدينه تونس16297

1313عبد الرحمن تشابجي. دالمسألة التونسية والسياسة العثمانية16298

1313صباح إبراهيم سعيد الشيخلياألصناف في العصر العباسي نشأتها وتطورها16299

1313---2ثورة ابن عذاهم وثائق تونسية ج16300

1313الهادي التيمومي. دالمغيبون في تاريخ تونس االجتماعي16301

1313زهير الذوادي. دتناقضات المشروع اإلصالحي لدى بيرم الخامس16302

1313الشيباني بنبلغيث. دأضواء على التاريخ العسكري في تونس16303

االيالة التونسية16304
ترجمت محمد / هنري دونات

فريد الشريف
1313

1313الحبيب ثامر. د 16305

1313محمد مواعدةحركة الترجمة في تونس وأبرز مظاهرها في األدب16306

1313محمد الشاذلي النيفرالماذري الفقيه والمتكلم كتابه والمعلم16307

1313اوغوست بوسوترومالحظات حول مدنين قصر من قصور الجنوب التونسي16308

1313محمد ضريفالنسق السياسي المغربي المعاصر16309

1313زهير الزوادي. داالستعمار وتأسيس الحركة االالحية الوطنية التونسية16310

1313أحمد الطويلي. دالصادقية الوزير خير الدين مؤسسا ومحمد العربي زروق مديرا16311



1313محمد نجيب بوطالب. دسويسولوجيا القبيلة في المغرب العربي16312

1313صالح العقاد. دالسياسة والمجتمع المغربي العربي16313

1313فتحي محمد أبو عيانة. دجغرافية افريقية16314

1313عالل الفاسيالمغرب العربي منذ الحرب العالمية االولى16315

1313محمد الميليالمغرب العربي بين حسابات الدول ومطامع الشعوب16316

1313عمر فروخوثبة المغرب16317

1313-----1مختارات من األدب التونسي المعاصر ج16318

16319
تونس عبر التاريخ من العهد العربي اإلسالمي الى حركات 

2اإلصالح ج
1313خليفة الشاطر

1313خليفة الشاطر1تونس عبر التاريخ العصور القديمه ج16320

1313خليفه الشاطر3تونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة االستقالل ج16321

1313باسل سليمان فضيمذكرات سليمان فضي16322

1313زاهية قدورة. دتاريخ العرب الحديث16323

1313هيفاء عبد العزيز الربيعيغزاة في الخليج16324

1313----1مختارات من األدب التونسي المعاصر ج16325

1313----2مختارات من األدب التونسي المعاصر  ج16326

1313----المسار مجلة16327

1313ناجي علوشأديب إسحق الكتابات السياسية واالجتماعية16328

1313محمد أحمد المليجيعبد الخالق ثروت16329

1313حسن الملطاويالحرية والعدالة في فكر عبد هللا النديم16330

1313جعفر عباس حميدي. دتاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر16331



1313محمد المسعود الشابيالمغرب العربي على مفترق الطرق16332

1313محمد صالح الجابريالقصة اليونسية نشأتها ودورها16333

1313محمد الطاهر السنوسيالمجلد الجنائية16334

1313جالل يحيى. د الفترة المعاصرة4المغرب الكبير 16335

1313محمد مزاليدراسات16336

1313جون واتربوريالملكية والنخبة السياسية في المغرب16337

1313نافع توفيق العبود. دالدولة الخوارزمية16338

1313رمضان الوندالحرب العالمية الثانية عرض مصور16339

1313عبد هللا بن سعد الرويشدايام في توونس16340

1313----1ثورة ابن عذاهم وثائق تونسية ج16341

اضواء على تاريخ تونس الحديث16342
البشير ابن الحاج عثمان 

الشريف
1313

1313منير الفندريسبع رسائل مخطوطة ل هاينريش بارت عن رحلة عن تونس16343

1313أحمد الطويلي. دتراجم تونسية16344

1313محمد فريد الشريفرحلة الكسندر دوماس16345

1313أحمد عبد السالم. د19-18-17المؤرخون التونسيون في القرون 16346

1313فاضل بيات. دالدولة العثمانية في المجال العربي16347

1313عبد هللا العرويمجمل تاريخ المغرب16348

1313جالل يحيى. دتاريخ افريقيا الحديث والمعاصر16349

16350
الباب السادس من إتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد 

االمان دولة أحمد باي
1313أحمد ابن ابي الصياف



19801313دار النهضة لبنان (2-1)الموسوعة العربية الميسرة 16351

صفحات من تاريخ تونس16352
الجيالني / حمادي الساحلي

بن الحاج يحيى
1313

1313حسن حسني عبد الوهابخالصة تاريخ يونس16353

1313محمد بيرم الخامس2صفوة االعتبار بمستودع االمصار واالقطارج16354

1313محمد الفاضل ابن عاشورتراجم االعالم16355

1313سمير أبو حمدانخير الدين التونسي16356

1313أبو خلدون ساطع الحصريالبالد العربية والدولة العثمانية16357

1313محمود عبد المولى. دمدرسة باردو الحربية16358

1313رشاد اإلمام. دسياسة حموده باشا في تونس16359

1313إحسان حقيتونس العربية16360

1881-1861أصول الحماية الفرنسية على تونس 16361
عادل .ترجمة د/جان فانياج 

بن يوسف
1313

1313إبراهيم بيضون. دالدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخالفة16362

1313جواد الظاهرثورة العشرين ثورة الفرات االوسط16363

عبد الرحمن النقيب حياته الخاصة واراؤه السياية16364
رجاء حسين حسني . د

الحطاب
1313

1313أحمد سوسة. دحياتي في نصف قرن16365

1313قيس جواد علي الغريريرشيد عالي الكيالني ودوره في السياسة العراقية16366

تاريخ العراق في سنوات االحتالل البريطاني16367
أسامة عبد الرحمن . د.أ

الدوري
1313



1313مارون عبودرواد النهضة الحديثة16368

1313أحمد تيمور باشاعالم الفكر اإلسالمي في العصر الحديث16369

سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب16370
أمين البغدادي الشهير 

بالسويدي
1313

1313خير الدين الزركلي(8-1)االعالم قاموس تراجم من 16371

16372
العراق الطبقات االجتماعية والحركات الثورية من المعهد العثماني 

(3-1)حتى قيام الجمهورية 
1313حنا بطاطو

الفخري في االداب السلطانية والدولة اإلسالمية16373
محمد بن علي بن طباطبا 

المعروف بابن الطقطقا
1313

1313اليزابيث بيرغوينمذكرات المس بيل من اوراقها الشخصية16374

1313فراس السواحلغزعشتار16375

1313مال مظهر أحمد. دكروستان في سنوات العالمية االولى16376

1313وميض جمال عمر نظيمي. د1920ثورة 16377

1313خطاب صكار العاني واخرونجغرافية العراق16378

1313خليل جندي. دااليزيدية واالمتحان الصعب16379

1313محمد أحمد الدوري. دمبادئ اقتصاد البترول16380

1313الرفاع رافع الطهطاوي1التمدن والحضارة العمرانية ج16381

1313كاظم نعمة. دالملك فيصل االول16382

1313شكري محمود نديمحرب افريقيا الشمالية16383



2-1المسألة الشرقية ج16384
عبد الرازق عيسى، عبير 

حسن
1313

1313عبد الوهاب القيسي.دتاريخ العالم الحديث16385

1313نوري عبد الحميد العاني. د.أتاريخ اسيا الحديث والمعاصر16386

1313محمد عصفور سلمان. دالعراق في عهد مدحت باشا16387

انتصار الحضاره تاريخ الشرق القديم16388
أحمد . د/جيمشس هنري 

فخري
1313

1313طارق الناصريعبد االله الوصي على عرش العراق16389

لواء المنتفق في سنوات االحتالل البريطاني16390
عبد العال وحيد عبود 

العيساوي
1313

1313عبد العزيز حميد/طة باقر طرق البحث العلمي في التاريخ واالثار16391

1313سامي عبد الحافظ القيسيدراسات وثائقية في تاريخ العراق المعاصر16392

المسؤلية التاريخية في مقتل الملك غازي16393
رجاء حسين حسني . د

الخطاب
1313

1313علي محمود الشيخ علي1مذكرات وتعليقات من وحي سجن ابي غريب ج16394

1313فهمي سعد.دحركة عبد الحميد بن باديس ودورها في نقطة الجزائر16395

1313فيبي مار. دتاريخ العراق المعاصر16396

1313ليد ياهويت فارمراشهر ملكات التاريخ16397

1313محمد المعتصم سيد.دمهدي الصومال بطل الثورة ضد  االستعمار16398

1313طه باقرتل حرمل16399

1313طه باقرعقرقوف16400



دراسات في سياسات التجارة الخارجية16401
عبد المجيد رشيد محمد 

التكريتي
1313

1313عبد الجليل الطاهر. دالمشكالت االجتماعية في حضارة متبدلة16402

1313كمال مظهر أحمد. ددور الشعب الكردي في ثورة العشرين العراقية16403

1313نجيب عازورييقظة االمة العربية16404

1313حميد المطبعيالمؤرخ صالح العلى16405

1313قحطان لطفي عليهكذا بنوا الدولة العراقية16406

1313المحامية لميعة الظاهرالباحث المحامي جواد الظاهر16407

1313علي حسني الخربوطلي. دحياة محمد16408

1313-----2008/3مجلة المستقبل العربي 16409

16410
برسي كوكس والسياسة البرطانية إزاء أمراء نجد، الكويت، 

[خمس نسخ] (1923 - 1915)الحجاز، حائل 
1313صبري فالح الحمدي. د

16411
 - 1915)برسي كوكس والسياسة البريطانية في الخليج العربي 

[خمس نسخ ](1923
1313صبري فالح الحمدي.د

16412
صفحة من تاريخ النجف محمد علي البالغي في سيرته ورسائله 

(إهداء) 3، 2، 1 ج1976 - 1903
1313محمد علي البالغي.د

16413
 1968 - 1945أثر الطبقة العاملة العراقية في الحياة السياسية 

(إهداء) [خمس نسخ]

محمد كامل الربيعي .د.أ

صالح مهدي البيضاني.ود
1313

16414
 1قراءات في وثائق الخارجية اإليرانية في العهد البهلوي المجلد

(إهداء) [خمس نسخ]

محمد كامل الربيعي .د.أ

رزاق كريدي العابدي.د.وأ
1313

1313اسامة ناصر النقشبندي(إهداء)خزائن المخطوطات في العراق 16415



16416
سكنها .. تفرعاتها.. البو سحاب من عشيرة السادة المشاهدة نسبها 

(أنساب)

السيد علي السحابي 

(إهداء)المشهداني 
1313

هـ923/هـ648النظام العسكري في دولة المماليك من 16417
أنس أحمد حمادي . د

(إهداء)المشهداني 
1313

1313صباح حاتم طعمة العزاويالقبائل العدنانية وعشائرها عشائر قيس عيالم16418

1313صباح حاتم طعمة العزاويالقبائل العدنانية وعشائرها العشائر العلوية الحسنية والحسينية16419

1313صباح حاتم طعمة العزاويقبيلة العزة وعشائرها16420

16421
موسوعة العزة نسب، عوائل، أعالم العوائل العزاوية في بغداد  ج 

(1-2)
1313خالد جاسم محمد العزاوي

1313صباح حاتم طعمة العزاويالقبائل الحميرية وعشائرها المملكة واإلمارة16422

1313صباح حاتم طعمة العزاويقبائل زبيد وعشائرها16423

1313خالد جاسم محمد العزاويالصحافة العراقية في ظل االحتالل األمريكي16424

16425
-هـ648)العلم والعلماء في مصر خالل العصر المملوكي من 

(هـ923

أنس أحمد حمادي . د

المشهداني
1313

الشخصية اليهودية في الرواية التاريخية العربية اإلسالمية16426
علي ياسين خضير عباس . د

المشهداني
1313

16427
مختار مختصر كتاب تاريخ بغداد ألبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

(هـ463ت)رحمة هللا عليه 

أبو علي يحيى بن عيسى بن 

علي بن جزالة الحكيم 

البغدادي تحقيق ندى نعمان 

السعدي

1313



كتاب الشذرات الذهبية في تراجم األئمة االثني عشر عند اإلمامية16428

شمس الدين محمد بن 

تحقيق صالح الدين /طولون

المنجد

1313

16429
رد بحر الكرام من أحفاد أصحاب المصطفى الهمام على كتاب 

العزة والبو محمد

حمود هاشم المحمداوي 

تحقيق صباح حاتم طعمة /

العزاوي

1313

1313صباح حاتم طعمة العزاويأنساب االمم في معرفة أحوال العرب والعجم16430

1313صباح حاتم طعمة العزاويقبائل طي وعشائرها16431

1313صباح حاتم طعمة العزاويوصايا وما رواه الحكماء16432

16433
تيجان العزة في تاريخ عشيرة العزة العوائل العزاوية في بغداد 

1ج/نسب وأعالم 
1313خالد جاسم محمد العزاوي

16434
م 35هـ 14من  (أرض السواد حصرا)الجغرافية التاريخية للعراق 

م1258- هـ 5إلى 
1313عدي يوسف مخلص

16435
شيوخ ابن عساكر ومنهجه في كتابه تاريخ دمشق من بداية العصر 

(1163/هـ559)الراشدي حتى سنة 

شالل فياض حمادي . د

الزوبعي
1313

16436
-1096/هـ690-490)جهاد العلماء المسلمين ضد الصليبيين 

(م1291

محمود عارف إبراهيم 

المشهداني
1313

مفهود االتباع في القران الكريم وداللته16437
جوهر مصطفى عمر . د

الزيباري
1313

1951-1918األقلية اليهودية في اليمن 16438
عبد الوهاب صالح محمود 

المشهداني
1313



النشاط االقتصادي والتجاري في عمان خالل القرن الرابع الهجري16439
جوهر مصطفى عمر . د

الزيباري
1313

المنهج التاريخي عند الشهرستاني في كتابه الملل والنحل16440
عماش فرحان محسن . د

المحمدي
1313

16441

فرج الهموم في تاريخ علماء النجوم أو فرج المهموم فيمعرفة 

منهج الحالل والحرام في علم النجوم للسيد ابن طاووسرضي الدين 

(2العدد)1266-1193/هـ664-589علي بن موسى بن جعفر 

1313سعدي عبد الرزاق دفتر. د

16442
عام - م1417/هـ821مخطوطات عشيرة السادة المشاهدة من عام 

 دراسة وتحقيق1816/هـ1232

/ محمد جاسم المشهداني . د.أ

السيد ميعاد شرف الدين 

الكيالني

1313

صمتي يالحقني16443
شعر الدكتور ناجح جميل آل 

صافي
1313

1313الدكتور ناجح جميل آل صافيأحداث اليمن المعاصرة في شعر البردوني16444

1313الدكتور ناجح جميل آل صافيأساليب نحوية في مختارات شعرية16445

16446
- 1805سياسة التغريب وأثرها في النهضة المصرية الحديثة 

1879

علي جليل جاسم منصور 

علي هادي . د.مراجعة أ/

المهداوي

1313

1313المحامي الحاج جواد الظاهر(خمس نسخ)الشيعة والشيوعية صراع حاد بين اإليمان واإللحاد 16447



مختصر تاريخ إيران الحديث والمعاصر16448
/ محمد كامل الربيعي. د.أ

رزاق كردي العابدي. د.أ
1313

التحقيق إثبات الحقيقة16449
عبد الرزاق غافل الكرم 

الحميري
1313

1313صابر مبدر ابو زيداقوال وحكم مضيئة16450

16451
- (هـ913-94)معجم العلماء المكفوفين من العرب المسلمين 

(م712-1507)
1313علي عبد مشالي. د

16452
الموسوعة النسبية الجميلية العراق وبالد الشام والمنطقة العربية 

في جنوب تركيا
1313المحامي صادق الجميلي

16453
من المالمح الفنية في بعض األحاديث النبوية دراسة في الصورة 

والبنية والداللة
1313محفوظ فرج إبراهيم

1313شعر محفوظ فرج إبراهيمنفخات في حب المصطفى16454

شعر العتاب واالعتذار في القرنين الثالث والرابع الهجريين16455
محفوظ فرج إبراهيم ال مدلل 

العباسي
1313

1313محفوظ فرج إبراهيمبيت األلواح شعر16456

1313محفوظ فرج إبراهيماوردة الياسمين16457

1313محفوظ فرج إبراهيمأثر الشعر في القرار السياسي إلى نهاية القرن الرابع الهجري16458

1313محفوظ فرج إبراهيماعترافات عاشق ألرض السواد16459

1313محفوظ فرج إبراهيمالحافظ فرج إبراهيم شاعرا شعبيا16460

1313محفوظ فرج إبراهيماالستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند الباغيين16461

1313محفوظ فرج إبراهيمسامراء في النصف الثاني من القرن العشرين16462



معجم األطباء في التراث اإلسالمي16463
أديب مهدي هادي . د

العيساوي
1313

1313محمد علي إبراهيم الجبيرمحطات في حياتي16464

تعلم قبل أن تندم16465
أحمد عبد الغفور . د

السامرائي
1313

1313حسين جبار إبراهيم. دايالة تونس في عهد أحمد باشا باي16466

1313عجمي محمود خطاب الجنابيهـ193/ هـ170هارون الرشيد ومؤسسات الخالفة في عهده 16467

1313يحيى كاظم السلطاني. د.أموجز تاريخ الطب16468

1313يحيى كاظم السلطاني. د.أأطباء الكوفة دراسة في تاريخ الطبي القديم16469

16470
فهرست المطبوعات العراقية في العلوم الطبية في القرن العشرين 

دراسة ببليوغرافية (1900-2000)
1313يحيى كاظم السلطاني. د.أ

1313يحيى كاظم السلطاني. د.أالطب والصحة العامة في نهج البالغة16471

رؤية غربية- سقوط محمد رضا بهلوي 16472
/ محمد كامل الربيعي .د.أ

علي حسن المكصوصي.د
1313

16473
الخصائص التخطيطية والعمارية للبيت البغدادي خالل فترة الحكم 

العثماني
1313إعتماد يوسف القصيري. د

16474
- تخطيطها - الروضة الحيدرية في النجف األشرف تاريخها 

عمارتها عبر العصور
1313إعتماد يوسف القصيري. د

1313علي ياسين المشهداني. دسيرة بني هاشم من خالل كتاب تاريخ دمشق البن عساكر16475

1313حسن بن فرحان المالكيقراءة في كتب العقائد المذهب الحنبلي نموذجا16476



دراسات في علوم القران16477

عباس .يونس حمش خلف د.د

علي عبد الرضا الطائي 

أسماء وليد حمدون.م

1313

16478
التعليم المتكامل مدى الحياة تنوير نظام التعايش المشترك حكمة 

صياغة مستقبلنا

زينب وادي شهاب  وبسمة 

حكمت سليم
1313

1313فاخر محي محمود. دتدريب المعلمين في أثناء الخدمة في المدارس النيوزيلندية16479

هـ199أخبار المدينة لمحمد بن الحسن بن زبالة ت16480
صالح عبد العزيز زين 

سالمة
1313

1313حسن عبد الكريم الشرع. دالمستوفي في النحو16481

1313شهاب شيخ طيب طاهردور توفيق وهبي في اللغة الكردية16482

1313رينيه الباتالمعتقدات الدينية في بالد وادي الرافدين16483

1313يعقوب ليسنر. دخطط بغداد في العهود العباسية االولى16484

16485
بغداد في رؤى الكتاب المؤرخين العراقيين في مجلة المقتطف 

(1952-1876)المصرية 
1313طارق الحمداني. د.أ

1985مجالس بغداد 16486
يونس الشيخ إبراهيم 

السامرائي البغدادي
1313

1313علي ثويني. داأللسنة العراقية امالي وشجون في الذاتية الثقافية16487

1313عبد الحي ازرقاناالتجاه الفوضوي في فلسفة سارتر16488

1313فاضل ثامراللغة الثانية في اشكالية المنهج والنظرية والمصطلحات16489

مؤرخو بغداد من خالل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي16490
عثمان عبد العزيز صالح .د

المحمدي
1313



16491
الخليفة المقتفي ألمر هللا ودورة في تحرير بغداد من النفوذ 

السلجوقي
1313محمد جاسم المشهداني. د.أ

1313حسن عيسى الحكيم. د.أالخطيب البغدادي واثرة في مؤرخي أعالم بغداد16492

1313علي عويد. دذاكرة بغداد الثقافية16493

1313ميثم الجنابي. دحكمة الروح الصوفي16494

1313كريم شغيدل. دخطاب الحداثة دراسة ثقافية لمشروع الحداثة الشعرية في العراق16495

من مراد إلى مراد16496
.. غرترود لوثيان بيل 

ترجمة عبد الهادي فنجان
1313

1313البن الفقية الهمدانيبغداد مدينة السالم16497

1313زهير الجبوريمرايا السرد مقاربات تنظيرية وتطبيقية في السرد العراقي الحديث16498

1313خالدة خليلاختالف الرؤى والتلقي في الخطاب الشعري16499

1313معتز عناد غزوانعاشق بغداد الدكتور محمد مكية16500

1313عبد اللطيف عادل. دبالغة االقناع في المناظرة16501

في بغداد لي قمر16502
شعر مهند ناطق صالح 

الحديثي
1313

1313لمياء صبيح جبارالصناعات الشعبية في العراق16503

1313حسام حميد الحديثيإعجاز القران في النبات والحيوان16504

1313باسم يوسف يعقوباإليقاع في الموسيقى العربية16505

1313عبد العزيز سليمان نوار. دداود باشا والي بغداد16506

1313علي إسماعيل الجافالتثقيف الصحي والبيئي االم والطفل والتغذية16507



1313اديب محمد القلية جي عاما من مسيرة المسرح في العراق1650897

1313كريم عبد الحسين الفرجالحركة الفكرية في بغداد16509

1313جعفر الحسيني(1963-1958)ثورة في العراق 16510

1313ليوا وينهايمبالد ما بين النهرين16511

1313حميد البصريأغان شعبية عراقيية16512

1313باقر أمين الوردحوادث بغداد في اثني عشر قرنا16513

1313طارق نافع الحمداني. دالمعلم نابليون ماريني تنزه العبتد في مدينة بغداد16514

1313جون غلوبمغامرات عربية16515

1313محمود الكرخيالسياسة الدينية في العراق16516

1313ابي طاهر طيفوركتاب بغداد16517

1313راسم الجميليالبغداديون كتاب يصور الحياة البغدادية أيام زمان16518

1313حسين القاصدالقصيدة اإلعالمية في الشعر العراقي الحديث16519

1313سعيد شاماياالطفل ذو الصندوق الخشبي16520

1313طارق نافع الحمدانيبغداد في كتابات المؤرخين العراقيين المعاصرين16521

لطائف الظرفاء من طبقات الفضالء16522
للشيخ ابن منصور عبد الملك 

بن محمد بن إسماعيل الثعالبي
1313

1313حسين جميل1930-1908العراق شهادة سياسية 16523

1313أسماء عبد الرزاق الظاهر1963-1917رحلتي مع األيام مذكرات عبد الرزاق الظاهر من 16524

1313كمال ظهر أحمد. دكردستان في سنوات الحرب العالمية األولى16525



1313ياسين النصيرالمدينة والفن التشكيلي16526

لعبة الظل والضوء16527
حسين علي هارف . د.أ

وزينب عبد األمير
1313

1313عباس لطيفمظفر النواب يفتح األبواب16528

1313إنعام مهدي علي السلمان. د.أحفريات في الذاكرة العراقية16529

1313خضير فليح الزيديالباب الشرقي رواية الضحك بال سبب16530

1313كريم رشيدجماليات المكان في العرض المسرحي المعاصر16531

1313هنادي جليلالحياة في عطلتها16532

1313شامل عبد القادر ومحمد جبيريهود العراق المقدمات التاريخية والخطاب الثقافي16533

1313إسماعيل شاكر الرفاعيعربة خضراء رواية16534

الكتابة على جدار أخضر16535
جاسم حسين سلطان . د

الخالدي
1313

1313حميد نجم الزبيديشعر اللئ طيفها ألق16536

التحوالت االسلوبية في بنية النص المسرحي المعاصر16537
منتهى طارق حسين . د

المهناوي
1313

1313جاسم محمد جسام. دمسارات في النقد األدبي الحديث16538

1313طالل سالم الحديثيعلي الوردي واألدب الحي16539

1313شفيق مهدي. دألف حكاية وحكاية لألطفال16540

1313عبد المعطي الخفاف. ددون جوان األزمنة عمر ابن أبي ربيعة16541

1313سعيد بو خليط. دالمتخيل والعقالنية دراسات في فلسفة غاستون باشالر16542



16543Aspects of Iraqi Folklore1313كاظم سعد الدين

16544
الروضة الندية فيمن دفن من االعالم في المقبرة الوردية مقبرة 

الشيخ عمر السهروردي حاليا

محمد سامي ابراهيم . د

شهاب الزبيدي رئيس قسم 

الدراسات االسالمية

1313

16545
الوجيز في تاريخ الحركة الشيوعية في العراق ومنظماتها السرية 

(م2017-1933)في العهدين الملكي والجمهوري 
1313المحامي جواد الظاهر

16546
الكامل في معجم االسر والبيوتات واالفخاذ والعشائر في الموصل 

مجلدا (10)وما يجاورها من البالد 

السيد محمود بن السيد حسن 

بن السيد محمد ال اطليان 

النعيمي

1313

(2-1)م الجزء 2003-م1900تاريخ الموصل في قرن 16547
محمود حسن محمد ال 

اطليان النعيمي
1313

صفحات مضيئة من تاريخ اعالم الموصل16548

السيد محمود بن السيد حسن 

بن السيد محمد ال اطليان 

النعيمي

1313

المشجر الشامل لتاريخ ونسب قبائل شمر وعنترة16549

السيد محمود بن السيد حسن 

بن السيد محمد ال اطليان 

البيوظي النعيمي

1313

16550
الدليل العام لقبائل وعشائر وسط وجنوب العراق وبالد الشام 

والجزيرة العربية

السيد محمود بن السيد حسن 

بن السيد محمد ال اطيان 

البيوظي النعيمي

1313

16551
عشيرة باجه الن من القرن الخامس عشر حتى القرن الحادي 

والعشرين

االستاذ محمد الحاج رشيد 

باجالن
1313

1313صالح زهر الدين. دتاريخ الفاطميين بين الدولة والدعوة16552



سميح القاسم شاعر الثورة والقضية16553

اللجنة الثقافية في المجلس 

المذهبي لطائفة الموحدين 

الدروز

1313

16554
بوم للتاريخ وقائع االحتفال التكريمي بمناسبة منح فخامة رئيس 

الجمهورية اللبنانية العماد اميد لحود وسام االستحقاق الوطني
1313صالح زهر الدين. د

16555
 14مجزرة قصر الرحاب مصر االسرة الهاشمية المالكة يوم 

 في بغداد1958تموز 
1313معن فيصل القيسي

16556
الملك فيصل االول من الثورة العربية الكبرى الى تأسيس الدولة 

العراقية الحديثة
1313معن فيصل القيسي

دراسات في تاريخ العراق ودول الجوار16557
رزاق - محمد كامل الربيعي 

كردي العابدي واخرون
1313

قبيلة ال ازيرج الحميرية نسبها وتاريخها16558
الشيخ سامي جبار منصور 

علي المهناوي الزيرجاوي
1313

الكارثة نهب اثار العراق وتدميرها16559

اعداد جيف امبرلينغ وكاثرين 

ترجمة وتحرير عبد . هانسن 

السالم صبحي طه مراجعة 

عبد االمير الحمداني. وتقديم د

1313



وقفات شرعية وتاريخية على علم االنساب16560
المهندس عمار محمود شاكر 

النعيمي العاني
1313

االعجاز الوقائي في االسالم16561

- فاضل عباس االعظمي .أ

المنقح اللغوي اباء طارق 

رشاد

1313

اسرار الغذاء في االسالم وتأكيد الغرب له16562

- فاضل عباس االعظمي .أ

المنقح اللغوي اباء طارق 

رشاد

1313

1313معن فيصل مهدي القيسيالملك غازي الروح العربية الوطنية االصلية16563

تاريخ الموصل في صور16564

اعداد عبد الخالق بن عبد 

- اللطيف بن حسن الموصلي 

جمع الصور الشيخ ياسين 

محمد قاسم العزاوي

1313

16565
اللباب في تسمية االفخاذ التي اشتهرت بااللقاب من عشيرة السادة 

المشاهدة

السيد علي جبار عليوي 

السحابي المشهداني
1313

16566
-1914)جامع الحيدر خانه واثره في الحركة الوطنية العراقية 

دراسة تاريخية (1932
1313معن فيصل القيسي

16567
حركة االخوان وأأثرها في التطورات السياسية في الجزيرة 

1930 – 1912العربية 
1313الدكتورة زينب منعم كريم

16568
 1920دار االعتماد البريطانية وتكوين الحكم الوطني في العراق 

دراسة تاريخية سياسية – 1932– 

األستاذ الدكتور ياسين طه 

ظاهر
1313



دراسة تأريخية تحليلية– قراءات في ثورة العشرين 16569
األستاذ الدكتور عبد العظيم 

عباس نصار
1313

القضاء والقضاة في الدولة الزنكية16570
الدكتور تركي مخلف محمد 

السويداوي
1313

16571
 – 1914جامع الحيدرخانة وأثره في الحركة الوطنية العراقية 

دراسة تأريخية – 1932
1313معن فيصل القيسي

1313خارطة قطر16572

16573
، 2، 1)دراسة في تاريخ وحضارة العراق القديم ج– بالد الرافدين 

3)
1313صالح رشيد الصالحي.د

16574
قبيلة الرماحة البكرية النزارية العدنانية نسبها، تأريخها، رؤساؤها، 

عشائرها بالوثائق التأريخية

الشيخ الدكتور سعد عبد 

علوان الياسين الرماحي
1313

16575
جولة فكرية في تأريخ اآلداب الوربية والعربية والنظريات الفلسفية 

ومذاهبها
1313الباحث المحامي جواد الظاهر

1968 – 1945أثر الطبقة العاملة العراقية فيالحياة السياسية 16576
– محمد كامل الربيعي .د

صالح مهدي البيضاني.د
1313

دراسات في تأريخ العراق ودول الجوار16577

– محمد كامل الربيعي .د.أ

رزاق كردي العابدي .د.أ

وآخرون

1313

تأريخ الدول المغاربية منذ أقدم العصور إلى فجر التأريخ16578
الدكتور صالح رشيد 

الصالحي
1313

1313المحامي أحمد مجيد الحسن الجزء األول2019 – 1933تأريخ نقابة المحامين العراقيين16579



16580
ت، )ديوان أشعار أبي المحاسن الشواء الحسيني الكوفي الحلبي 

(هـ635

جمعها وحققها وصنعها 

محمد عويد . د.ودرسها أ

محمد الساير

1313

المدخل إلى البصمة الوراثية وعالقتها باألنساب16581
المهندس عمار محمود شاكر 

النعيمي العاني
1313

الرقيق وأثرهم االجتماعي والعلمي في صدر اإلسالم16582
سناء نصيف جسام .م.م

الدليمي
1313

16583
أصول التحقيق في منهج البحث العلمي التأريخي للكتب 

والمخطوطات

عبد .المؤرخ المحقق الناقد د

الرزاق غافل الكرم الحميري
1313

16584
– أشعارهم – األطباء األدباء في التراث اإلسالمي حكمهم 

أراجيزهم في الطب

الدكتور أديب مهدي هادي 

العيساوي قدم له األستاذ 

الدكتور حسن عيسى الحكيم 

 .2019

1313

16585

 1المجلد. جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة

العصر ) 2، المجلد(العصر الجاهلي، عصر صدر اإلسالم)

الشطر األول من رسائل العصر العباسي األول ) 3األموي، المجلد

وهو يحوي رسائل العباسيين من أول خالفة السفاح إلى آخر خالفة 

 الشطر الثاني من رسائل العصر العباسي األول 4، المجلد(المأمون

وهو يحوي رسائل العباسيين من أول خالفة المعتصم إلى استيالء 

(هـ334بن بويه على بغداد سنة 

المكتبة )أحمد زكي صفوت 

(لبنان– العلمية بيروت 
1313



نزهة العقول في كشكول الدهور الطبعة األولى الجزء األول16586

المحامي قيس محمود عباس 

المحامي حسين آل / العنبكي 

بغداد/ م 2015ثابت الشمري 

1313

شمر بين القبائل16587

المحامي غازي حسين 

الشمري نسخة منقحة مزيدة 

باب المعظم / 2010

1313

16588
مختصر تأريخ العشائر العراقية أصولها تفرعاتها شيوخها وجوهها 

الطبعة الثانية. نخواتها تقاليدها أشعارها

غازي حسين آل ثابت 

بغداد / 2013الشمري 
1313

16589
مختصر تاريخ عشائر بالد الشام أصولها تفرعاتها شيوخها 

وجوهها نخواتها تقاليدها أشعارها
1313غازي حسين الشمري

حقوق اإلنسان وأسسه الفللسفية والتأريخية16590

حسين رحيم عزيز .د.م.أ

أحمد محمد . د.م.أ/ الهماش 

غزوان . د.م/ جودي التميمي 

 2019عزيز ناصر الخفاجي 

واسط/ 

1313

أخالقيات مهنة التدريس في التربية والتعليم16591

مازن حسن جاسم . د.أ

سهيلة محسن . د.أ/ الحسني 

. د.م.أ/ كاظم الفتالوي 

حسين رحيم عزيز الهماش 

2019

1313



16592
عبد المجيد كامل عبد اللطيف التكريتي سيرته الذاتية والوظيفية 

ومنهجه في كتابه التأريخ

سمير بزيع محمد : إعداد

عالء . د.أ: تقديم/ المجمعي 

2019طه ياسين النعيمي 

1313

الوجيز من تأريخ الدولة العربية اإلسالمية في العصر األموي16593

- قصي أسعد عبد الحميد . د.أ

مركز المستنصرية للدراسات 

2020العربية والدولية 

1313

قبائل اليمن وتمدنها عبر التأريخ16594
الشيخ صادق سالم عبد هللا 

بغداد / 2019الخزرجي 
1313

2ج-1لجنة تدوين تاريخ قطر ج16595

البحوث المقدمة إلى مؤتمر 

دراسات تاريخ شرق 

الجزيرة العربية

1313

16596
قطر التي عشناها  تاريخها وشعبها وحكامها مما قرات ورايت 

وسمعت
1313فيصل بن قاسم ال ثاني

16597
  موسوعةالقبائل العربية وتراجم علماء ومؤرخي العراق والوطن 

العربي
1313طه علي سلمان الطائي

1313محي هالل السرحانكتاب مناهج المفسرين في ثوبة الجديد16598

165991313

16600



















































































































التاريخ والمؤرخون 

دراسة في علم 

التاريخ

حسين مؤنس


