
                                                                                                                                                                                                 
 الدوريات يف وحدة املكتبة

 

الكمية الموجود  إلصدار جهة ا المجلة / العدد  عنوان المجلة  ت

 الفعلي 

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية لسنة  1

1999 

 2 عمادة كلية التربية الرياضية  1/ع  1مج 

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية لسنة  2

2000 

 2 عمادة كلية التربية الرياضية  2/ ع 1مج 

ة مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية لسن 3

2001 

 2 عمادة كلية التربية الرياضية  3/ع  1مج 

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية لسنة  4

2002 

 2 عمادة كلية  التربية الرياضية  4/ ع1مج 

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية لسنة  5

2002 

 2 عمادة كلية التربية الرياضية  5/ ع1مج 

بية الرياضية لسنة مجلة القادسية لعلوم التر 6

2004 

 1 عمادة كلية التربية الرياضية  6ع 

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية لسنة  7

2005  

 10 عمادة  كلية التربية الرياضية  1/ ع   6مج 

مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية لسنة  8

2004 

 

 1 جامعة القادسية /كلية اآلداب  2/ ع    7مج 

سية للعلوم اإلنسانية  لسنة مجلة القاد 9

2004 

 1 جامعة القادسية /كلية اآلداب  3/ ع    7مج 

مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية لسنة  10

2004 

 1 جامعة القادسية / كلية اآلداب   4/  ع  7مج 

 1 جامعة بابل / كلية التربية الرياضية  1/ع  1مج  2002مجلة علوم التربية الرياضية لسنة  11



 

 1 جامعة بابل / كلية التربية الرياضية  2/ ع 1مج   2002 ةمجلة علوم التربية الرياضية لسن 12

 1 جامعة بابل /كلية التربية الرياضية  1/ع  2مج  2003مجلة علوم التربية الرياضية لسنة  13

 1 الرياضية جامعة بابل /كلية التربية  2/   ع 2مج  2003 ةمجلة علوم التربية الرياضية لسن 14

مجلة رؤى العلم واألدب   15

   2005لسنة 

 1 جامعة القادسية /كلية اإلدارة واالقتصاد ------

مجلة الرافدين للعلوم  16

 2004الرياضية لسنة 

 1 جامعة الموصل /كلية التربية الرياضية  38/ ع  10مج 

مجلة القادسية للعلوم  17

اإلدارية واالقتصادية لسنة 

2005  

 3 واالقتصاد  اإلدارةجامعة القادسية /كلية  1/ ع  7مج 

مجلة القادسية للعلوم  18

اإلدارية واالقتصادية لسنة 

2005  

 3 جامعة القادسية /كلية اإلدارة واالقتصاد  2/ ع 7مج 

مجلة القادسية للعلوم  19

اإلدارية واالقتصادية لسنة 

2006  

 1 واالقتصاد جامعة القادسية /كلية اإلدارة  1/  ع  8مج 

الثقافة الرياضية لسنة  20

1987 

 

 

 1 جامعة البصرة / كلية  االتربية  الرياضية    3/ ع1مج 

مجلة حقوق االنسان لسنة  21

2006  

 1 وزارة حقوق االنسان /بغداد    5ع 

   2005حوار الفكر لسنة  22

 
تصدرعن مركز العراق للدراسات 

 والبحوث المستقبلية 

1 

المركز العراقي للبحوث والدراسات  1ع   2006لفكر لسنة حوار ا 23

 المستقبلية 

1 

 1 مكتب السيد محمود الحسني /ديوانية  4ع مجلة التمهيد مجلة ثقافية 24



 

 

 1 تصدر عن هيئة النزاهة العامة  3ع   2006الجيل أالن لسنة  25

اإلسالم والديمقراطية نحو  26

مشروع حضاري يزدهر فيه 

 لرأي األخر الرأي وا

 1 تصدرها منظمة اإلسالم الديمقراطية  14ع 

مسح معارف ومواقف  27

وممارسات الشباب في 

لسنة  KAp 2-العراق

2004 

وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي لجهاز  

 المركزي 

1 

تقرير التعداد الزراعي  28

محافظة 2001الشامل لسنة 

 ذي قار

 

وزارة التخطيط والتعاون االنمائي  

 /مديرية اإلحصاء الزراعي 

1 

 دليل التعليم المستمر 29

 

رئاسة جامعة القادسية /مركز التعليم  

 المستمر 

1 

دليل الرسائل واالطاريح  30

الجامعية للطلبة الخرجين 

ماجستير (في  –)دكتوراه 

 كلية االدارة واالقتصاد

 1 كلية اإلدارة واالقتصاد  

دليل التخرج جامعة القادسية  31

 -2004الدورة الرابعة )/

2005 ) 

 4 جامعة القادسية  

مجلة المعلم الجامعي للعام  32

2007  

/       ع   6مج 

11 

كلية التربية األساسية )ميسان ( جامعة 

 البصرة 

1 

مجلة القادسية لعلوم التربية  33

 2006الرياضية للعام 

 

 4 رياضية جامعة القادسية /كلية التربية ال  1/   ع    7مج 



 

 

 

 

 

 

 2007السياحة  واآلثار / 34

 

مكتب العالقات واألعالم في وزارة  العدد األول 

 السياحة واآلثار  

1 

مجلة القادسية لعلوم التربية  35

 2007الرياضية / 

تصدرها كلية التربية الرياضية / جامعة   3/  ع 7مج 

 القادسية 

4 

مجلة القادسية للعلوم  36

  2006اإلنسانية 

 1 كلية اآلداب /جامعة القادسية  2-1/ ع  9مج 

مجلة القادسية للعلوم  37

  2006اإلنسانية 

 1 كلية اآلداب / جامعة القادسية   4- 3/ ع  9مج 

مجلة القادسية للعلوم  38

  2007اإلنسانية 

- 1/ ع  10مج 

2  

 1 كلية اآلداب / جامعة القادسية 

   1  االتصال هيئة األعالم و 15ع  مجلة التواصل   39

 

مجلة القادسية في اآلداب  40

  2001والعلوم التربوية  

 2 جامعة القادسية / كلية التربية / واسط   1مج 

مجلة القادسية في اآلداب  41

- 2004والعلوم التربوية 

2005  

 2 جامعة القدسية / كلية التربية   4 -3/ ع  3مج 

مجلة القادسية في اآلداب  42

 2005ربوية والعلوم الت

 2 جامعة القادسية /كلية  التربية   1/ ع  4مج 

مجلة القادسية في اآلداب  43

  2005والعلوم التربوية 

 

 3 جامعة القادسية / كلية  التربية    2/ ع  4مج 



مجلة القادسية في اآلداب  44

 2005والعلوم التربوية 

 1 جامعة القادسية / كلية  التربية  4-3/ ع  4مج 

مجلة القادسية في اآلداب  45

 2006والعلوم التربوية 

 

 2 جامعة القادسية / كلية التربية    1/ ع  5مج 

مجلة القادسية في اآلداب  46

 2006والعلوم التربوية 

  2 جامعة القادسية / كلية  التربية    2/ ع  5مج 

مجلة القادسية في اآلداب  47

  200 6والعلوم التربوية 

 2 جامعة القادسية / كلية التربية   4- 3/ ع  5مج 

البيلوغرافية الوطنية  48

 العراقية 

 1   47ع 

  10 جامعة القادسية / رئاسة الجامعة    2008أضواء جامعية  49

 

المجلة العلمية للتربية  50

 1997البدنية والرياضية 

جامعة حلوان /كلية التربية الرياضية  31ع

 للينين 

1 

ة للتربية المجلة العلمي 51

 2000البدنية والرياضية  

جامعة حلوان / كلية التربية الرياضية  32ع 

 للبنين 

1 

المجلة العلمية للتربية  52

 2001البدنية والرياضية 

جامعة حلوان / كلية التربية الرياضية  37ع

 للبنين 

2 

المجلة العلمية للتربية  53

 2001البدنية والرياضية 

 2 لية التربية الرياضية جامعة حلوان / ك  39ع 

المجلة العلمية للتربية  54

 2002البدنية والرياضية 

جامعة حلوان / كلية التربية الرياضية    40ع

 للبنيين 

1 

المجلة العلمية للتربية  55

 2002البدنية والرياضية 

جامعة حلوان / كلية التربية الرياضية  41ع 

 للبنيين 

1 

المجلة العلمية للتربية  56

 2004البدنية والرياضية 

جامعة حلوان / كلية التربية الرياضية  42ع 

 للبنيين 

2 

 2جامعة حلوان / كلية التربية الرياضية  43ع المجلة العلمية للتربية  57



 للبنيين  2004البدنية والرياضية 

المجلة العلمية للتربية  58

 2005البدنية والرياضية 

ية الرياضية جامعة حلوان / كلية الترب 45ع 

 للبنيين 

1 

المجلة العلمية للتربية  59

 2006البدنية والرياضية 

جامعة حلوان / كلية التربية الرياضية   47ع 

 للبنيين 

2 

المجلة العلمية للتربية   60

 2007البدنية والرياضية 

جامعة حلوان / كلية التربية الرياضية  49ع  

 للبنيين 

1 

 المجلة العلمية للتربية 61

 2007البدنية والرياضية 

 

جامعة حلوان / كلية التربية الرياضية   50ع 

 للبنيين 

1 

المجلة العلمية للتربية  62

 2006البدنية والرياضية 

جامعة حلوان / كلية التربية الرياضية   46ع

 للبنيين 

1 

مجلة القادسية للقانون  63

  2008والعلوم السياسية 

 1 جامعة القادسية  1مج 

تصدر عن مركز علوم القران / رئاسة   13ع   2008  نالقلم وما يسطرو 64

 العراق الوقف الشيعي   

1 

البيلوغرافيا الرسائل  65

 2007الجامعية  

 1 وزارة الثقافة دار الكتب والوثائق  1ع

مجلة المؤتمر العلمي الدولي  66

 2001الرياضة والعولمة 

اضية جامعة حلوان / كلية التربية الري 1مج 

 للينين 

1 

مجلة المؤتمر العلمي الدولي  67

  2001الرياضة والعولمة  

جامعة حلوان / كلية التربية الرياضية   2مج 

 للبنيين 

1 

مجلة دراسات وبحوث  68

التربية الرياضية / جامعة 

 2005البصرة 

 1 جامعة البصرة  16ع 

مجلة دراسات وبحوث  69

 2005التربية الرياضية 

 1 البصرة   جامعة 17ع

 1 جامعة البصرة  18عمجلة دراسات وبحوث  70



 2006التربية الرياضية 

مجلة دراسات وبحوث  71

 2006التربية الرياضية 

 

 1 جامعة البصرة  19ع

مجلة دراسات وبحوث  72

 2007التربية الرياضية 

 1 جامعة البصرة  21ع

مجلة القادسية للعلوم  73

 2008الصرفة 

 1 ية العلوم / جامعة القادسية كل 1/ ع  13مج 

مجلة القادسية للعلوم  74

  2008الصرفة 

 1 كلية العلوم   3/ ع  13مج 

مجلة القادسية في االداب  75

والعلوم التربوية لسنة 

2009 

 

 1 كلية االداب  3, ع  8مج 

مجلة القادسية للعلوم  76

 2009االدارية واالقتصادية 

 2 قتصادكلية االدارة واال 3, ع 11مج 

مجلة القادسية في اآلداب  77

  2009والعلوم التربوية  

 1 كلية التربية / جامعة القادسية   2/ ع  8مج 

مجلة القادسية للعلوم  78

  2008الهندسية / لسنة 

 1 جامعة القادسية  –كلية الهندسية  1/ ع 1مج 

مجلة القادسية في االداب  79

 والعلوم التربوية 

 5 / جامعة القادسية   ةصدرها كلية التربيت  2, ع  8مج 

 3 جامعة القادسية / رئاسة الجامعة   3العدد  2009اضواء جامعية  80

  2 هيئة االعالم واالتصال   مجلة التواصل  81

مجلة القادسية لعلوم  82

الحاسبات والرياضيات 

2009 

العدد االول المجلد 

 االول

كلية علوم الحاسبات والرياضيات / 

 جامعة القادسية

1 

 1 كلية الهندسة /جامعة القادسية/المجلد 4العددمجلة القادسية للعلوم  83



 2009الهندسية / لسنة 

 

 الثاني

مجلة ميسان لعلوم التربية  84

 البدنية

/للسنة 1العدد

 2009االولى 

 1 كلية التربية الرياضية /جامعة ميسان

الحاسبات والرياضيات/ كلية العلوم  1العدد مجلة بصائر جامعية 85

 جامعة القادسية

4 

مجلة القادسية للعلوم   86

 الصرفة)فصلية(

لسنة4/ع14مج

2009 

 1 كلية العلوم/جامعة القادسية

مجلة القادسيةللعلوم االدارية  87

 واالقتصادية

لسنة4/ع11مج

2009 

 1 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة القادسية

 1 العراقي لحوار الفكرالمعهد  12ع مجلة حوار الفكر 88

لسنة11/ع8مج مجلة الرياضة المعاصرة 89

2009 

كلية التربية الرياضية للبنات/جامعة 

 بغداد

1 

مجلة محاظرات في علوم  90

 الرياضة

قسم العلوم النظرية في كلية التربية  4ع

 الرياضية /الجامعة المستنصرية

1 

مجلة القادسية للعلوم  91

 الصرفة)فصلية(

 1 كلية العلوم/جامعة القادسية 1/ع15مج

كلية التربية الرياضية للبنات/جامعة  12/ع9مج مجلة الرياضة المعاصرة 92

 بغداد

1 

مجلةالقادسيةفي االداب  93

 والعلوم التربوية

 1 كلية التربية/جامعة القادسية 1/ع9مج

مجلة القادسيةللعلوم االدارية  93

 واالقتصادية 

 

 5 القتصاد /جامعة القادسيةكلية االدارة وا 4/ع11مج

مجلة القادسية للعلوم  94

 االدارية واالقتصادية 

 3 كلية االدارة واالقتصاد 1/ع12مج

 1 كلية التربية الرياضية  2ج-1ج مجلة علوم التربية الرياضية 95

 5 كلية االدارة واالقتصاد 11ع11مجمجلة القادسية للعلوم  96



 االدارية واالقتصادية

القادسية للعلوم مجلة  97

 الصرفة

 1 كلية العلوم 2ع15مج

مجلة القادسية للعلوم  98

االدارية واالقتصادية 

 2010لسنة

 1 جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد 2ع12مج

مجلة الرياضة المعاصرة  99

2010 

جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية  13ع 9مج

 للبنات

1 

مجلة القادسية للعلوم  100

 صرفةال

 1 جامعة القادسية/كلية العلوم 3ع15مج

 1   1مجلة الدليل العراقية/ ج 101

 1 جمعية التحرير الثقافي   مجلة الشاط الثقافي العراقي 102

مجلة الطب الباطني الطبية  103

 السورية

  2 

 1   مجلة مختصة بالطب الباطني 104

مجالت علمية  طبية صحية  105

 حديثة

 E 17 مختلفة 

مجلة القادسية لعلوم التربية  106

 الرياضية

 1 كلية التربية الرياضية 1ع8مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  107

 الرياضية

 

 1 كلية التربية الرياضية 1ع8مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  109

 الرياضية

 

 2 كلية التربية الرياضية 2ع9مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  110

 ضيةالريا

 1 كلية التربية الرياضية 3ع9مج

 2 كلية التربية الرياضية 1ع10مجمجلة القادسية لعلوم التربية  111



 الرياضية

مجلة القادسية لعلوم التربية  112

 الرياضية

 2 كلية التربية الرياضية 1ع10مج

خالصة االنظمة والقوانين  113

لتحكم وتنظيم سباقات 

 الدراجات

 4 الوطنية العراقيةاللجنة االولمبية  

 1 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 6ع قبس التعليم 114

دليل التخرج للعام الدراسي  114

2009/2010 

 3 كلية التربية 

 2  32ع الروضة الحسينية 115

 1  3ع العائلة المسلمة 116

 1  4ع العائلة المسلمة 117

 2 لحسينية المقدسةفسم االعالم في العتبة ا 264ع األحرار 118

 1 فسم االعالم في العتبة الحسينية المقدسة 265ع األحرار 119

 2 فسم االعالم في العتبة الحسينية المقدسة 266ع األحرار 120

121 HUSSIN 

REVIVALISM 

 

 1 االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة  

123 AL-HUSSEINY AL-

SAGHEER 

 

 

  1 

 3 جامعة القادسية /كلية االدارة واالقتصاد  ارة واالقتصاددليل كلية االد 124

 1 جامعة القادسية 1ع اضواء 125

دليل جامعة كوبان/  126

kybahcknn 

  1 

 1 وزارة التعليم العالي 5ع قبس التعليم 127

 1 المكتب االعالمي في محافظة القادسية  مجلة نيبور 128



مجلة القادسية للعلوم  129

 الصرفة

 1 جامعة القادسية /كلية العلوم 2ع16مج

مجلة طلبة كلية القانون  130

 للثقافة واالبداع

 10 كلية القانون/جامعة القادسية 1ع

مجلة القادسية لعلوم التربية  131

 الرياضية

 2 كلية التربية الرياضية / جامعة القادسية 2ع11مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  132

 الرياضية

 2 لية التربية الرياضية / جامعة القادسيةك 1ج1ع11مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  133

 الرياضية

 2 كلية التربية الرياضية / جامعة القادسية 2ج1ع11مج

مجلة القادسية للعلوم  134

 الصرفة

 1 كلية العلوم/ جامعة القادسية 3ع16مج

مجلة القادسية للعلوم  135

 الزراعية 

 

 1 ةكلية الزراع 1ع1مج

مجلة القادسية للعلوم  136

 االدراية واالقتصادية 

 1 كلية االدارة واالقتصاد 3ع13مج

مجلة القادسية في االداب  137

 والعلوم التربوية

 1 كلية التربية  4-3ع9مج

مجلة القادسية في االداب  138

 والعلوم التربوية 

 

 1 كلية التربية 2-1ع 10مج 

مجلة القادسية للعلوم  139

 صرفة )الفصلية(ال

 1 كلية العلوم 4ع16مج

مجلة القادسية للعلوم  140

 الصرفة فصلية

 1 كلية العلوم 1ع 17مج 

 5 كلية العلوم الحاسبات والرياضيات 3ع بصائر جامعية  141

 1 كلية التربية  –جامعة القادسية  4-3ع10مجمجلة القادسية في االداب  142



والعلوم التربوية مجلة 

 علمية محكمة

مجلة القادسية للعلوم  143

 الصرفة فصلية

 1 كلية العلوم 2ع17مج

 1  2-1ع 1مج العميد مجله فصليه  144

مجله القادسيه للعلوم التربيه  145

 الرياضيه 

 2 جامعه القادسيه _كليه الربيه الرياضيه  1ع 13مج

القادسيه في االداب والعلوم  146

 التربويه 

 2 جامعه القادسيه  2ع 21مج

مجله القادسيه لعلوم التربيه  147

 الرياضيه

 2 جامعه القادسيه_كليه التربيه الرياضيه  1ج 2ع 13مج

مجله القادسيه لعلوم التربيه  148

 الرياضيه 

 2 جامعه القادسيه _كليه التربيه الرياضيه  2ج 2ع 13مج

مجله القادسيه لعلوم التربيه  149

 الرياضيه 

 1 _كليه التربيه الرياضيه جامعه القادسيه  6ع 1مج

مجاه القادسيه لعلوم التربيه  150

 البدنيه 

 1 جامعه القادسيه  5ع 1مج

مجله القادسيه للعلوم  151

 الصرفه )_فصليه(

 1 جامعه القادسيه  1ع 18مج

المؤتمر العربي االول لتنميه  152

الوعي القانوني والوطني 

تحت شعار الوعي القانوني 

 والوطني 

  1 

مجله ميسان لعلوم التربية  153

 البدنيه 

 1 جامعه ميسان  1ع

مجله ميسان لعلوم التربية  154

 البدنيه 

 1 جامعه ميسان  3ع

 1 جامعه ميسان 4عمجله ميسان لعلوم التربيه  155



 البدنيه

مجله ميسان لعلوم التربيه  156

 البدنيه

 1 جامعه ميسان 5ع

مجله ميسان لعلوم التربيه  157

 نيهالبد

 1 جامعه ميسان 6ع

مجله القادسيه للعلوم  158

 الصرفه )_فصليه( 

 1 جامعه القادسيه  2ع 18مج

مجله القادسيه للعلوم الصرفه  159

 )_فصليه(

 1 جامعه القادسيه  1ع 13مج

مجله القادسيه للعلوم الصرفه  160

 )_فصليه(

 1 جامعه القادسيه  3ع18مج

ه مجله القادسيه للعلوم الصرف 161

 )_فصليه(

 2 جامعه القاجسيه   1ع 16مج

مجله القادسيه للعلوم الصرفه  162

 )_فصليه(

 1 جامعه القادسيه  4ع 17مج

مجله القادسيه للعلوم الصرفه  163

 )_فصليه(

 1 جامعه القادسيه   2ع 16مج 

مجله القادسيه للعلوم الصرفه  164

 )_فصليه(

 1 جامعه القادسيه   3ع 15مج

المؤتمر العلمي الدولي وقائع  165

االول لعلوم الرياضه جامعه 

بغداد كليه التربيه الرياضيه 

 1   2ع 1مج



كانون االول  18-16للمده من 

2012  

وقائع المؤتمر العلمي الدولي  166

االول لعلوم الرياضه جامعه 

بغداد كليه التربيه الرياضيه 

كانون االول  18-16للمده من 

2012 

 

 

 1  4ع 1مج

وقائع المؤتمر العلمي الدولي  167

االول لعلوم الرياضه جامعه 

بغداد كليه التربيه الرياضيه 

كانون االول  18-16للمده من 

2012 

 1  1ع 2مج

وقائع المؤتمر العلمي الدولي  168

االول لعلوم الرياضه جامعه 

بغداد كليه التربيه الرياضيه 

كانون االول  18-16للمده من 

2012 

 1   1ع 1مج

 1  3ع 1مج وقائع المؤتمر العلمي الدولي  169



االول لعلوم الرياضه جامعه 

بغداد كليه التربيه الرياضيه 

كانون االول  18-16للمده من 

2012 

القادسية في اآلداب والعلوم  170

 التربوية 

 1 جامعه القادسية _كليه التربية   3-4ع  11مج

مجلة القادسية للعلوم الصرفة  171

 2013)فصلية( 

 1 جامعه القادسية _كليه التربية 1ع 18مج

مجلة القادسية للعلوم الصرفة  172

 2013)فصلية( 

 1 جامعه القادسية _كليه التربية 2ع 18مج

مجلة القادسية للعلوم الصرفة  173

 2013)فصلية( 

 1 جامعه القادسية _كليه التربية 3ع 18مج

مجلة القادسية للعلوم الصرفة  174

 2008)فصلية( 

 1 جامعه القادسية _كليه التربية 1ع 13مج

مجلة القادسية للعلوم  175

 2010)فصلية(  الصرفة

 1 جامعه القادسية _كليه التربية 3ع 15مج

مجلة القادسية للعلوم الصرفة  176

 2011)فصلية( 

 1 جامعه القادسية _كليه التربية 3ع 16مج

مجلة القادسية للعلوم الصرفة  177

 2012)فصلية( 

 1 جامعه القادسية _كليه التربية 4ع 17مج



مجلة القادسية للعلوم الصرفة  178

 2011)فصلية( 

 1 جامعه القادسية _كليه التربية 1ع 16مج

مجلة القادسية للعلوم الصرفة  179

 2013)فصلية( 

 1 جامعه القادسية _كليه التربية 4ع 18مج

مجلة القادسية للعلوم الصرفة  180

 2014)فصلية( 

 1 جامعه القادسية _كليه التربية 1ع 19مج

مجلة القادسية للعلوم الصرفة  181

 2014)فصلية( 

 1 جامعه القادسية _كليه التربية 2ع 19مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  182

 2013الرياضية 

 2 جامعه القادسية _كليه التربية 2ج 2ع 13مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  183

 2013الرياضية 

 2 جامعه القادسية _كليه التربية 1ج21ع 13مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  184

 2013الرياضية 

 3 جامعه القادسية _كليه التربية 1ج3ع 13مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  185

 2013الرياضية 

 2 جامعه القادسية _كليه التربية 2ج3ع 13مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  186

 2009الرياضية 

 6  جامعه القادسية _كليه التربية 2ع9مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  187

 2013الرياضية 

 6 جامعه القادسية _كليه التربية 2ج 3ع 13مج



مجلة القادسية لعلوم التربية  188

 2011الرياضية 

 6 جامعه القادسية _كليه التربية 2ع 11مج

بية مجلة القادسية لعلوم التر 189

 2013الرياضية 

 6 جامعه القادسية _كليه التربية ج 13ع 13مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  190

 2011الرياضية 

 6 جامعه القادسية _كليه التربية 2ج 1ع 11مج

مجلة القادسية لعلوم التربية  191

 2014الرياضية 

 6 جامعه القادسية _كليه التربية 1ج 1ع 14مج

لعلوم التربية  مجلة القادسية 191

 2014الرياضية 

 6 جامعه القادسية _كليه التربية 2ج 1ع 14مج

دليل القادة في حركة الكشافة  192

 والمرشدات

  1 

دليل معلم التربية الرياضية  193

 )للمرحلة االبتدائية(

  1 

دليل مدرس التربية الرياضية  194

 )للمرحلة المتوسطة(

  1 

 


