
عدد  سنة النشر جهة النشر اسم المؤلف اسم الكتاب اسم الكلية ت

 الصفحات

سالم كاظم  دراسات في الشعر والفلسفة  1

 االوسي

دار الصفاء للنشر 

 والتوزيع

3112 322 

دراسات لغوية في كتب االديان   3

 السماوية

ستار عبد الحسن 

 جبار الفتالوي

 213 3112 تموز للطباعة

الظبط االداري في الظروف  سلطات القانون 2

 االستثنائية

 333 3112 دار السنهوري علي مجيد حمزة

االحصاء التحليلي بين النظرية   3

 والتطبيق

محمد جاسم 

 الياسري

حسين مردان 

 عمر

هشام هنداوي 

 هويدي

 323 3111 دار الضياء للطباع

احسان دهش  فرق العمل مدخل مفاهيمي متكامل  5

 جالب

 كمال كاظم طاهر

محمود داخل عبد 

 الكريم

دار صفاءللنشر 

 والتوزيع

3112 133 

احسان دهش  ادارة التمكين واالندماج  2

 جالب

كمال كاظم طاهر 

 الحسيني

دار صفاءللنشر 

 والتوزيع

3112 311 

الزمن في الشعر العراقي المعاصر   2

 مرحلة الرواد

سالم كاظم 

 االوسي

 211 3113 دار المدينة الفاضلة

قراطية وحقوق االنسان منظور الديم  8

 اجتماعي

 322 3112 دار المدينة الفاضلة علي وتوت

سالم كاظم  شعرية الكون القمر الشعري مثاال  2

 االوسي

دار نيبور للطباعة 

 والنشر

3112 351 

جمالية الخطاب القرآني برؤية   11

 معاصرة

سالم كاظم 

 االوسي

دار نيبور للطباعة 

 والنشر

3112 112 

اثر استقالل القضاء عن الحكومة  نونقا 11

 في دولة القانون

عدنان عاجل 

 عبيد

مطبعة سومر 

للطباعة الملونة 

 الحديثة

3112 232 

علم نفس الشواذ االضطرابات   13

 النفسية والعقلية

علي عبدالرحيم 

 صالح

دار صفاء للنشر 

 والطباعة

3112 252 

تطور مؤسسة القضاء في العصور   12

 االسالمية

الرضا حسن  عبد

 جياد

 111 3112 دار الكتب والوثائق

 -دار السنهوري  علي نجيب حمزة بحوث في القانون العام القانون 13

 بيروت

3118 353 

فالح اسماعيل  اساسات الدولة الفيدرالية المعاصرة  15

 حاجم

 312 3115 دار المزدهرة

الذكاء الناجح وتنمية القدرات   12

 قية(التحليلية )دراسة تطبي

 

عبد الزهرة لفتة 

 البدران

ضرغام سامي 

 الربيعي

 222 3112 دار الوضاح للنشر

ادارة السلوك التنظيمي في عصر   12

 التغيير

احسان دهش 

 جالب

دار صفاء للنشر 

 والتوزيع

3111 212 

سعد علي حمود  ادارة التناقضات  18

 العنزي

عامر علي حسين 

 العطوي

الذاكرة للنشر 

 والتوزيع

3112 232 

 222 3113 دار الوضاح للنشر علي صكر جابر القدرة العقلية ومعالجة المعلومات  12

فالح حسن  مقاالت في التقدم العلمي  31

 عبداللطيف

 128 3112 مطبعة الميزان

نصوص محققة في اللغة واالدب   31

 والتفسير

علي عباس 

 عليوي االعرجي

 353 ه 1325 دار المتقيين



يخي لحركة التصوف التطور التار  33

في مصر في القرنين الثامن 

 والتاسع الهجرين

عبد الرضا حسن 

 جياد

- 3111 211 

الجذور الفعلية المشتركة العبرية   32

والسريانية والعربية في العهد القديم 

 والعهد الجديد والقران الكريم

ستار عبدالحسن 

 جبار

 251 3112 برلين -هان فيرالك 

في بعض جوانب تاثير الفريسة   33

االداء الحياتي للدعسوقة ذات النقاط 

 االحدى عشر

عبدالله حسين 

 مؤنس

 123 3112 دار الفراهيدي

استراتيجية المحطات العلمية في   35

 ضوء نظرية الذكاءات المتعددة

هادي كطفان 

 شون

ماجد صريف 

 الشيباوي

دار صفاء للنشر 

 والتوزيع

3112 121 

شخص المسؤولية الجنائية لل  32

 المعنوي في قانون ضريبة الدخل

احمد حمدالله 

 احمد

دار نيبور للنشر 

 والطباعة

3113 338 

االصالح الصوفي عند الشعراني   32

 اواخر العصر المملوكي في مصر

عبدالرضا حسن 

 جياد

- 3112 23 

التطور التاريخي في التيار الصوفي   38

 في بغداد

عبد الرضا حسن 

 جياد

- 3111 321 

النظام القانوني للهيئات المستقلة  لية القانونك 32

 في غير المجال االقتصادي

-دار السنهوري علي نجيب حمزة

 بيروت

3112 353 

علي شاكر  سايكولوجية الزمن  21

 الفتالوي

دار صفحات 

 للدراسات والنشر

3111 122 

عصام حسن احمد  المعلوماتية والبحث العلمي  21

 الدليمي

علي عبدالرحيم 

 حصال

دار الرضوان للنشر 

 والتوزيع

3113 318 

ثقافة الوعي المنهجي قراءة في   23

 اشكاليات الدرس النقدي الحديث

دار الشؤون الثقافية  ناهضة ستار

 العامة

3112 231 

22  Fundamentals of heat and 

mass transfer 1 

 283 3113 دار الصادق الثقافية عباس الجبوري

23  Fundamentals of heat and 

mass transfer 2 

 252 3113 دار الصادق الثقافية عباس الجبوري

عباس عليوي  تطبيقات عدد القطع  25

 الجبوري

علي ابراهيم 

 الموسوي

 553 3113 دار الصادق الثقافية

فراس عبدالجليل  داللية السينما  22

 الشاروط

دار نيبور للطباعة 

 والنشر

3113 81 

22  Genetics organisms 

proteins change 

 LAP lambart حيدر عيال مطر

academic 

puplishing 

3112 21 

28  Architecture of temples 

and religious building in 

ancient iraq 

 83 3112 - محمد روكان

22  Political history of ur 83 3112  محمد روكان 

31  Verb in semitischen 

sprachen 

سن ستار عبدالح

 جبار

 28 3113 برلين

اصوات بوق اسرافيل دراسة في   31

 الفكر الديني عند ديستويفسكي

فراس عبدالجليل 

 الشاروط

دار نيبور وعالم 

 الكتب الحديث

3111 25 

الرامزة في علمي القافية والعروض  االداب 33

 لعبدالله بن محمد الخزرجي

حازم كريم 

 الكالبي

شاكر هادي 

 التميمي

 118 3112 الثقافية دار الصادق

عبدالرضا حسن  بحوث في العقيدة والتصوف  32

 جياد

شركة المارد 

النجف -العالمية

 االشرف

3112 333 



دار الهادي للطباعة  حامد سرمك فلسفة الفن والجمال  33

 والنشر

3112 513 

نظرية القاريء دراسة في دور   35

 مترجم النصوص االدبية

مها طاهر عيسى 

 االبراهيمي

منشورات ابداع 

 النجف االشرف

3118 333 

التربية  32

 الرياضية

مباديء البحث العلمي النظرية 

 والتطبيقية

عبدالجبار سعيد 

 محسن

 3112 325 

علي عبد الرحيم  مدخل الى دراسة التوحد  32

 صالح

تموز للطباعة 

 والنشر

3113 323 

عصام حسن  النظرية البنائية وتطبيقاتها التربوية  38

 ليميالد

دار صفاء للنشر 

 والتوزيع

3113 122 

علي عباس  القيود الوافية في شرح الشافية  32

 عليوي االعرجي

دار المتقين للثقافة 

والعلوم والطباعة 

 والنشر

3112 322 

عبدالرضا حسن  سير اعالم متصوفة بغداد  51

 جياد

 113 3111 النجف االشرف

المرويات عن مسير االمام الحسين   51

 المدينة المنوره الى العراقمن 

عبد الرضا حسن 

 جياد

- 3112 121 

زياد متعب  اساسيات علم الفيروسات  53

 الخزاعي

 دينا محمد رؤوف

دار الضياء للطباعة 

 والتصميم

3118 333 

فسيولوجيا والبيولوجيا الجزيئية   52

 لتحمل االجهاد في النباتات

مجيد كاظم عباس 

 الحمزاوي

مطبعة الميزان 

 نجف االشرفال

3112 388 

اماني حارث  الشعراء نقادا المفهوم والتمثالت االداب 53

 الغانمي

 121 3112 دار شهريار

اماني حارث  التداخل النصي في الرواية العراقية االداب 55

 الغانمي

 182 3112 دار شهريار

علي عباس ال  النص القراني في روايات اهل البيت  52

ابي تراب 

 االعرجي

ز للنشر تمو

 والطباعة

3112 233 

عبدالرضا حسن  العباسيون في عصرهم االول  52

 جياد

 312 3111 شركة المارد العالمية

تحوالت المدينة في الشعر العراقي   58

 الحديث

عبدالله حبيب 

 التميمي

دار الرائي للدراسات 

 والترجمة والنشر

3111 251 

المعالجة القانونية لتنظيم العملية   52

 االنتخابية

فالح اسماعيل 

 حاجم

 122 3112 دار المدى للنشر

مباديء القانون الدستوري والنظام  القانون 21

 الدستوري في العراق

ساجد محمد 

 الزاملي

دار نيبور للنشر 

 والطباعة

3113 511 

القانون الدستوري النظرية العامة   21

 في العراق والنظام الدستوري

عدنان عاجل 

 عبيد

مؤسسة النبراس 

 للطباعة والنشر

3111 228 

ساجد محمد  كتابات دستورية القانون 23

 الزاملي

دار نيبور للطباعة 

 والنشر

3115 521 

قصة الخليفة بين االلواح المسمارية   22

 والكتب السماوية

دار تموز للطباعة  محمد فهد القيسي

 والنشر

3111 352 

محمد سياب  عاهدات السياسية في العراقالم  23

 محان

تموز للطباعة 

 والنشر

3111 183 

الواقعية الجديدة وما بعدها في   25

 السينما االيطالية

فراس عبد الجليل 

 الشاروط

نيبور للطباعة 

 والنشر

3113 121 

اهم االسئلة في بناء مواد قانون كرة   22

 القدم

رافت عبد الهادي 

 الكروي

اعة كانون للطب

 الرقمية

3112 22 

السرد الروائي السرد الفلمي   22

 ضرورات المعالجة الفلمية

فراس عبدالجليل 

 الشاروط

 3111 53 

العروض الرياضية وتنظيم وادارة   28

 المهرجانات الرياضية

 االء عبد الوهاب

ضرام موسى 

 عباس

كانون للطباعة 

 الرقمية

3112 133 

علم الفاظ العهد القديم في ضوء   22

 االديان المقارن

ستار عبد الحسن 

 جبار الفتالوي

 223 3118 مكتب الصادر بغداد

 233 3112مؤسسة افاق  وداد الجبوري االسس العامة لالدارة التربوية  21



للدراسات واالبحاث  عقيل الفتلي

 العراقية

نظرية القاريء دراسة في دور   21

 مترجم النصوص االدبية

مها طاهر عيسى 

 هيمياالبرا

منشورات ابداع 

 النجف االشرف

3118 333 

ظواهر االنسان الخارقة وقواه   23

 الحسية الفائقة

علي شاكر 

 الفتالوي

دار صفحات 

 للدراسات والنشر

3111 311 

 231 3112 دار الشؤون الثقافية ناهضة ستار ثقافة الوعي المنهجي  22

علي عبد الرحيم  ومضات في علم النفس المعرفي  23

 لحصا

 حيدر محمد كطان

 حيدر هاشم علي

دار الرضوان للنشر 

 عمان-والتوزيع

3112 238 

نظرية العقل لدى االطفال التنظير   25

 الحديث في النمو المعرفي

علي عبدالرحيم 

 صالح

دار صفاء  سناء مجول فيصل

للنشر 

 والتوزيع

3112 

الدر النقية بشرح المنظومة  االداب 22

 الخزرجية

شاكر هادي 

 ميميالت

حازم كريم 

 الكالبي

مؤسسة دار الصادق 

 الثقافية

3112 118 

الكرة الطائرة تاريخ اللعبة مهارات   28

اختبارات ميدانية خطط هجومية 

 ودفاعية تدريب قانون

اسعد عدنان 

 عزيز الصافي

علي مهدي هادي 

 الجمالي

مطبعة النجف 

 االشرف

3113 112 

دار التنوير للطباعة  اد كاظمعالء جو الصورة حكاية انثروبولوجية  22

 والنشر

3112 323 

االختبارات الميدانية في فعالية الكرة   81

 الطائرة

 علي مهدي هادي

 عادل مجيد خزعل

دار نيبور للطباعة 

 والنشر

3115 123 

التربية  81

 الرياضية

البحث العلمي مفاهيم وتطبيقات في 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة

مشتاق عبدالرضا 

 رارةش

 311 3118 مطبعة صفر واحد

علم النفس الرياضي كتاب منهجي   83

للمرحلة الرابعة في كلية التربية 

 البدنية وعلوم الرياضة

عبدالله هزاع 

 الشافعي

علي حسين هاشم 

 الزاملي

دار الضياء للطباعة 

 والتصميم

3115 233 

مهارات كرة السلة واثرها في   82

كيفي القدرات الحركية والسلوك الت

 لذوي االعاقة العقلية البسيطة

رياض جمعة 

 حسن

مكتبة دجلة للطباعة 

 والنشر

 ودار الوضاح للنشر

3112 182 

التربية  83

 الرياضية

فسيولوجيا االنسان العامة 

 وفسيولوجيا الرياضة

اسعد عدنان 

 عزيز الصافي

 232 3118 مطبعة جامعة الكوفة

دار الرضوان للنشر  تالويستار الف افنان من جنان لغة السريان  85

 والتوزيع

3112 522 

اعداد الرياضيين بدنيا ,   82

 مهاريا,خططيا,نفسيا

عبدالجبار سعيد 

 محسن

 3118 322 

الدالئل الفسلجية والحركية في علم   82

 النفس الرياضي

علي حسين هاشم 

 الزاملي

دار الضياء للطباعة 

 والتصميم

3111 311 

التربية  88

 الرياضية

تبارات الخاصة بالعبي كرة االخ

 القدم وكرة الصاالت الناشئين

احمد فاهم نغيش 

 الزاملي

مكتبة دجلة للطباعة 

 والنشر

 ودار الوضاح للنشر

3112 383 

التربية الرياضية المعاصرة   82

 وتطبيقاتها الميدانية

حازم موسى عبد 

 حسون

 323 3112 دار الضياء للطباعة

كانيكي التحليل الفني والبايومي  21

لاللعاب العشرية للرجال والسباعية 

 للنساء وطرائق تدريبها

اكرم حسين جبر 

 الجنابي

دار نيبور للطباعة 

 والنشر

3112 331 

التربية  21

 الرياضية

تطبيقات علم التشريح في المجال 

 الرياضي

اسعد عدنان 

 عزيز الصافي

 152 3118 مطبعة جامعة الكوفة

والتمويل في االسواق االستثمار  ادارة واقتصاد 23

 المالية

سالم صالل راهي 

 الحسناوي

مؤسسة دار الصادق 

الثقافية للطباعة 

 والنشر

3112 323 

 253 3112دار المنهجية للنشر سالم صالل راهي  اساسيات االدارة المالية  22



 

 

 

 

 

 

 

 

 والتوزيع الحسناوي

سالم صالل راهي  التاجير التمويلي وتطبيقات مختارة  23

 الحسناوي

ر المنهجية للنشر دا

 والتوزيع

3112 331 

تخمين كلف االنشاء في عقود  الهندسة 25

 المقاوالت

صدى عبدالحالق 

 الياسري

شركة الطيف 

 للطباعة والنشر

3118 221 

صدى عبدالحالق   Engineering Economy هندسة 22

 الياسري

شركة الطيف 

 للطباعة والنشر

3112 128 

صدى عبدالحالق  واالستدامة تقنية النانو في االنشاء  22

 الياسري

شركة الطيف 

 للطباعة والنشر

3112 25 

ناظم شعالن  التدقيق والرقابة  28

 التميمي

-مطبعة الميزان

 النجف االشرف

3113 321 

عباس عليوي  تكنولوجيا عمليات التصنيع  22

 الجبوري

مؤسسة دار الصادق 

 الثقافية

3113 388 

-مطبعة الميزان مجيد كاظم عباس لنباتاتاالجهاد الالحيوي في ا  111

 النجف االشرف

3112 582 

-مطبعة الميزان مجيد كاظم عباس فسيولوجيا االجهاد  111

 النجف االشرف

3113 382 

113  Experoments in Rganic 

Chemistry 

نبيل عبد 

 عبدالرضا

 22 3115 بغداد-دار الوثائق 

االصابات الطيفيلية والتغيرات   112

ضية في االسماك المحلية المر

 واسماك التربية

نجم عبدالواحد 

 جدوع

 152 3111 بغداد -الوثائق

انمار عبدالجبار  معجم اسم االله في التوراة  113

 جاسم

دار الوضاح للطباعة 

 االردن-والنشر

- - 

تخمين كلف االنشاء في عقود   115

 المقاوالت

صدى عبدالحالق 

 الياسري

شركة الطيف 

 لنشرللطباعة وا

3112 211 

صدى عبدالحالق  االقتصاد الهندسي الهندسة 112

 الياسري

شركة الطيف 

 للطباعة والنشر

3112 312 

جبار حميدي  تقنيات التخطيط وااللوان  112

 محسن

مطبعة المنار/النجف 

 االشرف

  

جبار حميدي  التصوير االسالمي في الهند  118

 محسن

مطبعة المنار/النجف 

 االشرف

  

جبار حميدي  تاج محل  112

 محسن

دار كنوز 

 المعرفة/االردن

  

واجبات عضو البرلمان وحقوقة   111

 دراسة مقارنة

دار نيبور للطباعة  محمد عبد جري

 والنشر

3113 352 

أ.د. عبد الجبار  البايوميكانيك في الحركات الرياضية  111

 سعيد محسن

أ.د. اياد عبد 

 الرحمن

مطبعة دار الضياء 

النجف للطباعة 

 االشرف

  

التربية  113

 الرياضية

طيط واالنتقاء في المجال خالت

 الرياضي

أ.د. عبد الجبار 

 سعيد محسن

مؤسسة الوراق 

 للنشر والتوزيع  

3112 311 


