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2019 ُكتب المتفرقة باللغة العربية  

تاريخ 

 الطبعة

المؤلف  عنوان الكتاب عدد النسخ  ت 

 1 حاتم صالح الضامن\نوري حمودي القيسي البحث والمكتبة 1 1988

 2 العزاويخضير عباس  قبيلة العّزة 7  2010

ج1983

2 

طرق تدريس المواد االجتماعية :الجغرافية  1

 والتاريخ

 3 حسن مال عثمان

دليل دورات مركز التطوير والتعليم  1 2010

 2011-2010المستمر

 4 عبد الحسن عبد االمير احمد العبيدي واخرون

الموسوعة الكاملة لدورة مجلس النواب  2 2012

 العراقي المؤقت

 5 مجلس النواب

2008 

 21ط

 6 تعريب يونس احمد اسماعيل تصنيف دوي العشري 2

حقوق االنسان والحريات االكاديمية في   1 2012

 التعليم العالي

 7 عالء الدين  كاظم عبد هللا

 8 ماهر صالح عالوي الجبوري  وآخرون حقوق االنسان والطفل والديمقراطية  (7) 2009

ياسر منير \قتيبة احمد شهاب الدين االعظمي  العاب القوى بين النظرية والتطبيق  10 2012

 طه علي البقال

9 

العامل اللفظي الجار في ضوء متن الكافية  1 2010

 واالظهار

سعدون طه \عادل محمد عبد الرحمن الشنداح 

 سرحان العجيلي

10 

سعدون طه \ عادل محمد عبد الرحمن الشنداح الخوارزمي نحويا 1 2010

 سرحان العجيلي

11 

 12 حسين الحسيني الخلخالي شرح الدائرة الهندية في معرفة سمة القبلة 1 1981

 13 محمد علي الخولي انكليزي عربي–قاموس التربية  1 1980

 14 عادل عبدهللا خطاب ُجغرافية المدن 2 1990

محمد سعيد \المشهدانيابراهيم عبدالجبار  ُجغرافية الخليج العربي 2 1979

صبري فارس \عمر  

15 

 16 محمد ازهر سعيد ُجغرافية الموارد المعدنية 1 1982

االستخدام األمثل لتقنيات التصنيف الكمية  2 1989

 في الدراسات الجغرافية

 17 عبد الرزاق محمد البطيحي
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احمد حبيب رسول\عبد خليل فضيل ُجغرافية العراق الصناعية 1 1984  18 

1988 (3)  19 عبد الرزاق محمد البطيحي طرائق البحث الجغرافي 

 20 جمال حسين األلوسي األسس النفسية آلراء )الماوردي(التربوية 2 1988

 21 احمد نجم الدين ُجغرافية سكان العراق 2 1982

 22 مهدي محمد علي الصحاف الموارد المائية السطحية في القطر المغربي 1 1986

 23 سعدي علي غالب ُجغرافية النقد والتجارة 1 1987

احمد سعيد حديد و فاضل باقر الحسني وحازم  المناخ المحلي 1 1982

 توفيق العاني

24 

 25 نجيب خروفة ووفيق الخشاب  الري والبزل في العراق والوطن العربي 1 1984

الدولة العربية اإلسالمية في العصر  4 

 العباسي)الجزء األول(

 26 حسن فاضل زعين العاني

تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي      2 

) الجزء الثاني(     

حسن فاضل زعين العاني وعبد هللا ىسلوم 

 السامرائي وعبد العزيز الدوري

27 

 28 داعي مجهول القصيدة الشافية 1 1967

 29 عبد القهار داود العاني دراسات في علوم القرآن  1 1972

 30 محمد زغلول سالم األدب في العصر المملوكي 1 1994

االخوة العربية الكردية وانعكاسها في االدب  1 1979

 الكردي

 31 عبد الستار طاهر شريف

 32 مدني صالح بعد الطوفان 422الموسوعة الصغيرة ص 1 1999

مهدي محمد علي الصحاف ووفيق حسين  علم الهيدرولوجي 1 1983

 احمد كاشف الغطاءالخشاب وباقر 

33 

 34 مؤيد عبد القادر  هؤالء في مرايا هؤالء 1 1997

 35 حسن موسى زهرة البنفسج 1 

 36 احمد محمدية رحالت في الوطن العربي إلى اإلمارات 1 1978

الموسوعة الصغيرة انكار في الثقافة  1 1999

 وخطاب الحضارة

 37 ماجد اسد

العامة في فهرست مخطوطات االوقاف  1 1982

 الموصل )الجزء الثاني(

 38 سالم عبد الرزاق احمد

دمية القصر وعصرة اهل العصر )ألبي  1 1985

 الحسن الباخرزي(

 39 ابي الحسن الباخرزي

اللغة والتواصل االجتماعي )فتحي علي  1 1995  40 فتحي علي يونس وآخرون
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 يونس(

 41 عبد هللا بن احمد بن علي ديوان الميكالي 1 1985

 42 اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي كتاب ذيل األمالي والنوادر 1 1985

ادب الرحالت عند العرب في المشرق         1 1978

 )علي محسن عيسى(

 43 علي محسن عيسى

برج المربد والكتابة على الماء في مدائن  1 1990

 الندم

 44 مدني صالح

ترجمة حياة ناصر \واالس هادريل -م-ج أوربا في صدور العصور الوسطى 1 1979

 الحجي

45 

-2008الصحة النفسية في ديالى خالل عام  1 

2009 

 46 دائرة صحة ديالى

 47 احمد حسين اللقاني وبرنس احمد رضوان تدريس المواد االجتماعية 1 1986

ترجمة نبيه امين فارس \كارل بروكلمان العرب واإلمبراطورية العربية 1 1960

 البعلبكيومنير 

48 

ترجمة حسن الخياط \جاكلين .ب غارنيه ُجغرافية السكان 1 1974

 ومكي محمد عزيز

49 

 50 معن خليل عمر وآخرون 13ج-حضارة العراق 1 1985

 51 عبد الرزاق مطلك الفهد دراسات في حركات التحرر 1 1985

 52 عبد االمير االعسم 3ط-أبو حيان التوحيدي في كتاب المقاسات 1 1986

 53 مدني صالح أبن طفيل ) قضايا ومواقف ( 1 1980

تطورات معاصرة في القياس النفسي  1 1986

 والتربوي

 54 صالح الدين محمود عالم

 55 خير هللا طلفاح تاريخ العرب في العصر الجاهلي 1 

 56 فضيلة حسين يوسف جمباز البنات 1 1977

 )التجريب في 438الموسوعة الصغيرة ع  1 2000

 القصة والرواية(

 57 سليمان البكري

 58 جمال الغيطاني وقائع حارة في الزعفراني 1 1987

 59 ثائر رشيد سعد التربية الكشفية 1 2011

ترجمة عادل عزالدين \ارنو .ف .ويتيج  سيكولوجية التعلم 1 1984

 االشول وآخرون

60 

 61 عباس محمود العقاد يسالونك 1 1965

 62 محمد حسين الزبيدي 1958تموز  14ثورة  1 
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ترجمة خالد ناجي السامرائي وعثمان الجبالي  البؤر الساخنة 1 

 المثلوثي

63 

 64 قاسم عبده قاسم ما هي الحروب الصليبية 1 1990

 65 ازهر سعيد السماك وقبيس سعيد الفهادي    اصول البحث العلمي 2 1986

 66 تقي الدباغ وآخرون العراق في التاريخ 1 

 67 مالك الدليمي ومحمد السعدي التخطيط الحظري والُمشكالت اإلنسانية 1 

 68 محمود عبد الرزاق احمد وادهم حمادي ذياب ديوان الشهيد أبن زيالف الموصلّي 1 

 69 مصطفى الشهابي القومية العربية 1 1959

 70 عصام الدين عبد الرؤوف الدولة اإلسالمية الُمستقلة 1 

 71 ترجمةاحمد بشايرة وآخرون  مشروع الرياضيات المدرسية 1 1986

ديوان رسائل ضياء الدين بن األثير )الجزء  1 1982

 الثاني(

 72 تحقيق هالل ناجي\ضياء الدين ابن االثير

 73 احمد سعيد محمدية رحالت في الوطن العربي الى قطر 1 1979

 74 ابي فرج االصفهاني 5كتاب األغاني / 1 1956

 75 صبحي احمد رشيد موجز تاريخ الموسيقى والغناء العربي 1 2000

وحدة القصيرة في الشعر العربي حتى نهاية  1 1972

 العصر العباسي

 76 حياة جاسم

 77 ابراهيم الشبوط الحكومة االسالمية وآليات الشورة 1 2004

المطبوعات من مؤلفات تدريسيي كلية  2 2013

 االنسانية جامعة بابلالتربية للعلوم 

 78 عبد العظيم رهيف السلطاني

 79 مديرية الدفاع المدني العامة دليل الدفاع المدني للوقاية والسالمة العامة  1 

 80 ناظم رشيد األدب العربي في العصر العباسي 1 1989

حقوق االنسان  الفكر والممارسة دراسة في  55 2013

 الفكرين الوضعي واالسالم

 81 فاضل الدليميعباس 

اشكالية السلطة في تأمالت العقل الغربي  1 2011

 عبر العصور

عبد الرضا حسين الطعان وعامر حسن فياض 

 وعلي عباس مراد

82 

 83 عبد علي حسن تحوالت النص السردي العراقي 1 2013

في تراجم –المنتخب من تذكرة االولياء  1 2013  84 مرتضى نظمي البغدادي



 

 

 
5 

بغداد)دراسة االئمة والمتصوفة والزهاد في 

 تاريخية في خطط بغداد(

نحات بغداد :سيرة حياة وانجازات محمد  1 2013

 2011—1929علي حكمت من 

 85 احمد هاشم العطار

بغداد بين متصوفة االمس وفالسفة اليوم  1 2012

 مدخل اولي لمشروع حضاري

 86 علي حسين الجابري

 87 زكم ستار مدافن الرغبة 1 2013

 88 ويلفرثيسكر /ترجمة  حسن ناصر المعدان عرب االهوار 1 2012

–المؤتمر العلمي الخامس لكلية العلوم  1 2001

 الجامعة المستنصرية

 89 الجامعة المستنصرية –كلية العلوم 

 90 إسماعيل احمد عمايرة  نشأة الدراسات اللغوية العربية 1 2001

قسم  مكة المكرمةفهرس مخطوطات مكتبة  1 1994

 التاريخ

 91 محمد الحبيب الهيلة 

: دراسة في داللة  جدل اللفظ والمعنى 1 2002

 الكلمة العربية

 92 مهدي اسعد عرار

البالغة العربية :في ضوء األسلوبية ونظرية  1 2003

 السياق

 93 محمد بركات حمدي ابو علي

تاريخي مقارن في  علم اللغة العربية:مدخل 1 1973

 ضوء التراث واللغات السامية

 94 محمود فهمي حجازي

حقوق اإلنسان والحرية األكاديمية في التعليم  1 2010

 1العالي.ج

 95 كريم نجم خضر/عالء الدين كاظم عبد هللا

 96 سعد علي زاير رؤية تربوية مستقبلية في التعليم العالي 1 2011

األداء البرلماني للمرأة العراقية:دراسة  1 2011

 وتقويم

 97 نهلة النداوي

 98 مروة سالم نوري تربية الطفل في الفكر التربوي االسالمي   1 2013
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 99 أبي العباس محمد بن يزيد  المبرد 2-1الكامل في  اللغة واألدب ج 1 

خصوصيات استعمار الجمهورية الفرنسية  1 2013

 1914-1870الثالثة 

 100 يقضان سعدون العامر

 101 جليل وادي اإلعالم في البيئة المتأزمة حالة العراق 1 2010

آل دلف ألعجلي وأمارتهم العربية في إقليم  1 2011

 الجبل 

 102 تحسين حميد مجيد

 103 بنسن/مجمد جابرعلي مترجم  هربرت العقل والجسم:دراسة نفسية فسيولوجية 1 1989

 104 تحسين حميد مجيد تاريخ ديالىدراسات في  1 

 105 سعد علي زاير نصائح تعليمية عملية للمدرسين والمدرسات 1 2011

 106 الجامعة الرافدين بالد كلية 2015 نيسان االول العلمي المؤتمر وقائع 1 2015

 والتنشئة للتربية الحضاري التاريخ 1 2016

 ( تحليلية دراسة) االجتماعية

 107 شاكر حسين الخشالي

 108 أ.د. إبراهيم نعمة محمود  اجتماعية -تربوية-بحوث في التلفزيون فنية 1 2017

االحصاء التطبيقي في علوم التربية  1 2017

 الرياضية 

 109 عبد الرحمن ناصر راشد

 110 جمال حسين االوسي  سيكولوجية المراهقة  1 1988

 111 محمد جاسم ناصر  رسالة في اعراب جاء زيد 1 2018

 112 خير سليمان شواهين 3سلسلة برامج التفكير  1 2010
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2019 االنكليزيةللغة ُكتب المتفرقة با  

تاريخ  عدد النسخ العنوان المؤلف ت

 الطبعة

1 Anthony 

Giddens\MitchrllDuneier\Richard 

P.Appelbaum 

Introduction To 

Sociology 

3 2005 

5ed 

2 Jeff Rackham\Olivia Bertagnolli From Sight To Insight 1 1988 

3ed 

3 James E. Harf Taking Sides (Global 

Issues) 

1 2009 

4 William J. Taverner Taking Sides 1 2008 

10ed 

5 A.S . Hornby\E. C. Parnwell AN English – Reader's 

Dictionary 

1 1958 

6 E. Wayne Massey\A. Bernard 

Pleet\Barbara J. 

Diagnostic Tests In 

Neurology 

1 1985 

7  Sally Barr Ebest \Gerald J. 

Alred\Walter E.Oliu 

Writing from A to Z 3 2005 

5ed 

8 Joseph Gibaldi\Walter S. Achter MLA Handbook for 

writers of Research 

papers 

1 1988 

3ed 
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9 James D .Lester Writing Research 

papers A Complete 

Guide 

1 1987 

7ed 

10  Elwood S. Buffa \James s.Dyer Management Science 

Operations Research 

1 1981 

2ed 

11  Lou J. Spaventa\Marilyn L. s. 

Spaventa 

Writing to learn from 

paragraph to Essay  

11 2001 

12 Ted D. Stoddard \ DevernJ . Perry Effective Writing 7 

 

1998 

4ed 

13 William Faulkner As I Lay Dying 1 1964 

14 E. G Withycombe The Oxford 

Dictionary English 

Names 

1 1986 

7ed 

15 Random  Random House 

Websters English 

Learners Dictionary  

8 1999 

16 Grammar for pet  With  answer Louise Hashemi  and 

Barbara Thomas 

1 2006 

17 Grammar in context  Hugh Gethin 1 1990 

18 Skills  in English  Anna Phillips and 

Terry Phillips 

1 2005 

 


