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المجتمع المدني دراسة نقدية
العرب  .....الى اين ؟
سادة العالم الجدد
الثقافة العربية
العراق الغزو -االحتالل -المقاومة
المجتمع المدني في الوطن العربي
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي
القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي
انتم يامن هناك
ديون الدول النامية المشكلة المستعصية
معابد بابل وبورسبا
دراسة علمية اقتصادية لمزرعة الدولة في السويب
مفاتيح الجل العالم الثالث
لودفيج فيورباخ ونهاية الفلسفة الكالسيكية االلمانية
افريقيا الغربية والكومنولث
الجماعات الضاغطة
دور االعالم في التنمية
الشريف الرضي
تاريخ اعالم الطب العراقي الحديث
تصدع الهيكل الثالث
الحرب الباردة الجديدة بين موسكو وبكين
شطب الكتاب بموجب محضر
لبنان والسوق العربية المشتركة
نظم االتصال
النفط العربي وبدائل الطاقة
شطب الكتاب بموجب الوصل المرقم  4213في 2111/1/21
التربية والتنمية االقليمية
شطب الكتاب بموجب محضر
كلفة الطالب في مؤسسة المعاهد الفنية للعام الدراسي -1183

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
روبرت داهـل
احمد عريبي عودة
علي الدين هالل وآخرون
تيم نبلوك
هادي نعمان الهيتي
عبد الرحمن عزي
ياسين سويد
حسن الترابي واخرون
نعوم شومسكي
توماس ل 1تومبسون
حيدر ابراهيم علي
جيف سيمونز
احمد الموصللي
مجدي حمادة واخرون
عزمي بشارة
اسامة الخولي واخرون
جان زيغلر
جيهان سليم واخرون
امي ورثنفتون واخرون
سعيد بنسعيد العلوي واخرون
سعد الدين ابراهيم
عباس النصراوي واخرون
سامي المطيري
عبد المنعم عثمان
روبرت كولديفاي
لجنة تقييم مشروع السويب
غي دي بوشير
فريديريك انجلز
دنيس اوستن
جان مينو
محمد عبد القادر احمد
الدكتور محفوظ
اديب توفيق الفكيكي
محسن خليل
ادوارد كرانكشو
اللجنة المرقم  111في 2112/11/1
مصطفى النصولي
جيهان احمد رشتي
حربي محمد
مكتب التربية العربي لدول الخليج
اللجنة المرقم  111في 2112/11/1
شوقي ناجي جواد
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1184
الواليات المتحدة االمريكية وعالقاتها االقتصادية مع اقطار
الخليج العربي
الثورة الصناعية في اثنى عشر عاما
التجارة واالقتصاد عند العرب
السياحة اسس ومبادئ
شمال افريقيا بين الماضي  ،والحاضر  ،والمستقبل
النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث
دراسات في الواقعية االوربية

.266

الرسائل الجامعية

.267
.268
.261
.271
.271
.272
.273
.274
.275
.276
.277
.278
.271
.281
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.282

في علم اجتماع الثورة
التحليل واالختبار في كرة اليد
طرق تدريس العلوم
قضاء الوطن اصالة الشعر
وضاح اليمن دراسة في موروثة الشعر
محاضرات في اللغة العربية واّدبها
موسوعة اعالم الموصل
مقتربات الى المشروع السياسي العراقي2113-1121
الصيغ االفرادية العربية نشاتها وتطورها
العربية بين امسها وحاضرها
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المكونات االولى للثقافة العربية
شركة العنان في الفقه االسالمي
االسالم ومفهوم القيادة العربية لالمة االسالمية
امين نخلة
اسرار عسكرية

.283

افريقيا جنوب الصحراء

.284

تخطيط المناهج الدراسية للعلوم الطبيعية الرؤية االسالمية
بحوث وتوصيات ندوة تربية الشباب المسلم ودور الجامعات
فيها
تاريخ الشرق االدنى القديم ايران واالناضول
مصادر التسلح االيراني  1185 - 1146دراسة وثائقية
منهج في الثقافة االسالمية بجامعة الخليج العربي  -الجزء االول
 التصورات الفكرية للمنهجالتربية في المانيا الغربية
التعليم العالي في جمهورية المانيا االتحادية
البحر االحمر اهميته االقتصادية واالستراتيجية
حركات التحرر الوطني بامغرب العربي في مناقشات مجلس
النواب العراقي  1158 - 1151دراسة تاريخية
اتجاهات اعالميه دراسات في مجال التاثير الجماهيري
التقرير االستراتيجي العراقي 2111-2111
ظاهرة المربيات االجنبيات
اساسيات نظم المعلومات الجغرافية
تاريخ العالقات الدولية من كندي الى غورباتشوف – 61
1111
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.287
.288
.281
.211
.211
.212
.213
.214
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عبد المنعم السيد علي
الجمهورية العربية المتحدة وزارة الصناعة
محمد ابراهيم الصيحي
بنيامين يوحنا
امين شاكر
غالي شكري
جورج لوكاتش
جامعة البصرة دائرة مساعد الرئيس
للشؤون العلمية
حاتم الكعبي
احمد عريبي عودة
عادل ابو العز
جامعة ميسان
د .باسم عبود الياسري
د .محمد مولود
بسام ادريس الجلبي
ا 1د  1سليم علي الوردي
محمد سعود المعيني
ابراهيم السامرائي
احمد عبد القادر مخلص
عز الدين اسماعيل
ابراهيم فاضل الدبو
بشار عواد معروف
ايليا الحاوي
ترجمة نخبة من العسكريين
وفيق حسين الخشاب وابراهيم عبد الجبار
المشهداني
محمد عبد السميع
رابطة الجامعات االسالمية
سامي سعيد احمد ورضا جواد الهاشمي
عبد الجبار ناجي و خليل علي مراد
جامعة الخليج العربي
مكتب التربية العربي
ترجمة مكتب التربية العربي لدول الخليج
عبد الحميد القيسي
صبري فالح الحمدي
د .عبدالسالم
د .عبدعلي كاظم
خلف احمد خلف واخرون
د .سميع احمد محمود
موسى محمد آل طويرش

.218
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بيروت  82وعي الذات
الفن العربي االسالمي
قضايا ملتهبة في السياسة العراقية 1158 - 1151
المغرب العربي على مفترق الطرق
ازمة االستعمار الفرنسي ودراسات اخرى
ازمة اليسار العربي
اوربا والتخلف في افريقيا
تاريخ الفكر االشتراكي  -الدولية الثانية  -ج 1
تاريخ الفكر االشتراكي  -الدولية الثانية  -ج 2
دراسات في التنمية االجتماعية
نزع السالح وحظر التجارب الذرية
روح العروبة
االحزاب السياسية في العراق 1132 - 1121
تطور معنى القومية
حكومة سليمان النابلسي 1157 - 1156
المصحف الشريف
ديوان جميل صدقي الزهاوي
علم تحقيق الوثائق
المجتمع القطري -دراسة تحليلية لمالمح التغيير االجتماعي
المعاصر
صنع السياسات العامة
قضايا تأريخية عربية ودولية
تاريخ الفكر االوربي الحديث 1167- 1611
امريكا والعراق في مناقشات مجاس النواب العراقي -1145
1158
تصنيف ديوي العشري
مستقبل الفلسفة المعاصرة في الوطن العربي والعالم
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1116
تركيا – المجتمع والدولة
النحو الواضح في قواعد اللغة العربية
جامع الدروس العربية
مختار الصحاح
المجموعة الشعرية الكاملة لبدر شاكر السياب
معجم االخطاء الشائعة
ديوان الجواهري
نهج البالغة
االعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني
اشراف الحجازفي القرن الثامن عشر
الصراع الدولي في الخليج العربي
قضايا الخليج والجزيرة العربية في مناقشات مجلس النواب
العراقي 1158-1145
العدوان الثالثي على مصر عام 1156
زهرة البيبون
الفكر السياسي في العراق القديم
امبريالية المساعدات

احمد ابو مطر
محمد حسين جودي
محمود شبيب
محمد المسعود الشابي
ابراهيم كبه
كلوفيس مقصود
والتر رودني
ج  .هـ  .كول
ج  .هـ  .كول
السيد محمد الحسيني
دونالد برينان
عبد اللطيف شرارة
فاروق صالح العمر
منيف الرزاز
محمود الريماوي
اللـه جل جالله
جميل صدقي الزهاوي
سالم عبود اآللوسي
جهينة سلطان سيف العيسى
جيمس اندرسون
د  .صبري فالح الحمدي
رونالد ستروبج
صبري فالح الحمدي
ملفل ديوي
عبداالمير االعسم
قاسم محمد عبدالدليمي
اندرو فنكل
علي الجارم
مصطفى الغالييني
ابو بكر الرازي
بدر شاكر السياب
خضر موسى محمد
محمد مهدي الجواهري
الشريف الرضي
نزار قباني
صبري فالح الحمداني
د .صبري فالح الحمداني
د .صبري فالح الحمداني
د .صبري فالح الحمداني
د.محمد رفعت
د .عبدالرضا الطعان
تيريزا هايتر

.341
.341
.342
.343

العباسية
دراسات في تاريخ الخالفة
ابو حيان التوحيدي في كتاب القابسات
التعليم والتنمية االقتصادية
مقدمة ابن خلدون

.344

الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب (رض)
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.341
.351
.351
.352
.353
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.355
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النظام الدولي الجديد – اراء ومواقف
مجلس التعاون العربي الداخل وفلسفة العمل
الخليج العربي في استراتيجيات االستعمارية والبريطانية خاصة
اصول فلسفة الحق
الهويات القاتلة قراءات في االنتماء والعولمة
العراق القديم
الطالق الطائفي
المنتجات الحرفية السياحية
المرشد الى مصادر البحث السياحي
منوليا
امريكا بين الحقيقه والوهم
السياسه الخارجيه

.357

االعالم العربي في عصر المعلومات

.358

تطور الفكر التربوي
البنى الثابته والمتغيرة لشعر الغزل في صدر االسالم والعصر
االموي
نظرات نقديه في عيون التراث
ديوان ابي طيب المتنبي
تخطيط الخدمات المجتمعيه والبنيه التحتيه اسس معايير تقنيات
تاريخ العالم الحديث والمعاصر
المدخل الى تحليل النص االدبي وعلم العروض
الشعر في المشرق العربي في العصر الوسيط من سنه -656
1213م
التطبيق النحوي
( احمد شوقي)
االعمال الشعريه الكامله
بغداد كما عرفتها شذرات من ذكريات
اللغه العربيه مهارات عامه
بيئه الخليج العربي وجزيرة العرب
القوى العالميه والتوازنات االقليميه
العراق الشعب والتاريخ والسياسه
وسائل االعالم واالتصال دراسه في النشأه والتطور
االعالم التنموي
االعالم البيئي
عولمه السياسه العالميه
بنك الثقافه
عولمه بالدهن الحر
حول العالم في  211يوم
االندلس في االسالم تكامل البناء الحضاري
العياده الغذائيه
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.381
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د .رشيد عبدهللا
د .عبداالمير االعسم
مصدق جميل
عبدالرحمن بن خلدون
د.عبدالرحمن عبدالكريم
د.حسن فاضل
د.باسل البستاني
د .سلمان زيدان النداوي
هادي طعمة
ارنست هيجل
امين معلوف
جماعة من العلماء واالثار السوفيت
حمدي العطار
بنيامين يوخنا
بنيامين يوخنا
د .محمد رفعت
د .محمد رفعت
د .احمد النعيمي
مركز االمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجيه
د .محمد سلمان الخزاعله
د .شاكر هادي التميمي
د .عباس هاني الجراح
ابو طيب احمد بن الحسين
د .خلف حسين علي
د .فائق طهيوب
مصطفى خليل الكواني واخرون
د .محمد شاكر الربيعي
د .عبده الراجحي
احمد شوقي
أمين المميز
د .محسن علي عطيه
د .عماد محمد ذياب
د .خضر عطوان
جاريت ستانسفيلد
د .محمد صاحب
د .محمد عبد ابو سمرة
د .سناء محمد الجبور
جون ببيلسي
د .طالل عزيز
وجيه عباس
أنيس منصور
عيسى الحسن
د .صبحي شحادة العيد

.382

رشيد عالي الكيالني ودورة في السياسه العراقية -1812
1165
االنسجام الصوتي في النص القراني
ديوان ابي القاسم الشابي ورسائله
ديوان االمام الشافعي
الفكر الفلسفي العربي المعاصر
مدخل الى الراي العام

.388

النظام االمني في منطقه الخليج العربي
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.411

هندسه المقاطع الصوتيه للشعر الحر
ديوان عمر بن ابي ربيعه
ديوان البحتري
القاره المنسيه المعركه من اجل امريكا الالتينيه
نهوض المجتمع المدني العالمي
المدخل الى الدراسه االستراتيجيه
الواقع العربي وتحديات االلفية الثالثة
حول واقع احصاءات القوى العاملة الوطنية
موسوعة تاريخ الطب
لمحات من النشاط الوطني لعشائر عنزة في القرن العشرين
خالصة تاريخ الكرد وكردستان
ما الذي يريده العم سام حقا
اوضاع مؤسسات الرعاية االجتماعية ودورها في خدمة المجتمع
العربي الخليجي
الحركة التعاونية في الخليج العربي
قضايا من واقع المجتمع العربي في الخليج
دراسات وقضايا من الجتمع العربي الخليجي
دراسة في طبيعة الجتمع العراقي
امبراطورية الشر الجديدة
اسوار الطين
الحياة السياسية في الدولة العثمانية
االستشراق االستجابة الثقافية الغربية للتاريخ العربي االسالمي
العرب والغرب والعولمة
رعاية االحداث الجانحين بالدول العربية الخليجية
المنتقى من رحلة ابن بطوطة
الشباب العربي في الخليج ومشكالته المعاصرة
التنمية والجريمة العولمة
استراتيجية الصراع
ادارة االزمات في ظل النظام العالمي الجديد
الرأسمالية ام الديمقراطية خيار القرن الواحد والعشرين
الطبقة الخارقة
موسوعة التاريخ االسالمي عصر النبوة /الراشدين/االموي...
المشاكل النفسبة
القائد بين السياسة والسلطة والنفوذ
السيرة النبوية
عشائر العراق
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د .قيس جواد علي
د .تحسين فاضل عباس
أبو القاسم الشابي
محمد ابن ادريس الشافعي
د .شبر الفقيه
د .كامل خورشيد
مركز االمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجيه
د .عبدالقادر عبدالجليل
عمر بن ابي ربيعه
الوليد بن عبيدهللا البحتري
مايكل دريد
دون ايبرلي
د .عبدالقادر محمد فهمي
الطيب تيزيني واخرون
انور عبد الرحمن خليل واخرون
رودريك مكجرو
مشعل حمودات
محمد امين زكي
ناعوم تشومسكي
كريم محمد حمزة
كمال ابو الخير
عبدهللا غلوم حسين واخرون
عبدهللا غلوم حسين واخرون
علي الوردي
عبد الحي يحيى زلوم
حسن العلوي
احمد نوري النعيمي
محمد الدعمي
محمد صالح المسفر
عبدهللا غلوم حسين
محمد بن فتح اللة البيلوني
زياد رشاد الراوي
صالح هاشم
توماس شلينيج
عبد السالم جمعة
مارك فلور بابيه
دايفيد ج روشكوبن
مفيد الزيدي واخرون
كيف جراي
قصي محبوبة
محمد بن عبد الملك
عباس العزاوي
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العراق دراسة في تطور السياسي
سياسة الواليات المتحدة االمريكة ومستقبل النظام الدولي
السيلسة االمريكية تجاة الوطن العربي
االنفجار العربي الكبير
موسوعة السياسة العراقية
موسوعة االقوال واالمثال والمواعظ والحكم
ياسين الهاشمي واثره في تاريخ العراق المعاصر
العراق بين العهدين الملكي والجمهوري
التاريخ المعاصر اوربا من الثورة الفرنسيةالى الحرب العالمية
الثانية
مضيق هرمز والصراع االمريكي االيراني
االنهيار االمريكي
ضبط الرعاع
االحزاب السياسية في العراق 1158-1134
السياسة الخارجية
العالقات العربية –االوربية حاضرها ومستقبلها
تاريخ بغداد
النفقات المالية في عهد عثمان بن عفان
موسوعة مقارنة االديان
اليهودية ج 1
المسبحية ج2
االسالم ج3
اديان الهند الكبرى ج 4
تاريخ المغرب واالندلس
تركيا في سنوات الحرب العالمية الثانية
فلسفة المستقبل العراقي -معاصرة المستقبل
فلسفة المستقبل العراقي –رهان المستقبل
فلسفة المستقبل العراقي –زمن االنحطاط وتاريخ البدائل
العالقات الدبلوماسية والقنصلية
السياسات العامة في الدول النامية
تاثير النظم االنتخابية في النظام السياسي
هيئة االسرار وكالة االمن القومي
االسطورة والسلطان
موسوعة تاريخ الخليج العربي
الصين التي لم تكتشف بعد
تاريخ تركيا الحديث
مذهب جديد في السياسة والتربية
صنع السياسات العامة
نزع سالح العراق الغزو بدال من التفتيش
دراسات في علم السياسة
الدبلوماسية
االستشراق والتبشير
التطورات السياسية في العراق 1168-1158
االمثال البغدادية

فيليب ويال زوالند
حيدر علي حسين
محمد مراد
احمد مالكي
حسن لطيف الزيدي
زكي محمد العزاوي
سامي عبد الحافظ
نوار سعد محمود
عبد العزيز سليمان
علي ناصر ناصر
احمد طحان
نعوم تشومسكي
عبد الرزاق مطلك
احمد النعيمي
مركز الدراسات العربي-االوربي
سليمان فائق
طارق محمد العزام
د.احمد شلبي
د .احمد شلبي
د.احمد شلبي
د.احمد شلبي
د.احمد شلبي
د.محمد عبد هللا المعموري
د.سعاد حسن جواد
د .ميثم الجنابي
د.ميثم الجنابي
د.ميثم الجنابي
د .هاني الرضا
د  .خليل حسين
قاسم حسن العبودي
جيمس بامفورد
سعدون المشهداني
محمود شاكر
جوناثان ستوري
اريك زوركر
فيليب اسكاروس
جيس اندرسون
هانز بليكس
سويم محمد العزي
شفيق عبد الرزاق السامرائي
رائد السوداني
د .جعفر عباس حميدي
جالل الحنفي
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Preparation course
االنتخابات وعملية التحول الديمقرطي في الخبرة العربية
المعاصرة
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التطورات االستراتيجية العالمية

.471
.471
.472
.473
.474
.475
.476
.477
.478
.471
.481
.481
.482
.483
.484
.485
.486
.487
.488
.481
.411
.411
.412
.413
.414
.415
.416
.417
.418
.411
.511
.511
.512
.513
.514
.515
.516
.517
.518

السياسة والسلطة
سادة المال
تطورات التنوع العلمي واثرها على الحياة
موسوعة المدن االسالمية
البيئة حمايتها تلوثها مخاطرها
البيئة مشكالت وحلول
الشامل في التربة وعلم النفس
التفكير االبداعي
خوارق الالشعور أو اسرار الشخصية الناجحة
مابعد النفط
نظرية العالقات الدولية
القرآن الكريم وبهامشه زبدة التفسير من فتح القدير
الرأي العام بين التحليل والتأثير
مذكرات الدكتور احسان شيرزاد
االدب العثماني
االدب العباسي-النثر-
نشأة الحضارة وتطورها في الخليج والجزيرة العربية
غريب القرآن
االدب االسالمي واالموي
مجالس االدب في قصور الخلفاء العباسيين
تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق
قياس الشخصية
تنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرها
طرائق التدريس العامة
السالطين في المشرق العربي
مدخل الى علم النفس
تاريخ العرب المعاصر
موسوعة مفاتيح الكالم
تاريخ اوربا الحديث والمعاصر
علم النفس الوراثي
اصول التربية
الغذاء ال الدواء
االدب الجاهلي
كتاب االمير
كيف تؤلف كتابا
سياسة االتحاد االوربي الخارجية في منطقة الشرق االوسط
سياسة المملكة المتحدة الخارجية تجاه العراق
مستقبل قوات االمن العراقية
المصالحة الوطنية في العراق
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Deborah Phillips
بومنية قوي واخرون
مركز االمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية
وورين كيد واخرون
لياقت احمد
عبد الحميد عبد السالم ارحيم
أمنة ابو حجر
د .عماد محمد ذياب الحفيظ
عادل الشيخ حسين
د .محسن علي الدلفي
د .هناء رجب حسن
د .علي الوردي
كينيث .س .ديفيس
د .السيد ابو عطية
محمد سليمان عبدهللا االشقر
د .هيثم هادي نعمان الهيتي
د .احسان شيرزاد
د.سامي يوسف ابوزيد
د.سامي يوسف ابو زيد
د .عماد محمد ذياب الحفيظ
محمد علي محمد
د.سامي يوسف ابو زيد
د.مصطفى بشير القط
د.زيد سليمان العدوان
د.محمد شحاتة ربيع
د.جودت احمد سعادة
د.توفيق احمد مرعي
د.عصام محمد شبارو
د.عماد عبد الرحيم الزغول
د.زهدي عبد المجيد سحور
مهدي الدجاني
د.رعد مجيد العاني
علي عبد الرحيم صالح
د.محمد حسن العمايرة
د.صبري القباني
د.سامي يوسف ابو زيد
ميكا فيللي
راشد بن حسين عبد الكريم
مركز البيان للدراسات والتخطيط
مركز البيان للدراسات والتخطيط
مركز البيان للدراسات والتخطيط
=
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عوامل انهيار الدول وانتهاء االنظمة وسقوط الحكومات
من بعض أنساب العرب
أوضاع االدارة العامة في العراق

د.محمد سرور الحريري
د .خاشع المعاضيدي
د .كاظم جواد شبر

