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للط�اعة وال��� والتوز�ــــع

هاتف:01/541980 - 01/751055 - 445510 / 03

daralrafidain@yahoo.com

www.daralrafidain.com

وع املؤلف اسم الكتاب  ISBNدد الصفحاسنة الطبعالسعر املوض

ر�ي�� 1984 رجمة : د.احمد ال ................122017448روايةجورج اورو�ل / ت

الساسية �� علم اللغة  رجمة : حسن ناظم / ع�� حاكم صا��االتجاهات ا 4-18-922607-9-72018147978اللسانيات رومان ياكو�سون - ت

رامازوف 1/2 رجمة : دار ال�قظة الع���ة الخوة �ا 0-96-773221-1-302017672978روا�ة دوست��فس�� / ت

زامل االخالق والدين  رجمة : رعد  � ج�سلر - ت ري �� راسات ها 4-09-773223-1-112017312978د

 � � النحو العر��
ري االجماع �� 4-18-922607-9-102018257978لغة د.ر�اض ال�دي

 � � النحو العر��
ري االجتهاد �� 8-07-922607-9-142018415978لغة د.ر�اض ال�دي

ر�ــــخ / علم اجتماعصادق المخزو��السالم والمس�ح�ة سوسيولوج�ا العصور التأس�س�ة    0-5-9948720-0-182015519978تا

راه�م�ة  � االد�ان االب
ري جواداالسس الدي��ة لألصول�ة �� زاهد - د.فك رخ - اث��ات أ.د. ع�داالم�� �اظم  6-11-773220-1-62017168978تا

��ان�ة  ر�ــــخ ال � التوا
ر�ــــخمحمد مج�د �اللإلسالم الم�كر �� 8-88-988150-1-112015368978تا

راق  ات العالم�ة �عد احتالل الع �� � ظل المتغ
راسة �� ات�ج�ة السعود�ة د ��  …………………252012690س�اسة د.ع�د الع��ز محمد الشيخالس

 …………………4201059اسالم�ات ع�د الهادي الفض�� األسالم م�دءا

رب متاهات ال�حث عن ه��ة قوم�ة جد�دة لالسالم  9-80-773221-1-92017184978س�اسة حسام كصاي االسالميون الع

ار  رجمة : سعد توفيقاال�� 72017131روا�ة مكس�م غور�� / ت

 � � االعمال الشع��ة ال�املة ول�د حس�� 4-07-773225-1-202018720978شعر ول�د حس��

ورة  رس �مال نظ�� العتقاد �عدالة العالم الوهم وال�� راسات فك��ة فا 8-80-773228-1-162019430978د

راق�ة  رات الع ر�ــــخ الوزا رسم�ة لتا � الصول ال
ر�ــــخ - س�اسة ع�د الرزاق الحس��  …………………122014332تا

� الق�ائل الع���ة ورجالها
�ي االصول ال�من�ة �� ري النا  …………………152006284ا�ساباحمد العام

 �
را�� 142018اقتصاد االقتصاد الع

اطور�ة الناعمة �� 1-6-9940966-0-122015219978س�اسة مصط�� محمد جاسم العب�ديالم

� نهج ال�الغة 
 …………………4201074ادب - اسالم�اتد.ع�د الهادي الفض�� االمثال ��

� جمعة األم��
رجمة : محمد لط�� راسات ن�قوال مك�اف��� - ت 9-59-773223-1-82018212978د

رى ي االم�� السع�د وقصص اخ �� رجمة : حسن ال�ح ةاوس�ار وا�لد - ت �� 4-37-773224-1-5201878978قصص قص
�
� عالم ع�� �در الروا��

راق�ة �� 2-06-773220-1-102017304978ادبمحمد فاضل المشلب ألنتلج�س�ا الع

ر�ة 1-11 ه / 622 - 633 م راسة س�اس�ة حضا ة س�د االنام - د �� � س
�األنوار ��

را�� � السام
راس سل�م الحس�� ................................142017304اسالم�ات أ.د.ف

راق  � الع
رص الضائعة �� ة والف �� رشالنه�ار االمال ال�ب رجمة وتقد�م : ق�س قاسم العج ر�ــــخ / س�ا��ا�ما س�اي / ت 0-39-773220-1-162016544978تا

راف�ة  رغ راف�ة ط�� ر�خ�ة د�موغ راسة تا راسات حسن ع�� خلف الهوار د 4-31-773220-1-102017264978د

ر�ساأل�قونة الش�ع�ة   …………………92015160اسالم�ات عالء حم�د إد

�أ�ستمولوج�ا التأو�ل
� الحس�� 8-09-773225-1-142015340978فلسفة محمد ع�� حس��

�ة  ك�ة المعا �� رات من القصص ال رجمة : غسان حمدان ا�اء وابناء - مختا ةت �� 7-3-17732242-102018244978قصص قص

رجمة : نجاح الجب��� أ�لوموف 1/2 8-09-773225-1-242018835978روا�ة ا�فان غون�شاروف - ت

رماد  رفات ابنة ال 7-07-773224-1-72018157978روا�ة فوز�ة ع

راسة تحل�ل�ة ضمن مجال الفلسفة )    رفة الفقه�ة (د � المع
زمان والم�ان �� 5-92-988150-1-122016459978اسالم�ات الدكتور عالء الح�� أثر ال

� التعدد�ة الدي��ة 
�� �

رآ�� 4-99-773220-1-122017319978اسالم�ات د.نور الساعدي أثر النص الق

رة 2-27-773225-1-112018260978روا�ة نجم وا�� إثم سا

� �غداد  
رجمة : د. رمضان مهلهل سدخان اخر اليهود �� رجوان / ت ر�ــــخ�س�م  9-36-988150-1-122016352978تا

ي "ارواح غافلة"  �� رجمة : سه�ل نجم اختفاء ال�ائن ال� ي ساندرز ، ت �� راسات ب 4-41-773223-1-142017424978د

1917 �
�طا�� �� رافق للج�ش ال � م راسل حر�� راق مشاهدات م رجمة : محمد حسن عالوي - خ�� ع حتالل الع رات - س�اسة ادموند �اندلر / ت 0-42-773220-1-202017750978مذك

راسة تأو�ل�ة للطقوس العاشورائ�ة  � / د راسات - اث��ات مهتدي االب�ض اجتماع�ة التدين الشع�� 2-50-773221-1-82017222978د
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�تها 1/2 مجلد �أحداث عا
ة ذات�ة الس�د ع�د الرزاق الحس�� �� 2-31-988295-1-182014432978س

ة فك��ة   �� رد سع�د - س رجمة:سه�ل نجمادوا راساتب�ل اشكروفت / �ال اهلوال�ا ت 5-1-9948543-0-82016224978د

رجمة وتقد�م : عق�ل يوسف ع�دان ادم �عد عدن  5-84-773225-1-122018350978روا�ة فولت�� - ت

راق الحد�ث ر�ــــخ الع ر�ــــخ س��ف لونك��ك ت : جعفر الخ�اطر�عة قرون من تا  …………………182014460تا

رخب�الت ما �عد الحداثة  8-42-988295-1-102017390978فلسفة د.محمد ��اي ا

رجوحة القدر - شعر  رحات ا رس ف 7-99-988295-1-5201772978شعر آي

رات  رض الحضا � عليوي نا� ال��ادي ا ر�ــــخأ.م.د.حس�� 3-2-7732201-1-122017400978 تا

زمنة الدم - روا�ة  5-34-773220-1-52017136978روا�ة جهاد مج�د أ

� والمجتمع  � المثقف�� � الفجوة ب��
راسة �� � - د

را�� رح�م زمة التن��ر الع راسات فك��ة  فالح  0-21-773225-1-122018324978د

9-1-7732222-1-102017264978روا�ةع�� �در أساتذة الوهم 
� اس�نطاق النص آ�ات القتل وم�سوخاتها انموذجا 

راسة �� رآن ال���م د � الق
�اوي ش�ال�ة ال�سخ �� رآن�اتد. عادل ع�اس الن راسة / ق 4-73-773220-1-72017220978د

  � ق�� �� � عند المس�
رآ�� �اويش�ال�ة فهم النص الق رآن�اتد.عادل ع�اس الن راسة / ق 2-60-988150-1-92016286978د

ر�ة وخ�� المستع��ة  رب ال�ا�ل�ة مبتدأ العا �صول الع ر�ــــخمحمد آل يوسف حس��  …………………122013258تا

ر�ــــخ ،واال�ادة (توز�ــــع ) راجعة:حسن ناظماصول العنف - الدين،والتا زهر - م رجمة : ع�� م وكر - ت راسات جون ج 0-66-773222-1-132018342978د

 �
لما�� �� � - ال راسات د. وائل ع�د اللط�ف اصول العمل الن�ا�� 0-05-773225-1-102018135978د

� الناس  زعي�� اصل التفاوت ب�� رجمة : عادل  6-69-922607-9-72019155978فلسفة جان جاك روسو - ت

زل�ة  � أف�ار حول الموت واأل رش�� رجمة :ن��ل ف�اض - جورج ب 4-43-773221-1-152017360978فلسفةلودفيغ ف����اخ / ت

راءات نقد�ة  5-86-773223-1-62018154978نقدقحطان جاسم أفق المخ�لة - ق
� العهد المل��

راق �� �أقل�ات الع
ر�ــــخ - س�اسة ز�د الطا�� 9-0-09940966-162015494978تا

راءة س�مون�د ال�يو�� مع �اول �س�الن ) راجعة :حسن ناظماقتصاد ما ال �ضيع (ق زهر - م رجمة : ع�� م رسن - ت راسات فك��ة ان �ا 2-00-773226-1-102018248978د

ران � حول اي
�اع االم���� - السوف�ا�� ات�ج�ة ال �� 9-58-988295-1-102017250978س�اسة د.جاسم محمد ها�س س

رتر  رجمة : احمد حسن ال��ات آالم فا 0-29-922607-9-72019176978روا�ة غوته - ت

�ة - االهواز-ال���ت ) � (ال� رات شمال الخليج العر�� ر�ــــخ د.رسول الحسناويأما 2-19-1988150-72016176978تا

رق سفينة هولند�ة ع� ساحل عمان عام 1763 م � - قصة غ رجمة : فاطمة سالم العج�� أمستلف�� 2-69-773225-1-112018247978روا�ة �الس دورنبوس - ت

ون��ا  رجمة :د.حنان المسعوديآن ف�� ت جورج و�لز - ت �� � �� 9-99-773225-1-122018445978روا�ة ه

رن�نا 1/2- روا�ة   ي آنا �ا �� رجمة : ع�� ش 6-62-988295-1-242017920978روا�ة ليو تولستوي - ت

رتانفعاالت النفس 1-9-9226071-9-102018148978علم نفسر�نه د��ا

رشود انت �� 1/2 302019روا�ة د. م�� الم

رنج - شعر  � أن�� من النا 9-10-988150-1-62016110978شعر ول�د حس��

ر�ــــخ �ا�ل  6-05-773223-1-52017219978شعر عالء الح�� ان�� من تا

رة  62019ان تقلب الفك

 …………………122014334س�اسة ع�� جاسم السواد أنه�ار ه��ل االس��داد 

ر�عي��ة  رأة أ 9-1-7732215-1-6201785978مجموعة قصص�ة سمر المحمود إنها ام

لمان  �� راسات حم�د الخط�ب وراق ع� طاولة ال 2-12-922607-9-102018291978د

 �
� ال�ون الس�م�ا��

راسات �� رمز - د راسات الدكتور سم�� الشيخ أود�سا ال 8-96-773225-1-82018175978د

راق  � الع
�� � رجمة : جعفر خ�اط أ�ام ف�ل�� ر�ــــخت  …………………62010350تا

رهاب  ر�ــــخ اال � تا
راسة �� 4-37-988295-1-82017175978س�اسة قاسم خض�� ع�اس�ديولوج�ا التوحش د

راه�م محمد اهوال  � اب 9-0-7732249-1-102018237978شعر الشاعر ع�د الن��

زمن الورد - شعر  …………………..82013شعر ع�د الع��ز مد�ح���قونات 

راق    � الع
رحالة �� ر�ــــخ م�� الجم�لل�دو والق�ائل ال  …………………162010320تا

�ن  �� � ثورة الع
�يل�طولة �� ر�ــــخالس�د ع�د الشه�د ال�ا  …………………122010256تا

رس  � فا
ر�ــــخ د. ع�� حسن غض�ان الب��ــهيون �� 2-93-988150-1-162014512978تا

� الع� الع�ا�� 
ر�ــــخد. سوالف ف�ض هللا حسن البيوتات العل��ة ��  …………………162013439تا

راق  ران والع راسة مسح�ة عن ش�عة اي وكس � ك��الء د اب�ث د��ايزر- دين ن � �� رس��ا - ال � ك
راسة فك��ة فوتي�� 1-36-773226-1-142018308978د

رجمة : ام�ل خل�ل ب�دس البؤساء  1-48-922607-9-122019491978روا�ة ف�كتور هوغو - ت
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رحمة هللا �ائع القلق  ةانمار  �� 0-18-773225-1-6201892978قصص قص

رتر  0-4-7732222-1-978 102017357روا�ة ع�� �در �ا�ا سا
رحالة  رة الع���ة �عيون ال راق والج�� زيدو الع � ع�� غا

ر�ــــخ - رحالت د.ع�� عف��� 8-17-988150-1-122016341978تا

282019شعر �سام الحجار �سام الحجار - االعمال الشع��ة ال�املة 

راد�� مان�نك (توز�ــــع ) 5-26-773225-1-122018362978روا�ة نجم وا�� �غداد مالبورو من اجل ب

��اثا صورة مدينة  7-69-988150-1-82017148978روا�ةمحمد خض�� �

7-8-7732223-1-102017263978روا�ة ع�� �در �طاقة دخول ا� حفلة المشاه�� 

� مع فليح حسن الجاسم عضو الق�ادة القط��ة 
راق وام�ان�ة العودة ا� هللا / ذك��ا�� ر�ــــخ طالب الحسن �عث الع 2-93-773220-1-152017336978تا

� مختوم �الشمع االحمر 1980
را�� رحمة - ب�ت ع 1-14-773222-1-122017284978روا�ة د. هناء سلمان �ال 

ر�ــــخ  � التا
� خالد ��

�ي ب�� ري النا ر�ــــخ احمد العام  …………………202010496ا�ساب - تا

� مغالطة االلحاد 
4-47-922607-9-102019298978اد�ان عز الدين محمد ال�غدادي ب�ان الفساد ��

راه�مبي�� �ان  رجمة : ب�ينة االب ري - ت 3-08-9921723-122018237978روا�ة ج�مس ماثيو �ا

ا�ط  �� � عالم م
��ة المدن�ة مسؤول�ات وحقوق �� �� � ل

را�� رجمة : ع�د النور خ راسات فك��ة ها�ان ألتناي - ت 7-29-773228-1-122019235978د

� علوم الع���ة 
رة ��  …………………52009160لغةد. ع�د الهادي الفض�� التذك

رس  � �الد فا
�اف ال�شيع �� زه�� هاشم ال ر�ــــخد.ع��  3-04-994872-0-102015197978تا

�
زمة السور�ة أنموذجا ق االوسط اال �� � ال

8-5-9226069-9-82018138978س�اسة سامر سلمان الجبوريتنافس االم���� الرو�� ��

� النقاط الخالف�ة 
5-28-773223-1-4201764978قانون د.وائل ع�داللط�ف الفضل التعد�الت الدستور�ة نقاش ��

ات�ج�ة حلف شمال االطل�� تجاە ال�لقان �� دع ال�ب�� اس 3-4-9948720-0-142015309978س�اسة اث�� ناظم الجاسورلتص

ر��ة  � الثقافة الهند�ة والمغا
رق �� � الثقافات أسئلة الف

ة التفك�� �� �� راسات د. مون�س �خ 7-9-9881506-1-102016360978د

 � � علم النفس التج����
رار محاولة �� رجمة :قحطان جاسم التك �كورد  - ت �� راسات سورن ك 8-84-773224-1-82018158978د

�ة �� �ة حسون ال�طاطالتنم�ة ال� �� 2-1-9948720-0-82015223978تنم�ة �

ر�ــــخ عمان الحد�ث  رجمة:ا�من الع����تا ر�دوت - ت �� جونز ون�كوالس  �� راسات ج 4-81-773225-1-152018318978د

ر�ــــخ الخل�قة  زعل الماجدي تا ر�ــــخد.خ 5-8-9226070-9-142018416978تا

ر�ــــخ علم اصول الفقه  � تا
ر�ــــخ حسن جمال ال�لو�� 6-20-773224-1-62018138978تا

 1921-1914  �
�طا�� �� � عهد االحتالل ال

راق �� � الع
ر�ــــخ التعل�م �� ر�ــــخ ع�د الرزاق الهال�� تا 2-06-773220-1-122017280978تا

 1917-1638 �
� العهد العثما��

راق �� � الع
ر�ــــخ التعل�م �� ر�ــــخع�د الرزاق الهال�� تا 3-41-773220-1-122017246978تا

 1932 -1921 �
�طا�� �� � عهد االنتداب ال

راق �� � الع
ر�ــــخ التعل�م �� راجعة : عال�ة ع�دالرزاق الهال��تا راسات ع�د الرزاق الهال�� / م 3-06-773223-1-142018978د

راق�ة  زاب الس�اس�ة الع ر�ــــخ األح � تا
ر�ــــخ - س�اسة ع�د الرزاق الحس��  …………………142013392تا

ري القد�م ا� المستق�ل  ر�ــــخ الجسد - اورو�ا من الع� الحج فتا �� رجمة:جمال  ر�س / ت راسات جون روب - اول�فر ج.ت.ها 4-96-773223-1-202018711978د

� ال�من وس�� اعالمها
ر�ان�ة �� �ة اإل ر�ــــخ األ ر�ــــخد.محمد سع�د الط����ا 6-95-988150-1-132015308978تا

راسات وا�حاث ق االد�� القد�م د �� ر�ــــخ ال ر�ــــخ قد�م الدكتور اسامة عدنان �ح�� تا 9-94-988150-1-82015208978تا

راق الس�ا�� الحد�ث 3/1  ر�ــــخ الع � تا
ر�ــــخ - س�اسة ع�د الرزاق الحس��  …………………-402011تا

راق�ة 1/10 ط�عة منقحة جد�دة  رات الع ر�ــــخ الوزا � ا
ر�ــــخ - س�اسة ع�د الرزاق الحس�� 2002018تا

ر�ــــخ �غداد  ر�ــــخ تا  …………………122012224تا

راق  رى الع ر�ــــخ نصا ر�ــــخ - اث��ات د. سه�ل قاشا تا  …………………202014704تا

راق (859 ق.م - 1973 م)  ر�ــــخ يهود الع ر�ــــخن��ل ال�����تا 2-99-988295-1-252017870978تا

ر�ــــخ يهود الخليج ( ال�ح��ن - عمان - االحساء - ال���ت )  ر�ــــخن��ل ال�����تا 3-28-922607-9-152019346978تا

� فلسفة اللغة خصوص�ة اللغة الع���ة و�م�اناتها
 …………………102008224لغةد.عمر ظاهرتأمالت ��

�تحت اسوار القسطنطي��ة  ر�ــــخهاشم محمد ال�اج��  …………………5.52013112تا

� تحت ظل المشانق - روا�ة
 …………………3.5201355روا�ة ع�د الرزاق الحس��

� تذو�ب اال�سان 
راسات فك��ة حسن الخاقا�� 0-92-773225-1-132018238978د

ل ف��دي��ك ني�شه الس�� لله��ة 1869-1844
�
رجمة : محمد الفشت���ش� ة دان�ال �لو - ت �� 6-89-773223-1-152018455978ادب -س

را�ا س�د مسلط  2-25-922607-9-122018439978روا�ة نجم وا�� تل اللحم قصة م

راق�ة جد�دة  �اي تل��حة ألحالم ناج�ة - شع��ة ع راسةحسام ال 3-02-922607-9-82018139978د

راق�ة 2003- 2013 � الروا�ة الع
رس نا�ف الفايز تمثالت الموت �� 8-87-773221-1-102017252978ادبفا



 

زن�قة  الثع�ان وال

ران ( � إي
ران�ة والتطورات الس�اس�ة الداخل�ة �� ثورة الدستور�ة اإلي

راق�ة  الثورة الع

ى  �� راق�ة ال� لثورة الع

رفان والمساواة والح��ة و100000000( واحد وامامه اص      ثالوث الع

راق 1920 ثورة الع

ثيولوج�ا ال�شيع الس�ا�� 

الجامع المفصل أل�ات االح�ام 1/4 

الج��مة الفن وقاموس �غداد 

الج��مة والعقاب 1/2

ات�ج�ة محمد ع��  �� � اس
راق �� رة الع���ة والع لج��

� النق  
ر�ات �� � المحو والخط (الذكور�ة / االنث��ة ) مقا الجسدنة ب��

راف�ا     � تصدعات الو�� االقل��� للد�موغ
راف�ا الشقاق�ة �حث �� لجغ

الجوف 

جاسم الصحيح 1439هج - 2018 م  1/3

ر�خ�ة   راسة فك��ة - تا � 1882-1914 د
� العهد العثما��

ج�ل عامل ��

� ب�ت دا�ن 
جثة ��

جدل�ة الس�اسة والو�� 

جدل�ة المع�� والصوت 1/2

�غ الجوزاء  جالل الدين الرو�� من متاهات الحق�قة ح�� �ل

� رة ال��� ج��

اق  �� � اش�ال�ة النص و رؤ�ة االس� رآن ب�� جمع الق

راق ومخاضات بناء الدولة واالمة �عد 003    رة الح�م - ش�عة الع جم

رتن لوثر جوهر اال�مان �حسب ما

جوهر المس�ح�ة 

� ظل االمم المتحدة (توز�ــــع )
ردة �� الحروب ال�ا

رب والسلم 1/3- روا�ة  الح

رة  رات السام�ة الم�ك الحضا

رى الشمس  ر�د ان ا الحق�قة ا

� قم   ي -  خطاب الحد�ث ب�� �� � ع
الحق�ة التأس�س�ة لل�شيع االث��

ر�ــــخ رات ما ق�ل التا حضا

 �
را�� زب ال�عث الع رش�ف ح � ا

راسة �� الحوزة تحت الحصار - د

� االسالم
الحوار ��

رافدين � وادي ال
الح�مة ��

ر�ــــخ ال الج��ا  � تا
الحلة الب�ضاء ��

رس التبغ  حا

رح�ل الروح  ح�� 

ح�� تخوم العالم 

وآشور - ط�عة ثان�ة  رة �ا�ل  حضا

ح�ا�ات ا�طال�ا وروس�ا 

راق المعا� ر�ــــخ الع ە لتا �� ته ومنهجه وتفس �� � س
حنا �طاطو ��

ة مطر  �� ح

�� السماوات السبع 

 � حول الدين خطا�ات ا� محتق��ه من المثقف��

رائط منتصف الل�ل  خ
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2-33-773222-1-42017293978شعر حسام محمد ع�� خالصة ال�ارود والحلوى 
ري � محمد الحلوخطاب الحداثة عند الجاب 1-32-988150-1-72016141978فلسفة د.حسن��

� الضوء والظل  رستم الدكتور ع�د الهادي الفض�� ب�� راسات ع�د هللا ال 3-2-9940966-0-72015288978د

راق � الع
� الدولة والمجتمع �� راسات نخ�ة من ال�احث�� 5-47-773220-1-92016336978د

راسات خل�ل جندي - تقد�م : سعد سلوم الدين االي��دي - المعتقدات ، الميثولوج�ا،الط�قات الدي��ة  3-61-1773226-142018313978د

راشة اوديه�ا، مواعظ وتعال�م  زك��ا د 3-67-773220-1-142014244978اد�ان �ح�� بن 

را�ة االعجاز 1/8 ........................1202017اسالم�ات د.ع�د الوهاب حسن حمد د

ك�ة  �� ات�ج�ات للوال�ات المتحدة االم �� ري دروب القوة العظ� - االس رار انور ال�دي راسات -س�اس�ةد.ك 1-0-7732247-1-122018339978د

راق�ة  � تأس�س الدولة الع
رف���دور النخ�ة القانون�ة �� � ال ر�ــــخ - س�اسة ع�د الحس�� ...... …………………132005384تا

راسالت تالستوي وغاندي  رجمة : احمد صالح الدين دولة الحب م راسالت اعداد وت 7-33-922607-9-82019160978ادب الم

راق�ة  �ديوان الرؤساء للق�ائل الع
را�� ر�ــــخ ع�د ال���م الف راجم - تا ...... …………………102009176ت

رضا المظفر  رضا القامو�� ديوان الشيخ محمد  6-22-773222-1-142017421978ديوان محمد 

� المجت  
� دينام�ات العجز المتعلم الجم�� ��

راسة نفس�ة �� ر�خ�ة والثقافة الس�اس�ة - د رة التا زعل ج�� الذا� راسات فك��ة لؤي خ 0-5-773226-1-162018978د

� ك�ف يتكون ؟  رمضان الذوق االد�� رجمة : دالل ال رنولد ب�ن�ت - ت راسات ا 0-12-921723-9-92018125978د

 �
راسات / علم نفس د.رندا سه�ل رزق هللا الذ�اء العاط��  …………………122017206د

رآن ال���م  � الق
�ح الفاض�� لذكورة واألنوثة �� رآن�ة د. ف راسات ق 8-43-773223-1-122018301978د

رة والمتخ�ل - نظ��ة التأو�ل عند غاستون �اشالر  راسات د. احمد ع��ز الذا� 7-67-773222-1-82017181978د

ري - ح�ا�ة الالمنت��  رسان ذلك التاسع �د 0-06-773224-1-82017146978مجموعة شع��ةمحمد نع�م الخ

��ــــح  رغ��ت مي�شل ذهب مع ال 2-62-773222-1-82017251978روا�ة ما

�دي  � التواصل وال
راسات �� رىء - د راوي والمروي له والقا �عل رجمة وتقد�م :�شار �ش � - ت راسات مجموعة من المؤلف�� 6-04-773224-1-5201876978د

� االم����  ر�� رار الس�ا�� الخا رس والق 0-50-773225-1-122018304978س�اسة أ.م.د.ص�اح ع�د الرزاق ك�ة رئ�س وال�ونغ

زهة المسامر  زة المسافر ون ز�ة او نه � ال �اشف الغطاءرحلة الحجا 6-53-988150-1-142016325978رحالت  محمد الحس��

رجل القاموس  1-75-922603-9-62019101978روا�ة حسن �السم ال

� اال�قونات والتصاو�ر االسالم�ة 
راسة �� راسات ز�اد �اظملروح العت�قة د 0-79-773222-1-82017304978د

رجم الروما�س�ة الثور�ة  /سان/�ل�خمان /لوي / اب�سور/ ت �
��� �� / س راسات مو�س�� ....................72017176د

� الس�اسة
 …………………42010114س�اسة الدكتور ع�د الهادي الفض��رأي ��

( � ال����
رة آل ال�ال�� � القرون الستة الماض�ة(مع شج

�� �
�رجال الفكر واألدب من آل ال�ال��

ر�ــــخ الدكتور سند محمد ع�� ال�ال�� راجم - تا  …………………162014528ت

1834 �
رجمة:جعفر الخ�اطرحلة ف��زر إ� �غداد ��  …………………132014224رحالت ج�مس ب��� ف��زر/ت

�
رات الحس�� راق أو خاط � الع

� رحلة ��
ر�ــــخ ع�د الرزاق الحس��  …………………82013192تا

رى  اطور�ة وقصص اخ �� رجمة : مهلهل سدخان رسالة ام � �اف�ا ، ت ران�� ةف �� 6-21-773223-1-92017208978قصص قص

�طان  0-23-773223-1-112017347978مقاالت محمد خض�� رسائل من ثقب ال

ا  �� رجمة: ع�د الستار ع�د اللط�ف ارسائل ا� ف وكوف - ت راسالت فالد�م�� ناب 2-57-773224-1-132018452978ادب م

رجمة : ع�� سعد رسائل ا� م�لينا  رانز �اف�ا - ت راسالت ف 8-12-773225-1-122018324978ادب م

رس�ل بروست  رجمة : ر�يع صالح رسائل ما راسالت ت 2-1-9226074-9-152019540978ادب م

� ال�تا�ة االدب�ة 
راسات �� رة الروا�ة - د رة وذا� راسات صدوق نور الدين روا�ة الذا� 7-67-773222-1-72017159978د

زعي�� روح الجماعات  رجمة : عادل  1-51-922607-9-82019179978علم اجتماع غوستاف ل��ون - ت

��ال�ة  3-91-773225-1-122018978روا�ة مصورة ح�در الع�د�� رؤى 

ا��س زور�ا - روا�ة  � �� زن 7-85-988150-1-102016424978روا�ة ن�كوس �ا

ر�ــــخ د.ن��ل ف�اض زمن معاو�ة  4-73-773220-1-102017317978تا

4-50-922607-9-102019380978روا�ة لي��وف كوسمودم�ا�س�ا�ازو�ا وشورا �طولة ف�� وثأر ف�� 

راق الواقع والحلول  � الع
زمة االس�ان �� دع أ راساتد.ماجد محمد خورش�د الداوودي لسقف المتص 1-38-988295-1-122017374978د

 �
را�� � المجتمع الع

� العشائ��ة �� � الس�� رهان الجنا�� راسات ك��م ب  …………………102013207د

راق (توز�ــــع ) راء الحداثة �الع رات شع � مذك
راسة �� � - د

ة والعنف الثقا�� �� رس الس زي االخ راسات محمد غا 3-78-773222-1-132017356978د

راه�م ساحر أوز العج�ب  رجمة ب�ينة االب رانك �ام - ت 96-9-996698-9-102018191978روا�ة ل�مان ف

� آثار هندستان
رجان �� رجمة : د.محمد سع�د الس�حة الم را�� ت زاد ال�ل� ر�ــــخ لشيخ غالم �� آ 0-97-988150-1-152015472978تا
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� الصوت والمع�� 
ات �� �� رجمة : حسن ناظم / ع�� حا�م صست محا 3-31-922607-9-92019172978لسان�ات رومان �ا���سون - ت

� الحجاز 
رة هاديستة اشهر �� رجمة : سا � ، ت  …………………162011270رحالت جون ك��

رأة  رجال وام راه�م ستة  ز�� اب راسات محمد  1-77322342-1-72017187978د

ة  �� رجمة : محمد قطب سخ��ات صغ ةتقد�م : س�د قطب ، ت �� 7-14-773220-1-82017208978قصص قص

رتا 62019سدها

رجمة:ع�د الرزاق آ�اديسالمة الروح وراحة الجسد �ة المهاتما غاندي/ت �� 6-78-773221-1-72015111978تنم�ة �

�ع ا�مان ف سلطة التفاؤل  رجمة :�شار سا�� �ش راساتاالنل��مك جين�س / ت ..................82017156د

ة) �� ةد.عمر ظاهرسنوات الض�اع (قصص صوف�ة قص ��  …………………62012199قصص قص

ري االعمال الشع��ة ال�املة  راب سبه رجمة وتقد�م : غسان حمدان سه 5-96-922606-9-142018408978شعر ت

ق االوسط  �� � تجاە ال �س�اسة الص��
را�� 4-99-988150-1-62015151978س�اسة الدكتور �اسل فاروق السام

راق � �الع ر�ع�� رة اال �ج الحطابس�اسة األلم والمع�� - طقوس عاشوراء وز�ا راسات فك��ة ف 8-93-773228-1-122019315978د

ال
ّ

ة آل هذ �� �يس ري النا ر�ــــخ - ا�ساب أحمد العام  …………………..نافذ14تا

را  6-90-773225-1-72018120978روا�ة احمد دهر س�ماد

راغ انموذجا  � اال�اء واالبناء وقت الف � منعطفات العالقة ب��
راسة �� راهقة د � جابر الحلو س�كولوج�ة الم 7-69-988150-1-72016139978علم نفسالدكتور حسن��

رجمة : احمد حا�ك س�كولوج�ة الجماه��  6-30-922607-9-102019239978علم اجتماع غوستاف ل��ون / ت

ر�س�ة - روا�ة �انورام�ة   …………………62010249روا�ة د.عمر ظاهرس�مفون�ة الغضب الف

راسات فك��ة احمد الصحاف سوسيولوج�ا المنقذ - ا�ديولوج�ا الغي�ة و�وت���ا الظهور  4-03-773229-1-122019309978د

و�ولوج�ة  راسة ان�� راق د � الع
3-18-988295-1-82016183978اث��اتد.صالح ش��ب محمد الدل���لش�ك ��

رى  رب ونصوص فلسف�ة اخ ق والغ �� رجمها : اسكندر ح�ش ل رها وت رد�ائف - اختا 5-37-922607-9-62019107978فلسفة ن�قوالي ب

7-59-922607-9-6201991978روا�ة �ح�� الشيخ الشوق 

رجمة : خ�� ع�� الشيخ وال�حر  ر�ست همنغواي / ت 5-88-773221-1-62017112978روا�ة أ

�ت سنغ الش�ف روا�ة من االدب الهندي الحد�ث �� 0-82-773222-1-102017263978روا�ة جاس

رع �شار  1-07-773226-1-132018400978روا�ة محمد الس�ا��  شا

4-24-87373-91-102017143978روا�ة ع�� �در شتاء العائلة 

رات فلسف�ة  رجمة :قحطان جاسم شذ �كورد  - ت �� راسات فك��ة سورن ك 3-73-920607-9-72019183978د

رجمة : نقوال رزق هللا شهداء التعصب  ز�فا�و / ت 3-38-773220-1-102017336978روا�ة مش�ل 

ز�ات �غداد ا �� 8-27-773223-1-142017543978شعر وج�ه ع�اس ش

رضة ا� السلطة  راق من المعا � ش�عة الع
راجعة : عق�ل الخاقا�� ري - م راساتع�� يوسف الشك .....................102017244د

راء  � الصح
�ع�� �� 9-12-773221-1-152017407978ادب  ع�� 

رب وعالقتها �التفك�� التج��دي را�اتها �عد الح ران لصدمة النفس�ة واضط راسة / علم نفس د. ع�د السجاد ع�د ال�د 3-36-773222-1-102017186978د

رة الع���ة  راق والج�� � ع� الع زي�اع األجن�� � ع�� غا
ر�ــــخ الدكتور ع�� عف��� 6-1-9940966-0-102015248978تا

ر�ــــخ  � المفهوم والتا
� فصول �� �اع المذه�� راسات فك��ة تح��ر وتقد�م: حسن ناظم - ا�اد العن�� ل 4-06-773226-1-142018472978د

9-39-922607-9-62019119978شعر ع�� وج�ه الصوائت والصوامت 

راه�م صاحب الظل الط��ل  رجمة :ب�ينة االب � و��س�� - ت 8-03-921723-9-102018233978روا�ة ج��

� العال��  ات��� �� راسة الفكر االس ات�ج�ات مدخل لد �� رس حم�د صانعو االس راساتا.م.د ع�� فا 6-59-773224-1-82018220978د

راثون  ري ص��ان الما ي الح�د �� 4-34-922607-9-82019127978قصص ص

7-27-87373-91-82017215978روا�ة ع�� �در صخب و�ساء

� صلوات الحب السبع  ز�� 6-10-773221-1-82017174978روا�ة فؤاد �ا

 �
را�� � الع

� ضوء النظام القانو��
راسة �� � م�افحة التجاوزات - د

رة ومسؤول�اتها �� � محمد حمودي العب�دي صالح�ات االدا
6-99-922606-9-142018279978قانون الماشور القانو��

ته ورسائله (1603-1976م) 1/3  �� � س
�� �

ر�ــــخ النجف محمد ع�� ال�ال�� �صفحة من تا
ر�ــــخ - ادبالدكتور سند محمد ع�� ال�ال�� 6-17-988295-1-4820161597978تا

ورة الماء - شعر � ص�� 0-39-988150-1-52015128978شعر ول�د حس��

� من القرون الوس� 
� �عض نصوص االدب الالتي��

رجمة : هشام ف�اض / دققها وقدم لها : ن��ل ف�اضصورة محمد �� راساتت 5-88-773221-1-102017304978د

اق - العلمان�ة - اال�ديولوج�ة - االستعما  �� � المعا� / االس� � الفكر الس�ا�� العر��
1-86-773221-1-122017272978فكر محمد عطوان صور االخر ��

اء  �� رة الخ � لط��ق ا� الج��
7-97-773221-1-122017480978روا�ة ع�اس بن ن��

ران 9-47-773222-1-122017416978روا�ة ع�� �در الط��ق ا� تل مط
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� وعالقته �الصحة والجمال  رة - تحقيق وتقد�م : د.ق�س السعد الطعام عند الصابئة المندائي�� 6-27-922607-9-102018194978اد�ان د.لم�عة ع�اس عما

رقص مع األفا�� - روا�ة  رق وال  …………………82010335روا�ة د.عمر ظاهرطا

رائف نجف�ة  رائف وظ جمان ط ��  …………………52011136ادبع�اس ال

8-29-773221-1-142017385978ادب االء سعداويطقوس الجسد وال�تا�ة 

ق لندن  �� راجعة : عدنان الصائغطيور  7-47-773226-1-102018199978شعر س��فن وا�س / م

� سنة 2004
زهور �� رائب ق� ال رة انقذت من خ راف�ة ناد راق - صور فوتوغ � الع

� و ول�م لي�� العائلة المال�ة �� ة ع�� ابو الطح�� �� 7-19-773225-1-252018978س

رجمة : عد�� �امل العبود�ة  7-98-773220-1-82017160978روا�ة مكس�م غور�� / ت

رة السالم الع���ة  رات االمم المتحدة وم�اد را � ق �ائ�ل ب�� رب وا را�� ع ر�� الح 5-88-773221-1-122017184978س�اسة المحا�� ت

 �
� الثا��

� العهد العثما��
راق �� راد الع ر�ــــخ خل�ل ع�� م 5-14-773224-1-142018352978تا

رن الخامس ع�� الم�الدي � الق
راق �� �لع

ر�ــــخأ.د.نوري ع�د الحم�د العا�� 7-98-988150-1-102014208978تا

� دوري االحتالل واالنتداب 
راق �� � لع

ر�ــــخ - س�اسة ع�د الرزاق الحس�� 5-32-988295-1-222013288978تا

� ظل المعاهدات 
راق �� � الع

ر�ــــخ - س�اسة ع�د الرزاق الحس�� 2-98815077-1-122013276978تا

راق قد�ما وحديثا  � الع
ر�ــــخ - س�اسة ع�د الرزاق الحس��  …………………132013360تا

رات راق وما توا� عل�ه من حضا ر�ــــخ قد�م الدكتور حسن عون لع  …………………102014248تا

� النصوص المقدسة 
ر�ــــخد.زه�� ثا�ت العشق �� 162018تا

ر�خهم �سبهم فروعهم مسا�نهم  ��ة - تا � حاجم ب��دي العشائر ال�  …………………122012253ا�سابحس��

 � � العقل واالستدالل العق�� عند المت�لم�� ر�ا�� 4-2-7732200-1-72017176978فلسفةد.ت�س�� ال

� فيها وانع�اسها عل�ه 1875-1823 
راق العثما�� ران�ة تطوراتها وتأث�� الع ر�ــــخ أ.د.جم�ل مو� النجار لعالقات العثمان�ة االي ..................142017336تا

راق المعا� � الع
راه�مالعنف الس�ا�� ��  …………………142015352س�اسة الدكتور ناظم نواف اب

رس العنا� الفلسف�ة المؤسسة لوظ�فة االدب  رس ع��ز المد 8-6-7732204-1-92016304978فلسفة د.فا

زف الغيوم  2-0-7732222-1-72017111978روا�ة ع�� �در عا

� طالب  ر�ــــخد.انور الم�اح ع�د هللا بن جعفر بن ا�� 3-53-773221-1-102017235978تا

راه�م عدوي اللدود  رجمة :ب�ينة االب � و��س�� - ت 5-04-921723-9-142018365978روا�ةج��

رض-نقد-تحل�ل) � الفقه�ة لوال�ة الفق�ه (ع
ر�خ�ة والم�ا�� رهاصات التا رش الفق�ه - اال راسات احمد �اظم اال�وش ع 5-68-773225-1-152018439978د

اطور�ة العثمان�ة  �� رب االم �ع رجمة :ع�د الحك�م �اس�� ز / ت ر�ــــخ بروس ماس�� 0-19-773224-1-142018343978تا

�ــــع  �� �عة و�دا�ة ال� �� راسات احمد �اظم اال�وش ع� الفق�ه - نها�ة ال 5-71-773225-1-152018350978د

رهاب  �ــــع االسال�� واش�ال�ة اال �� � ال�
راسات - اسالم�ة الدكتورة كوا�ب �اقر الفاض�� عصمة الدم �� 4-73-988150-1-142016463978د

ر�ــــخ  راق ما ق�ل التا � : ع راقولو�� زعل الماجدي ع راسات دكتور خ 4-00-773222-1-172017479978د

رات  � عشائر دجلة والف  …………………202013728ا�ساب ع�� ال�ع��
�
ة،ال�شاط الس�ا�� والوط�� � �� ر�ــــخ مشعل حموداتعشائر ع  …………………82012191ا�ساب - تا

5-43-988295-1-122017397978علوم غ���ة كوش�ار بن ل�ان الج��� تحقيق :د.محمد سع�د الط���علم الحساب الهندي 

7-30-988150-1-142016333978علم نفسفجر جودة النع���علم النفس االجتما�� 

راسات  � علم النفس االجتما�� نظ��ات ود
3-9-7732217-1-142017447978علم نفسأ.د.سناء ع�� الداغستا��

�ع� ضوء القمر - شعر   2-02-988295-1-72016159978شعر �سام حس��

ر� حجر - شعر  � ع� م 2-22-773220-1-52017128978شعر ول�د حس��

� �غداد 
راسان �� � الدين علماء خ

ر�ــــخ د. رفاە ت�� 5-01-988295-1-162014511978تا

� / أ.د.محمود الق��� ع�� الوردي - منظورات متنوعة  راساتأ.د. الهاي ع�د الحس�� 8-17-988150-1-142016421978د

ر�ــــخ �اس�ل دقاق عهد المهداوي   …………………122010231تا

� ضحكت 
ف الفتاة ال�� �� رجمة : نور  �ر - ت �� 5-99-773223-1-102017270978روا�ة ادنا ف

 � رمان االخ�� ، داعش واال�ادة الجماع�ة لالي��دي�� راجعة : سعد سلوم الف 9-49-988150-1-102016184978اث��ات - س�اسة حسوهور�� / تقد�م وم

� (226-651م)  
ري الساسا�� ر�ــــخ قد�م الدكتور انور الم�اح الفكر العسك 9-52-988150-1-162016472978تا

اوس  �� � عماد الفكر الس�ا�� عند ليو ش 9-04-773223-1-102017280978فكر حن��

�ة  ك�ة المعا �� 1-09-988295-1-82016206978فلسفة نور الدين علوشلفلسفة االم

9-81-988150-1-92016223978فلسفة ز�نة ع�د امط�� الفلسفة الس�اس�ة عند ترو�س��  

 �
زعل الماجدي الفن االغ���� ر�ــــخ قد�م - فنوند.خ 4-95-988295-1-162017352978تا
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ر�س - روا�ة   راموسفاتنة �ا  � رم�� 5-21-988150-1-82016211978روا�ة ج

� �اف�ا االعمال القصص�ة ال�املة  ران�� رجمة : د. رمضان مهلهل ف 9-71-922607-9-142019448978قصص ت

رنة  راسة استدالل�ة مقا �ة د ات المعا �� � ضوء المتغ
� قه الجهاد ��

و�ان السلطا�� راسات د.ح�در ش 1-39-773223-1-142017507978د

راق الق��ب  ر�ــــخ الع رجمة : جعفر الخ�اطفصول من تا ر�ــــخ المس ب�ل - ت  …………………182013500تا

ة  �� � الح
�� � ر�ــــخ اللخمي�� رجمة : د.منذر ال�كر فصول من تا ر�ــــخ قد�مجوستاف رو�شتاين / ت 8-7-9940966-0-8201595978تا

زما النبوة عند ما�س في��  ر� � سوسيولوج�ا الدين / �ا
2-35-988150-1-102016280978فلسفة د.جعفر نجم ن� فصول ��

ف  2/1  �� ر�ــــخ النجف األ رح�م محمد ع�� /تحقيق :د. �امل سلمان الجبو فصول من تا ر�ــــخ ع�د ال  …………………322011899تا

زا�� � الح زف�� رقة العا 9-0-9226070-9-62018156978قصص زه�� ك��مف

�
� الفكر الش��� مسك��ه انموذجا

� فلسفة االخالق ��
8-13-773224-1-102018266978فلسفة حسن جمال ال�لو��

ر�ــــخ  ر�ــــخ أ.د.جم�ل مو� النجار فلسفة التا 4-57-773220-1-72017106978تا

ر�ــــخ عند كولنجوود 8-26-773224-1-82018166978فلسفة اللواء فؤاد خ�� �ك فلسفة التا

 � � الفكر الغر��
ري فلسفة الدين �� 2-9-9940966-0-142014360978فلسفة د. احسان ع�� الح�د

ماس   �� 5-05-988150-1-72015192978فلسفةنور الدين علوشفلسفة السلطة الس�اس�ة عند هي

��ن   ّزاوي فلسفة المدينة الفاضلة وواقع�ة الفالسفة المعا 2-22-988150-1-72016152978فلسفة د.ه�ة عادل الع

�فلسفة حقوق اال�سان 
6-08-988150-1-82015197978فلسفة ا�سام عامر السودا��

� الماد�ة واال�سان�ة   �اويفلسفة ف����اخ ب�� 2-06-988150-1-92015277978فلسفة ناد�ة احمد ال�

زاد رخ ريفروغ ف رجمة: احمد ح�د � /ت
راسالت فرزانة م�ال�� 8-10-607-9922-152018510978ادب م

رجمة : من�� سل�مان فن االغواء  رت غ��ن - ت 0-45-922607-9-202019685978علم نفس رو�

رب  ي فن الح �� راسة : ع�� ش راسات - س�اسة سن تزو / تع��ب ود 5-05-773220-1-82017168978د

ر�ــــخ    رة والتا � الحضا
ر�ــــخالمؤرخ .د.جواد ع�� / تح��ر: د. حامد الظال���� 4-28-988150-1-72016144978تا

ة   �� را - قصص قص رادة الجبوريف�اغ ةإ �� 4-31-988150-1-5201677978قصص قص

� الف�س بوك - روا�ة  � دهال��
زاز�� 1-54-988295-1-52017125978روا�ة نور ق

�ا ومدينة الش�طان االصفر  �� � ام
رجمة : دار ال�قظة الع���ة�� ةمكس�م غور�� - ت �� 6-46-773224-1-4201872978قصص قص

 � ز�� الخ�اط ف�صل بن الحس�� ر�ــــخاحمد   …………………102013265تا

1/2 �
را�� ري الع �يالقاموس العشائ ري النا  …………………-302011ا�سابأحمد العام

 …………………122011158ا�سابابن ع�د ال�� القصد واالمم 

راسات جابر جل�ل  المانع القلم والبندق�ة  6-3-9948720-0-102015320978د

� ال���ت
رن �� � فجرق

رجمة تها�� ر�ــــخت 0-16-922607-9-302018978تا

� النفس�ة لتطور الشعوب  زغلول القوان�� رجمة : احمد فت��  3-44-922607-9-62019160978علم اجتماع غوستاف ل��ون  - ت
� ي / عر�� � �� رافدينقاموس التلم�ذ إن�ل  …………………52015472معاجم اعداد دار ال

� تم�م وشخص�اتها ع� مر العصور 
ر�خ�ة عن قب�لة ب�� راسة تا � تم�م / د

ر�ــــخ جمال نا� التم��� قب�لة ب�� 9-74-773224-1-122018978تا

رب  ر�ــــخ الع � تا
ر�ــــخ قد�م د. شا�ر مج�د �اظم ب�لة خوالن بن عمرو ودورها ��  …………………142014333تا

رة  راق والج�� � الع
رجاالتها ا�سابها  �� ر�خها  ة تا � �� � ب�لة ع رضا نا� حس�� ر�ــــخ االستاذ   …………………162013408ا�ساب - تا

ى جعفر احمدقب�لة هذ�ل  �� ر�ــــخ د.� 9-3-9948543-0-102015222978تا

رآن  � الق
رجمة : ن��ل ف�اض قصص اهل ال�تاب �� �ش ش�اير - ت �� 5-73-773223-1-142018323978فلسفة هاي

� النه��ن � �الد ما ب��
ر�ــــخ قد�م سه�ل قاشاقص�دة الزواج المقدس وسفر �ش�د االناش�د ��  …………………102014143تا

� الم�قات 
رجمة : ح�در نجف قشة �� راسات جالل ال احمد - ت 7-70-773222-1-82017192978د

رة  5-6-7732221-1-102017229978روا�ة ع�� �در ال�اف

راه�م �لستان   لوجه مع اب
�
ا وجها �� ري ل�تا�ة �ال�ام رجمة : احمد ح�د راسات برو�ز جاهد - ت 9-75-773223-1-122017296978د

ء �
1-85-773222-1-102017283978روا�ة ع�� �در ال�ذابون �حصلون ع� �ل ��

راسات الدكتور ع�د الهادي الفض��ال��ان الس�ا�� االسال�� من خالل نصوص المال�ة العامة  …………………5200956د

� العدم 
�ح �� � �ائن �م

4-93-996698-9-102019111978قصة ف�صل الحبي��

رجمة : د.ن��ل الحفار �اف�ا التحول  7-00-921723-9-8201890978روا�ة ت

رجمة : د.ن��ل الحفار �اف�ا القلعة  1-02-921723-9-162018416978روا�ة ت

رجمة : د.ن��ل الحفار �اف�ا المحا�مة  4-01-921723-9-132018272978روا�ة ت
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� ع�� كتاب الناس والعالم  3-77-773223-1-102018417978شعر جمال حس��

 …………………132014552ادبعبود الطف��� كشكول الطف��� 

� م�� الدين النع��� كشوفات وتأو�الت 
راسات د. ها�� 5-77322050-1-122016348978د

رجال الملك  � فجر �ل 
رجمة : تها�� رن - ت � وا ت ب�� �� 5-14-773224-1-162017400978روا�ة رو�

رف�ل  ��لب عائلة �اسك رجمة : هادي رزاق الخزر�� رثر كونان دو�ل - ت 7-22-773225-1-102018245978روا�ة ا

� ال�ا�ان
راق�ة �� راسات الع ة ذات�ة �ا� عالء اسود ك�كوسا�اي وتطور الد �� 2-32-922603-9-122018224978س

 �
�كورد ف�لسوف دي�� �� رجمة : اسكندر ح�ش ك 72019فلسفة ت

 او تؤلف كتا�ا
�
5-0-9948720-0-82015144978ادبحسن ع�� خلف ك�ف تكتب �حثا

ت مع االش�اح  �� رجمة : محمد عالوي ك ر�س �شو�� / ت 9-48-773221-1-72017291978روا�ة ب

�ف  � النحو ال
..............................142017346اسالم�ات د. ع�د الوهاب حسن حمد اللمحات الحسان ��

� والتمثالت 
راسات الع���ة الحديثة التل�� � الد

زار اللسان�ات االجتماع�ة �� 4-05-922607-9-102018216978لسان�ات د.حسن ك

رة  راه�م لحظات ق�ل المغاد 2-51-773220-1-5201796978روا�ةوداد اب

زاحم لماذا تحدث الثورات  1-90-773220-1-82017144978س�اسة د.هيثم م

 �
رجمة : جهاد الش�ي�� رب ؟ تقد�م وتح��ر : د.نادر �اظم - ت ت اي�شتاين / تقد�م وتح��ر : د.       لماذا الح �� راسات س�غموند فرو�د - ال 2-05-921723-9-72018978د

�
� وراء الذئاب �ا ع��ز��

رك�� 4-69-773221-1-102017296978روا�ة ع�� �در ال ت

را الروس�ة  � شع
منتوف - ثا�� �� رجمة : فؤاد ايوب ل ة ت �� 0-58-922607-9-72019120978س

� القانون الد�لوما�� 
 …………………122009240قانون د. قاسم خض�� ع�اس الم�ادئ االول�ة ��

� منهاج�ة اال�سان�ات 
راسة �� � الغلوس�ماط�قا د

رجمة : يوسف اسكندر المجمل �� راسات فك��ة هانز يورغن اولدال - ت 4-91-773228-1-122019203978د

� الدستور�ن  4-94-773225-1-122018142978قانون د.وائل ع�داللط�ف الفضل المح�مة االتحاد�ة العل�ا ب��

ة  � �� رك ر�س�ةجورج صاند لم 3-47-773224-1-4201851978روا�ة ف

� كوتا ال�ساء)
رنة �� راسة مقا رأة (د ركة الس�اس�ة للم  …………………102012271قانون وائل محمد الوائ�� لمشا

ف رسة النجف اال�� � مد
وع التجد�دي المعا� �� راسات د.عالء الح�� لم�� 5-18-988150-1-122016349978د

 �
9-23-988150-1-62016159978شعر سلمان الواس��المعادلة - ديوان االغا��

ر�ــــع وتطلعات  رب :مشا اف: د.ع�� عبود ا      المفكرون الع �� رب / ا � الع راسات مجموعة من اال�اد�م�� 3-95-773221-1-222017984978د

� ب�جامته 
1-08-773225-1-102018279978روا�ة خض�� فليح ال��ديالملك ��

6-01-922607-9-102018154978قصص محمد خض�� الممل�ة السوداء 

ردن�ة والسعود�ة  ر�ــــخ - س�اسة األستاذ الدكتور ع�د األم�� األسديالممل�تان األ  …………………122015292تا

� تصحيح الحد�ث عند االمام�ة 
�� �

 …………………102014467علوم حد�ثمحمد جواد �اظم المنهج الغا��

رتا عن ملحمة الهند الخالدة  رجمة : حسن نا�المهابها ر��ه  بي�� بروك / ت راسات فك��ة جان �لود �ا 7-89-773226-1-122018336978د

زعل الماجديالمثولوج�ا المندائ�ة  2-09-922607-9-202018671978مثولوج�ا د. خ

زعل الماجدي المثولوج�ا السوم��ة  1-06-922607-9-182018568978مثولوج�ا د.خ

رجمة : د.ه�ة االسدالل�ا�� الب�ضاء  6-43-922607-9-5201975978روا�ة دوست��فس�� - ت

7-7-9226071-9-52018128978روا�ةنع�م آل مسافرلح�اة غ�� مكت��ة

8-20-988150-1-6020161446978موسوعات حسن نعمةالموسوعة اللبنان�ة 1/2   

رلز لوقاالموصل واقل�اتها  ري �شا ر�ــــخ ها 8-69-773223-1-102018165978تا

ات التواصل�ة الب�ان�ة 1/5 752017موسوعات أ.د.ع�د الوهاب حسن حمد المؤ��

� �غداد 
8-1-7732223-1-112017338978روا�ة ع�� �در ماس�نيون ��

ةض�اء جب��� ماذا نفعل �دون �الفينو  �� 2-9-7732232-1-6201776978قصص قص

� االسالم  رجمة : د.ن��ل ف�اض محمد ن�� 6-79-773220-1-72017173978اسالم�ات ما��ل كوك / ت

رة الع���ة  � الج��
رام توماس مخاطر ورحالت �� رت  …………………122012143رحالت ب

رات من القصة العالم�ة  رجمة : قحطان جاسم مختا ةت �� 1-09-773224-1-72018140978قصص قص

ري الحدث ، والذات ،والقص�دة  ري مع الجواه زائ راسات فك��ة زه�� الج 6-60-773226-1-82018978د

راسات اال�سان�ة راسات ع�� االد�بمناهج الد ……………………4201372د

ل واالستاذ � �� رة الم رجمة : خ�� ع�� س��د مدب و�اوا / ت وكو ا 0-71-773220-1-82017216978روا�ة �ا�ان�ة ي

 �
ر��� � والتا

ا�� �� راء ودورها ال ر�ــــخ .دينة سام  …………………82011147تا
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زة ع�اس مدينة الصور  8-42-773224-1-72018136978روا�ة لؤي حم

رجمة : يوسف اسكندر-حسن نامداخل لنظ��ة اللغة  راسات فك��ة ل��س ه�لمسل�ف - ت 0-17-773226-1-82018192978د

� ورحالته رضا الش�ي�� رات الشيخ محمد  رات تقد�م واعداد:د.�امل سلمان الجبوريمذك  …………………162011480مذك

2-7-7732221-1-112017350978روا�ة ع�� �در مصابيح اورشل�م 
� عن اإلله وكي�� رجمة : محمد الفشت�� مسألة اإلله - ما الذي قاله المفكرون المشهورون من افالطون وح�� دا راسات آندرو ب�سن - ت 0-47-773225-1-132018302978د

راسات الدكتور ع�د الهادي الفض��مش�لة الفقر  …………………52010134د

 � راث نوال ج��د مشحوف خ���ط كتا�ات من الموروث الشع�� 0-80-773224-1-72018224978ت

راق 1/3 9-16-773224-1-362018863978معاجم ع�د الرزاق الهال��معجم الع

 � � مع ال�سب وال�ساب��
 …………………-72011ا�سابمحمود الغ����

ف  جمانمعالم النجف اال�� �� ر�ــــخ د. ع�اس ال  …………………162012448تا

رة الع���ة   …………………4020101774معاجم - ا�ساب الشيخ ماجد نا� ال���ديمعجم ا�ساب ق�ائل الج��

رات توم س��ر  � مغام
رجمة : جهاد الش�ي�� رك ت��ن - ت 0-09-921723-9-122018351978روا�ة ما

ي فن  �� رات ه�ل 15روا�ةمغام

راسالت غور�� و�ش�خوف  �ف م �� رجمة : جالل فاروق ال راسالت ت 08-71-992260-1-82018197978ادب الم

اب�ث  � �� رت وال راسالت د��ا ة م �� � - اب�سام خ رجمة : نوال طه �اس�� راسالت ت 9-13-607-9922-82018197978ادب الم

رجمة: محمد حسن عالويمزرعة الحيوان 4-1-9226072-9-62018112978روا�ةجورج أورو�ل/ت

 �
را�� راسات فك��ة سع�د نف��� مصادر التصوف االي 3-13-773229-1-112019262978د

�ة 1/2  راء ال� راجمأ.د.ع�د ال�اسط خل�ل الدرو�ش معجم شع 4-53-988295-1-3220171060978معاجم - ت

 � � المقدسمعجم مصطلحات ال�ساب��
 …………………-62011معاجم - ا�ساب الس�د محمود الغ����

� االدب والثقافة 
راسات فك��ة سع�د عدنان مقاالت �� 6-15-773226-1-1220182018978د

رمال  6-5-7732223-1-102017213978روا�ة ع�� �در ملوك ال
ري مل�ات هاشم�ات  راجممحمد حمدي الجعف  …………………162011254ت

زار النداوي ممالك م�وقة الوقت  52017شعر ن
� الفكر اإلسال��

�ــــع �� �� راسات - اسالم�اتد.ع�د الهادي الفض�� من مصادر ال�  …………………5201170د
راسات - اسالم�اتالدكتور ع�د الهادي الفض��من مصادر الفكر االما��  …………………4200970د

ر�خان�ة الجد�دة  � ا� التا
ر��� � وتحل�ل النصوص االدب�ة من المنهج التا رهج مناهج النقد االد�� 4-28-778220-1-62017128978ادبد.سع�د ع�د الهادي الم

ي موسوعة الخ�ل والفروس�ة 1/2   �� 5-76-988150-1-5020161054978موسوعات ع�� ش

 …………………7020131190موسوعاتد. ع�د ال�اسط خل�ل محمد الدرو�شموسوعة ال���� 5/1 

 4/1 � راقي�� راجم حم�د المط��� موسوعة المفك��ن واالد�اء الع 6-33-988295-1-8020142637978موسوعات - ت

رف 1/3 � موسوعة التط 752017موسوعاتمجموعة من ال�احث��

��ان محدثون راجم د.عماد ع�د السالم رؤوفمؤرخون  ر�ــــخ - ت 0-6-9948543-0-102015175978تا

رأن   � نظ��ة الق
�� �

� ضوء المذهب الذا��
�� � زا�� النحو العر�� 2-48-988150-1-102017320978علوم لغة الدكتور ع�� جاسب الخ

ف حوادث ومشاهد ومواقف س�اس�ة 1906-1508 �� ر�ــــخ األستاذ الدكتور جم�ل مو� النجارلنجف األ …………………92015224تا

راق 1918-1914 � للع
�طا�� �� ف مجتمع المدينة وموقفه من االحتالل ال �� ر�ــــخد . جم�ل مو� النجارلنجف األ …………………72015184تا

� مجلة االقالم 
راق�ة �� � والء اسماع�لالنقد�ة الع راسات / نقد اد�� 8-03-773221-1-102017186978د

رآن ال���م االعت�ار 1/4 � الق
..........................602017اسالم�ات د.ع�د الوهاب حسن حمد لنظام النحوي ��

زة ع�اس النوم ا� جوار ال�تب  6-93-773222-1-62017108978روا�ة لؤي حم

 �
0-67-773221-1-102017414978روا�ة حسن ال�حار النو��

راق   رة مس��� الع رة - هج رس المهاج راسات االب سه�ل قاشاالنوا 6-11-988150-1-92016191978د

� حقل ال�رز 
رج�س النوم �� زهر ج 0-74-922607-9-102019223978روا�ة ا

رى  رجمة : د.ن��ل ف�اض نحو نقد�ة لفلسفة ه�غل وم�ادئ فلسفة المستق�ل و�حوث اخ 6-37-773220-1-122017383978فلسفة ت

ري  � للدكتور محمد العم
وع ال�ال�� � الم��

راسة �� راسات د. ز��ب ميثم ع�� قد ال�الغة د 1-41-773224-1-82018240978د

4-08-988295-1-72016163978فلسفة - س�اسة ش�ماء ع�د الع��ز الشا�� نظ��ة العدالة عند جون رولز اال�عاد الس�اس�ة واالخالق�ة  

� الحق�قة والصورة  � فرو�د ب��
زم�� رجمة : ع�د الستار االسدي ظ��ة العقل من منظور  رمان - ت وك راسات سوزان ش 2-59-773222-1-102017229978د

�ة  �ة منذ ال�دا�ات الو� ا� المعا �� رة ال� � نظ��ة المعلم مغام
� س���

8-36-922607-9-112019323978فلسفة س���
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� دل�ل لور�مر
�� � زينخ�ل الخليج العر�� � ع�� غا

ر�ــــخ د.ع�� عف��� 7-4-9940966-0-142015383978تا

رها 1/2 رجمة : محمد حسن عالوي ن�نوى واثا رد - ت ي ال�ا �� � ه ر�ــــخ اوس�� 9-98-922606-9-252018978تا

رس هكذا ت�لم زرادشت  رجمة : فل�كس فا ر�ك ني�شه - ت راسات ف��د 5-85-773224-1-122018406978د

زال � الغ زة ع�اس لقطة ق���ة لع�� 6-1-9226070-9-102018285978قصصلؤي حم

ري داخل الحلم  1-94-922606-9-102018279978قصص احمد سعداوي الوجه العا

جمات�ة  �� � العلم و ال
� فلسف�� 0-93-988295-1-102017306978فلسفة - فنون د.ه�ال شه�د الو�� الجما�� ب��

� راساتاعدادالوصا�ا ألبن عر�� 7-41-773222-1-102017328978د

ر�ة  5-85-87373-91-122017272978روا�ة ع�� �در الول�مة العا

� وجه الموت االخ��  5-43-773224-1-62018101978روا�ة وعد حس��

�تاە �ا مال عمر رجمة: غسان حمدانواح زادە/ت 8-3-9556072-9-162018290978روا�ةمحمد آصف سلطان 

زار الس�د سلمان وللقلق نكهة  راسات ح�در ن 8-08-773226-1-5201885978د

� وردي  4-10-773225-1-102018271978روا�ة احمد العت��

رجل م�ت  � رزاق يوم�ات  رجمة : ع�اد ع�د - تحس�� 2-38-922607-9-82019237978روا�ة وقصص م�خائ�ل بولغا�وف - ت

� مدي��ة االمن العام 
رات د.وائل ع�داللط�ف الفضل يوم�ات قاض �� 8-01-773223-1-5201796978مذك

ر�ــــخ - س�اسة د.فاطمة سلو��ال�من من العهد المل�� ا� الح�م الجمهوري 4-5-9940966-0-102015120978تا

رجمة : ن��ل ف�اض اليهود�ة واالسالم  راهام غا�غر - ت راسات اب 2-15-773224-1-122018978د

راق  � الع
ر�ــــخن��ل ع�داالم�� ال�����اليهود �� …………………122013336تا

ر�ــــخ سه�ل قاشا اليهود وعقدة �ا�ل  …………………-102012تا

ي  �� ذ� - الوراثة الب�ئة وحدود االستقالل ال� رجمة :احمد الناصح هل تجعلك عائلتك ا � / ت 2-54-922607-9-132019368978علم نفس ج�مس آر-فل��

را��     42018قانون وائل ع�د اللط�ف ه��ل�ة البناء الفد
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