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للطباعة والنشر والتوزيع
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ISBNعدد الصفحاتسنة الطبعالسعر املوضوع املؤلف اسم الكتاب 
................122017448روايةاحمد الربيعي .د: ترجمة / جورج اورويل 1984

0-96-773221-1-302017672978رواية دار اليقظة العربية : ترجمة / دوستويفسكي 1/2االخوة كارامازوف 

ي جنسلر االخالق والدين  4-09-773223-1-112017312978دراسات رعد زامل : ترجمة - هاري ج 

0-5-9948720-0-182015519978علم اجتماع/ تاريخ صادق المخزومياالسالم والمسيحية سوسيولوجيا العصور التأسيسية   

ي االديان االبراهيمية 
 
6-11-773220-1-62017168978اثنيات - تارخ فكري جواد.د- عبداالمير كاظم زاهد . د.أاالسس الدينية لألصولية ف

ي التواريخ الشيانية 
 
8-88-988150-1-112015368978تاريخمحمد مجيد باللاإلسالم المبكر ف

ات العالمية بعد احتالل العراق  ي ظل المتغير
 
اتيجية السعودية دراسة ف  …………………252012690سياسة عبد العزيز محمد الشيخ.داالسير

 …………………4201059اسالميات عبد الهادي الفضلي األسالم مبدءا

9-80-773221-1-92017184978سياسة حسام كصاي االسالميون العرب متاهات البحث عن هوية قومية جديدة لالسالم 

ار  72017131رواية سعد توفيق: ترجمة / مكسيم غوركي االشر

ي االصول الرسمية لتاريخ الوزارات العراقية 
 …………………122014332سياسة - تاريخ عبد الرزاق الحسن 

ي القبائل العربية ورجالها
 
 …………………152006284انساباحمد العامري النارصي االصول اليمنية ف

اطورية الناعمة 1-6-9940966-0-122015219978سياسة مصطف  محمد جاسم العبيدياالمي 

ي نهج البالغة 
 
 …………………4201074اسالميات- ادب عبد الهادي الفضلي .داالمثال ف

ي جمعة : ترجمة - نيقوال مكيافيلي األمير
9-59-773223-1-82018212978دراسات محمد لطف 

ي : ترجمة - اوسكار وايلد االمير السعيد وقصص اخرى ةحسن البحير 4-37-773224-1-5201878978قصص قصير

ي
 
ي عالم علي بدر الروائ

 
2-06-773220-1-102017304978ادبمحمد فاضل المشلب األنتلجنسيا العراقية ف

ة سيد االنام  ي سير
 
ي.د.أ م633 - 622/  ه 11-1دراسة سياسية حضارية - األنوار ف

 
ي السامرائ

................................142017304اسالميات فراس سليم الحسن 

ي العراق 
 
ة والفرص الضائعة ف 0-39-773220-1-162016544978سياسي/ تاريخ قيس قاسم العجرش: ترجمة وتقديم / ايما سكاي االنهيار االمال الكبير

4-31-773220-1-102017264978دراسات حسن علي خلف االهوار دراسة تاريخية ديموغرافية طوبرغرافية 

 …………………92015160اسالميات عالء حميد إدريساأليقونة الشيعية 

يأبستمولوجيا التأويل
0-3-9940966-0-142015340978فلسفة محمد علي حسير  الحسن 

كية المعارصة - اباء وابناء  ةغسان حمدان : ترجمة مختارات من القصص الير 7-3-17732242-102018244978قصص قصير

7-07-773224-1-72018157978رواية فوزية عرفات ابنة الرماد 

ي المعرفة الفقهية 
 
5-92-988150-1-122016459978اسالميات الدكتور عالء الحلي    (دراسة تحليلية ضمن مجال الفلسفة )أثر الزمان والمكان ف

ي التعددية الدينية 
 
ي ف

 
4-99-773220-1-122017319978اسالميات نور الساعدي .دأثر النص القرآئ

ي بغداد  
 
9-36-988150-1-122016352978تاريخرمضان مهلهل سدخان . د: ترجمة / نسيم رجوان اخر اليهود ف

ي  ي ساندرز ، ترجمة " ارواح غافلة"اختفاء الكائن البشر 4-41-773223-1-142017424978دراسات سهيل نجم : بير

ي 
 
يطائ ي مرافق للجيش الي   علي سويد- محمد حسن عالوي : ترجمة / ادموند كاندلر 1917احتالل العراق مشاهدات مراسل حرئ 

0-42-773220-1-202017750978سياسة - مذكرات خض 

ي  2-50-773221-1-82017222978اثنيات - دراسات مهتدي االبيض دراسة تأويلية للطقوس العاشورائية / اجتماعية التدين الشعن 

ي مجلد1/2أحداث عارصتها 
ة ذاتية السيد عبد الرزاق الحسن  2-31-988295-1-182014432978سير

ة فكرية  - ادوارد سعيد  5-1-9948543-0-82016224978دراساتسهيل نجم:بال اهلواليا ترجمة/ بيل اشكروفت سير
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 …………………182014460تاريخ جعفر الخياط: ستيف لونكريك ت أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث

8-42-988295-1-102017390978فلسفة محمد بكاي .دارخبيالت ما بعد الحداثة 

7-99-988295-1-5201772978شعر آيرس فرحات شعر - ارجوحة القدر 

3-2-7732201-1-122017400978 تاريخحسير  عليوي نارص الزيادي .د.م.أارض الحضارات 

5-34-773220-1-52017136978رواية جهاد مجيد رواية - أزمنة الدم 

9-1-7732222-1-102017264978روايةعلي بدر أساتذة الوهم 

ي استنطاق النص آيات القتل ومنسوخاتها انموذجا 
 
ي القرآن الكريم دراسة ف

 
4-73-773220-1-72017220978قرآنيات/ دراسة عادل عباس النضاوي . داشكالية النسخ ف

قير    ي عند المستشر
 
2-60-988150-1-92016286978قرآنيات/ دراسة عادل عباس النضاوي.داشكالية فهم النص القرآئ

 …………………122013258تاريخمحمد آل يوسف حسير أصول العرب البابلية مبتدأ العاربة وخي  المستعربة 

ي  ي - اصول العمل النيائ 
 
لمائ 0-05-773225-1-2018135978وائل عبد اللطيف . دالي 

4-43-773221-1-152017360978فلسفةجورج برشير  - نبيل فياض :ترجمة / لودفيغ فويرباخ أفكار حول الموت واألزلية 

5-86-773223-1-62018154978نقدقحطان جاسم قراءات نقدية - أفق المخيلة 

ي العهد الملكي
 
يأقليات العراق ف

 
9-0-09940966-162015494978سياسة - تاريخ زيد الطائ

اتيجية الضاع االمريكي  ي حول ايران - اسير
9-58-988295-1-102017250978سياسة جاسم محمد هايس .دالسوفينر

ي  2-19-1988150-72016176978تاريخ رسول الحسناوي.د(الكويت -االهواز- البضة )أمارات شمال الخليج العرئ 

ي : ترجمة - ليو تولستوي رواية  - 1/2آنا كارنينا  6-62-988295-1-242017920978رواية علي شير

9-10-988150-1-62016110978شعر وليد حسير  شعر - أننى من النارنج 

6-05-773223-1-52017219978شعر عالء الحلي اننى من تاريخ بابل 

 …………………122014334سياسة علي جاسم السواد أنهيار هيكل االستبداد 

9-1-7732215-1-6201785978مجموعة قصصية سمر المحمود إنها امرأة أربعينية 

ي العراق 
 
ي ف  …………………62010350تاريخجعفر خياط : ترجمة أيام فيلن 

ي تاريخ االرهاب 
 
4-37-988295-1-82017175978سياسة قاسم خضير عباسايديولوجيا التوحش دراسة ف

ي ابراهيم محمد اهوال  9-0-7732249-1-102018237978شعر الشاعر عبد النن 

 …………………..82013شعر عبد العزيز مديحليشعر- أيقونات زمن الورد 

ي العراق   
 
 …………………162010320تاريخ مكي الجميلالبدو والقبائل الرحالة ف

ي عنارص التشكل ووظائف التأثير  7-24-773223-1-142017424978دراسات سعيد العوادي .د: اعداد (توزيع )البالغة الثائرة خطاب الربيع العرئ 

ين  ي ثورة العشر
 
 …………………122010256تاريخالسيد عبد الشهيد الياشيالبطولة ف

ي فارس 
 
2-93-988150-1-162014512978تاريخ علي حسن غضبان . دالبويهيون ف

ي العض العباسي 
 
 …………………162013439تاريخسوالف فيض هللا حسن . دالبيوتات العلوية ف

0-4-7732222-1-102017357 978رواية علي بدر بابا سارتر 

ي علي غازي.دبدو العراق والجزيرة العربية بعيون الرحالة 
8-17-988150-1-122016341978رحالت - تاريخ علي عفيف 

7-69-988150-1-82017148978روايةمحمد خضير بضياثا صورة مدينة 

7-8-7732223-1-102017263978رواية علي بدر بطاقة دخول اىل حفلة المشاهير 

ي مع فليح حسن الجاسم عضو القيادة القطرية / بعث العراق وامكانية العودة اىل هللا 
ر
2-93-773220-1-152017336978تاريخ طالب الحسن ذكريائ

ي مختوم بالشمع االحمر - بال رحمة 
ر
1-14-773222-1-122017284978رواية هناء سلمان . د1980بيت عراف

1-69-773222-1-142017462978دراسات عبد الوهاب صديقي. ج- د صالح حسن حاوي : تحرير وتقديمبالغة الجمهور مفاهيم وتطبيقات 

ي التاريخ 
 
ي خالد ف

 …………………202010496تاريخ - انساب احمد العامري النارصي بن 

ي علوم العربية 
 
 …………………52009160لغةعبد الهادي الفضلي . دالتذكرة ف

ي بالد فارس 
 
3-04-994872-0-102015197978تاريخعلي زهير هاشم الضاف .دالتشيع ف
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ي النقاط الخالفية 
 
5-28-773223-1-4201764978قانون وائل عبداللطيف الفضل .دالتعديالت الدستورية نقاش ف

اتيجية حلف شمال االطلسي تجاه البلقان 3-4-9948720-0-142015309978سياسة اثير ناظم الجاسورالتصدع الكبير اسير

ي الثقافة الهندية والمغاربية 
 
ي الثقافات أسئلة الفرق ف

 
ة . دالتفكير ف 7-9-9881506-1-102016360978دراسات مونيس بخض 

ية ية حسون البطاطالتنمية البشر 2-1-9948720-0-82015223978تنمية بشر

ي تاريخ علم اصول الفقه 
6-20-773224-1-62018138978تاريخ حسن جمال البلوسر

ي  
 
يطائ ي عهد االحتالل الي 

 
ي العراق ف

 
2-06-773220-1-122017280978تاريخ عبد الرزاق الهالىلي  1921-1914تاريخ التعليم ف

ي 
 
ي العهد العثمائ

 
ي العراق ف

 
3-41-773220-1-122017246978تاريخعبد الرزاق الهالىلي  1917-1638تاريخ التعليم ف

ي 
 
يطائ ي عهد االنتداب الي 

ر
ي العراق ف

 
3-06-773223-1-142018978دراسات عالية عبدالرزاق الهالىلي: مراجعة / عبد الرزاق الهالىلي  1932- 1921تاريخ التعليم ف

ي تاريخ األحزاب السياسية العراقية 
 …………………142013392سياسة - تاريخ عبد الرزاق الحسن 

ف:ترجمة/ هاريس .ت.اوليفر ج- جون روب اوروبا من العض الحجري القديم اىل المستقبل - تاريخ الجسد  4-96-773223-1-2018711978دراسات جمال شر

ي اليمن وسير اعالمها
 
6-95-988150-1-132015308978تاريخمحمد سعيد الطريحي.دتاريخ األشة اإلريانية ف

 القديم دراسات وابحاث
 
ق االدئ 9-94-988150-1-82015208978تاريخ قديم الدكتور اسامة عدنان يحنر تاريخ الشر

ي  3/1تاريخ العراق السياسي الحديث 
 …………………-402011سياسة - تاريخ عبد الرزاق الحسن 

ي  طبعة منقحة جديدة 1/10تاريخ الوزارات العراقية 
تحت الطبع 1502016سياسة - تاريخ عبد الرزاق الحسن 

 …………………122012224تاريخ تاريخ بغداد 

 …………………202014704اثنيات - تاريخ سهيل قاشا . دتاريخ نصارى العراق 

2-99-988295-1-252017870978تاريخنبيل الربيعي ( م1973- م . ق859)تاريخ يهود العراق 

ي فلسفة اللغة خصوصية اللغة العربية وإمكاناتها
 
 …………………102008224لغةعمر ظاهر.دتأمالت ف

يتحت اسوار القسطنطينية   …………………5.52013112تاريخهاشم محمد الباجح 

ي رواية- تحت ظل المشانق 
 …………………3.5201355رواية عبد الرزاق الحسن 

ل فريديريك نيتشه السعي للهوية 
ّ
ة -ادب محمد الفشتكي: ترجمة - دانيال بلو 1869-1844تشك 6-89-773223-1-152018455978سير

ي الرواية العراقية 
 
8-87-773221-1-102017252978ادبفارس نايف الفايز 2013- 2003تمثالت الموت ف

ي إيران 
 
 …………………102013384تاريخ الدكتور صباح الفتالوي(1909-1907)الثورة الدستورية اإليرانية والتطورات السياسية الداخلية ف

 …………………-نافذ9سياسة - تاريخ جعفر الخياط:ترجمة / الش أرنولد ويلسنالثورة العراقية 

ى  ي الثورة العراقية الكي 
 …………………162013460سياسة - تاريخ عبد الرزاق الحسن 

ي (واحد وامامه اصفار اىل ما ال نهاية  )100000000ثالوث العرفان والمساواة والحرية و
يعنر 3-0-7732207-1-72017152978دراسات علي شر

 …………………-182013سياسة - تاريخ فؤاد جميل: ترجمة /المسير هولدن1920ثورة العراق 

4-24-988295-1-122017536978سياسة - اثنيات صالح جواد شي  . دثيولوجيا التشيع السياسي 

4-15-773220-1-4420171795978علوم قرآن عبد االمير كاظم الزاهد. د.أ 1/4الجامع المفصل أليات االحكام 

2-6-7732217-1-112017355978رواية علي بدر الجريمة الفن وقاموس بغداد 

7-84-773221-1-252017920978رواية دار اليقظة العربية : ترجمة / فيودور دوستويفسكي 1/2الجريمة والعقاب 

اتيجية محمد علي 
ي اسير

 
ي علي غازي.دالجزيرة العربية والعراق ف

7-10-988295-1-122016352978تاريخ علي عفيف 

ي  (االنثوية / الذكورية )الجسدنة بير  المحو والخط 
 
ي النقد الثقاف

 
9-36-773220-1-72017192978دراساتنادية هناوي .د.أمقاربات ف

ي تصدعات الوعي االقليمي للديموغرافيا العراقية 
 
وبو"الجغرافيا الشقاقية بحث ف ي- تفسير انيى

 
9-77-773221-1-142017648978دراساتثامر عباس "جغراف

9-94-773220-1-6201795978رواية أحمد دهر الجوف 

ي 
 
ي العهد العثمائ

 
6-46-988295-1-122017489978تاريخسيف نجاح ابو صيبع.دتاريخية  -  دراسة فكرية 1914-1882جبل عامل ف

ي بيت داكن 
 
2-04-773222-1-5201779978شعر مازن المعموري جثة ف

2-8-7732204-1-72016180978فلسفةماجد الغرباوي جدلية السياسة والوعي 

.................................302017اسالميات عبد الوهاب حسن حمد .د1/2جدلية المعن  والصوت 
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3-53-773221-1-72017176978تصوف  مصطف  غالبجالل الدين الرومي من متاهات الحقيقة حنر بلوغ الجوزاء 

اق  ي .دجمع القرآن بير  اشكالية النص و رؤية االستشر 9-03-988295-1-142016308978علوم قرآن عبد الجبار ناج 

1-56-773222-1-162017687978دراسات علي طاهر الحمود  2003شيعة العراق ومخاضات بناء الدولة واالمة بعد - جمرة الحكم 

5-98-988295-1-102017240978فلسفة نبيل فياض.د: ترجمة / لودفيغ فويرباخ جوهر االيمان بحسب مارتن لوثر

6-20-988295-1-142016367978فلسفة نبيل فياض.د- جورج برشير  : ترجمة / لودفيغ فويرباخ جوهر المسيحية 

ي ظل االمم المتحدة 
 
6-64-773222-1-152017384978دراسات حميد الخطيب (توزيع )الحروب الباردة ف

ي: ليو تولستوي ترجمة رواية - 1/3الحرب والسلم  2-15-988295-1-3020171128978روايةعلي شير

8-59-773220-1-102017244978رواية يعقوب مراد الحقيقة اريد ان ارى الشمس 

ي االسالم
 
4-11-988295-1-102016272978اسالميات عبد المحمود ابوالحوار ف

ي وادي الرافدين
 
 …………………102006264تاريخ قديم سهيل قاشاالحكمة ف

ي تاريخ ال الجربا 
 
 …………………122009256انساب- تاريخ احمد العامري النارصي الحلة البيضاء ف

0-4-7732222-1-112017357978رواية علي بدر حارس التبغ 

0-53-773222-1-102017280978رواية احمد صالح الدين : ترجمة - دورجوي داتا حنر رحيل الروح 

ت :ترجمة/غوستاف لوبونطبعة ثانية - حضارة بابل وآشور  4-80-988150-1-82017172978قديم - تاريخ محمود خير

ه لتاريخ العراق المعارص ته ومنهجه وتفسير ي سير
 
5-8-9940966-0-112015205978دراسات مازن لطيف: تحرير حنا بطاطو ف

ة مطر  6-77-773222-1-42017119978شعر دارين زكريا حير

5-02-773223-1-4201751978شعر حسام الشاي جي السماوات السبع 

9-03-773224-1-142018276978فلسفة نبيل فياض : ترجمة/ فريدريش شاليرماخر حول الدين خطابات اىل محتقريه من المثقفير  

2-3-7732223-1-102017293978رواية علي بدر خرائط منتصف الليل 

2-33-773222-1-42017293978شعر حسام محمد علي خالصة البارود والحلوى 

1-32-988150-1-72016141978فلسفة حسنير  محمد الحلو.دخطاب الحداثة عند الجابري

3-2-9940966-0-72015288978دراسات عبد هللا الرستم الدكتور عبد الهادي الفضلي بير  الضوء والظل 

ي العراق
 
5-47-773220-1-92016336978دراسات نخبة من الباحثير  الدولة والمجتمع ف

3-67-773220-1-142014244978اديان يحنر بن زكريا دراشة اوديهيا، مواعظ وتعاليم 

........................1202017اسالميات عبد الوهاب حسن حمد .د1/8دراية االعجاز 

كية - دروب القوة العظم  اتيجيات للواليات المتحدة االمير
1-0-7732247-1-122018339978سياسية-دراسات كرار انور البديري .داالسير

ي تأسيس الدولة العراقية 
 
 الرفيعيدور النخبة القانونية ف

...... …………………132005384سياسة - تاريخ عبد الحسير 

يديوان الرؤساء للقبائل العراقية 
ر
...... …………………102009176تاريخ - تراجم عبد الكريم الفرائ

6-22-773222-1-142017421978ديوان محمد رضا القاموسي ديوان الشيخ محمد رضا المظفر 

ي 
 …………………122017206علم نفس / دراسات رندا سهيل رزق هللا .دالذكاء العاطف 

ي القرآن الكريم 
 
8-43-773223-1-122018301978دراسات قرآنية فرح الفاضلي . دالذكورة واألنوثة ف

7-67-773222-1-82017181978دراسات احمد عويز . دنظرية التأويل عند غاستون باشالر - الذاكرة والمتخيل 

0-06-773224-1-82017146978مجموعة شعريةمحمد نعيم الخرسان حكاية الالمنتمي - ذلك التاسع يدري 

2-62-773222-1-82017251978رواية مارغريت ميتشل ذهب مع الريح 

ي التواصل والشدي - الراوي والمروي له والقارىء 
 
6-04-773224-1-5201876978دراسات بشار يشوع:ترجمة وتقديم - مجموعة من المؤلفير  دراسات ف

6-53-988150-1-142016325978رحالت  محمد الحسير  ال كاشف الغطاءالرحلة الحجازية او نهزة المسافر ونزهة المسامر 

ي االيقونات والتصاوير االسالمية 
 
0-79-773222-1-82017304978دراسات زياد كاظمالروح العتيقة دراسة ف

ي/ مونسيرالرومانسية الثورية 
ين  ....................72017176دراسات كامل العاري.د:ترجمة/ ابنسور/ لوي /بليخمان /سان/سير

ي السياسة
 
 …………………42010114سياسة الدكتور عبد الهادي الفضليرأي ف
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ي القرون الستة الماضية
 
ي ف

 
ي الربعي)رجال الفكر واألدب من آل البالع

 
ي(مع شجرة آل البالع

 
 …………………162014528تاريخ - تراجم الدكتور سند محمد علي البالع

ي 
 
 …………………132014224رحالت جعفر الخياط:ترجمة/جيمس بيلي فريزر1834رحلة فريزر إىل بغداد ف

ي
ي العراق أو خاطرات الحسن 

 
ي رحلة ف

 …………………82013192تاريخ عبد الرزاق الحسن 

اطورية وقصص اخرى  ةمهلهل سدخان : فرانير  كافكا ، ترجمة رسالة امي  6-21-773223-1-92017208978قصص قصير

0-23-773223-1-112017347978مقاالت محمد خضير رسائل من ثقب الشطان 

ا  2-57-773224-1-132018452978ادب مراسالت عبد الستار عبد اللطيف االسدي: ترجمة- فالديمير نابوكوف رسائل اىل فير

8-12-773225-1-122018324978ادب مراسالت علي سعد : ترجمة - فرانز كافكا رسائل اىل ميلينا 

ي الكتابة االدبية - رواية الذاكرة وذاكرة الرواية 
 
7-67-773222-1-72017159978دراسات صدوق نور الدين دراسات ف

اكيس رواية - زوربا  7-85-988150-1-102016424978رواية نيكوس كازنير 

4-73-773220-1-102017317978تاريخ نبيل فياض .دزمن معاوية 

ي العراق الواقع والحلول 
 
1-38-988295-1-122017374978دراساتماجد محمد خورشيد الداوودي .دالسقف المتصدع أزمة االسكان ف

ي 
ر
ي المجتمع العراف

 
ي السي   العشائرية ف  …………………102013207دراسات كريم برهان الجنائ 

ي 
 
ة والعنف الثقاف ي مذكرات شعراء الحداثة بالعراق - السير

 
3-78-773222-1-132017356978دراسات محمد غازي االخرس (توزيع )دراسة ف
ي آثار هندستان

 
0-97-988150-1-152015472978تاريخ محمد سعيد الطريحي.د: الشيخ غالم ىلي آزاد البلكرامي ترجمة سبحة المرجان ف

ي الحجاز 
 
 …………………162011270رحالت سارة هادي: جون كير  ، ترجمة ستة اشهر ف

1-77322342-1-72017187978دراسات محمد زكي ابراهيم ستة رجال وامرأة 

ة  ةمحمد قطب : سيد قطب ، ترجمة : تقديم سخريات صغير 7-14-773220-1-82017208978قصص قصير

ية عبد الرزاق آبادي:ترجمة/المهاتما غانديسالمة الروح وراحة الجسد  …………………72015111تنمية بشر

..................62017156دراساتبشار سامي يشوع ايمان فاضل :ترجمة / االنلويمك جينيس سلطة التفاؤل 

ة)سنوات الضياع  ةعمر ظاهر.د(قصص صوفية قصير  …………………62012199قصص قصير

ق االوسط  يسياسة الصير  تجاه الشر
 
4-99-988150-1-62015151978سياسة الدكتور باسل فاروق السامرائ

ال
ّ
ة آل هذ  …………………..نافذ14انساب - تاريخ أحمد العامري النارصيسير

ي منعطفات العالقة بير  االباء واالبناء وقت الفراغ انموذجا 
 
7-69-988150-1-72016139978علم نفسالدكتور حسنير  جابر الحلو سيكولوجية المراهقة دراسة ف

 …………………62010249رواية عمر ظاهر.درواية بانورامية - سيمفونية الغضب الفرنسية 

وبولوجية  ي العراق دراسة انيى
 
3-18-988295-1-82016183978اثنياتصالح شبيب محمد الدليمي.دالشبك ف

 علي : ترجمة / أرنست همنغواي الشيخ والبحر 
5-88-773221-1-62017112978رواية خض 

يت سنغ الشيف رواية من االدب الهندي الحديث 0-82-773222-1-102017263978رواية جاسي 

4-24-87373-91-102017143978رواية علي بدر شتاء العائلة 

3-38-773220-1-102017336978رواية نقوال رزق هللا : ترجمة / مشيل زيفاكو شهداء التعصب 

ازيات بغداد 8-27-773223-1-142017543978شعر وجيه عباس شير

ي : مراجعة - علي يوسف الشكري شيعة العراق من المعارضة اىل السلطة 
 
.....................102017244دراساتعقيل الخاقائ

ي الصحراء 
يعنر 9-12-773221-1-152017407978ادب  علي شر

3-36-773222-1-102017186978علم نفس / دراسة عبد السجاد عبد البدران . دالصدمة النفسية واضطراباتها بعد الحرب وعالقتها بالتفكير التجريدي

ي عل العراق والجزيرة العربية  ي علي غازيالضاع األجنن 
6-1-9940966-0-102015248978تاريخ الدكتور علي عفيف 

ي العالمي  اتيح  اتيجيات مدخل لدراسة الفكر االسير 6-59-773224-1-82018220978دراساتد علي فارس حميد .م.اصانعو االسير

7-27-87373-91-82017215978رواية علي بدر صخب ونساء

ي صلوات الحب السبع  6-10-773221-1-82017174978رواية فؤاد يازج 

ته ورسائله  ي سير
 
ي ف

 
ي 1/3 (م1976-1603)صفحة من تاريخ النجف محمد علي البالع

 
6-17-988295-1-4820161597978ادب- تاريخ الدكتور سند محمد علي البالع

ورة الماء  0-39-988150-1-52015128978شعر وليد حسير  شعر- صير
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ي من القرون الوسىط 
ي بعض نصوص االدب الالتين 

 
5-88-773221-1-102017304978دراساتنبيل فياض: دققها وقدم لها / هشام فياض : ترجمة صورة محمد ف

ي المعارص  ي الفكر السياسي العرئ 
 
اق / صور االخر ف 1-86-773221-1-122017272978فكر محمد عطوان االستعمار - االيديولوجية - العلمانية - االستشر

اء  ي الطريق اىل الجزيرة الخض 
7-97-773221-1-122017480978رواية عباس بن نح 

9-47-773222-1-122017416978رواية علي بدر الطريق اىل تل مطران

 …………………82010335رواية عمر ظاهر.درواية - طارق والرقص مع األفاعي 

جمان طرائف وظرائف نجفية   …………………52011136ادبعباس الير

8-29-773221-1-142017385978ادب االء السعدي طقوس الجسد والكتابة 

7-98-773220-1-82017160978رواية عدىلي كامل : ترجمة / مكسيم غوركي العبودية 

5-88-773221-1-122017184978سياسة المحامي تركي الحراصي العرب واشائيل بير  قرارات االمم المتحدة ومبادرة السالم العربية 

ي 
 
ي الثائ

 
ي العهد العثمائ

 
142018تاريخ خليل علي مراد العراق ف

ي القرن الخامس عشر الميالدي
 
ي.د.أالعراق ف

 
7-98-988150-1-102014208978تاريخنوري عبد الحميد العائ

ي دوري االحتالل واالنتداب 
 
ي العراق ف

5-32-988295-1-222013288978سياسة - تاريخ عبد الرزاق الحسن 

ي ظل المعاهدات 
 
ي العراق ف

2-98815077-1-122013276978سياسة - تاريخ عبد الرزاق الحسن 

ي العراق قديما وحديثا 
 …………………132013360سياسة - تاريخ عبد الرزاق الحسن 

 …………………102014248تاريخ قديم الدكتور حسن عون العراق وما تواىل عليه من حضارات

 …………………122012253انسابحسير  حاجم بريدي تاريخهم نسبهم فروعهم مساكنهم - العشائر البضية 

ي .دالعقل واالستدالل العقلي عند المتكلمير   4-2-7732200-1-72017176978فلسفةتيسير الركائ 

ي فيها وانعكاسها عليه 
 
..................142017336تاريخ جميل موس النجار .د.أ 1875-1823العالقات العثمانية االيرانية تطوراتها وتأثير العراق العثمائ

ي العراق المعارص
 
 …………………142015352سياسة الدكتور ناظم نواف ابراهيمالعنف السياسي ف

8-6-7732204-1-92016304978فلسفة فارس عزيز المدرس .دالعنارص الفلسفية المؤسسة لوظيفة االدب 

2-0-7732222-1-72017111978رواية علي بدر عازف الغيوم 

ي طالب  3-53-773221-1-102017235978تاريخانور المياح .دعبد هللا بن جعفر بن ائ 

اطورية العثمانية  ز عرب االمي  0-19-773224-1-142018978تاريخ عبد الحكيم ياسير :ترجمة / بروس ماسير

يع االسالمي واشكالية االرهاب 
ي التشر

 
4-73-988150-1-142016463978اسالمية - دراسات الدكتورة كواكب باقر الفاضلي عصمة الدم ف

ي  4-00-773222-1-172017479978دراسات دكتور خزعل الماجدي عراق ما قبل التاريخ : عراقولوج 

ي عشائر دجلة والفرات   …………………202013728انساب علي الكعن 

ي
ة،النشاط السياسي والوطن   …………………82012191تاريخ - انساب مشعل حموداتعشائر عي  

5-43-988295-1-122017397978علوم غريبة محمد سعيد الطريحي.د:كوشيار بن لبان الجيلي تحقيق علم الحساب الهندي 

7-30-988150-1-142016333978علم نفسفجر جودة النعيميعلم النفس االجتماعي 

ي .د.أعلم النفس االجتماعي نظريات ودراسات 
 
3-9-7732217-1-142017447978علم نفسسناء عيس الداغستائ

2-02-988295-1-72016159978شعر بسام حسير شعر  - عل ضوء القمر 

2-22-773220-1-52017128978شعر وليد حسير  شعر - عل مرم حجر 

ي بغداد 
 
ي الدين . دعلماء خراسان ف

5-01-988295-1-162014511978تاريخ رفاه تفر

8-17-988150-1-142016421978دراساتمحمود القيسي .د.أ/ الهاي عبد الحسير  . د.أمنظورات متنوعة - علي الوردي 

ف:ترجمة/حسن بالسم:تحرير(توزيع) قصص فنطازية وخيال علمي بعد مئة عام من االحتالل االمريكي 100+العراق  3-492-77322-1-122018255978قصصفرح شر

 …………………122010231تاريخ باسيل دقاق عهد المهداوي 

ي ضحكت 
بر الفتاة النر ف : ترجمة - ادنا فير 5-99-773223-1-102017270978رواية نور شر

9-49-988150-1-102016184978سياسة - اثنيات سعد سلوم : تقديم ومراجعة / حسوهورمي داعش واالبادة الجماعية لاليزيديير  ، الفرمان االخير 

ي 
 
9-52-988150-1-162016472978تاريخ قديم الدكتور انور المياح   (م651-226)الفكر العسكري الساسائ
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اوس  9-04-773223-1-102017280978فكر حنير  عماد الفكر السياسي عند ليو شير

كية المعارصة  1-09-988295-1-82016206978فلسفة نور الدين علوشالفلسفة االمير

9-81-988150-1-92016223978فلسفة زينة عبد امطشر الفلسفة السياسية عند تروتسكي  

ي 
4-95-988295-1-162017352978فنون- تاريخ قديم خزعل الماجدي .دالفن االغريفر

5-21-988150-1-82016211978رواية جرمير  راموسرواية  - فاتنة باريس 

ات المعارصة دراسة استداللية مقارنة  ي ضوء المتغير
 
ي .دفقه الجهاد ف

 
1-39-773223-1-142017507978دراسات حيدر شوكان السلطائ

 …………………182013500تاريخ جعفر الخياط: ترجمة - المس بيل فصول من تاريخ العراق القريب 

ة  ي الحير
 
8-7-9940966-0-8201595978تاريخ قديممنذر البكر .د: ترجمة / جوستاف روتشتاين فصول من تاريخ اللخميير  ف

ي سوسيولوجيا الدين 
 
2-35-988150-1-102016280978فلسفة جعفر نجم نض .دكاريزما النبوة عند ماكس فيي  / فصول ف

ف    …………………322011899تاريخ كامل سلمان الجبوري . د:تحقيق /عبد الرحيم محمد علي  2/1فصول من تاريخ النجف األشر
ً
ي الفكر الشيعي مسكويه انموذجا

 
ي فلسفة االخالق ف

8-13-773224-1-102018266978فلسفة حسن جمال البلوسر

4-57-773220-1-72017106978تاريخ جميل موس النجار .د.أفلسفة التاريخ 

8-26-773224-1-82018166978فلسفة اللواء فؤاد خير بك فلسفة التاريخ عند كولنجوود

ي  ي الفكر الغرئ 
 
2-9-9940966-0-142014360978فلسفة احسان علي الحيدري . دفلسفة الدين ف

ماس   5-05-988150-1-72015192978فلسفةنور الدين علوشفلسفة السلطة السياسية عند هيي 

اوي .دفلسفة المدينة الفاضلة وواقعية الفالسفة المعارصين  
ّ
2-22-988150-1-72016152978فلسفة هبة عادل العز

يفلسفة حقوق االنسان 
 
6-08-988150-1-82015197978فلسفة انسام عامر السودائ

2-06-988150-1-92015277978فلسفة نادية احمد البضاويفلسفة فويرباخ بير  المادية واالنسانية  

ي فونتمارا
 
1-25-773224-1-92018204978رواية مصطف  كامل : ترجمة - ايجنازيو سيلوئ

ي : تعريب ودراسة / سن تزو فن الحرب  5-05-773220-1-82017168978سياسة - دراسات علي شير

ي الحضارة والتاريخ   
 
4-28-988150-1-72016144978تاريخحامد الظالمي. د: تحرير/ جواد علي .د.المؤرخ ف

ة  - فياغرا  ةإرادة الجبوريقصص قصير 4-31-988150-1-5201677978قصص قصير

ي دهالير  الفيس بوك 
 
1-54-988295-1-52017125978رواية نور قزازرواية - ف

كا ومدينة الشيطان االصفر  ي امير
 
ةدار اليقظة العربية: ترجمة - مكسيم غوركي ف 6-46-773224-1-4201872978قصص قصير

 …………………102013265تاريخاحمد زكي الخياط فيصل بن الحسير  

ي 
ر
 …………………-302011انسابأحمد العامري النارصي1/2القاموس العشائري العراف

 …………………122011158انسابابن عبد الي  القصد واالمم 

ار جورج لومير (توزيع)القهوة واالدب المقاهي االدبية من القاهرة اىل باريس  6-33-773224-1-122018225978دراسةمي محمود.د:ترجمة/جير

6-3-9948720-0-102015320978دراسات جابر جليل  المانع القلم والبندقية 

ي  ي/ قاموس التلميذ إنكلير   …………………52015472معاجم اعداد دار الرافدينعرئ 

ي تميم 
ي تميم وشخصياتها عل مر العصور / قبيلة بن 

9-74-773224-1-122018978تاريخ جمال نارص التميمي دراسة تاريخية عن قبيلة بن 

ي تاريخ العرب 
 
 …………………142014333تاريخ قديم شاكر مجيد كاظم . دقبيلة خوالن بن عمرو ودورها ف

ي العراق والجزيرة 
 
ة تاريخها رجاالتها انسابها  ف  …………………162013408تاريخ - انساب االستاذ رضا نارص حسير  قبيلة عي  

ى جعفر احمد.دقبيلة هذيل  9-3-9948543-0-102015222978تاريخ بشر

ي القرآن 
 
يش شباير قصص اهل الكتاب ف 5-73-773223-1-142018323978فلسفة نبيل فياض : ترجمة - هايي 

ي بالد ما بير  النهرين
 
 …………………102014143تاريخ قديم سهيل قاشاقصيدة الزواج المقدس وسفر نشيد االناشيد ف

ي الميقات 
 
7-70-773222-1-82017192978دراسات حيدر نجف : ترجمة - جالل ال احمد قشة ف

5-6-7732221-1-102017229978رواية علي بدر الكافرة 

 لوجه مع ابراهيم كلستان 
ً
ا وجها 9-75-773223-1-122017296978دراسات احمد حيدري : ترجمة - برويز جاهد الكتابة بالكامير
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ء ي
1-85-773222-1-102017283978رواية علي بدر الكذابون يحصلون عل كل سر

 …………………5200956دراسات الدكتور عبد الهادي الفضليالكيان السياسي االسالمي من خالل نصوص المالية العامة

 علي كتاب الناس والعالم 
3-77-773223-1-102018978شعر جمال حسير 

 …………………132014552ادبعبود الطفيلي كشكول الطفيلي 

ي محي الدين النعيمي . دكشوفات وتأويالت 
 
5-77322050-1-122016348978دراسات هائ

ت بير  وارن كل رجال الملك  ي فجر : ترجمة - روبير
 
162017400رواية تهائ

 او تؤلف كتابا
ً
5-0-9948720-0-82015144978ادبحسن علي خلف كيف تكتب بحثا

ت مع االشباح  9-48-773221-1-72017291978رواية محمد عالوي : ترجمة / برنس تشوىلي كي 

ي النحو الضف 
 
..............................142017346اسالميات عبد الوهاب حسن حمد . داللمحات الحسان ف

2-51-773220-1-5201796978روايةوداد ابراهيم لحظات قبل المغادرة 

1-90-773220-1-82017144978سياسة هيثم مزاحم .دلماذا تحدث الثورات 

ي 
ر
ي وراء الذئاب يا عزيزئ

4-69-773221-1-102017296978رواية علي بدر ال تركض 

ي القانون الدبلوماسي 
 
 …………………122009240قانون قاسم خضير عباس . دالمبادئ االولية ف

ة  3-47-773224-1-4201851978رواية فرنسيةجورج صاند المركير 

ي المحتال 
ر
ف ق الغريب الشر 7-89-234567-1-82018152978دراسةعلي بدر- مي محمود .د:ترجمة/بيير جوردا (توزيع)الشر

ي كوتا النساء)المشاركة السياسية للمرأة 
 
 …………………102012271قانون وائل محمد الوائلي (دراسة مقارنة ف

ف ي مدرسة النجف االشر
 
وع التجديدي المعارص ف 5-18-988150-1-122016349978دراسات عالء الحلي .دالمشر

ي - المعادلة 
 
9-23-988150-1-62016159978شعر سلمان الواسىطيديوان االغائ

اف/ مجموعة من االكاديمير  العرب مشاريع وتطلعات :المفكرون العرب  3-95-773221-1-222017984978دراسات علي عبد الهادي المرهج.د.أ:تقديم - علي عبود المحمداوي .د: اشر

 …………………122015292سياسة - تاريخ األستاذ الدكتور عبد األمير األسديالمملكتان األردنية والسعودية 

ي تصحيح الحديث عند االمامية 
 
ي ف

 
 …………………102014467علوم حديثمحمد جواد كاظم المنهج الغائ

ي حياة فريدا كاهلو 
 
ة ذاتية محمد الفشتكي: ترجمة/كلوديا شيفر(توزيع)الحب المقدس والمدنس ف 8-497-77322-1-102018223978سير

8-20-988150-1-6020161446978موسوعات حسن نعمة   1/2الموسوعة اللبنانية 

ات التواصلية البيانية  752017موسوعات عبد الوهاب حسن حمد .د.أ1/5المؤشر

ي بغداد 
 
8-1-7732223-1-112017338978رواية علي بدر ماسينيون ف

5-35-773224-1-102018234978مذكرات فالح الجواهري(توزيع)ما ترك الشاعر للريح 

ةضياء جبيلي ماذا نفعل بدون كالفينو  2-9-7732232-1-6201776978قصص قصير

ي االسالم  6-79-773220-1-72017173978اسالميات نبيل فياض .د: ترجمة / مايكل كوك محمد نن 

ي الجزيرة العربية 
 
 …………………122012143رحالت برترام توماس مخاطر ورحالت ف

……………………4201372دراسات علي االديبمناهج الدراسات االنسانية

ل واالستاذ  علي سويد : ترجمة / يوكو اوكاوا مدبرة المي  
82017216رواية يابانية خض 

ي 
ي والتاريح 

ى
ائ  …………………82011147تاريخ .مدينة سامراء ودورها الير

8-42-773224-1-72018136978رواية لؤي حمزة عباس مدينة الصور 

ي ورحالته  …………………162011480مذكرات كامل سلمان الجبوري.د:تقديم واعدادمذكرات الشيخ محمد رضا الشبين 

2-7-7732221-1-112017350978رواية علي بدر مصابيح اورشليم 

 …………………52010134دراسات الدكتور عبد الهادي الفضليمشكلة الفقر

ي  0-80-773224-1-72018224978تراث نوال جويد مشحوف خريبط كتابات من الموروث الشعن 

ي مع النسب والنسابير  
 …………………-72011انسابمحمود الغريف 

ف  جمان. دمعالم النجف االشر  …………………162012448تاريخ عباس الير
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 …………………4020101774انساب - معاجم الشيخ ماجد نارص الزبيديمعجم انساب قبائل الجزيرة العربية 

4-53-988295-1-3220171060978تراجم- معاجم عبد الباسط خليل الدرويش .د.أ 1/2معجم شعراء البضة 

ي المقدسمعجم مصطلحات النسابير  
 …………………-62011انساب - معاجم السيد محمود الغريف 

6-5-7732223-1-102017213978رواية علي بدر ملوك الرمال 

 …………………162011254تراجممحمد حمدي الجعفري ملكات هاشميات 

52017شعر نزار النداوي ممالك مشوقة الوقت 

ي الفكر اإلسالمي
 
يع ف  …………………5201170اسالميات- دراسات عبد الهادي الفضلي .دمن مصادر التشر

 …………………4200970اسالميات- دراسات الدكتور عبد الهادي الفضليمن مصادر الفكر االمامي

ي اىل التاريخانية الجديدة 
ي وتحليل النصوص االدبية من المنهج التاريح  4-28-778220-1-62017128978ادبسعيد عبد الهادي المرهج .دمناهج النقد االدئ 

ي   1/2موسوعة الخيل والفروسية  5-76-988150-1-5020161054978موسوعات علي شير

 …………………7020131190موسوعاتعبد الباسط خليل محمد الدرويش. د 5/1موسوعة الزبير 

6-33-988295-1-8020142637978تراجم - موسوعات حميد المطبعي  4/1موسوعة المفكرين واالدباء العراقيير  

752017موسوعاتمجموعة من الباحثير  1/3موسوعة التطرف 

0-6-9948543-0-102015175978تراجم - تاريخ عماد عبد السالم رؤوف.دمؤرخون شيان محدثون

ي نظرية القرأن  
 
ي ف

ر
ي ضوء المذهب الذائ

 
ي ف 2-48-988150-1-102017320978علوم لغة الدكتور علي جاسب الخزاعي النحو العرئ 

ف حوادث ومشاهد ومواقف سياسية  …………………92015224تاريخ األستاذ الدكتور جميل موس النجار1906-1508النجف األشر

ي للعراق 
 
يطائ ف مجتمع المدينة وموقفه من االحتالل الي  …………………72015184تاريخجميل موس النجار. د 1918-1914النجف األشر

ي مجلة االقالم 
 
ي / دراسات والء اسماعيلالنقدية العراقية ف 8-03-773221-1-102017186978نقد ادئ 

ي القرآن الكريم االعتبار 
 
..........................602017اسالميات عبد الوهاب حسن حمد .د1/4النظام النحوي ف

6-93-773222-1-62017108978رواية لؤي حمزة عباس النوم اىل جوار الكتب 

ي 
ر
0-67-773221-1-102017414978رواية حسن البحار النوئ

6-11-988150-1-92016191978دراسات االب سهيل قاشاهجرة مسيحي العراق  - النوارس المهاجرة 

6-37-773220-1-122017383978فلسفة نبيل فياض .د: ترجمة نحو نقدية لفلسفة هيغل ومبادئ فلسفة المستقبل وبحوث اخرى 

ي للدكتور محمد العمري 
 

وع البالع ي المشر
 
1-41-773224-1-82018240978دراسات زينب ميثم علي . دنقد البالغة دراسة ف

4-08-988295-1-72016163978سياسة - فلسفة شيماء عبد العزيز الشامي نظرية العدالة عند جون رولز االبعاد السياسية واالخالقية  

ي فرويد بير  الحقيقة والصورة 
2-59-773222-1-102017229978دراسات عبد الستار االسدي : ترجمة - سوزان شوكرمان نظرية العقل من منظور زمن 

ي دليل لوريمر
 
ي ف ي علي غازي.دنخيل الخليج العرئ 

7-4-9940966-0-142015383978تاريخ علي عفيف 

تحت الطبع فليكس فارس : ترجمة - فريدريك نيتشه هكذا تكلم زرادشت 

جماتية  ي العلم و الي 
0-93-988295-1-102017306978فنون - فلسفة هيال شهيد .دالوعي الجماىلي بير  فلسفنر

ي 7-41-773222-1-102017328978دراساتاعدادالوصايا ألبن عرئ 

5-85-87373-91-122017272978رواية علي بدر الوليمة العارية 

5-43-773224-1-62018101978رواية وعد حسير  وجه الموت االخير 

ي مديرية االمن العام 
 
8-01-773223-1-5201796978مذكرات وائل عبداللطيف الفضل .ديوميات قاض ف

4-5-9940966-0-102015120978سياسة - تاريخ فاطمة سلومي.داليمن من العهد الملكي اىل الحكم الجمهوري

2-15-773224-1-122018978دراسات نبيل فياض : ترجمة - ابراهام غايغر اليهودية واالسالم 

ي العراق 
 
…………………122013336تاريخنبيل عبداالمير الربيعياليهود ف

…………………-102012تاريخ سهيل قاشا اليهود وعقدة بابل 
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